Foto presentatie Heemkundekring

Myerle

Foto’s en films de oude trommel
Donderdag 7 december 2017 in Partycentrum Den Heuvel in Mierlo

Presentatie foto avond “Mierlo een kanjer van een dorp”.
Op donderdagavond 7 december om 20.00 uur presenteren we in zaal Den Heuvel in Mierlo onze
jaarlijkse fotoavond. Rinie Weijts zal aan de hand van méér dan 160 foto’s en afbeeldingen een
historische wandeling her en der door zijn geboorteplaats maken. Hij neemt ons mee op zijn
wandeling door het Mierlo van toen. Door zijn verhaal en de vele anekdotes laat hij zien dat
Mierlo en haar inwoners meer is dan dat alleen. Rinie noemt het een “kanjer van een dorp”.
Hij zal tijdens zijn presentatie ook met beeldmateriaal ruim aandacht besteden aan het dramatische
plinter-bombardement op 22 oktober 1944 in de Wilhelminastraat. Het tragische gevolg was dat er na
de bevrijding nog twee dodelijke slachtoffers te betreuren waren.
De aanwezige zullen veel bekende mensen van weleer ontmoeten. Misschien zijn daar ook wel
familieleden, buren of kennissen van u bij.
Kortom een interessante avond over onze
woonomgeving die u niet mag missen.
Iedereen is van harte welkom,
aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.

Loeswijk in de winter

Verzamelmateriaal voor tentoonstelling
We willen weer een tentoonstelling inrichten die vanaf eind januari ± anderhalve maand te zien zal
zijn in het Oude Raadhuis. En het onderwerp: verzamelingen van onze eigen leden. Want wij weten
dat mensen die interesse hebben in de historie van velerlei onderwerpen ook zelf graag verzamelen.
In het verleden hebben we daar al vaker gebruik van mogen maken, maar ongetwijfeld zit er nog veel
meer onder onze leden. Misschien hebt u zelf niet direct in de gaten hoe bijzonder of interessant dat
voor anderen kan zijn. Het hoeft ook niet perse een grote verzameling te zijn, want veel kleine maken
het samen groot. En misschien krijgen we wel zoveel aanbod dat we er nog een 2e tentoonstelling van
kunnen maken. Duik dus eens in de kast, op zolder etc. en laat het ons weten.
Per E-mail, telefoon Marij 662571, Annie 664118 of mondeling.

Presentatie Foto avond “Mierlo-Hout een juweel van een kerkdorp”.

Op donderdagavond 23 november in De Geseldonk, Cederhoutstraat 44 Mierlo-Hout.
Al sedert een paar jaar organiseren wij ook op Mierlo-Hout een foto- en of filmavond. Rinie Weijts die
in Mierlo-Hout samen met Marij Damen en Henk Wasser een succesvolle foto herkenningsmorgen
verzorgt zal aan de hand van méér dan 150 foto’s en afbeeldingen een historische wandeling her en
der door het kerkdorp Mierlo-Hout maken. Hij neemt op deze avond de aanwezigen mee op zijn
wandeling door het Mierlo-Hout van toen.
Door zijn verhaal en de vele anekdotes laat hij zien dat ons
voormalig kerkdorp een “juweel van een kerkdorp” is.
Tijdens de avond zullen de aanwezigen veel bekende
mensen van weleer ontmoeten. Misschien zijn daar ook
wel familieleden of buren van u bij. Dit mag niemand
missen, u komt toch ook? Breng gerust iemand mee maar
zorg wel op tijd aanwezig te zijn. De zaal is om 19.00 uur
open en we beginnen om 20.00 uur, de entree is gratis.

Decemberpuzzel in de Mierlose krant en jaarprogramma 2018.
In de week voor kerst vindt u weer onze decemberpuzzel in de Mierlose krant.
Het Jaarprogramma 2018 krijgt u in de 1e helft van januari. Maar de eerste activiteit is de uitslag van de
puzzel en de prijsuitreiking, deze vindt plaats op donderdag 18 januari in het Oude Raadhuis.
Vanaf ± half december vindt u hem ook weer op onze website: www.heemkundekringmyerle.nl .
Met diverse actuele en minder actuele vragen die allemaal te vinden zijn via internet, boeken, kranten
en andere uitgaven over Mierlo. Puzzel mee via de site of de krant, net wat u het prettigst vindt.
In de 2e helft van februari wordt de 1e lezing in 2018 verzorgt door Rinie Kerstens.
Hoewel het nog november is wensen wij onze leden nu al heel fijne feestdagen en een goed begin
van het nieuwe jaar.

