
 
Nieuwsbrief augustus-september 2018 
 
Middagexcursie naar Aarle-Rixtel op zaterdag 15 september. 
 
Omdat we het belangrijk vinden om ook de bijzonderheden van plaatsen in onze omgeving te leren kennen 
hebben we er in de loop der jaren al een behoorlijk aantal bezocht en dat was altijd heel verrassend. 
Maar we hadden één hele goede nog niet gehad, en die gaan we nu doen: Aarle-Rixtel.  
Er zullen waarschijnlijk geen Mierlonaren zijn die Aarle-Rixtel niet min of meer kennen. Maar hoe goed kennen 
we het werkelijk met de verrassende verscheidenheid aan historische gebouwen en architectonische elementen.  
Tijdens de rondleiding krijgen we een beeld van de verscheidenheid aan deze bouwwerken, historische 
wetenswaardigheden en andere bijzonderheden.  
De rondleiding wordt  verzorgd door leden van de Heemkundekring Barthold van Heesel die Aarle-Rixtel 
natuurlijk op hun duimpje kennen. Ze laten ons geen grote afstanden lopen, want rond de kern met als 
middelpunt de oude kiosk, de 16e eeuwse Mariakapel, het Kouwenbergs kerkje met zijn gave authentieke 
interieur, de Lieve Vrouwe Presentatiekerk en diverse authentieke woningen is meer dan genoeg te vertellen.   
In hun Heemhuis, gezeteld in een mooi oud pand aan deze kern van Aarle-Rixtel worden we ontvangen met 
koffie/thee en gebak, de gidsen vertellen ons daar al bijzonderheden over het mooie oude pand. Op een later 
tijdstip kunt u dan altijd nog eens teruggaan om het aldaar gevestigde museumpje te gaan bezoeken.   
Voor deze activiteit incl. koffie etc. vragen wij een bijdrage van € 2,50 voor leden en € 5,00 voor introduce ’s. 
We worden om 14.00 uur verwacht in het Heemhuis, adres Kouwenberg 37, 5735 GM in Aarle-Rixtel. 
I.v.m. het aantal gidsen dat ze moeten reserveren moet u zich wel aanmelden, zie onderstaand strookje. 
 
Leden inloopavond op donderdagavond 27 september  
Al onze leden zijn op deze avond welkom en speciaal zij die in het laatste jaar lid zijn geworden.  
Maak (hernieuwd) kennis met de mogelijkheden voor informatie op heemkundig gebied en bepaalde aspecten 
van onze werkzaamheden en het werk van de diverse werkgroepen. Bekijk de resultaten van onderzoeken zoals 
die van de werkgroepen Beeldherkenning en Beeldcollectie. En wat hebben we allemaal nog meer in huis: 
kadasterkaarten, archeologische vondsten, genealogische gegevens etc. In onze bibliotheek boeken en ander 
documentatie materiaal en diverse periodieke uitgaven op allerlei gebied. Als lid kunt u ook boeken en andere 
documentatie lenen. Of kom gewoon het gebouw eens bekijken en kennis maken met andere leden.  
Wij zien u graag op 27 september vanaf 19.30 uur in ons mooie Oude Raadhuis. Maar u kunt gerust ook later  
nog binnenstappen, we zijn er minstens tot 22.00 uur, de koffie en thee -met koekje- staan voor u klaar.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanmelden voor de middag excursie naar Aarle-Rixtel op zaterdagmiddag 15 september 
 
Naam:……………………………………………………………telefoonnummer, liefst mobiel.…………………………………… 
 
Wil met …….. persoon/personen deelnemen  
 
Ieder kan op eigen gelegenheid naar Aarle-Rixtel, er zijn in het centrum voldoende parkeerplaatsen. 
Fietsen kunnen worden gestald bij het Heemhuis.  
 
o ik kan niet op eigen gelegenheid en heb geen vervoer   
o    ik kan eventueel personen meenemen in de auto. 
 
Inleveren uiterlijk maandag 3 september bij Marij Damen, Ellenaar nr. 4  5731 JA, Mierlo 
 
E-mail:  info@heemkundekringmyerle.nl   
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