
 
Nieuwsbrief augustus-september 2019 
 
Op zondagmiddag 1 september organiseren wij voor de 4e keer de  
Fiets – Foto- puzzeltocht in en rondom Mierlo.  
 
Tijdens deze fietstocht van ± 25 km is het de bedoeling dat gefotografeerde onderwerpen  
worden herkend en in de juiste volgorde geplaatst. Deze onderwerpen kunnen heel variabel zijn: 
attributen in tuinen en aan huizen, bordjes met opschriften, bijzondere brievenbussen, 
uithang/adresborden etc. Heel leuk en we leren er ook onze eigen omgeving beter door kennen 
doordat we nu heel bewust naar de onderwerpen gaan speuren.   
De deelnemers krijgen individueel of in groepjes een lijst mee met de gefotografeerde 
onderwerpen. De route wordt bewegwijzert met pijlen, maar voor alle zekerheid krijgt u een route 
beschrijving op papier mee.    
Het is leuk en gezellig om mee te doen, maar omdat er een paar prijsjes mee zijn te winnen kan er 
een heel klein beetje gezonde rivaliteit ontstaan. Ongeveer halfweg is er een pauze met een 
versnapering.  
Jan Raaijmakers en Rien Romonesco hebben voor ons weer een gezellige en ontspannende 
fietstocht uitgezet en samen met Els en Anja hebben zij ook de organisatie. 
De tocht is voor leden en niet leden.  
Leden van Heemkundekring Myerle en kinderen t/m 12 jaar mogen gratis meedoen,  overige 
deelnemers betalen € 2,- per persoon.  
Kom met familie, buren en vrienden deze mooie en gezellige tocht meefietsen.  
Ook al bent u alleen dan kunt u altijd wel bij anderen aansluiten. 
 
Startplaats: het Oude Raadhuis in Mierlo waar u tussen 13.00 uur en 13.45 uur kunt starten. 
 
          

Enkele voorbeelden van de fietstocht van 2018 
 
 
 
 
 

 
             

 
 
 

Fiets gezellig met ons mee!! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Onze vereniging heeft een vrij lange zomerperiode zonder activiteiten gehad. Het was niet anders 
mogelijk, daarom de komende periode een aantal vrij dicht bij elkaar. 
Over al deze activiteiten krijgt u meer bijzonderheden in de volgende Nieuwsbrief. 
 
 
Bevrijdingsactiviteiten op 17 en 21 september 
Op dinsdag 17 september is er voormiddag -aanvang 9.00- uur een presentatie in denheuvel 
over Market Garden voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Met vervolgens optreden van een 
goochelaar. Daarna volgt de aankomst van een colonne van Liberation Task Force in de Dorpsstraat, 
waar iedereen welkom is om deze te komen bezichtigen, de groepen 7 en 8 onder begeleiding. 
Op zaterdagmiddag 21 september vanaf 13.30 uur activiteiten in denheuvel en later bij het 
bevrijdingsmonument tussen Oude Raadhuis en bibliotheek. Hier wordt aan het monument een 
plaquette voor de burgerslachtoffers onthuld.  
 
 
Leden inloopavond op donderdag 19 september 
Zoals altijd is dan iedereen welkom. Maar omdat we het laatste jaar behoorlijk wat nieuwe leden 
hebben mogen verwelkomen willen we vooral aandacht aan hen besteden en ze weg wijs maken bij 
en met onze activiteiten.  
 
 
Lezing op donderdag 3 oktober en opening tentoonstelling op zondag 6 oktober. 
Op donderdag 3 oktober een lezing van Eveline v.d. Linden met het onderwerp: Zij/Hij over het 
basis onderwijs vroeger en nu. Veel aandacht krijgt de overgang van meisjes en jongensscholen 
apart naar gemengd onderwijs. 
Eveline en Corry Bombeeck zijn over dat onderwerp ook een tentoonstelling aan het samenstellen 
die geopend wordt op zondagmiddag 6 oktober in het Oude Raadhuis  
 
 
Gildelezing op donderdag 9 oktober 
Ruud de Haan van het gilde St. Catharina en Barbara Mierlo zal samen met Felix Crooymans van 
gilde St. Catharina en Barbara uit Geldrop, deze lezing verzorgen. Felix is tevens voorzitter van de 
kring Kempenland. 
De lezing wordt gehouden in het enige jaren geleden gebouwde gildehuis aan de Oudvensestraat, 
waar ook alle schietoefeningen en wedstrijden worden gehouden.  
 
 


