Foto presentatie Heemkundekring Myerle

foto’s uit de oude (schoen)doos
woensdag 11 december 2019 in zaal Den Heuvel in Mierlo
Nieuwsbrief december

Foto presentatie: Mierlo een kanjer van een dorp. Heemkundekring Myerle organiseert de

min of meer traditionele fotoavond op woensdagavond 11 december in zaal den Heuvel. De avond
zal worden gepresenteerd door Rinie Weijts, aan de hand van ruim 150 foto’s zal hij de aanwezigen
rondleiden in het Mierlo van na de oorlog. Mooie foto’s en de daarbij behorende informatie zullen
garant staan voor een leuke en informatieve avond, terug naar de tijd van toen. Tijdens de
presentatie zullen onderwerpen als persoonlijke verzorging, baden en gezondheid, dorpsgezichten,
bekende personen, beroepen en vele wetenswaardigheden worden behandeld. Het wordt als het
ware een wandeling door het Mierlo van toen, waarbij ons ook menigmaal een kijkje achter de
voordeur wordt gegund. De aanwezigen zullen veel bekende mensen van weleer ontmoeten.
Misschien zijn daar ook wel familieleden, buren of kennissen van u bij. Aan het einde van de avond
zullen we dan kunnen beamen dat Mierlo inderdaad een kanjer van een dorp is.
De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Iedereen is welkom op deze gratis
toegankelijke avond.
Heemkundekring Myerle krijgt nog steeds veel nieuw fotomateriaal binnen over Mierlo en
Mierlonaren. Alle foto’s, films en ander beeldmateriaal zijn nog steeds heel welkom, gooi niets
zomaar weg maar benader ons eerst.

De Mierlo Puzzel 2019

In de week vóór Kerst vindt u onze Puzzel weer in de Mierlose Krant en op onze website:
www.heemkundekringmyerle.nl .
Hij moet op zondag 5 januari binnen zijn op het secretariaatsadres of digitaal. U puzzelt toch ook
weer mee? Voor de gezelligheid, het oppoetsen van uw kennis en voor een aantal mooie prijzen.
De uitslag is op donderdagavond 16 januari om 20.00 uur in het Oude Raadhuis.

Presentatie: Helmond in 100 stukskes, op 28 januari 2020 door de stadsarcheoloog Theo de

Jong.
Het project om met vondsten (stukskes) van een oude vuilnisbelt verhalen van 'vruuger' op te halen,
heeft de grote landelijke Archologieprijs gewonnen. En het zijn natuurlijk niet alleen echt Helmondse
maar heel algemene herinneringen. Om onze Mierlo-Houtse leden eens tegemoet te komen houden
we de lezing in de Geseldonk. Voor wie de afstand naar de locatie een bezwaar is vinden we t.z.t. wel
een oplossing. En vóór die tijd verwachten we ook het Jaarprogramma 2020 bij u bezorgd te hebben.

2020

Het bestuur van Heemkundekring Myerle wenst haar leden fijne feestdagen en een goed begin van
het nieuwe jaar 2020.

