
 
Nieuwsbrief december nr. 2 
 

Decemberpuzzel 
Onze decemberpuzzel staat weer voor u klaar. Met diverse actuele en minder actuele vragen die 
allemaal te vinden zijn via Internet, boeken over Mierlo etc. 
Vanaf ± half december vindt u hem op onze website: www.heemkundekringmyerle.nl en in de week 
vóór kerst in de Mierlose Krant. Puzzel met ons mee, via de site of de krant net wat u het prettigst 
vindt. Voor de leden die de Mierlose Krant niet ontvangen uiteraard via de site.  
Inzenden uiterlijk 10 januari. Bekendmaking van de uitslag en aansluitend de prijsuitreiking is op 
donderdagavond 21 januari in het Oude Raadhuis, aanvang 19.30 uur.  
 

Bezoek aan het Franciscanessenklooster in Oirschot op dinsdagmiddag 19 januari. 
Sinds de zusters Franciscanessen in 1874 vanuit Oirschot naar Mierlo kwamen hebben zij veel oudere 
Mierlonaren zoals onze ouders en grootouders een goede verzorging gegeven. Net zo belangrijk was 
echter het onderwijs aan meisjes, later werden in de kleuterklassen ook de jongens toegelaten.  
Vanaf de jaren 60 werd ook op de “lagere” school gemengd onderwijs gegeven aan zowel de meisjes 
als de jongens. Op dit moment woont alleen zuster Lucentia v.d. Zanden nog in Mierlo. 
De zusters Franciscanessen hebben in het klooster in Oirschot een museum ingericht. Hier herleeft de 
geschiedenis van de zusters, naast veel (oude) foto's zijn er ook tal van voorwerpen te zien die een 
belangrijke rol hebben gespeeld in het kloosterleven. Denk daarbij aan 17e eeuws serviesgoed, maar 
ook de houten 'slippers' waar de zusters decennia lang op hebben gelopen. 
Wij worden om 14.00 uur in het klooster verwacht waar we worden ontvangen met koffie en thee. 
Daarna krijgen we uitleg over het leven van de zusters in het museum, dat gevestigd is in het klooster 
waardoor we dus ook een blik kunnen werpen in een gedeelte van het klooster. 
 
De zusters willen graag weten met hoeveel personen we komen en daarom moet u zich wel 
aanmelden voor deze activiteit. Maar omdat de opvangcapaciteit voor museum en klooster niet 
onbeperkt is, is ons bezoek aan de zusters alleen voor leden. 
 
                                                                                       

 
Naam:…………………………………………………………………………………mobiel nummer……………………………………. 
 
Wil met …….. leden mee naar het klooster van de Franciscanessen in Oirschot op dinsdagmiddag  
19 januari. 
 
o Beschik over eigen vervoer. 
o Kan …….. personen meenemen in de auto. 
o Heb geen vervoer, zou graag met iemand meerijden (vergoeding zelf met de chauffeur te 

regelen). 
o Opmerkingen:………………………………………………………………… 
      
Inleveren uiterlijk 8 januari : Ellenaar 4, 5731 JA,  Mierlo 
E-mail: info@heemkundekringmyerle.nl  
met CC: marijdamen@hotmail.com. 
Voor vragen kunt u terecht op het secretariaatsadres. 
 

Het bestuur van HKMyerle wenst haar leden  
een gelukkig en gezond 2016  

http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
mailto:marijdamen@hotmail.com

