
 

 

 

Geacht heemkunde lid, 
 
Het jaar eindigt zoals dat gebruikelijk is met de feestdagen rondom het Kerstkind en met 
het terugkijken naar de goede en helaas ook de minder goede dingen van dit jaar. 
Daarnaast is het de tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar en alle mooie dingen 
die we daarvan verwachten. 
 
Heemkundekring Myerle heeft een mooi jaar 2017 achter de rug, we hebben weer mooie 
lezingen gehad met als toppunten toch wel de foto-lezingen in Mierlo-Hout en Mierlo 
waarbij telkens zo’n 100 belangstellenden aanwezig waren. Ook de presentatie van de 
digitale kadastrale kaart van 1832 waarop u als belangstellende kunt zien wat er voor 
bebouwing was in 1832 en wat de functie van een perceel was in die tijd, was een 
hoogtepunt. De tentoonstellingen, werkgroepen, fietstochten, ledenexcursie, meiboom 
en alle andere activiteiten werden ook goed bezocht en er werd vol enthousiasme aan 
deelgenomen. Het bestuur bedankt alle leden en niet-leden die deze activiteiten 
mogelijk gemaakt hebben van harte en hoopt in de toekomst op hen ook weer een beroep 
te mogen doen. 
 
Zo aan het einde van het jaar heeft u wellicht nog wel een uurtje over, een goed idee is 
dan om onze website eens te bezoeken. U zou de tijd kunnen besteden aan de Mierlo 
puzzel die u tot denken zet over ons mooie dorp en haar recente en minder recente 
activiteiten, en als u er aan deelneemt kunt u ook nog eens een prijsje bemachtigen, 
zelfs als u de antwoorden niet allemaal weet of weet te vinden. 
Of misschien vindt u het leuk om te lezen in het nieuwe boekje over het Apostelhuis, dan 
begin deze maand verschenen is. Heb u dat nog niet, dan is het voor maar € 5,- 
verkrijgbaar bij onze vereniging. Donderdagavond op het Oude Raadhuis of via het 
secretariaat. U kunt het ook via de website of mail bestellen, dan komen er wel nog 
portokosten bij. 
 
Maar u zou op de website ook eens kunnen kijken bij de werkgroepen om te zien wat HKM 
allemaal doet, of u leest in de rubriek ‘Het bekijken waard…’ over één van de 
interessante onderwerpen over Mierlo. Bij de publicaties kunt u bijvoorbeeld nog eens 
kijken in één van de Myerlese Koeriers die daar staan of u bladert eens door een oude 
Rond de Toren of Mierlo Magazine. En als u dwaalt op de digitale kadastrale kaart, keert 
u terug naar oud-Mierlo. Kortom u zou aan een uurtje wel eens niet genoeg kunnen 
hebben.  
 
Namens HKM wensen wij - Annie, Marij, Theo, Peter, Rinie, Henk en Hans - u heel fijne 
Feestdagen toe en een heel gezond en gelukkig 2018 en wij hopen u te mogen begroeten 
bij onze activiteiten, die u ook altijd terug kunt vinden in de agenda die op de website 
staat. 
 
 


