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Overzicht jaarprogramma 2013 
 
 
Donderdag 24 januari Presentatie: Een kwart eeuw MILO,  

confectie van Mierlose bodem. 
 
Maandag 25 februari  Lezing: Traditie 
 
Donderdag  21 maart Jaarvergadering. 
 
Koopzondagzondag in April  Expositie in het Oude Raadhuis 
  
Dinsdag 30 april Meiboomonthulling m.m.v. DKJO 
 
Zaterdag 25 mei   Excursie: Duitsland 
 
Weekend in juni   Activiteit in en om het Oude Raadhuis. 
 
Zaterdag 31 augustus  Middagexcursie naar Roermond 
 
Zondag 27 oktober  Grote Heemkunde Quiz  
 
Najaar Expositie in het Oude Raadhuis 
 
Donderdag 21 november  Lezing: Eindhovens Kanaal 
 
Donderdag 12 december Film / Fotoavond. 

 
Noteer de data ’s op uw kalender of in uw agenda! 
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Presentatie  
 
Onderwerp:  Een kwart eeuw MILO, confectie van Mierlose bodem 

1950-1975 door Rinie Weijts. 
Datum: Donderdag 24 januari, aanvang 20.00 uur. 
Waar:  Partycentrum Den Heuvel. 
 

    
   In 1949 gaf Louis van de Kimmenade oprichter 
van  
   o.a. de “Artex” in Aarle-Rixtel aan Jan Hein  
   Verhoeven en zijn vrouw Flip -een nichtje van v. d.  
   Kimmenade- de gelegenheid het Mierlo-Houtse  

bedrijf van voorheen De Vreeze over te nemen. De voormalige linnenweverij 
werd omgebouwd tot confectie-atelier. Onder de naam MILO, werd er vanaf  
30 januari 1950 met een personeelsbezetting van tien jonge meisjes en twee 
mannen gestart met het vervaardigen van damesmantels en kostuums.  
Rinie Weijts, bestuurslid van Heemkundekring Myerle en zeer geïnteresseerd 
in de geschiedenis en industriële ontwikkeling van Mierlo, heeft zich in de 
historie van MILO verdiept. Door onderzoek in de archieven en andere 
bronnen en  interviews met oud-werknemers en met mevr. Verhoeven 
ontstond een interessant verhaal voor een presentatie en een boekwerk. 
Oproepen in de media hebben gezorgd voor vooral veel foto’s van 
personeelsleden in het atelier, reisjes en jubilea. Het eerste exemplaar van 
het boekwerk dat op deze avond aan mevrouw Verhoeven- Filippini wordt 
uitgereikt, telt ongeveer 88 pagina’s, rijk geïllustreerd met 235 foto’s, 
advertenties, affiches, mededelingen, verhalen en anekdotes. Voor onze 
leden kost het € 7,50. Wij hopen behalve veel oud-medewerkers van de Milo 
ook veel van onze leden op deze avond te mogen verwelkomen, o.a. als 
steun voor het vele werk dat Rinie heeft verzet. 
 
 
Het gebouw dat voor vele Mierlo- 
en Mierlo-Houtenaren jarenlang 
een vertrouwd straatbeeld is 
geweest. 
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Jaarvergadering 
 
Datum: Donderdag 21 maart, aanvang vergadering 20.00 
uur. 

Voorafgaand aan de vergadering om 19.45 is er koffie 
en thee met vlaai in de secretariskamer. 

Waar: Vergadering in de Trouwzaal, voortzetting 
na de vergadering op de zolder van het Oude 
Raadhuis.  

 
Aan de hand van het jaarverslag dat  
u van tevoren thuis krijgt nemen we  
in de jaarvergadering de activiteiten 
van het afgelopen jaar door.  
De notulen, financiën, bestuurs- 
verkiezing, kas controle, de werkgroepen 
enz. worden behandeld en indien nodig 
toegelicht met PowerPoint. 
Aansluitend hopen we dat velen van u 
mee gaan naar de zolder voor een 
gezellige “buurt” avond voor en met onze leden. Voor koffie met vlaai, 
drankje, pelpinda’s, paaseitjes enz. wordt weer gezorgd. Kunt u niet bij de 
vergadering aanwezig zijn maar later op de avond wel, dan bent u alsnog 
van harte welkom.  
 

 
Voorjaars expositie in april 
 
We hebben nog geen exacte openingsdatum voor de expositie, maar de 
openingsdatum zal samenvallen met een koopzondag in Mierlo.   
De tentoonstelling wordt ingericht op de 1e verdieping van het Oude 
Raadhuis en zal een aantal weken te bezichtigen zijn. 
 

     Het onderwerp voor de expositie zal 
     gericht zijn op oude kinderboeken.  
     Echte jeugdnostalgie dus, wie kent 
     er nog de zandmannetjes, Arendsoog,  
     Pinkeltje, Mariska de circusprinses enz. 
     Mogelijk doen wij t.z.t. nog een 
     beroep op onze leden als we nog 
     specifieke uitgaves zoeken. 
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Meiboom oprichting m.m.v. DKJO 
 
Datum:  Koninginnedag, dinsdag 30 april, 

aanvang  ± 9.50 uur. 
Waar:  Plein tussen patronaat, pastorie en achterzijde kerk. 
 
Volleybal vereniging DKJO is opgericht in 1963. De afkortingen staan voor: 
Door Katholieke Jongeren Opgericht. Ze vieren dit jaar dus het gouden 
jubileum. Een gedenkwaardig jubileum in deze gehaaste tijd en daarom een 
heel goede kandidaat om dit jaar hun schild aan de Meiboom te hangen.  
Vorig jaar heeft Gemengd Koor Mierlo het schild met hun embleem aan de 
Meiboom gehangen en een optreden verzorgd. Zowel voor ons als voor hen 
was dit een leuke ervaring en daarom hebben ze aangegeven dit jaar naast 
DKJO ook weer present te willen zijn met een optreden.  
En zoals elk jaar op Koninginnedag (de 14e keer) weer m.m.v. Harmonie 
St. Lucia, de beiden Gilden, College van B en W, kinderen met versierde 
fietsjes en karren voor de optocht. En hopelijk velen van u.  
            
 
Torendag, “Kerken in de Peel” op Hemelvaartsdag 9 mei 
 
Vorig jaar is de middeleeuwse Kerktoren route geopend. Een aantal 
omliggende gemeenten hebben op die dag kerk activiteiten ontplooid. 
Heemkundekring Myerle verzorgde toen de organisatie in de kerk van Mierlo 
en zal die ook dit jaar weer op zich nemen. De route onthult het verhaal 
achter de alleenstaande kerktorens waarvan de geschiedenis terug gaat tot 
vóór 1250. Hiertoe behoort ook het terrein waarop de Heilige Luciakerk van 
Mierlo staat. In de middeleeuwen bouwden de Heren van Mierlo een kerk 
midden in de middeleeuwse nederzetting, waar de oorsprong van Mierlo ligt. 
Heemkundekring Myerle heeft door middel van archeologische opgravingen 
bewoningssporen uit die tijd in de directe omgeving van de kerk 
aangetoond. Na 1250 verschoof de bewoning naar de gehuchten en naar 
waar nu het centrum van Mierlo ligt. Vaak werd daar een nieuwe kerk 
gebouwd, maar in Mierlo bleef de kerk alleen achter in de (Kerk)akkers. In 
andere plaatsen bleef alleen een kerktoren staan of verdween de kerk 
helemaal. De kerktoren van de vorige Heilige Luciakerk welke uit 1496 
dateert, bevindt zich nog in de toren van de huidige neo-gotische kerk. Na 
de uitbreiding van Mierlo staat de Heilige Luciakerk nu weer te midden van 
de Mierlose gemeenschap.  
Op 9 mei kan niet alleen de kerk worden bezichtigd maar kan ook de 
kerktoren worden beklommen. De Heemkundekring Myerle zal een 
Powerpoint presentatie tonen over de geschiedenis van deze kerklocatie. 
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Dag Excursie 
  
Datum: Zaterdag 25 mei. 
Waarheen: Duitsland. 
Vervoer: Met touringcar.  
 
Naar onze mening en ook naar de opmerkingen van onze deelnemers 
hebben we op 26 mei 2012 behalve een stralende dag ook een heel gezellige 
en leerzame dag doorgebracht in Antwerpen, zie de foto’s. Wie 
belangstelling heeft voor meer foto’s kan zich bij ons melden.  
Dit jaar gaat onze excursie voor leden en een introducé richting Duitsland. 
Plannen/ideeën hebben we wel maar het kost enige tijd en moeite om ook 
daadwerkelijk iets vast te leggen zodat we een mooi dagprogramma kunnen 
bieden.  
 
 

        
 
    
U krijgt t.z.t. weer een uitnodiging 
om in te schrijven voor deelname.  
In verband met eventuele vakanties  
zullen we in een eerdere nieuwsbrief 
op de hoogte brengen wanneer u deze 
uitnodiging kunt verwachten.   
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Een weekend activiteit in juni in en om het Oude 
Raadhuis  
 
 

 
 
Als we een plan hebben voor een activiteit, 
kiezen we net als met een opening van een 
expositie graag een datum waarop er meer 
activiteiten zijn in het dorp, zodat er veel -
volk op de been is-. De verenigingen- en 
kunstmarkt waar wij ons altijd graag bij 
hebben aangesloten zal dit jaar niet 
plaatsvinden. 
We hebben het plan om op een zaterdag of 
zondag in juni een markt te houden waarbij 
we onze leden actief willen betrekken.  

 
Op deze markt kunnen de leden die leuke  
nostalgische spulletjes hebben die toch wel 
een bepaalde waarde vertegenwoordigen, 
die te koop aanbieden. Dus min of meer 
gebruiks- of siervoorwerpen uit 
grootmoeders tijd, ook wel vaak brocante 
genoemd. U bepaalt zelf een prijs en gaat 
dus ook zelf verkopen.  
Een vaste datum kunnen wij op dit moment 
nog niet bieden, maar we hopen hierover 
snel meer duidelijkheid te hebben.  
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Middag Excursie naar Roermond 
 
Onderwerp: “Roermond ontdekken” met gidsen van de VVV. 
Datum: Zaterdagmiddag 31 augustus, aanvang 14.00 uur. 
Vervoer:  Met eigen vervoer of als medepassagier. 

 
Roermond, gelegen aan de rivier de Maas is een van de oudste steden van 
Limburg en kent een rijke geschiedenis. De oude binnenstad bezit vele 
culturele bezienswaardigheden De Stad werd gesticht als Romeinse 
nederzetting en maakte deel uit van het verbond van Hanzesteden. 
Roermond is tevens ook een bisschopsstad. De sporen ervan vindt u terug in 
het beschermde stadsgezicht met zijn vele bezienswaardigheden die de 
moeite zonder meer waard zijn. Zoals het sfeervolle Munsterplein dat wel 
een het mooiste plein van Europa wordt genoemd. Met de 13e eeuwse Onze 
Lieve Vrouwe Munsterkerk die letterlijk en figuurlijk vele stormen overleefde. 
De markt met het Stadhuis uit 1700. De gotische Sint Christoffelkathedraal,  
een kruisbasiliek met drie-beukige hallenkantoor die dateert uit 1410.  
Vanaf de toren kijkt het vergulde beeld van Sint Christoffel - beschermheilige 
van stad en kerk - uit over de stad Roermond. 
Een van de laatste restanten van de vroegere vestingwerken rondom 
Roermond is de uit de 14e eeuw stammende Rattentoren. De toren wordt 
omkranst door een aantal levensgrote beelden.  
Het is ook de stad van de beroemde architect (bouwmeester) Pierre 
Cuypers. Velen van ons zijn vroeger op bedevaart geweest naar Onze Lieve 
Vrouwe  
in ’t Zand, het genadebeeld van de stad Roermond. Het wordt bewaard in de 
kapel in 't Zand, een van de wijken van de Roermondse binnenstad. 
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Historische quiz 
 
Onderwerp: Kennis van de Historie van Mierlo. 
Datum: zondag 27 oktober, aanvang 14.30 uur.   
Waar: Partycentrum Den Heuvel in Mierlo . 
 

De bedoeling van de historische quiz 
is weer om op een speelse wijze de 
kennis van alle Mierlonaren op de 
geschiedenis van hun dorp te testen 
en daarmee de belangstelling voor 
het eigen verleden te stimuleren.  
De quiz van september 2011 hebben 
we geëvolueerd en van de 
minpunten geleerd. We beraden ons 
nog op de inhoud van deze quiz, op 
dit moment weten we nog niet of de 
opzet hetzelfde blijft of dat we 
kiezen voor een andere opzet.  

Maar ook nu zeggen we weer: niet het wedstrijdelement zal het belangrijkste 
zijn, maar het in een gezellige sfeer van elkaar iets te leren over de 
geschiedenis van Mierlo.  
 
 
 
 

 
Najaars expositie   
   
Ook in het najaar streven we er naar  
om de vitrines in het Oude raadhuis  
weer in te richten met een nieuwe  
expositie.  
Ideeën zijn er wel maar die zijn op dit 
moment nog niet concreet. Maar ook 
de opening van die expositie willen 
we weer parallel laten lopen aan 
een koopzondag.  
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Lezing:   
 
Onderwerp:  Eindhovens Kanaal 

door onze voorzitter Theo de Groof. 
Datum: Donderdag 21 november, aanvang 20.00 uur. 
Waar:   Partycentrum Den Heuvel. 
 
Koning Willem 1 had heel goed in de gaten dat kanalen voor de ontwikkeling 
van de economie onontbeerlijk waren. In 1822 liet hij een begin maken met 
een kanaal van Maastricht naar Den Bosch: de Zuid Willemsvaart. Dit kanaal 
heeft een grote invloed gehad op de economische ontwikkeling van oostelijk 
Noord-Brabant en vooral van Helmond, Den Bosch en Veghel. Het inwoner- 
aantal van Helmond, dat al groter was dan dat van Eindhoven, groeide nog 
veel explosiever. Omdat landverkeer en vervoer nog erg slecht waren, wilde 
Eindhoven ook erg graag een aansluiting naar de Zuid-Willemsvaart, echter 
door de Belgische opstand in 1830 werd e.e.a. erg vertraagd, of zelfs geheel 
verworpen. Eindhoven besloot het kanaal zonder overheidsgelden zelf te 
gaan graven waardoor het ook eigendom van Eindhoven was en nog steeds 
is.  
In het najaar van 1845 werd begonnen met de werkzaamheden en het 
geheel met de hand gegraven kanaal is al op 28 oktober 1846 geopend.  
Het 13 km. lange kanaal heeft Eindhoven geen windeieren gelegd.  
Wilt u nu wel eens meer weten over de ontstaansgeschiedenis, de 
problemen die het opleverde bij de aankoop van de benodigde gronden. Van 
de moeilijkheden bij de graafwerkzaamheden aan het kanaal en de 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Na 21 november kent u vele 
bijzonderheden van ons mooie en thans idyllische kanaal met de 
karakteristieke "kattenrugbruggen. 
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Filmavond 
 
Onderwerp: Beelden van Oud Mierlo. 
Datum: Donderdag 12 december, aanvang 20.00 uur. 
Waar:  Partycentrum Den Heuvel.  
 
Deze avond is een vrijwel jaarlijks terugkerend activiteit. Gelukkig krijgen we 
toch steeds weer nieuw materiaal aangeleverd waaruit we kunnen putten 
voor een filmavond met historisch beeldmateriaal. Met een zo breed mogelijk 
scala van interessante film- of fotobeelden van het verleden van Mierlo, waar 
we behalve onze leden ook veel andere (oud) Mierlonaren een groot plezier 
mee doen.  
De avonden zijn steeds goed bezet en de opbrengst van de loterij die we op 
die avonden houden brengt toch voldoende op om bij te dragen aan de 
kosten voor de werkgroep Beeldcollectie. Welke beelden we in 2013 te zien 
krijgen laten we graag over aan de werkgroep Beeldcollectie. 
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Contributie:  
     

De contributie voor 2018 is 18 euro per lid. En 9 euro voor gezinsleden, 
jeugdleden en partners met hetzelfde postadres. 
Als u onlangs een machtiging hebt afgegeven dan wordt de contributie in de 
loop van februari van uw rekening afgeschreven. 
Wilt u het zelf overmaken (tenzij u dat al hebt gedaan) dat kan op onze 
bankrekening van de Rabobank nr. 13 41 59 837 ten name van HKM. 
Contant aan de penningmeester is ook een mogelijkheid of u vult de 
machtiging in.  
 
Mogelijk hebt u in uw familie, vrienden of kennissenkring mensen die ook 
geïnteresseerd zijn in geschiedenis in het algemeen, maar zeker in die van 
onze eigen gemeenschap. En misschien niet alleen meer hierover willen 
weten, maar zich ook willen aanmelden als lid. Actieve leden hebben we 
hard nodig, maar ook ondersteunende leden zijn erg welkom.  
Hebt u belangstelling om actief te zijn, of vraagt u zich af of er iets is wat u 
voldoende kan boeien om ons te ondersteunen:  
Kom dan eens op een donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, naar onze 
Heemkamer in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 134 te Mierlo 
(achterom). Uiteraard uitgezonderd de donderdagavonden dat we een 
activiteit elders hebben (zie dit programmaboekje) en verder op verzoek.  
Of neem contact op met het secretariaat. 
 
 

                        
 
Aanmeldingsformulier lidmaatschap 
 
Naam …………………………………………………………….. 
 
Adres ……………………………………………………………. 
 
 …………………………………………………………….. 
 
Annie Berkers-Romonesco, secretaris 
Burg. v. Lokvenstraat 135 
5731 LT Mierlo Tel. 0492-664118 
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Dit is het Jaarprogramma zoals op dit moment is vastgesteld. 
Er kunnen eventueel noodzakelijke aanpassingen worden gedaan, 
maar ook aanvullingen op dit programma zijn altijd mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
voorzitter   Theo de Groof 
vice-voorzitter   Peter v.d. Berk 
secretaris   Annie Berkers-Romonesco 
penningmeester  Hans Verhees 
lid    Marij Damen-v.d. Aa  
lid    Henk v. Sleeuwen  
lid    Rinie Weijts 
 
 
 
E-mail: secretariaatsadres:      annie.berkers@onsbrabantnet.nl   
    
     
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


