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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*  Verder exposities in het Oude Raadhuis en Bibliotheek. 

 

*  Zondag 4 september medewerking aan activiteit van de bibliotheek. 
 

*  Onder voorbehoud de presentatie/lezing “Brouwerijen en herbergen”    
    door Leo Lenssen. 

 
*  Omstreeks juli wordt de Audiotour- in voorbereiding- die voert door het  

    centrum van Mierlo, in gebruik genomen. 
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Overzicht Jaarprogramma 2016 
 



Overzicht Jaarprogramma 2016 
 
 
 
 

Sinds de zusters Franciscanessen in 1874 vanuit Oirschot naar Mierlo 

kwamen hebben zij veel oudere Mierlonaren 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. Nu woont alleen zuster Lucentia v.d. Zanden nog in Mierlo.  

De zusters Franciscanessen hebben in  
het Nazarethklooster in Oirschot een  

museum ingericht. Het museum is  
gevestigd in het klooster waardoor we  

dus ook een blik kunnen werpen in een  

gedeelte van  het klooster. 
In het museum krijgen we uitleg over  

het leven van de zusters, 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.  

 
Voor dit bezoek hebt u zich via onze Nieuwsbrief december nr. 2  

2015 in kunnen schrijven. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazareth klooster in Oirschot. 
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Bezoek aan Franciscanessenklooster, alleen voor leden 

Datum: dinsdag 19 januari 

Locatie: Kloostermuseum in Oirschot, aanvang 14.00 uur 



 
 

 
 
 

 

De kunst van het Interbellum - 1918-1940 

 
De 1e Wereldoorlog met zijn 10 miljoen doden heeft de opvattingen over 

leven, welzijn, cultuur, enz. diepgaand veranderd. Er heerste een sfeer van 
optimisme, dat zich weerspiegelde in de veranderende stijl en fellere kleuren 

van meubelen, sieraden, keramiek en ook beeldhouwwerken. Mode en kunst 

vertoonde allerlei nieuwe, soms schokkende uitingsvormen. Vrouwen gingen 
roken, zelfs op straat! Dansen als de Charleston waren voor velen het 

toppunt van onzedelijkheid. De werkloosheid nam af en de 
levensvreugde toe. Dan breekt de echte 

Art-Déco-periode aan: een populaire stijlbeweging 

die haar weerslag had op de decoratieve en 
toegepaste kunst, in zowel de architectuur, het 

grafische, industriële en interieurontwerp, als de 
beeldende kunst en kledingmode. De stijl wordt  

vaak gekenmerkt door rijke kleuren, geometrische 
figuren en overdadige versieringen. Om het ook  

voor de “gewone man” betaalbaar te maken kozen  

vormgevers voor machinale productie en nieuwe 
kunststoffen als aluminium, chroom, kunststof en  

buisvormig staal. We kennen nog het bekende bakeliet,  
een kunstharsproduct dat zich gemakkelijk in allerlei  

vormen laat persen en een hoog vermogen tot elektrische isolatie heeft.  

Daarom werd het veelvuldig toegepast in radiokasten en telefoons. 
 

     Afbeeldingen van verfijnde kunst-  
     objecten en architecturale  

     wonderwerken illustreren deze  
     lezing.  
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Lezing “Art Déco” door Ton Spamer 
Datum:  Dinsdag 16 februari, aanvang 20.00 uur 

Locatie: Partycentrum Den Heuvel 

 



 
 
 
 
 
  

 

Tijdens de jaarvergadering worden aan de hand van het jaarverslag de 
activiteiten en het verslag van de werkgroepen van het afgelopen jaar door-

genomen. De notulen van de jaarvergadering 2015 worden toegelicht en de 
bestuursverkiezing en kas controle zullen passeren.  

Het financieel verslag en de begroting 2015 worden door de penningmeester 
tijdens de vergadering behandeld en toegelicht met een PowerPoint 

presentatie.  

Het jaarverslag, de notulen van 2015 en de uitnodiging voor de 
jaarvergadering krijgt u ± half maart.  

Na afloop van de vergadering hopen we dat u blijft voor de altijd weer 
gezellige ledenavond waar u wordt voorzien van een drankje en hapje. Kunt 

u niet bij de vergadering aanwezig zijn maar later op de avond wel, dan bent 

u alsnog van harte welkom.  
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Jaarvergadering 
Datum:  Donderdag 31 maart  

Ontvangst met koffie/thee + vlaai 
                        Vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur 

Locatie:  Bibliotheek Mierlo, Dorpsstraat 113 

 



 
 

 
 
 

 
 

Waarom en hoe wordt de mode voor West-Afrika in Helmond 
bepaald. 
 
Wie in Mierlo en directe omgeving Vlisco zegt weet dat  

we het hebben over de fabriek gelegen aan het kanaal  

en park in Helmond. Velen hebben hun hele of  
gedeeltelijk werkzame leven bij Vlisco gewerkt of  

waren er op een andere manier bij betrokken.  
Maar wat weten wij van de geschiedenis of producten  

van Vlisco en hoe kwamen zij in Afrika terecht.  

Twee –oud, want inmiddels gepensioneerd-  
medewerkers zullen ieder vanuit hun eigen discipline,  

betrokkenheid en interesse bij Vlisco en de locatie  
West-Afrika op deze avond vertellen over de Vlisco.  

 
 

Jan van der Heijden, ontwerper en later  

conservator van het Vlisco archief zal het  
eerste deel over het ontstaan en verloop  

van het bedrijf voor zijn rekening nemen.  
Na de pauze neemt Joop Martens het  

Afrika deel voor zijn rekening. Hij was  
jarenlang voor Vlisco werkzaam én  

woonachtig in Ivoorkust en Ghana.  

Tot recentelijk is hij beroepsmatig nog vele  
malen in West-Afrika geweest, zo is ook de  

basis ontstaan voor zijn marktinteresse.  
Hij zal ons de Dessin namen en betekenissen  

daarvan uitleggen. 
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Lezing: Vlisco mode voor West-Afrika 

Datum: Donderdag 14 april 

Locatie: Partycentrum Den Heuvel,  aanvang 20.00 uur 



 
 

 
 
 

 

In navolging van andere verenigingen die  

in de voorbije jaren in hun jubileumjaar  
een schild hebben onthuld, is het dit jaar  

de beurt aan het IVN. Zij vieren het dat ze  
40 jaar geleden in Mierlo een afdeling van  

het landelijke IVN oprichtte, het Instituut  

voor Natuureducatie en duurzaamheid. 
Vooral educatie is de doelstelling die  

IVN Mierlo al die jaren tot op de dag van  
vandaag uitdraagt. En daarvoor verdient  

ze een plaatsje aan onze Meiboom.  
       IVN educatie 

 

Heemkundekring Myerle en bestuur en leden van het IVN zullen samen 
met Harmonie St. Lucia, Gilde St. Barbara en Catharina en gilde  

St. Sebastiaan, College van B en W en kinderen met versierde fietsjes en 
andere vervoersmiddelen het schild gaan onthullen aan de meiboom.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dit jaar organiseren we voor de 5e keer de Torendag. En volgens een 
inmiddels vast concept doen we dat weer samen met andere regionale 

Heemkundekringen.  

Met het project willen we aandacht geven aan oude kerklocaties met soms 
nog markante torens of andere kenmerken die nog herinneren aan deze 

locaties. In Mierlo is de aanwezigheid van de toren van de voormalige kerk 
binnen de toren van de huidige kerk de reden dat wij mee doen met het 

project.  
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Torendag “Kerken in de Peel” op Hemelvaartsdag  
Datum: donderdag 5 mei, aanvang ± 12.00 uur 
Locatie: H. Luciakerk in Mierlo 

Meiboomonthulling m.m.v. jubilerend IVN 

Datum:  Koningsdag, woensdag 27 april, aanvang ± 9.50 uur. 
Locatie: Plein tussen patronaat, pastorie en achterzijde kerk. 

 



Op 5 mei kan de H. Luciakerk weer worden bezichtigd en de kerktoren 
worden beklommen waar de middeleeuwse klokken van dichtbij kunnen 

worden bekeken. Ook de middeleeuwse muur rechts van de kerk, tussen 

kerk en pastorietuin is het bekijken waard. Er is ook een prachtige fietsroute 
die voert langs de negen middeleeuwse kerklocaties in de vier gemeenten: 

Nuenen, Laarbeek, Helmond en Geldrop-Mierlo. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

     Onze leden Jan Raaijmakers en Rien Romonesco  

     organiseren voor ons op 2e Pinksterdag een fiets- 
     foto puzzeltocht, afstand ± 25 km. 

     Deze tocht is behalve voor leden ook voor niet- 
     leden, dus u kunt ook met uw hele familie 

     deelnemen. De bedoeling van deze tocht is dat u  

                            langs de route gefotografeerde objecten herkent. 
Onderweg is er een pauze met koffie, thee, ranja en een versnapering. 

Tijdens de pauze kan er ook nog een vragenlijst worden ingevuld met 
algemene vragen, een puzzeltje enz. Omdat het een tocht is georganiseerd 

door HKM, zal deze toch wel een klein beetje historische  

getint zijn. Maar in hoofdzaak zal het gewoon een leuke,  
gezellige tocht zijn waar iedereen aan kan meedoen. 
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Fiets-fotopuzzeltocht in en rond onze gemeente 

Datum: 2e Pinksterdag, maandag 16 mei 

Locatie: Vertrek vanaf Oude Raadhuis, aanvang ± 13.00 uur 



 
 

 

 
 

 
Dit jaar gaat volgens onze roulering de reis naar Duitsland. We hebben 

enkele locaties in voorbereiding, maar we zijn er op dit moment nog niet 

helemaal uit. En natuurlijk moeten we dan eerst nog op onderzoek uit of het 
een geschikt doel is om daar een mooie en zinvolle excursie van te maken.  

Zodra we dat rond hebben krijgt u een uitnodiging om u in te schrijven voor 
deelname. In verband met  

eventuele vakanties zullen we u in  
een eerdere nieuwsbrief op de  

hoogte brengen wanneer u deze  

uitnodiging kunt verwachten.  
Maar geeft u voordien al aan mee  

te willen zonder dat het exacte 
programma bekend is dan noteren  

we dat natuurlijk ook alvast.  
      Diest 2015 

                

 
 
 
 
 

 

Hebt u zich afgelopen jaar als lid van Heemkundekring Myerle aangemeld?  

Maak dan eens nader kennis met de mogelijkheden voor informatie op 
heemkundig gebied en bepaalde aspecten van onze werkzaamheden.  

Bekijk de resultaten van onderzoeken en activiteiten van de werkgroepen, 
bv. die van Beeld-herkenning en Beeld collectie. Of misschien bent u al veel 

langer lid en bekend met ons Jaarprogramma, de Nieuwsbrieven en het 
Jaarverslag waarmee we onze leden op de hoogte houden van wat we 

organiseren en waar we ons mee bezig houden. Maar wat uw situatie ook is, 

loop op 8 september eens binnen in het Oude Raadhuis, het historische 
gebouw dat op zich al interessant genoeg is. En zie wat we allemaal in huis 

hebben aan historisch materiaal.  
Er is een traplift, dus de bereikbaarheid kan geen probleem zijn. Of kom 

gewoon gezellig koffie of thee drinken op de zolder en ontmoet andere 

leden. We zijn er vanaf 19.30 uur voor u tot minstens 22.00 uur.  
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Leden inloopavond 

Datum: Donderdag 8 september 

Locatie: Oude Raadhuis 

Dag Excursie naar Duitsland 
Datum: zaterdag 4 juni 
Vervoer: met touringcar 



 
 

 
 
 
 

Veghel aan de Zuid-Willemsvaart gelegen, halfweg tussen Helmond en Den 

Bosch wordt meestal gewoon voorbij gereden. Toch telt Veghel vele 
monumenten en samen met gidsen die Veghel op hun duimpje kennen gaan 

wij het nu eens van een andere kant bekijken. Als gevolg van de aanleg van 
de Zuid-Willemsvaart en de Haven van Veghel in 1825 kon Veghel zich 

ontwikkelen van agrarische vlek tot een vooraanstaand industriestadje in de 

Midden-Meierij. Als monumentale panden noemen we de aan 
St-Lambertus toegewijde grote driebeukige 

kruisbasiliek, die is gebouwd in neogotische 
stijl. De in 1863 ingezegende kerk is 

ontworpen door Pierre Cuypers en vormt een 
vroeg hoogtepunt in Cuypers' carrière.  

Het indrukwekkende voormalig gemeente-

huis is gebouwd in 1877 maar is nu niet 
meer als zodanig in gebruik. Het “Oude 

Raadhuis” zoals het thans wordt genoemd 
huisvest nu o.a. de openbare bibliotheek, 

streekarchief en de heemkundekring 

Vehchele.  
 
 

 
 
 
 
 
In principe richten we meerdere keer per jaar een expositie in. Meestal 
minstens één kamer in het Oude Raadhuis, soms ook op een andere locatie. 

Zo is ons voor 2016 gevraagd vitrines in de bibliotheek in te richten met 
materiaal dat betrekking heeft op de historische omgeving van de 

bibliotheek. Omdat het natuurlijk toch steeds moeilijker wordt om ideeën en 

materialen voor exposities te vinden zijn we altijd blij met aanmeldingen van 
onze leden of hun gezins- en familieleden met historisch getinte 

verzamelingen. Van de uitruiming van de Johannesschool hebben we 
materiaal gekregen waarmee we dit jaar een expo willen inrichten en hebben 

we nog wel een paar ideetjes. 
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Middag Excursie naar Veghel 
Datum:  Zaterdag 24 september, aanvang ± 14.00 uur 
Vervoer: Met eigen vervoer of als medepassagier  

Exposities in het Oude Raadhuis en de Bibliotheek 



 
 

 
 
 
 

In de Hekelstraat op nummer 19 staat een mooie, goed onderhouden 

langgevel boerderij. Hier woont de kunstenares Brigitte Bogaerts, echtgenote 
van wijlen Pieter Meulendijks. Pieter was een zoon van Frans Meulendijks, 

kassier van de Boerenleenbank, de bank die van 1937 tot 1958 in deze 
boerderij was gevestigd.  

Hoewel geboren in Helmond is Brigitte al op vrij jonge leeftijd in Mierlo 

komen wonen, ze studeerde aan de Academie Industriële Vormgeving in 
Eindhoven en studeerde af op de afdeling Textiel. Later volgde ze de 

Academie voor Schone Kunsten in Namen voor beeldhouwen en schilderen 
waar ze cum laude afstudeerde en de Medaille d’Or van de Belgische 

regering kreeg uitgereikt. Later volgden er vele exposities in binnen en 
buitenland.  

De boerderij is voor Brigitte zowel haar woonhuis als atelier en tevens de 

ruimte waar zij exposeert. Ze is ook lid van HKMyerle en heeft ons 
uitgenodigd om behalve haar atelier en mooie kunstwerken te komen 

bekijken, ook de historie en de sfeer van de prachtige boerderij in ons op te 
nemen. En aan dit gastvrije aanbod geven wij graag gehoor.  

 

 
       

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
schilderij eenden door Brigitte   Hekelstraat nr. 19 
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Bezoek aan Brigitte Bogaerts 
Datum: Woensdag 12 oktober  aanvang ± 14.00 uur 

Locatie: Hekelstraat 19,  Mierlo 



 

 

 

Sakkerdju is een band met vier leden die afkomstig zijn uit Brabant en 

allemaal een muzikaal verleden hebben. Ze brengen een muzikaal 
programma met veel onderwerpen uit de geschiedenis.  

Spreker Karel Brüsewitz (zoon van Gijs en Truus Brüsewitz uit Mierlo) geeft 
een toelichting bij de diverse onderwerpen met behulp van een Power Point 

presentatie, waarbij de onderwerpen kris kras door de geschiedenis heen 

lopen. De band werkt aan een nieuw muzikaal repertoire dat eind mei 2016 
voor het eerst voor het voetlicht zal worden gebracht.  

Naast eigen nummers, die vaak te maken hebben met de Peel, spelen ze ook 
oude troubadourachtige nummers, levensliederen, traditionals, ballades, 

maar ook Nederlandstalig werk. Hierbij worden de accordeon, gitaar, trom 
als basis gebruikt, met wisselende ondersteuning van doedelzak, 

mondharmonica en percussie-instrumenten. De muziek is zeer krachtig en 

aanstekelijk. Een tipje van de sluier van de onderwerpen die de revue 
passeren: De peelhelm, Hertog Jan, paters en nonnen, de haringvangst, 

kwakzalvers, de bruidsdans, Karel de V en de drie-oren-kan, de reis door de 
Peel, de wolvenjacht, heksenprocessen enz. Bezetting van Sakkerdju:  

Francien Hoeben: Trom en zang 

Jack Swaanen: Accordeon en zang 
Gerard Rooijakkers: Gitaar en zang 

Karel Brüsewitz: Vlaamse doedelzak, mondharmonica en zang. 
 

Een heel ander programma dan u van ons gewend bent maar dat u beslist 
op de juiste waarde zult waarderen. 
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Muziek met Sakkerdju 
Datum: Dinsdag 8 november,  aanvang 20.00 uur 
Locatie: Partycentrum den Heuvel 



  

 

 

 

Ook dit jaar willen we weer een avond voor u verzorgen met beelden van het 

Mierlo zoals het ooit was. Op dit moment weten wij nog niet wat we die 
avond kunnen laten zien, maar de leden van de fotowerkgroep zullen weer  

hun uiterste best doen om u een ooh, aah en witte nog, avond te bieden. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                          
 
 
 

 

 
 

In de week vóór Kerst zal de Mierlo puzzel 2016 in de  

Mierlose Krant worden opgenomen en kunt 
u hem ook vinden op onze website:  

www.heemkundekringmyerle.nl .  
 

                       Om de puzzel bij een breder  
                       publiek onder de aandacht te  

brengen heeft hij nu een meer algemene 

naam gekregen en noemen we hem de 
Mierlo Puzzel. De vragen hebben betrekking 

op recente en historische Mierlose-  
en Houtse onderwerpen, en zijn alle te 

vinden in boeken over Mierlo en op Internet. 
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Mierlo Puzzel 2016 
Wanneer: In de week vóór 25 december  
Waar:  Mierlose Krant 

Foto- en filmavond met beelden van Oud Mierlo 
Datum: Donderdag 8 december 

Locatie: Partycentrum Den Heuvel, aanvang 20.00 uur 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/

