
Nieuwsbrief november-december 

Filmavond met Heemkundekring Myerle 
 

 
 
Films en foto’s uit de oude trommel 

 

Donderdag 8 december 2016 in Partycentrum Den Heuvel in Mierlo, aanvang 20.00 uur. 

Filmavond met unieke foto- en filmbeelden o.a. van de 12 oorlogsslachtoffers  van Den Brand.   
Op deze avond laat Heemkundekring Myerle unieke foto- en filmbeelden van Mierlo zien uit de periode van ca. 
1925-1980. Uit de nalatenschap van Marcel Kerssemakers, zoon van dokter Kerssemakers, zullen nog nooit 
vertoonde privé filmbeelden die door zijn vader zijn gemaakt op het scherm te zien zijn.   
Door donaties van veel Mierlonaren kwam onze vereniging in het bezit van nog meer nieuw fotomateriaal.  
Hiervan worden er na de pauze door Rinie Weijts, die de avond zal presenteren, een groot aantal getoond.  
Op de film zijn spelende kinderen, privé opnames van veel bekende en minderbekende   Mierlonaren in de     
                              klederdracht van toen, boerderijen huizen en straten te zien.  
                               

  Voor het eerst na 72 jaren worden de oorlogsslachtoffers van  
                              Den Brand tijdens de fotopresentatie in herinnering gebracht.  
                              Het drama dat zich op 21 september 1944 op den Brand  
                              voltrok, betrof een granaat die op de daar gevestigde schuil- 
                              kelder viel.  Alle personen die in de schuilkelder verbleven  
                              vonden de dood. Hieronder was het 7 personen tellende  
                              gezin Sloots die een gezamenlijk graf hebben op het kerkhof 
                              van Mierlo. Duidelijke en goede foto’s van de merendeels  
                              jeugdige slachtoffers  brengen u weer terug in de tijd en de  
                              ernst van de strijd. Alle foto’s van hen werden gemaakt tot  
                              vrij kort voor het dramatische bombardement.  

  Kortom een historische avond die u niet mag missen. 
 
 

Frans, Rikie en Anneke Sloots 

 
Ledenavond op donderdag 24 november vanaf 19.30 uur. 
Op deze avond een speciaal welkom voor hen die het laatste jaar lid zijn geworden. Echter niet alleen zij, maar 
alle leden zijn op deze avond heel welkom. Maak kennis met de mogelijkheden voor informatie op heemkundig 
gebied en bepaalde aspecten van onze werkzaamheden en het werk van de diverse werkgroepen. Bekijk de 
resultaten van onderzoeken en activiteiten en altijd interessant: de resultaten van de werkgroepen 
Beeldherkenning en Beeldcollectie. En wat we behalve het foto- en filmmateriaal nog meer in huis hebben: zoals 
kadasterkaarten, archeologische vondsten, diverse oude voorwerpen, genealogische gegevens. In onze 
bibliotheek vindt u boeken en ander documentatie materiaal en op zolder diverse periodieke uitgaven van bv. de 
Erfgoed- en Boerderij-stichting, Monumentenhuis, Archeologie, In Brabant, en (ruil) abonnementen van andere 
Heemkundekring in de omgeving. Als lid kunt u ook boeken en andere documentatie lenen.  
Of kom gewoon gezellig op de koffie en maak eventueel kennis met andere leden. Op 24 november dus vanaf 
19.30 uur voor álle leden in ons mooie Raadhuis. Maar u kunt gerust ook later nog binnenstappen, we zijn er 
minstens tot 22.00 uur, de koffie en thee -met koekje- staan voor u klaar.  


