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Jaarverslag 2020 

Mierlo Puzzel 2019  
Op donderdag 16 januari 2020 werd i.s.m. de Mierlose Krant in het Oude Raadhuis de uitslag 
bekend gemaakt. Hierbij waren vrijwel alle inzenders aanwezig. De juiste antwoorden op de 
vragen werden toegelicht aan de hand van een presentatie door Hans Verhees. De eerste prijs 
was voor mevrouw Mien van de Goor die slechts een vraag niet juist had. De tweede prijs werd 
gewonnen door Ria van de Waterbeemd en Rien Romonesco en de derde prijs was voor Hans 
van Dijk. De uitslagavond kende een vervolg in de vorm van de inmiddels bekende Trouw Zaal 
Kwis, een soort van pubquiz genoemd naar de betreffende zaal in het oude Raadhuis. Het 
volledige verslag is hier terug te lezen. 
 
Lezing Helmond in 100 stukskes door Theo de Jong (stadarcheoloog Helmond) 
Op dinsdag 28 januari 2020 vond deze lezing plaats in de Geseldonk in Mierlo-Hout. Dit project 
om met vondsten (stukskes) van een oude vuilnisbelt verhalen van 'vruuger' op te halen, heeft 
de Grote Archeologieprijs 2019 gewonnen. Het project ontstond na het saneren van de oude 
vuilstortplaats in Mierlo-Hout die tot 1967 in gebruik is geweest. Het betrof een vuilnisbelt die 
destijds nog een deel van Mierlo was. Theo gaf aan dat hier niet zozeer om de gevonden 
voorwerpen gaat, maar juist om de verhalen die daarbij horen. Hij zegt daarover in een 
interview "Archeologie is juist bijzonder als we het verhaal erbij kunnen vertellen. Wat moet ik 
met een kapotte vaas uit de Romeinse tijd als ik niet weet wie hem vast gehad heeft?" 
 
Corona 
De Coronacrisis heeft vanaf maart 2020 ook bij ons de boel aardig overhoopgegooid. Helaas 
hebben we de nodige activiteiten moeten schrappen. Sommige hebben we kunnen doorschuiven 
naar 2021. Na de zomervakantie konden we gelukkig weer opstarten met enkele activiteiten 
zoals de donderdagavonden in het Oude Raadhuis en de maandelijkse 
fotoherkenning die op een andere locatie plaatsvond.  
 
Nieuwsbrief nieuwe stijl  
In juli kwam de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl uit. Maandelijks rond de 10e wordt deze 
nieuwsbrief via mail gestuurd naar alle leden. Ook niet leden die in de Heemkundekring zijn 
geïnteresseerd kunnen zich hiervoor aanmelden. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op 
onze website 
 
Lucas Gassel wandeling door Helmond i.s.m. Heemkundekring Helmont 
Op dinsdag 18 augustus 2020 vond in de ochtend de wandeling plaats met gidsen van de 
Heemkundekring Helmont. Ze vertelden onderweg en bij diverse panden het levensverhaal van 
Lucas Gassel en zijn familie. Etalages en vitrines gaven een goed beeld van rond 1500, de tijd 
waarin Lucas Gassel leefde. Verschillende onderwerpen zoals kunst, religie en textiel kwamen 
aan bod en konden ook archeologische vondsten en oude kaarten bezichtigd worden. 
 
Fietstocht - Beleef Mierlo in oorlogstijd 
Op zondag 6 september vond de fietstocht plaats, deze keer geen puzzeltocht maar met als 
thema: Beleef Mierlo in oorlogstijd. Tijdens de tocht werd langs plaatsen gefietst die een 
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belangrijke rol hebben gespeeld in Mierlo en Geldrop tijdens WO II. Op vijf locaties (Oude 
Raadhuis, Den Brand, Brits Ereveld, Huis van Montgomery en de Kerk Mierlo) vertelden leden 
van de HKM een verhaal over wat zich daar heeft afgespeeld. De lengte van de tocht was 
ongeveer 20 kilometer. Er namen 58 deelnemers deel aan de fietstocht. Meer lezen over Mierlo 
in oorlogstijd. 
 
Fototentoonstelling Mierlose verenigingen - in memoriam Jos van der Vleuten  
Van 26 september tot eind oktober vond de fototentoonstelling plaats in het atrium van 
Hof van Bethanië als een in memoriam voor Jos van der Vleuten die deze tentoonstelling nog 
had samengesteld. Op vrijdag 25 september werd de laatste door Jos samengestelde 
tentoonstelling geopend door zijn vrouw Greet en Patrick. Jos probeerde altijd te kiezen voor 
foto’s waar mensen zich in kunnen herkennen en die gesprekstof voor de bezoekers 
opleverden. De tentoonstelling was doorlopend te bezoeken. 
 
 
Jaarverslag 2021 
 
Jaarthema Brand in Mierlo 
Voor het eerst werken we met een jaarthema. Het thema voor 2021 is "Brand in Mierlo". Het is 
100 jaar geleden dat de grootste ramp uit de Mierlose geschiedenis plaatsvond, namelijk de 
brand in de Marktstraat. 
 
Mierlo Puzzel 2020  
Op donderdag 21 januari 2021 zou i.s.m. de Mierlose Krant in het Oude Raadhuis de uitslag 
bekend worden gemaakt. Door corona was dit helaas niet mogelijk dus in plaats van de 
uitslagavond gingen leden van de werkgroep op woensdag 20 januari aan huis om de winnaars 
te verrassen. Twee inzenders, Jolanda en Hans van Dijk en Riky en Toon Romonesco, hadden 
alle antwoorden juist ingestuurd. De inzendingen van Mien van de Goor, Bea Theeuwen en de 
combinatie Ria van de Waterbeemd en Rien Romonesco, bevatten slechts 1 foutief antwoord. 
De andere prijzen, beschikbaar gesteld door de sponsoren, zijn verloot onder de overige 
inzendingen. Het volledige verslag is hier terug te lezen. 
 
Online foto-uurtje – Mierlose Verhalen 
Op dinsdag 9 februari vond het eerste online foto-uurtje plaats. Door corona konden vele 
fysieke activiteiten helaas niet kunnen doorgaan maar deze tijd heeft ook nieuwe kansen 
geboden zoals het elkaar online ontmoeten en verhalen te delen. Er worden 
Mierlose/persoonlijke verhalen verteld aan de hand van een aantal foto’s. Een verhaal duurt 
idealiter maximaal 30 minuten. De eerste keer was nog enigszins onwennig maar werd als 
positief ervaren.  
 
Online foto-uurtje – Mierlose Verhalen 
Op dinsdag 6 april vond het tweede online foto-uurtje plaats. Er werden drie verhalen gedeeld 
namelijk die van Toon Bergerhof over de start van zijn bedrijf en van Peter van de Berk over de 
en de‘neej‘ brug (Geldropseweg). Deze verhalen zijn opgenomen en bewerkt tot filmpjes. Er 
waren ruim 20 personen aanwezig waarvan iemand uit Zuid-Afrika, Boxtel en Vleuten.  
 
Meiboomonthulling in coronatijd 
De meiboom kon dit jaar gelukkig weer geplaatst worden op het plein achter de kerk. Er werd 
een bijzonder schildje aan de boom opgehangen namelijk een herdenkings-schild Corona, met 
als tekst "Terug naar toen". Dit betekende dat er geen officiële onthulling van het schildje 
plaatsvond, maar dat iedereen tijdens een wandeling of fietstocht de boom kon bekijken en 
het schildje kon bewonderen. Op vrijdagmorgen 23 april werd de boom geplaatst door de leden 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/Mierlo_bevrijding.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/Mierlo_bevrijding.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel_2020_uitslag.html
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van de werkgroep meiboom en medewerkers van de gemeente. In de nacht van 3 op 4 mei 
waaide het erg hard en hierdoor is de buis in de grond die de boom op zijn plaats moet houden 
gescheurd. De meiboom werd daardoor instabiel en gevaarlijk voor de omgeving en is daarom 
helaas vervroegd afgevoerd. 
 
De geschiedenis van Mierlo volgens Jac Heeren 
Omdat we veel thuis moesten blijven, leek het een leuk idee om de beschrijving die Jac Heeren 
in de jaren 40 van de vorige eeuw optekende van de geschiedenis van Mierlo en die verscheen 
in de Zuid-Willemsvaart, uit het stof te halen en uitgebreid te beschrijven op onze website. Zo 
is een uitvoerig en indrukwekkende document ontstaan. Misschien wel leuk om eens door te 
lezen, klik dan hier. 
 
Wandeling naar het “Apostelhuijs” in Mierlo-Hout. 
Op dinsdagochtend 22 juni werd er naar het “Apostelhuijs” in Mierlo-Hout gewandeld. De 
wandeling ging langs het kanaal, door ´t Goor en de Bergen. Vlakbij is de huidige Apostelhoeve 
gebouwd. Op de landerijen die vroeger bij het Apostelhuis hoorden, is rond 1984 een nieuwe 
wijk ontstaan: de Apostelwijk. De wandeling was circa 10 km lang. 
Online foto-uurtje – Mierlose Verhalen 
Op dinsdag 13 juli vond het derde online foto-uurtje plaats. Er werden drie verhalen gedeeld 
namelijk die van Rinie Weijts over Pater Frans van Vlerken, Rien van Horik over Wielernest 
Mierlo en Leo Lenssen over Brouwerij Het Vertrouwen. Deze verhalen zijn opgenomen en 
bewerkt tot filmpjes.  
 
Brandkrant in samenwerking met Thuis in Mierlo 
In augustus werd de eerste special van de Thuis in Mierlo krant uitgebracht namelijk de 
Brandkrant. Deze special werd samen met de Thuis in Mierlo krant editie augustus bezorgd in 
Mierlo. Ook werd een erg compleet dossier van de brand in de Markstraat in 1921 samengesteld 
en ter beschikking gesteld via onze website. 
 
Monumentenfestival fietstocht 
Op zondag 12 september werd een fietstocht georganiseerd en stond in het teken van de 
monumentendag in Geldrop-Mierlo. Veel monumenten waren open en te bezoeken zo ook het 
Oude Raadhuis. Ook kon er worden deelgenomen aan een fotowedstrijd. De fietstocht was ruim 
15 km. en kwam langs 35 monumenten uit Geldrop en Mierlo. Gedurende die dag bezochten 20 
personen het Oude Raadhuis en deden 15 deelnemers mee aan de fietstocht. 
 
Fototentoonstelling Brand in Mierlo i.s.m. brandweer Mierlo 
Vanaf 12 september tot en met november was in het atrium van Hof van Bethanië een 
fototentoonstelling geplaatst. Het thema van deze tentoonstelling kwam overeen met het 
jaarthema van onze vereniging: Brand in Mierlo. Er was aandacht voor de grote brand van 1921 
maar ook andere branden en de brandweer kwamen. De tentoonstelling omvatte niet alleen 
foto’s maar ook van oud-brandweermannen die Mierlo jarenlang hebben beschermd tegen het 
vuur. Ook attributen die zijn gebruikt, zowel in de oude als de nieuwe tijd, werden 
tentoongesteld. Veel spullen kwamen uit de kazerne en het archief van Brandweer 
Mierlo. 
 
Presentaties op ’t Hout door Rinie Weijts 
Op elke laatste maandag van de maand organiseerde Rinie Weijts bijeenkomsten in de 
Geseldonk met een presentatie. Op 27 september, 25 oktober en 29 november gaf hij 
presentaties over onder andere ’Weer terug in Mierlo-Hout’ en ‘Mierlo en Mierlo-hout in 
vroegere jaren. Tijdens deze presentaties kwamen vele bekenden voorbij en de boeiende 
verhalen bleven verrassen.  

https://www.heemkundekringmyerle.nl/img/Het_bekijken_waard/geschheeren/heeren_0.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/img/Het_bekijken_waard/brand_21/Brandkrant.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/brand_21_0.html
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Bijzondere Algemene Ledenvergadering  
Op donderdag 30 september vond een bijzondere algemene ledenvergadering plaats. De 
jaarvergadering 2020 was niet doorgegaan en ook in het voorjaar 2021 konden we niet bij 
elkaar komen. In deze vergadering werd gevraagd de besluiten genomen door het bestuur in 
plaats van de ALV 2020 en 2021 te bekrachtigen. 
 
Online foto-uurtje – Mierlose Verhalen 
Op dinsdag 12 oktober vond het vierde online foto-uurtje plaats. Frans van der Vleuten vertelde 
een mooi verhaal over diverse branden die in Mierlo hadden plaatsgevonden. Dit verhaal is 
opgenomen en bewerkt tot een filmpje. Er waren 10 personen aanwezig.  
 
Presentatie “De kop van Jut” door Rinie Weijts 
Op maandag 18 oktober verzorgde Rinie Weijts in partycentrum Den Heuvel een presentatie 
over traditionele kermisattracties en speciaal “De kop van Jut”. Dit was één van de attracties 
die al vele jaren op de kermisterreinen in Mierlo en elders in het land verscheen. 
Veel minder bekend is dat zowel de uitdrukking als de kermisattractie hun naam danken aan 
een persoon die echt geleefd heeft, namelijk de moordenaar Hendrik Jut. 
 
Presentatie “De Mierlose brandweer door de eeuwen heen” door Theo de Groof 
Op woensdag 3 november hield Theo de Groof in ’t Mierles Huukske een presentatie over de 
geschiedenis van de brandweer en ook specifiek over de brand in de Marktstraat in 1921. Het 
was een drukbezochte lezing vanwege de aanwezigheid van vele (oud)brandweerlieden. Er 
waren 50 personen aanwezig.  
 
 
 
Trots op doorgang activiteiten 2020 en 2021 
 
Als er wordt teruggekeken op de coronamaatregelen zoals de lockdown, avondklok, de 1,5 
meter-afstand-regel en het beperkte aantal bezoekers dat je mocht ontvangen (om de 
kwetsbaren te beschermen) mogen we erg trots zijn op wat we allemaal in die tijd hebben 
weten te realiseren. Naast de genoemde activiteiten die zijn doorgegaan, gingen ook de 
bestuursvergaderingen maandelijks door; vaak niet fysiek maar via nieuwe online manieren 
zoals Skype en Teams. Ook diverse werkgroepen zoals de Historische Geografie Mierlo en de 
Foto-herkenning hebben vaak de werkzaamheden hervat. Soms op een andere locatie waar de 
1,5 meter afstand makkelijk te handhaven was dan op zolder van het Oude Raadhuis. Alle leden 
hebben aan het einde van 2020 een cadeau ontvangen in de vorm van vijf ansichtkaarten met 
foto’s over en/of uit Mierlo. 
Kortom; als bestuur kijken we ondanks de lastige periode toch met enige trots terug op de 
afgelopen twee jaren. We hopen dat we in 2022 weer de activiteiten kunnen uitvoeren zoals 
we die voorheen ook konden organiseren zodat we zichtbaar en relevant blijven.  
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