
 
Nieuwsbrief september 2016 
 

Uitnodiging opening tentoonstelling 
Heemkundekring Myerle nodigt u uit om de opening van de tentoonstelling “Mierlose landverhuizers 
en emigranten in de 19e en 20e eeuw” bij te wonen. Deze vindt plaats op zondag 2 oktober om  
14.00 uur in het Oude Raadhuis in Mierlo. 
Oktober is de maand van de geschiedenis, in 2016 is het thema “Grenzen”. Eveline van de Linden heeft 
dit opgepakt en onderzoek gedaan naar de emigratie van Mierlo- en Mierlo-Houtenaren, met als doel 
de gegevens over deze emigranten in een tentoonstelling met ons te delen.  
Landverhuizen of emigreren betekent grenzen verleggen, zowel in letterlijke als figuurlijke zin.  Welke 
rol speelden de overheid, maatschappelijke organisaties en de kerk hierbij? En wat was de houding van 
de overheid in de vestigingslanden? Wierpen zij grenzen op,  
of faciliteerden zij emigranten? En wat waren de gevolgen  
voor de oorspronkelijke bewoners in de vestigingslanden. 
In de tentoonstelling geeft Eveline- samen met  
Corry Bombeeck- hierop een antwoord aan de hand van  
krantenartikelen, foto’s, documenten en voorlichtingsfilms  
uit die tijd. Ook verhalen van Mierlose emigranten en hun 
familieleden komen aan bod evenals gelijkenissen  
met het heden.  
Kunt u niet aanwezig zijn bij de opening dan hebt u de hele  
maand oktober toch nog voldoende gelegenheid om deze  
te bezoeken op:  
• Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur  
• Donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur 
• Zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
            

    Canada emigranten 

 

 
 

In de periode van donderdag 6 oktober tot en met maandag 17 oktober kunnen de leden van de Rabobank weer 
hun jaarlijkse stem uitbrengen om een vereniging financieel te steunen. Ook wij doen dit jaar weer graag mee. 
Vorig jaar mochten we een mooi bedrag ontvangen van € 796,- afkomstig van maar liefst 199 stemmen. We 
willen dit jaar graag de 200 grens doorbreken. Dat kan alleen met de steun van de leden van de Rabobank. Wij 
roepen jullie op (als je ook lid bent van de Rabobank) om twee stemmen op ons uit te brengen. En als je dan ook 
nog anderen enthousiast weet te maken om ook op ons te stemmen, dan komt het vast wel goed. Vorig jaar 
hebben we het geld besteed aan een nieuwe beamer om te gebruiken bij onze 
activiteiten. Op onze site http://www.heemkundekringmyerle.nl/RCC2016.html  
staat nog het filmpje waarmee we toen duidelijk maakten waarom dit nodig was.  
Dit jaar willen we de opbrengst gebruiken voor het opzetten en uitwerken van de 
Mierlopuzzel in december en de Historische Quiz Mierlo in 2017. Verder 
gebruiken we de bijdrage om lezingen in 2017 voor leden en belangstellenden 
zoveel mogelijk gratis te houden. De leden van de Rabobank ontvangen van de 
Rabobank een mailtje (of een kaart) om het stemmen mogelijk te maken.  
 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/RCC2016.html


 

 
Ledenavond  -voor alle maar speciaal voor onze nieuwe leden-. 

Omdat door de reorganisatie van onze inventaris in het Oude Raadhuis de ledenavond niet is 
doorgegaan hebben wij volgens afspraak voor een andere datum gekozen.  
Dat wordt nu donderdag 24 november aanvang 19.30 uur. 
 

Activiteit voor kinderen: De Kraaknacht.   
Vorig jaar hebben wij in november onze medewerking verleend aan De Kraaknacht voor kinderen van 
rond de 10 jaar. Deze werd en wordt georganiseerd door de activiteitencommissie van bibliotheek 
Dommeldal Mierlo. Van een aantal Mierlose gebouwen: o.a. de Standerdmolen, het Oude Raadhuis  
en Bibliotheek worden op deze avond de sloten en kettingen van de deuren verwijderd. De kinderen 
waren bij ons te gast in het Oude Raadhuis waar een spannend / interessant verhaal over de 
betreffende locatie werd verteld. Dit jaar zijn we weer gevraagd om de kinderen met hetzelfde doel op 
het Oude Raadhuis te ontvangen op donderdag 10 november aanstaande van 19.00 tot 20.30 uur.  
Maar teveel activiteiten komen steeds weer neer op de schouders van onze bestuursleden. Daarom 
doen we nu een beroep op onze leden om deze avond voor de kinderen mogelijk te maken. Het kan en 
mag een combinatie van beeld en geluid zijn of in een spannende ruimte een spannend verhaal 
voorlezen of vertellen etc. De bibliotheek medewerkers kunnen hiermee helpen.  
Graag een seintje naar Annie tel. 0492-664118, mobiel 06-15436731  
of per E-mail: info@heemkundekringmyerle.nl   
   

 
Bezoek aan Brigitte Bogaerts   
Op woensdagmiddag 12 oktober, aanvang 14.00 uur zijn we uitgenodigd door Brigitte om een bezoek te 
brengen aan haar mooie, goed onderhouden langgevel boerderij.  
Hoewel geboren in Helmond is Brigitte al op vrij jonge leeftijd in Mierlo komen wonen en wij kennen 
haar ook als de echtgenote van wijlen Pieter Meulendijks. Pieter was een zoon van Frans Meulendijks, 
kassier van de Boerenleenbank, die van 1937 tot 1958 in de boerderij aan de Hekelstraat nr. 19 was 
gevestigd. 
Kunstenares Brigitte Bogaerts, 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 wij krijgen nu de gelegenheid 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.  
Omdat het voor Brigitte wel prettig is om vooraf te weten hoeveel bezoek ze kan verwachten, moet u 
zich vooraf even aanmelden.  
 
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 

 
 
Naam …………………………………………………………… 
 
Meld zich aan met personen ……… (max. 1 introducé) voor een bezoek aan Brigitte Bogaerts op 
woensdag 12 oktober, aanvang 14.00 uur. Het adres is Hekelstraat 19. 
 
Inleveren bij Marij,  Ellenaar 4,  5731 JA  Mierlo  
of per E-mail: info@heemkundekringmyerle.nl. 
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