
Nieuwsbrief januari-februari 2019 

Uitnodiging voor de lezing: Van Heinde en Verre door Jan Gijsberts.  
Op woensdag 20 februari in Denheuvel in Mierlo, aanvang 20.00 uur. 
 
Het ontstaan van de weefgeschiedenis in Geldrop-Mierlo 
Door de eeuwen heen is een groot deel van  de bevolking in onze regio werkzaam geweest als thuiswever 
of als wever in de latere textielfabrieken. Het begon al in de late middeleeuwen en heeft doorgelopen tot 
ongeveer 1980 van de vorige eeuw. De ondernemers uit die tijd waren zogenaamde fabrikeurs die van 
verschillende plaatsen kwamen, zelfs uit onze omringende landen als België en Duitsland. In Geldrop is de 
textielindustrie vanaf 1750 tot 1980 van grote betekenis geweest voor de werkgelegenheid. Maar ook de 
omringende dorpen en steden hebben meegewerkt aan- en geprofiteerd van deze bloeiende industrie.  
En zeker niet in de laatste plaats Mierlo waar veel thuiswevers waren die later vaak ook in de fabrieken in 
Geldrop gingen werken. Interessant om nu een duidelijke samenvatting en uitleg te krijgen over een 
belangrijk deel van de geschiedenis van onze voorouders. De lezing is voor iedereen vrij te bezoeken. 
 
Excursie naar het weverijmuseum, Molenstraat 21 in Geldrop. 
Op zaterdag 23 februari, samenkomst in het Weverijmuseum om 14.00 uur. 
Het weverij museum is gevestigd in het monumentale fabrieksgebouw  
Van A. v.d. Heuvel en Zn. dat over een zijarm van de Kleine Dommel is  
gebouwd. Als sinds de Middeleeuwen was hier een watermolen die  
omstreeks 1800 in gebruik was als volmolen. In 1874 kreeg het een  
nieuw waterrad om de spinnerij aan te drijven. Het grote en recent  
gerestaureerde waterrad maakt onderdeel uit van het museum. Het  
museum geeft een goed beeld van de industrialisatie van het weven in  
Brabant en meer speciaal in Geldrop. Het is afgelopen jaar geheel in een  
ander jasje gestoken. Voorheen lag de nadruk vooral op de machines en  
het gebruik daarvan. Nu is het door de digitalisering met beeldmateriaal  
en beeldschermen interactief geworden en meer van deze tijd, waardoor het voor velen nog meer zal 
aanspreken: het is een echt museum geworden.  
Vrijwilligers met een textiel/weef verleden geven ons een rondleiding en zullen ons voorzien van een 
uitstekende toelichting en demonstratie op de diverse weefgetouwen en aanverwante machines.  
In de museumwinkel kunt u nog authentiek geweven textiel kopen. 
--------------------------- 
!!!! Onze dagexcursie naar Duitsland is op zaterdag 18 mei. 
---------------------------- 
Ons lid Joop v.d. Westerlo geeft op 26 februari een lezing bij Senior web in de bibliotheek Mierlo. Over 
Genealogie/stamboom onderzoek van de familie Westerlo en de Programma's Pro-Gen en Open Archieven.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voor de excursie moet u zich wel aanmelden: 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………. 

Meldt zich aan voor   1…… 2   personen (omcirkel wat van toepassing is) 

U betaalt zelf de entree van € 7,50,-  De koffie/thee met peperkoek betaald de Heemkundekring. 

Aanmelden uiterlijk 31 januari  Doormiddel van dit strookje op adres: Burg. v. Lokvenstraat 135.  

E-mail: info@heemkundekringmyerle.nl  of tel. 0492-664118   (b.g.g. spreek bericht in) 


