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TEXTIELVERLEDEN MIERLO
Mierlo heeft behalve de kersen
ook een textiel verleden, dat
willen we zichtbaar maken.
Er hebben enkele gesprekken
plaatsgevonden tussen Village
Marketing Geldrop-Mierlo, Rondje
Geldrop en HKMyerle over het
zichtbaar maken van de
textielgeschiedenis van Geldrop en
Mierlo. Denk hierbij aan fabrieken,
thuiswevers, woningtextielfabrikanten
en winkels.
In Mierlo zijn acht plaatsen gekozen
die de geschiedenis zichtbaar maken:
1. Burg. Verheugtstraat 1, wevershuisje
v.d. Waterlaat;
2. Brugstraat 30, familie W. Swinkels;
3. Brugstraat, weverijfabriek de Haes;
4. Brugstraat 56/77, portierswoning

met haas;
5. Eikendreef 6/de Ark/onder de
bumpkes, wevershuisjes;
6. Marktstraat, wevershuisjes;
7. Kerkstraat, Manders Bruidsmode;
8. Luciakerk, beeldje H. Severus,
patroonheilige van de wevers.
Theo de Groof en Hans Klink
vertegenwoordigen HKMyerle en
hebben al veel verhalen en foto’s
gevonden van deze plaatsen - waarvan
er enkele niet meer bestaan -, maar er
zijn ook nog leemtes. Met name van
nummers 1, 5, 6 en 7 ontbreekt nog
veel. Daarom doen ze een oproep; Heb
jij verhalen over deze plaatsen of ken je
iemand die hierover iets kan vertellen
of heb je duidelijke, oude foto’s
hiervan, neem gerust contact op via
email of met Hans via 06-46505750.

Op 23 juli is ons lid Jan
Coolen overleden.

INHOUD
In deze tweede
nieuwsbrief nieuwe
stijl is het wandelen
en fietsen, gaan we
terug naar het
verleden en richten
we het oog op de
toekomst. Kortom
voor elk wat wils.
Veel leesplezier.
In september proberen
we een expositie in het
atrium van Bethanië te
organiseren. Thema:
Verenigingen in Mierlo.
Dit is tevens de laatste
expositie die Jos van
der Vleuten heeft
samengesteld.

FIETSTOCHT

Lees meer !
Fietstocht in het
kader van 75-jaar
bevrijding!

Op zondag 6 september vindt onze eerste activiteit sinds de
coronacrisis plaats, namelijk de fietstocht, met als thema:
Beleef Mierlo in oorlogstijd
Voor de 5e keer wordt een dergelijke tocht georganiseerd. Dit jaar is de opzet
wat anders dan de afgelopen jaren. Ook moeten we rekening houden met de
RIVM regels. Maar we willen zeker weer beginnen en denken dat deze
buitenactiviteit daarvoor zeer geschikt is. Omdat we in 2019/2020 herdenken
dat we hier al 75 jaar in vrijheid mogen leven, is gekozen voor het thema ‘Beleef
Mierlo in oorlogstijd’. Tijdens de tocht fiets je langs plaatsen die een belangrijke
rol hebben gespeeld in Mierlo en Geldrop tijdens WO II. Op diverse locaties
vertellen leden van de HKM een verhaal over wat zich daar heeft afgespeeld. De
lengte van de tocht is ongeveer 20 kilometer en is bedoeld voor zowel leden als
niet-leden.
Om een inschatting te kunnen maken van de aantallen, zodat we kunnen
voldoen aan de door de RIVM opgestelde coronamaatregelen, verzoeken we je
je in te schrijven via info@heemkundekringmyerle.nl en aan te geven met
hoeveel personen je deelneemt. Inschrijven kan tot 28 augustus 2020.

EXCURSIE
BOXTEL
Op 19 september was gepland de
middagexcursie naar Boxtel. We
hebben contact gehad met de VVV
aldaar en de mogelijkheden
besproken. Er zouden maximaal 10
leden mee kunnen, dat vinden we
toch echt te weinig. Daarom is
besloten om de excursie af te
gelasten en te verplaatsen naar
volgend jaar.

We streven ernaar
om per 3 september
het Oude Raadhuis
weer open te
stellen voor de
open inloop op
donderdagavond.
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DE KERSENPLUKKER

kersenbloesemroute !

Het beeld van de Mierlose kersenplukker geeft het moment
weer dat het belangrijkste werk is gedaan: de oogst is binnen.
Hij is terug van de ladder waarop hij uren meters hoog stond.
Het bronzen beeld is een werk van
Nico van der Leest. Het beeld is op
Koninginnedag 1982 door de
Rabobank geschonken aan de
Mierlose gemeenschap. Het beeld
herinnert ons aan het kersenverleden
van ons dorp.
De geschiedenis van Mierlo en de
Mierlose zwarte kersen zijn voor
altijd met elkaar verbonden. Het
beeld heeft vanaf 1982 in de
Vesperstraat naast het gemeentehuis
gestaan. Nu is het verplaatst naar
Dorpsstraat 208 waar het beter tot
zijn recht komt.
Een beschrijving bij het beeld ontbrak
nog. De werkgroep Mierlose Zwarte

van het IVN (bestaat dit jaar 25 jaar)
en HKMyerle hebben de handen in
elkaar geslagen en er een gezamenlijk
project van gemaakt. Het resultaat is
een mooi bord met een passende
tekst dat zou feestelijk worden
onthuld door wethouder Rob van
Otterdijk op 8 april. Maar ook hier
was corona spelbreker. Daarom
besteden we er hier wat aandacht
aan. Ga eens kijken of je het ook
mooi vindt. Daarna kun je de 14 km
lange Kersenbloesemroute Mierlose
Zwarte fietsen om te zien waar
volgend jaar de bloesem en kersen
weer te zien zullen zijn. Wil je nog
meer genieten, kijk dan eens naar
deze video.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Taakverdeling bestuur !

In de bestuursvergadering is besloten dat er een dagelijks
bestuur komt. Ook zijn de portefeuilles van de bestuursleden
opnieuw verdeeld, ze staan achter de knop hierboven. Alle
werkgroepen zullen na de zomer benaderd worden.

Zo is weer voor
iedereen duidelijk
wie er
aangesproken kan
worden!

Het dagelijkse bestuur zal gaan
bestaan uit de voorzitter, de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. We kennen nog geen
dagelijks bestuur in onze organisatie.
Er zal dan ook een huishoudelijk
reglement worden opgesteld waarin
de taken duidelijk worden.
Er zijn kern-werkgroepen benoemd
en die houden zich bezig met
thema’s die de kern raken van de
HKM. Een bestuurslid moet
betrokken zijn bij deze activiteiten.

Daarnaast zijn er werkgroepen
waar bestuursleden als linkingpin fungeren. Dit houdt in dat het
bestuurslid het aanspreekpunt is
voor die werkgroep. Het bestuurslid hoeft geen lid te zijn van de
betreffende werkgroep.
De bestuursleden zullen na de
zomervakantie contact opnemen
met de werkgroepen om met hen
af te stemmen wat ze de komende
beleidsperiode gaan doen Mocht
je geïnteresseerd zijn in een
werkgroep of wil je meer
informatie hierover, neem dan
gerust contact op met de
contactpersoon. Het is een
uitdaging om de werkgroepen
voldoende te bemensen dus
schroom niet en meld je aan!
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LUCAS GASSEL WANDELING

Lees meer !

Naar aanleiding van 450 jaar Lucas Gassel, de meester van het landschap, organiseert de
Kunsthal in Helmond een tentoonstelling. In dat kader verzorgt Heemkundekring
Helmont speciaal voor HKMyerle een stadswandeling door het oude centrum van de stad.
Gidsen van de Heemkundekring
Helmont vertellen onderweg en bij
diverse panden het levensverhaal van
Lucas Gassel en zijn familie. Etalages
en vitrines geven een goed beeld van
rond 1500, de tijd waarin Lucas Gassel
leefde. Verschillende onderwerpen
zoals kunst, religie en textiel komen
aan bod. Daarnaast kunnen ook
archeologische vondsten en oude
kaarten bezichtigd worden.
De wandeling vindt plaats op dinsdag
18 augustus. Start om 10.00 uur bij de
bibliotheek op de Watermolenwal in
Helmond. Als het om 9.30 uur regent,
gaat de wandeling niet door. Dan
verzetten we die naar dinsdag 25
augustus. De wandeling duurt 2 uur
inclusief een. Lengte is ongeveer 2
km. Aan de wandeling zijn geen

kosten verbonden. Consumpties zijn
voor eigen rekening. Een gids
begeleidt een groep 10 personen. Er
zijn vier gidsen beschikbaar.
U kunt zich tot en met 15 augustus
voor deze wandeling aanmelden bij
info@heemkundekringmyerle.nl
onder vermelding van naam,
emailadres en/of telefoonnummer en
dag van voorkeur. U krijgt dan z.s.m.
bericht of de wandeling doorgaat en
op welke datum.
Mocht u liever op eigen gelegenheid
gaan, dan kunt u gebruik maken van
de beschrijving van de stadsroute in
de brochure “Stadsprogramma Lucas
Gassel 2020”. Deze kunt u downloaden en is gratis verkrijgbaar bij de
VVV en de Kunsthal in Helmond.

Ontmoet de
meester van het
landschap in zijn
eigen stad !
Aanmelden tot en
met 15 augustus.

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden
door HKMyerle. Leden ontvangen
deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich hier
aanmelden Uitschrijven kan via
dezelfde link..

Heemkundekring Myerle
Burg. van Lokvenstraat 135

www.heemkundekringmyerle.nl

5731 LT Mierlo

info@heemkundekringmyerle.nl
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