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JAARTHEMA HKMYERLE 2021           
Volgend jaar is het 100 jaar 
gelden dat de grootste ramp uit 
de Mierlose geschiedenis 
plaatsvond, namelijk de brand in 
de Marktstraat.  

Op zaterdag 27 augustus 1921, om 
kwart over elf, sloegen de vlammen uit 
het dak van een blok huizen in de 
Marktstraat. De zomer was warm, het 
had nauwelijks geregend en de 
brandkuilen stonden droog. De daken 
waren van riet en stro, door de harde 
wind sloeg het vuur over naar 
omliggende huizen. Er brandden 27 
woningen, bewoond door 29 gezinnen, 
voor het grootste deel af. In 2021 werkt 
HKM we voor het eerst met een 
jaarthema. Het eerste thema wordt 

. Om een jaarprogramma op 
te stellen zijn er  

genoeg aanknopingspunten te vinden, 
denk ook aan de brand van de sporthal 
en het industrieterrein of aan de 
brandweer. En wat te denken aan 
Brandevoort, buurtschap Den Brand of 
winkelier Branten. We proberen op een 
zo creatieve mogelijke manier met het 
thema om te gaan en roepen hierbij 
jouw hulp in! 
Mocht je foto’s, filmpjes of verhalen 
hebben, neem dan contact op. We 
bekijken dan samen op welke manier 
we dit kunnen opnemen in ons 
jaarprogramma, bijvoorbeeld als 
tentoonstelling of presentatie. Dus heb 
je informatie of ken je mensen die iets 
over het thema kunnen vertellen, geef 
dit dan door aan Mike van de 
Kimmenade via 06-29595019 of via 
mike@hup.eu zodat we samen invul-
ling geven aan het eerste jaarthema! 

INHOUD 
Voor het eerst maakt 
HKMyerle een 
jaarthema bekend. Na 
de fietstocht komt er 
een tentoonstelling, de 
laatste van Jos van der 
Vleuten. Verder wat 
interessante berichten 
van binnen en buiten 
onze vereniging. 

 

 

Vanaf 1 september 
dachten we weer van 
start te gaan. Het 
elkaar kunnen treffen 
in het Oude Raadhuis 
vinden we belangrijk. 
Maar mogelijkheden 
zijn beperkt. Daarom 
gaan we voorzichtig 
van start.

 

 

 

Lees meer ! 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/jaarthema21.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/jaarthema21.html
mailto:mike@hup.eu
http://www.heemkundekringmyerle.nl/index.html#0920ORH
http://www.heemkundekringmyerle.nl/index.html#0920ORH
https://www.heemkundekringmyerle.nl/jaarthema21.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/jaarthema21.html
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LUCAS GASSEL 

 

Hallo, ik ben Lucas Gassel, geboren te Helmond meer dan 500 
jaar geleden. Ter gelegenheid van mijn 450ste sterfdag heeft 
men in Helmond bedacht om daar aandacht aan te besteden. 
Jullie in Mierlo waren daarvoor uitgenodigd op 18 augustus. 

Jullie waren te gast bij HK Helmont om met een gids te gaan wandelen. Ik vond 
het leuk dat jullie er waren, hoewel jullie best met meer hadden mogen komen. 
We begonnen bij de bibliotheek waar een prachtig kunstwerk gemaakt is door 
Robin Nas. Het is gemaakt als een ‘Vliscojurk’ met daarop figuren uit mijn 
werken. Het is niet van mij, maar ik ben er wel trots op dat het zomaar voor mij 
gemaakt is. Jullie zijn daarna naar de plaats gewandeld waar de Bindersepoort 
stond. Daar woonde ik. Onderweg zagen jullie borden over mij en mijn werken, 
maar ook de foto’s gemaakt door Peter Vermeulen met mij als inspiratiebron. 
Persoonlijk vind ik de landschapsschilder zeer geslaagd. Ik heb mezelf nooit zo 
gezien, maar dat is niet zo belangrijk. Ook kwamen jullie Ger Jacobs tegen, die 
vertelde jullie het verhaal van de kerk op het schilderij ‘Vlucht naar Egypte’. 
Volgens Ger zou dat de kapel van Liessel zijn. Nou daar ga ik nu niet over 
uitweiden. Dat mogen jullie zelf beslissen. In dit essay is het uitgelegd. Het 
werd een leuke wandeling en ik vond het aangenaam met jullie kennis te 
maken. Als ik nu nog geleefd had, zou ik zeker hebben meegewandeld. (L.G.) 

TEXTIEL MIERLO 
Mierlo heeft behalve de kersen 
ook een textiel verleden, dat 
willen we zichtbaar maken. 

In de vorige nieuwsbrief trof je een 
oproep aan om mee te helpen aan 
het zichtbaar maken van ons 
textielverleden. Enkele reacties 
heeft dat al opgeleverd, maar we 
kunnen er nog meer gebruiken. 

Lees hier verder. 

  

  

Van zo’n 
‘Vliscojurk’ had ik 
in mijn tijd nooit 

gehoord! L.G. 

Lees meer ! 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/agenda_nieuws.html#lg820
http://www.heemkundekringmyerle.nl/agenda_nieuws.html#lg820
http://www.openluchtgaleriehelmond.nl/galeries/ogh-lucas-gassel.pdf
https://www.brabantcultureel.nl/2020/08/10/gaf-lucas-gassel-de-kapel-van-liessel-een-plaats-in-een-brabants-bethlehem/
http://www.heemkundekringmyerle.nl/index.html#texverl
http://www.heemkundekringmyerle.nl/agenda_nieuws.html#lg820
http://www.heemkundekringmyerle.nl/agenda_nieuws.html#lg820
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MIERLOSE VERENIGINGEN 
Fototentoonstelling vanaf 26 september in het atrium van 
Bethanië als een in memoriam voor Jos van der Vleuten die 
deze tentoonstelling nog heeft samengesteld.. 

 

Er was in ons Jaarprogramma voor 
februari een fototentoonstelling over 
Mierlose verenigingen gepland in Hof 
van Bethanië. Doordat de ruimte op 
dat moment niet vrij bleek te zijn 
werd de opening even uitgesteld. 
Echter gooide toen corona roet in het 
eten. En helaas niet alleen corona, de 
samensteller van de fototentoon-
stelling, Jos van der Vleuten, werd 
ziek en overleed op 3 juli. Hoewel we 
wisten dat de gezondheid van Jos 
broos was, kwam zijn overlijden hard 
binnen. 
Jos heeft zijn fotoarchief nagelaten 
aan Heemkundekring Myerle en 
daarmee dus aan Mierlo. Als een 
memoriam aan Jos openen we op  

vrijdag 25 september de eerder 
geplande en laatste door Jos 
samengestelde tentoonstelling. 

Dus niet alleen als u toch naar 
huisarts, therapie of op bezoek gaat 
kunt u die gaan bekijken, maar loop 
altijd gerust vanaf 26-9 binnen, vaak 
zult u mensen aantreffen om samen 
herinneringen op te halen. Jos was 
vaak aanwezig, nu hebben leden van 
onze fotowerkgroep aangegeven op 
gezette tijden aanwezig te zullen zijn. 

De geplande fototentoonstelling over 
het lager onderwijs komt hiermee te 
vervallen (zie hiervoor ook pagina 4 
van deze nieuwsbrief). 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Vanwege de vakantie heeft het bestuur sinds de vorige 
nieuwsbrief niet meer vergaderd. Vandaar dat we op deze 
plaats aandacht besteden aan de Erfgoed Brabant Academie. 
In het najaar organiseren ze vier (online) erfgoedcolleges.   

erfgoed van onze provincie? Deze 
thema’s worden telkens belicht 
vanuit de geschiedenis en vanuit 
de actualiteit. 
 
Praktische informatie 
Tijdens de online colleges kunt u 
vragen aan de sprekers stellen. 

Wanneer kun  je deelnemen? 
donderdag 24-9: Arbeidsmigratie 
donderdag 29-10: Koloniaal 
verleden in Noord-Brabant 
woensdag 25-11: Gender en 
geschiedschrijving 
donderdag 17-12: Armoede in 
Brabant 
Tijdstip elke datum: 15-16.30 uur. 

De kosten zijn €5,- per college. 
Voor meer informatie klik hier. 

 

Tijdens deze erfgoedcolleges wordt, 
aan de hand van vier erfgoedthema’s, 
bekeken hoe in- en uitsluiting van 
bepaalde groepen mensen in Brabant 
heeft plaatsgevonden. Welke rol 
spelen en speelden niet-overheids-
instellingen in armoedeverlichting? 
Wat betekende en betekent het om 
als arbeidsmigrant in Brabant te 
werken? Hoe zit het met de 
vrouwelijke stem in de 
geschiedschrijving van Brabant? En 
welke sporen laat het koloniaal 
verleden van Brabant na in het 

Hoe  heeft in- en 
uitsluiting van 

bepaalde groepen 
mensen in Brabant 

plaatsgevonden?  

http://www.heemkundekringmyerle.nl/img/afbeeldingen%20bij%20agenda_nieuws/2020/erfgoedcolleges%202020.pdf


 

 4 

 

OPEN MONUMENTENDAG 2020  
Elk jaar in het tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag 
duizenden monumenten hun deuren voor publiek. Dit jaar is het thema “leren”. HKMyerle 
had een tentoonstelling in voorbereiding over het lagere onderwijs (lo) in Mierlo. 

We hadden een tentoonstelling in 
gedachten over lo op de plek waar 
vroeger de Luciaschool heeft gestaan. 
Als hommage aan Jos van der Vleuten 
hebben we besloten om die niet te 
laten doorgaan en voorrang te geven 
aan de tentoonstelling over Mierlose 
verenigingen, de laatste tentoon-
stelling die Jos had voorbereid 
afgelopen voorjaar. Deze kon toen 
niet doorgaan vanwege corona. 
Op deze plaats willen we je wijzen op 
enkele activiteiten die in onze 
omgeving plaats vinden. 

Eindhoven – 
Mariënhage/DomusDela 
Het gebied Mariënhage (Paterskerk, 
Studentenkapel, klooster etc.) is een 
van de oudste plekken van Eindhoven 
met een rijke historie. 

Deze gaat terug tot de 12e eeuw. 
Bezoekers kunnen zelfstandig het 
historische complex bezoeken via een 
speciale éénrichtingsroute. 
Adres: Kanaalstraat 4, Eindhoven 
zondag 13 september van 11 tot 17 uur 

Geldrop – Kasteeltuin 
De tuin van Kasteel Geldrop was 
vroeger een ommuurde moestuin. De 
Victoriaanse kas, de druivenkas en 
het leifruit herinneren ook nog aan 
die tijd. In 2002 is de tuin opnieuw 
aangelegd. De borders zijn nu gevuld 
met uitbundige plantencombinaties 
zoals oude heesterrozen, grassen en 
snijbloemen. Door deze rijke 
beplanting gonst en zoemt het van 
het leven in de tuin. Verder is er nog 
een insectentuin en een park-
/bosgedeelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Heemkundekring Myerle 

Burg. van Lokvenstraat 135 

5731 LT  Mierlo 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

Mariënhage, een 
van de oudste 
plekken van 
Eindhoven. 

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden 
door HKMyerle. Leden ontvangen 
deze automatisch. Andere belang-
stellenden kunnen zich aanmelden 
via onderstaand mailadres. Via dat 
adres kun je je ook uitschrijven. 

Lees meer ! 

https://www.openmonumentendag.nl/
https://www.openmonumentendag.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_Mari%C3%ABnhage
https://kasteelgeldrop.nl/over-de-kasteel-bloemenhof/
https://www.openmonumentendag.nl/
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.openmonumentendag.nl/
https://www.openmonumentendag.nl/
https://www.openmonumentendag.nl/
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