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RABOBANK CLUBSUPPORT 2020
De succesvolle Rabobank
Clubkas Campagne krijgt ook dit
jaar een vervolg, maar in een iets
andere opzet. Er wordt
aangesloten bij de landelijke
actie Rabo Clubsupport.
De opzet blijft hetzelfde. De leden van
de Rabobank Peelland Zuid bepalen
naar wie het geld gaat dat de bank uit
de winst beschikbaar stelt, door te
stemmen op hun favoriete clubs. De
stemperiode loopt van 5 tot en met 25
oktober. Daarna is het even spannend
tot in november, dan wordt de uitslag
bekend gemaakt en weten we of de
mooie resultaten voor HKMyerle van
de afgelopen jaren worden geëvenaard
of misschien wel worden overtroffen.
Rabo stelt € 10,- per lid uit haar winst

beschikbaar. Ieder lid heeft 5 stemmen
om weg te geven. Het uitbrengen van
de stemmen verloopt dit jaar anders
dan dat je gewend bent. Via de Rabo
App of via Rabo Internetbankieren kun
je stemmen op je favoriete club,
bijvoorbeeld HKMyerle. Je ontvangt dit
jaar geen stemcode per post. Stemmen
kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf
regelen'. Ook anders is dat je nu twee
stemmen op één club kunt uitbrengen.
Dus je kunt HKMyerle, of een andere
club voor maximaal € 4,- steunen (2
stemmen van € 2,-). We hopen
natuurlijk dat al onze leden, maar ook
veel anderen, die lid zijn van Rabobank
Peelland Zuid een stem op ons zullen
uitbrengen. We kunnen het geld goed
gebruiken. Ons doel voor 2020 is om
de communicatie via de website en
nieuwsbrief te verbeteren.

10 oktober 2020

Lees meer !
Op 29 september is ons
lid Thieu Smeets overleden.

INHOUD
Oktober is de Maand
van de Geschiedenis.
Daarover kun je lezen,
ook is het de maand van
de ClubSupport actie
van Rabobank Peelland
Zuid. Voor onze
vereniging een
belangrijke actie.

Vanaf 29 september
gelden weer strengere
corona-regels. Het
elkaar kunnen treffen
vinden we belangrijk.
Maar de mogelijkheden
zijn beperkt. Daarom
gaan we voorzichtig
van start.

OOST-WEST

Lees meer !

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Tweede Wereldoorlog.
Oost en West leverden strijd om het toenmalige NederlandsIndië (nu Indonesië), dat was ook een slachtoffer van een
gewelddadige bezetting.
Op 8 december 1941, een dag na de aanval op Pearl Harbor, verklaart de
Nederlandse regering Japan de oorlog. De Japanners besluiten NederlandsIndië vrijwel direct binnen te vallen. Vanwege zijn natuurlijke oliebronnen en
geostrategische ligging is Nederlands-Indië voor de Japanners interessant. Jan
Peters-Rit meldt zich bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en
wordt als soldaat ingezet voor de verdediging van de kolonie. Martien Louwers
die al in 1939 voor de KNIL getekend had, wordt als fuselier ingedeeld bij de
infanterie. Na drie maanden hebben de Japanners de belangrijkste strategische
punten in de archipel ingenomen. Op 8 maart 1942 capituleert het KNIL op
Java. Jan Peters-Rit en Martien Louwers worden krijgsgevangen genomen en
samen met duizenden anderen naar het vasteland van Zuidoost-Azië
getransporteerd om als dwangarbeider te worden ingezet. Jan Peters-Rit (22
jaar) en Martien Louwers (23 jaar) bezwijken daar aan een (besmettelijke)
ziekte en zijn ter plaatse begraven. In de Mariakapel aan de Bekelaar worden zij
herdacht.

De Tweede
Wereldoorlog
speelde zich niet
alleen af in
Europa !

LEZING 19 OKT
Piet Beekman en Wim Beelen
hebben een lezing voorbereid met
als titel “Van boerderij tot
woonhuis”, handelend over het
aanpassen of ombouwen van een
boerderij naar een woonhuis
waarbij het oorspronkelijke
karakter behouden blijft. Gezien de
corona situatie hebben we in
gezamenlijk overleg besloten de
lezing tot nader order uit te stellen.
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IN MEMORIAM FOTOTENTOONSTELLING

Lees
meer !

Op 25 september is de fototentoonstelling “Mierlose
verenigingen” door Jos van der Vleuten en HKMyerle geopend.
De tentoonstelling geldt als in memoriam voor Jos.
Jos heeft deze tentoonstelling nog
mee kunnen samenstellen. Hij is op 3
juli overleden. Veel Mierlose
verenigingen zijn vertegenwoordigd
in de tentoonstelling zoals turnen,
voetbal, handboog, toneel, harmonie,
scouting, boeren- en boerinnenbond
en katholieke jongeren verenigingen.
Jos heeft zich intensief ingezet voor
HKMyerle. Hij was op de clubavond
altijd in het Oude Raadhuis en zeer
actief in de werkgroep Beeldcollectie.
De bijeenkomsten van de werkgroep
fotoherkenning vond hij heel gezellig
en hij kon daar, door zijn grote kennis
van Mierlo en Mierlonaren, veel aan
bijdragen. Hij droeg onze vereniging
een warm hart toe en heeft zijn totale

fotoarchief dan ook geschonken aan
Heemkundekring Myerle en daarmee
dus aan Mierlo. De opening van de
tentoonstelling was een mooie
herdenking in bijzijn van bestuur,
leden van de werkgroepen Beeldcollectie en fotoherkenning. De
voornaamste gasten waren Jos zijn
echtgenote Greet en zoon Patrick
met echtgenote en kinderen. Na het
openingswoord van onze voorzitter
hebben Greet en Patrick de
tentoonstelling geopend. De foto’s
zijn in de oktobermaand tijdens de
openingsuren in het atrium van Hof
van Bethanië te bezichtigen. U kunt
een herinnering aan Jos achterlaten
in het gedenkschrift bij de foto’s.

FIETSEN: ’BELEEF MIERLO IN OORLOGSTIJD’
Na de afgelasting van veel HKM activiteiten door de corona
perikelen was zondag 6 september een mooie dag om een
veilige activiteit te laten plaatsvinden. De jaarlijkse fietstocht
op veilige afstand in een passend thema richting 21 september.

21 september 2020
Mierlo viert 76ste
Bevrijdingsdag in
bijzondere
omstandigheden!

Voor de 5e keer organiseerde HKM de
fietstocht. De eerste 4 edities hadden
de vorm van een fiets-foto-puzzel
tocht, dit jaar is gekozen voor een
thema tocht in het kader van de
viering van 75-jaar bevrijding. De dag
waarop gefietst werd lag dicht bij 21
september, zodat tegelijk aandacht
besteed kon worden aan de 76ste
bevrijdingsdag. Het thema van de
tocht sluit mooi aan bij de fietsroute
die in het kader van Death Valley de
Peel door HKM gemaakt is. Mocht u
die tocht wat uitgebreider willen

bekijken, dan kan dat via onze
website.
Op 6 september vanaf 13.00 uur
startten 58 deelnemers aan hun
tocht van ruim 20 km. Onderweg
kwamen ze op 5 plekken iemand
tegen die iets over die speciale
plek wist te vertellen: de overval
op het Raadhuis , de oorlogsactiviteiten bij klooster en kerk,
de ramp op Den Brand,
Montgomery in Geldrop en de
Britse erebegraafplaats werden
aangedaan. Halfweg werd een
versnapering aangeboden,
geschonken door ‘Natuurlijk van
der Leest’. Mede door het mooie
weer kunnen we terugkijken op
een heel geslaagde fietstocht.
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ONTDEK GISTEREN BEGRIJP VANDAAG

Lees
meer !

Geschiedenis is altijd aanwezig, maar moet wel verteld en gedeeld worden. Geschiedenis
bestaat uit feiten, maar de beleving van de geschiedenis wordt bepaald door het perspectief
waarmee naar die feiten wordt gekeken en dat is afhankelijk van ons culturele archief.
We hoeven maar naar de recente
ontwikkelingen te kijken om te
ervaren dat dat perspectief kan
veranderen en tot spanningen kan
leiden. Denk aan de manier waarop
we naar de afbeeldingen op de
Gouden Koets, naar zwarte piet of
‘helden’ uit ons verleden zoals Jan
Pieterz. Coen kijken. Denken in ‘wij’
en ‘zij’, in ‘hier’ en ‘daar’ – is dat een
fenomeen van alle tijden of is dit
typisch iets van nu? In oktober 2020
neemt de Maand van de Geschiedenis
je mee op wereldreis om die vraag te
beantwoorden. We gaan op zoek naar
verhalen van vroeger en vandaag, met
een bijzondere aandacht voor de
relatie oost/west. Voor Nederland is
daarbij bijzondere aandacht voor de
relatie met Nederlands Indië.

Elders in deze nieuwsbrief heb je al
een verhaal uit Mierlo’s geschiedenis
kunnen lezen. Enkele andere
interessante items in dit thema zijn
het online-video college van historica
Caroline Drieënhuizen met de titel:
“Hoe leidt ons koloniaal verleden tot
hedendaags verzet?” en het essay dat
Abdelkader Benali schreef voor deze
maand van de geschiedenis met als
titel: “Reizigers van een nieuwe tijd”.
Dit boekje is voor € 3,99 te koop in
de boekhandel tijdens de maand voor
de geschiedenis. Bibliotheek Mierlo
organiseert op 15 oktober de lezing:
“Bevrijders en Beschermers”. In deze
lezing neemt Ivo van de Wijdeven
ons mee in de vraag: “Kunnen we ook
in de toekomst nog rekenen op de
Amerikanen?”

De Maand van de
Geschiedenis (in
oktober) is het
grootste
geschiedenis
evenement van
Nederland.

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

Heemkundekring Myerle
Burg. van Lokvenstraat 135

www.heemkundekringmyerle.nl

5731 LT Mierlo

info@heemkundekringmyerle.nl
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