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27 AUGUSTUS 1921, BRAND !!!           
Op deze zaterdagmorgen was 
het warm en het was een droge 
zomer geweest. Er stond een 
straffe westenwind. Tegen half 
twaalf werd er “Br…aaand, 
Br..aaaaand” geschreeuwd! 

Dit was het begin van de grootste vuur 
ramp die Mierlo getroffen heeft. Als 
eerste werden vlammen vastgesteld in 
het strooien dak van de boerderij van 
Adriaans. Die stond ongeveer 
tegenover waar nu de Kersenstraat op 
de Marktstraat uitkomt. Dit pand was 
een van de oudste huizen van Mierlo. 
De vlammen sloegen snel over naar de 
andere woningen aan de Marktstraat 
waarvan de meeste gedekt waren met 
riet en stro. Er was geen houden aan. 
In korte tijd was de Markstraat een  

inferno geworden. De brandweer moest 
komen uit Eindhoven en Helmond. 
Eindhoven had een autospuit en die was 
tegen één uur in Mierlo. Helmond was nog 
iets later, hun motorspuit werd door 
paarden getrokken. Heel veel konden ze 
niet meer uitrichten. 29 Woningen aan de 
Marktstraat werden volledig of zo goed als 
volledig verwoest. Op de (ingekleurde) foto 
hieronder zie je het trieste resultaat. Toch 
werden niet alle huizen verwoest, met name 
enkele panden die met pannen gedekt 
waren werden behouden. De oorzaak van de 
brand is nooit echt vastgesteld. Eerst werd 
gedacht aan vonken van de stoomtram die 
net voor de brand door de straat reed. Later 
dacht men aan een schoorsteenbrand of 
broei van drogende groenten onder het dak. 
Meer lezen via de link hierboven naar een 
artikel van Theo de Groof in de Myerlese 
Koerier of hier in een RHCE artikel. 

INHOUD 
Ons jaarthema 
‘brand’ neemt je 
mee terug naar 
1921, maar ook 
naar september 
aanstaande. Veel 
informatie over 
dit thema dus. 
Maar ook cultuur 
bij de buren en op 
de monumenten 
dag. 

 

Afgelopen week heb je 
als lid van HKMyerle de 
Koerier ontvangen. Dit 
keer een special i.v.m. 

de brand en brandweer. 
In de Koerier is niet 

vermeld wie de auteur 
is. Dat is Theo de Groof. 

Bestuur en redactie 
betreuren dat die 

vermelding niet in de 
Koerier stond.  

 

 

 

Lees meer ! 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/brand%2027-08-1921.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/brand%2027-08-1921.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/zondagsnieuws%202014.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/brand%2027-08-1921.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/brand%2027-08-1921.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/brand%2027-08-1921.pdf


 

 2 

 
 

EXCURSIE  
 

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat de uitgestelde excursie 
2021 gepland was voor 2 oktober aanstaande. De werkgroep 
heeft het bestuur voorgesteld om de excursie toch niet te laten 
doorgaan. Het bestuur heeft het voorstel overgenomen. 

De voorbereidingen waren in volle gang. Marij en Annie hadden al een aantal 
afspraken gemaakt en stonden in de startblokken om ter plekke de laatste 
puntjes op de bekende “i” te gaan zetten. Toch hadden ze er geen goed gevoel 
bij. De ontwikkelingen in de maatregelen ten gevolge van de corona-pandemie 
lijken minder gunstig te zijn dan gehoopt. Willen we met een klein gezelschap 
gaan? Willen onze leden wel met een mondkapje op in de bus gaan zitten 
gedurende een aantal uren. Daarom hebben ze een aantal leden gevraagd wat die 
daarvan vonden. Conclusie was dat de ondervraagden zeker zin hadden in een 
uitstapje met de heem, maar toch twijfelden of ze wel mee zouden gaan. Met 
name die mondkapjes en het aanwezige risico waren daar debet aan. De 
werkgroep wil graag een leuke dag organiseren waarop zoveel mogelijk leden 
mee gaan en vrijuit kunnen genieten. Dat lijkt nu niet mogelijk. Daarom 
schuiven we de excursie door naar het komende voorjaar in de hoop dat we dan 
het virus nog meer de baas zijn en vol goede moed een mooie dag in de buurt 
van Gorinchem en op de Linge zullen kunnen doorbrengen. Nu moeten jullie het 
nog even doen met een paar sfeerplaatjes.  

FOTO’S IN 
BETHANIË  
Vanaf 12 september wordt in het 
atrium van Hof van Bethanië weer 
een fototentoonstelling geplaatst 
vanuit HKMyerle. Het thema van 
deze tentoonstelling komt 
overeen met het jaarthema van 
onze vereniging: Brand in Mierlo. 
Op de tentoonstelling aandacht 
voor de grote brand van 1921, 
maar ook andere branden en de 
brandweer komen voorbij. In de 
volgende nieuwsbrief hierover 
uitgebreidere informatie.  

Gor 

 
PRESENTATIES 
MIERLO-HOUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinie Weijts heeft gepeild onder 
de oud-deelnemers aan de 
fotoherkenning in Mierlo-hout 
of er behoefte is aan een vervolg 
in een iets andere vorm. Dit 
blijkt er te zijn. Met de 
beheerder van de Geseldonk is 
afgesproken dat we weer gaan 
starten als de corona-
maatregelen dat toelaten. De 
eerste ochtend zal dan weer 
gehouden worden op 27 
september en vervolgens in 
principe de laatste maandag van 
de maand. In de volgende 
nieuwsbrief meer hierover. 

Helaas, weer 
geen dag-

excursie in 2021 ! 
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VAN BIJ DE BUREN 
In deze rubriek besteden we aandacht aan activiteiten of 
gebeurtenissen in de buurt die de aandacht waard zijn. 
Vandaag: de kimono-expositie in het Weverijmuseum.  

0 

Tot en met 2 september kun je in 
Geldrop een fraaie expositie met als 
titel ‘Japan, voor even met Geldrop 
verweven’ bezoeken. Geëxposeerd 
worden kimono’s, obi’s, haori’s en 
meer. Je komt dan ook meteen te 
weten wat die termen inhouden. Vaak 
denken we dat kimono’s door Japanse 
vrouwen gedragen worden. Dat is zo, 
maar ook mannen, jongens en meisjes 
dragen ze. Vaak hebben ze een 
symbolische waarde of vertellen ze 
een heel verhaal. Het is dus niet 
zomaar een T-vormig gewaad dat om 
het lichaam gewikkeld wordt. Al deze 
dingen kun je in het Weverijmuseum 
terug vinden. Naast de expositie is er 

ook nog een fraai nevenprogramma 
van lezingen en andere activiteiten. 
Op de site van Visit Geldrop Mierlo, 
lees je hier meer over. Je vindt op deze 
site ook informatie over de openings-
tijden en toegangsprijzen. Studio 040 
heeft een leuk item gemaakt met de 
eerste ervaringen van bezoekers van de 
tentoonstelling. Je kunt dat hier 
terugkijken. 
Via de link rechtsboven dit artikel kom 
je op een internetpagina over de 
geschiedenis van de kimono met leuke 
wetenswaardigheden. Dit is een mooie 
voorbereiding voor als je de expositie 
wilt bezoeken.  

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) in werking getreden. Alle verenigingen en stichtingen 
moeten aan deze wet voldoen. Dus ook onze heemkundekring. 

overgangsregeling tot 2026. 
Voor het regelen van een aantal 
andere punten dient er een 
stappenplan te komen of een 
Huishoudelijk Reglement (HR). 
Het bestuur heeft voor het 
laatste gekozen. Het HR geeft 
een nadere uitleg van de 
statuten. In het HR wordt 
uitvoerig aandacht besteed aan 
de volgende onderwerpen: 
werkgebied van HKM; leden, 
vrienden en donateurs; rechten 
en plichten van leden en 
vrienden; bestuur; vrijwilligers 
en werkgroepen; financiën en 
algemene ledenvergadering. Het 
Huishoudelijk Reglement wordt 
op 30 september 2021 ter 
goedkeuring voorgelegd aan de 
Algemene Ledenvergadering. 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

Hoewel de wet oorspronkelijk opgezet 
is met het oog op grote verenigingen 
(denk aan woningbouwverenigingen) 
en stichtingen (bijvoorbeeld  liefdadig-
heidsinstellingen) geldt de wet ook 
voor kleinere verenigingen zoals 
Heemkundekring Myerle. De WBTR is 
bedoeld om onbehoorlijk bestuur, 
financieel wanbeheer, misbruik van 
positie en overige ongewenste 
activiteiten binnen besturen te 
voorkomen. Om aan de WBTR te 
voldoen dienen de statuten gecontro-
leerd te worden en eventueel 
aangepast. Daarvoor geldt een 

https://www.visitgeldropmierlo.nl/nl/kimono
https://studio040.nl/nieuws/artikel/een-stukje-japan-in-geldrop-door-kimono-expositie
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
https://tokyo.nl/japan/kimono/
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OPEN MONUMENT: H. LUCIAKERK   
De BankGiro Loterij Open Monumentendag vindt elk jaar plaats in het tweede weekend 
van september. Dit jaar de 35e editie met als thema: “Mijn monument is jouw monument”. 
Ook Mierlo doet mee, onder andere met de openstelling van de Heilige Luciakerk. 

Op deze monumentendag staat 
inclusie centraal; dit wil zeggen dat 
de organisatoren proberen de 
monumenten te plaatsen in het 
dagelijkse bestaan. Het zijn geen 
afstandelijke oude gebouwen met 
alleen museale waarde, maar levende 
plekken waar mensen kunnen 
samenkomen en kunnen genieten van 
het moois wat het gebouw te bieden 
heeft. Dat kan historie zijn, maar ook 
kunst, cultuur of religie. Door middel 
van activiteiten wordt de open 
monumentendag zo laagdrempelig 
mogelijk gehouden. Er is voor ieder 
wat wils. Op 12 september doen in 
Mierlo mee: ’t Patronaat, de 
Standerdmolen, het Oude Raadhuis 
en de Heilige Luciakerk. Het volledige 
programma voor Geldrop-Mierlo kun  

je via de link bovenaan inzien. 

In de Luciakerk kun je vrij rondkijken 
en het gebouw, de schilderijen, 
beelden en liturgische voorwerpen 
bekijken. Tussen 13.00 en 14.00 uur is 
er een inloopconcert van het Brabants-
BarokConsort dat vrij toegankelijk is. 
De organisatie zoekt nog enkele 
vrijwilligers die als toezichthouder 
willen optreden. 1 van 12.00 tot 14.30 en 
1 van 14.30 tot 17.00 uur. Als je wilt 
helpen dan kun je contact opnemen 
met Theo de Groof (0492-662258) of 
via de mail. 
Het programma van HKMyerle speelt 
zich af in het Oude Raadhuis, in 
Zorgcentrum Bethanië en op de fiets. 
Je leest hier meer over in de volgende 
nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

De  
Heilige Luciakerk 
Mierlo is voor ons 

allemaal ! 

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. 

Heemkundekring Myerle 

Burg. van Lokvenstraat 135 

5731 LT  Mierlo 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

https://monumenten-mierlo6.webnode.nl/products/sint-luciakerk/
https://www.heemkundekringmyerle.nl/img/afbeeldingen%20bij%20agenda_nieuws/2021/Mierlo%20%20Luciakerk%2012-09-2021%20BBC%20concept%20programma.pdf
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.openmonumentendag.nl/wp-content/uploads/2019/01/Programma-OMD-in-Geldrop-en-Mierlo-op-hoofdlijnen-1.pdf
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