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MIERLO PUZZEL 2020           
De Mierlo puzzel bood weer veel 
uitdaging aan de puzzelaars. De 
laatste dagen van 2020 en het 
begin van het nieuwe jaar 
werden gebruikt om te speuren 
naar de juiste antwoorden. 
Gelukkig mocht er gewandeld en 
gefietst worden, want dat was 
dit jaar voor de puzzel nodig.  

 

De organisatie ontving veel reacties 
van deelnemers.  Zo hoorden we: Met 
die logo’s op het mondkapje zijn we wel 
een hele tijd bezig geweest. Het hele 
gezin zocht mee. …... Een groot aantal 
vonden we vrij snel, maar voor andere 
was het echt gepuzzel. Onze zoon belde 
op een bepaald moment op en zei: “pap, 
stop maar met zoeken, ik fiets net op 
het fietspad langs het spoor bij het 
kaasboerderijke op Kranenbroek en zie 
die vogels op hun bord staan”.   
Meer reacties kun je lezen op de site. 
 
In plaats van de uitslagavond  gingen 
leden van de werkgroep aan huis om de 
nummers 1 tot en met 3 te verrassen 
zoals op de foto te zien is. Andere 
prijzen, ook beschikbaar gesteld door 
de sponsoren, zijn verloot onder de 
overige inzendingen. Iedereen die 
deelneemt aan de Mierlo puzzel, 
ongeacht het resultaat, maakt kans op 
een prijs. Alle deelnemers worden 
uitgenodigd om zich te gaan 
voorbereiden op de 10e editie van de 
Mierlo puzzel. Deze uitnodiging geldt 
ook voor iedereen die er dit jaar niet 
toe gekomen is de antwoorden in te 
zenden!  Dank aan de Mierlose 
Krant en de sponsoren van de 
puzzel, want zij maken het mogelijk 
om de Mierlo puzzel te organiseren 
en de deelnemers te belonen. Voor 
iedereen die mee gepuzzeld heeft, hier 
staan de juiste antwoorden. Als je de 
puzzel wilt inzien dan kan dat hier. 

INHOUD 
Onze samenleving 
staat een beetje stil. 
Dit geldt ook voor 
HKMyerle. Vandaar 
dat in deze nieuws-
brief veel zaken staan 
die je zelf kunt doen, 
met name via het 
internet. Zo hopen we 
voor onze leden toch 
actief te blijven. 

  

De uitslag en prijs-
uitreiking van de Mierlo 
puzzel was dit jaar 
heel anders dan in het 
(oude) normaal. Toch 
konden we de winnaars 
op een gepaste manier 
verrassen. We hopen 
dat deze nieuwsbrief je 
ook verrast. 

 

 

 

Lees meer ! 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel_2020_uitslag.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel_2020_uitslag.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/img/puzzels/puzzel%202020/uitslag/Antwoorden_Mierlo_puzzel_2020.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel_2020.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel_2020_uitslag.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel_2020_uitslag.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel_2020_uitslag.html
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GEBRUIKTE STENEN 

 

Verspreid over Noord-Brabant vind je heel veel industrieel 
erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. 
Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er 
ook die na sluiting een tweede leven krijgen. 

Voor het tv-programma ‘Gebruikte stenen’ van Omroep Brabant bezocht 
Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden waaronder Helmond 
en Eindhoven. In de aflevering over Helmond vertelt de stadshistoricus Giel 
van Hooff over het industriële verleden van de 125 jaar oude Cacaofabriek. 
Architect Ronald Schleurholts legt uit wat er allemaal bij komt kijken als je een 
oud en vervallen gebouw wilt veranderen in een modern pand. Ook was 
Hannelore te gast bij de Vlisco waar op het bedrijventerrein verschillende 
industriële monumenten staan zoals de watertoren uit 1884, het ketelhuis dat 
oorspronkelijk uit 1913 stamt en een van de eerste betonnen bedrijfsgebouwen 
uit 1911.  
In de tweede aflevering over Eindhoven vindt een rondleiding plaats over het 
voormalige Campinaterrein. Zuivelfabriek Campina ontstond begin 20e eeuw 
uit melkfabriek St. Jozef waar andere zuivelbedrijven zich bij aansloten zoals de 
melkfabriek St. Lucia in Mierlo. In de  serie is veel historisch film- en 
fotomateriaal verwerkt.  

ERFGOED 
COLLEGES 
In de nieuwsbrief van september 
trof u informatie aan over de 
erfgoedcolleges van Erfgoed 
Brabant. Vanwege de maatregelen 
tegen het corona-virus vonden de 
erfgoedcolleges in 2020 online 
plaats. Dat gaf  meteen de gelegen-
heid om een videoregistratie te 
maken. Deze video’s kunt u hier 
online terugkijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Cacaofabriek, 
nu is dat een 

culturele hotspot. 

Alle afleveringen 

https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen/aflevering/3276591/Gebruikte-stenen
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen/aflevering/3276598/Gebruikte-stenen
https://www.heemkundekringmyerle.nl/img/afbeeldingen%20bij%20agenda_nieuws/2020/erfgoedcolleges%202020.pdf
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/erfgoedcolleges
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3273605/Gebruikte-stenen
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TERUG NAAR TOEN (1) 
Als je de tijd hebt om terug te kijken naar wat geweest is, zijn 
internetsites daarbij behulpzaam. Zeker in deze tijd dat je 
noodgedwongen thuis bent kan het bezoeken van websites 
met historisch interessante informatie veel plezier brengen. 

 

De komende maanden wordt in de 
nieuwsbrief aandacht besteed aan een 
aantal van die websites. Heb je zelf 
ook nog een goed idee, laat dat dan 
even weten via onze mailbox, dan 
nemen we die ook op in deze rubriek. 

In deze eerste aflevering besteden we 
aandacht dicht bij huis.  
Onze eigen website biedt een aantal 
interessante verhalen over Mierlo en 
Mierlonaren. In de rubriek “het 
bekijken waard….” vind je verhalen 
over BM’ers uit vroeger jaren, maar 
ook over het recente verleden. Ook de 
heksenprocessen uit 1595 vind je er 
terug. Het kasteel van Mierlo mag  

natuurlijk niet ontbreken en ook over 
het  Eindhovensch Kanaal vind je er 
informatie terug. Kortom een scala 
van onderwerpen vanuit onze eigen 
gemeenschap. Zie: 
www.heemkundekringmyerle.nl/het_
bekijken_waard.html 

Iets bredere informatie over Geldrop 
en Mierlo biedt de website van het 
historisch documentatiecentrum van 
de gemeente. Het 
documentatiecentrum is opgericht in 
Geldrop en na de fusie is het 
uitgebreid met informatie over 
Mierlo. Met name over de 
geschiedenis is hier best veel  

informatie digitaal te vinden. Het 
centrum kent ook veel niet 
digitale media, deze zijn in het 
gemeentehuis in te zien. Zie: 
www.hdc-geldrop-
mierlo.nl/Geschiedenis.html 

Foto’s en verhalen over Mierlo 
zijn ook te vinden op de site van 
het BHIC. De foto’s kunnen 
worden gefilterd en zijn voorzien 
van een korte beschrijving. Zie: 
www.bhic.nl/ontdekken/mijn-
plaats/plaatsen/mierlo 

TERUG NAAR TOEN (2) 
Maar meteen een tweede aflevering van deze rubriek waarin 
we ons meer richten op beeldmateriaal. Niet voor niets wordt 
gezegd een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Foto’s zijn 
historisch altijd een prachtige bron om kennis van te nemen.  

Ook de facebook pagina van 
Mierlo Zoals Het Was is een bron 
met veel foto’s. Deze foto’s, maar 
ook berichten en video’s,  worden 
geplaatst door leden van de 
facebookgroep en beslaan heel 
veel onderwerpen. Er staan vooral 
foto’s op uit het meer recente 
verleden van Mierlo. Zie: 
www.facebook.com/groups/37821
8819241767/ 

Ben je op zoek naar foto’s van 
monumentale gebouwen in 
Mierlo dan moet je zijn op deze 
website: monumenten-
mierlo6.webnode.nl/ 
Volgende keer gaan we in op sites 
die informatie bieden die ook 
buiten ons eigen dorp gaan. 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

Foto’s zijn op meerdere plekken 
terug te vinden. Vanuit onze 
vereniging is een werkgroep bezig 
om onze foto’s op te nemen in een 
openbare beeldbank. Dit is het 
nodige werk en dat vordert langzaam 
maar gestaag. Er volgen er spoedig 
meer. De foto’s zijn voorzien van 
informatie zodat ze nog 
informatiever zijn. In de beeldbank 
kun je via verschillende filters op 
foto’s zoeken. Zie: 
www.heemkundekringmyerle.nl/cgi-
bin/beeldbank.pl 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
http://www.heemkundekringmyerle.nl/het_bekijken_waard.html
http://www.heemkundekringmyerle.nl/het_bekijken_waard.html
http://www.hdc-geldrop-mierlo.nl/Geschiedenis.html
http://www.hdc-geldrop-mierlo.nl/Geschiedenis.html
http://www.bhic.nl/ontdekken/mijn-plaats/plaatsen/mierlo
http://www.bhic.nl/ontdekken/mijn-plaats/plaatsen/mierlo
http://www.facebook.com/groups/378218819241767/
http://www.facebook.com/groups/378218819241767/
https://monumenten-mierlo6.webnode.nl/
https://monumenten-mierlo6.webnode.nl/
http://www.heemkundekringmyerle.nl/cgi-bin/beeldbank.pl
http://www.heemkundekringmyerle.nl/cgi-bin/beeldbank.pl
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
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EEN VROUW ZONDER MAN IS ………  
Velen zullen zich de actie ‘Baas in eigen buik’ nog herinneren waarmee de feministische 
actiegroep Dolle Mina ruim vijftig jaar geleden Nederland op zijn kop zette. Ook in 
Brabant voelden vrouwen zich aangesproken en richtten afdelingen van Dolle Mina op. 

Daarmee probeerden zij aandacht te 
vragen voor de rechten van de vrouw 
en hun positie te verbeteren. Samen 
met Brabantse feministen die aan de 
wieg hebben gestaan van de tweede 
feministische golf in Brabant (1970-
1990), heeft het BHIC de website 
‘Rebellerende vrouwen’ gemaakt.  Dat 
is zeker niet uitputtend gebeurd en ze 
zijn dan ook erg benieuwd naar alle 
Brabanders die herinneringen 
hebben, deelgenomen hebben of 
bijgedragen hebben aan de 
vrouwenbeweging. Reageer op de 
verhalen, vertel over jouw eigen 
ervaringen en vul de site aan. Je kunt 
reageren via het forum op de site of 
(bijv. als je foto’s wilt sturen) en via 
info@bhic.nl Naast deze website is er 
ook landelijk aandacht geweest voor  

het jubileum van deze feministische 
golf. Vrouwen vragen zich af in 
hoeverre de acties zijn geslaagd en op 
welke punten de positie van de 
vrouwen is verbeterd of nog kan 
worden verbeterd. Op de website van 
Atria, het Kennisinstituut voor 
Emancipatie en Vrouwengeschiede-
nis zijn mooie verhalen terug te 
vinden.  
Het radio programma Onvoltooid 
Verleden Tijd (OVT), zondagmorgen 
- radio 1, heeft een tweeluik gemaakt 
met de titel ‘Zeven Dolle Mina’s” 
waarin met zeven Dolle Mina’s van 
het eerste uur over de acties, hun 
eigen leefwereld en hoe Dolle Mina 
die veranderde wordt gesproken.  Je 
kunt ze beluisteren via de knoppen 
rechtsboven dit artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Heemkundekring Myerle 

Burg. van Lokvenstraat 135 

5731 LT  Mierlo 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

Het idee dat je als 
vrouw over jezelf 

mocht praten! 

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. 

Aflevering 1 

Aflevering 2 

https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/34666-2020-02-02-het-spoor-terug-zeven-dolle-mina-s-deel-1
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/28737-2020-02-09-het-spoor-terug-dolle-mina-s-deel-2
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/34666-2020-02-02-het-spoor-terug-zeven-dolle-mina-s-deel-1
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/28737-2020-02-09-het-spoor-terug-dolle-mina-s-deel-2
https://www.bhic.nl/ontdekken/ons-brabant/rebellerende-vrouwen#Rebellerende%20vrouwen
mailto:info@bhic.nl
https://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/feminisme-20e-eeuw/
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/34666-2020-02-02-het-spoor-terug-zeven-dolle-mina-s-deel-1
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/28737-2020-02-09-het-spoor-terug-dolle-mina-s-deel-2
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/34666-2020-02-02-het-spoor-terug-zeven-dolle-mina-s-deel-1
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/34666-2020-02-02-het-spoor-terug-zeven-dolle-mina-s-deel-1
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/28737-2020-02-09-het-spoor-terug-dolle-mina-s-deel-2
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/34666-2020-02-02-het-spoor-terug-zeven-dolle-mina-s-deel-1
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/28737-2020-02-09-het-spoor-terug-dolle-mina-s-deel-2
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/28737-2020-02-09-het-spoor-terug-dolle-mina-s-deel-2
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/34666-2020-02-02-het-spoor-terug-zeven-dolle-mina-s-deel-1
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/28737-2020-02-09-het-spoor-terug-dolle-mina-s-deel-2
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/34666-2020-02-02-het-spoor-terug-zeven-dolle-mina-s-deel-1
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/28737-2020-02-09-het-spoor-terug-dolle-mina-s-deel-2
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