
 

 

 

Nieuwsbrief  
Heemkundekring Myerle 

10 november 2021 

 

 

EXCURSIE JAN VISSER MUSEUM   
HKMyerle organiseert een 
middagexcursie naar het Jan 
Visser Museum.  
Naar aanleiding van ons jaarthema 
‘Brand in Mierlo’ gaan we naar dit 
Museum in Helmond, oorspronkelijk 
gericht op oude ambachten en het 
landbouwverleden tot voor de 
mechanisatie. Tevens is het historisch 
materiaal van de gemeente brandweer 
Helmond en diverse bedrijfsbrand-
weerkorpsen te bezichtigen. Ook is de 
brandspuit van de Mierlose brandweer 
personeelsvereniging “Het nablus-
sertje” te bezichtigen. Deze brandspuit 
is in bruikleen gegeven en staat daar 
nu te pronken naast de oude motor-
spuit van de Helmondse brandweer, 
die in 1921 in Mierlo assisteerde bij de 
brand in de Markstraat (voor meer 
info, zie de Myerlese Koerier, blz 24). 

Je bent van harte uitgenodigd om mee te 
gaan en dan wordt om 13.30 uur verwacht 
bij het Jan Visser Museum. Je wordt 
ontvangen met koffie/thee met gebak en je 
wordt rondgeleid door een gids. Vervoer is 
op eigen gelegenheid (mocht dit lastig zijn, 
laat dit dan weten zodat we kunnen 
bekijken of je met iemand kunt meerijden). 
De kosten bedragen € 5,- per persoon. 
Aanmelden kan tot en met 21 november via 
info@heemkundekringmyerle.nl. 

Datum: zaterdag 27 november 2021 aanvang 
13.30 uur.  
Locatie: Keizerin Marialaan 5 in Helmond 
Rondleiding in het museum met de 
nadruk op brandweer. Hopelijk tot dan. 
  
Let op: je dient je coronatoegangsbewijs te 
laten zien (QR-code) met een 
identiteitsbewijs. 

INHOUD 
Ondanks  meer 
besmettingen zijn 
er volop activitei-
ten. Je leest daar 
over in deze 
nieuwsbrief. 
Verder ook een 
artikel over de 
omvang van 
Mierlo door de 
eeuwen heen. 

 

Geen enkele vereniging 
kan zonder mensen die 

de vereniging 
ondersteunen. Dat kan 
gewoon door lid te zijn, 
maar ook door in een 

werkgroep mee te doen. 
Ook kun je als ‘helpend 
handje’ ondersteuning 
bieden. Bij HKMyerle 

ben je van harte 
welkom! 

 

 

 

27 november 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/1-2021%20(Brand%20en%20brandweer).pdf
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.heemkundekringmyerle.nl/intakeform.html
http://www.janvisser-museum.nl/?pageid=5
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MIERLO IN WOORD EN BEELD  

Op donderdag 9 december vindt de jaarlijkse fotoavond plaats 
met dit jaar als titel Mierlo 100 jaar in woord en beeld. Je bent 
van harte welkom in ’t Mierles Huukske, Vesperstaat 8. De 
aanvang is 20.oo uur. Er vindt een coronacheck plaats! 

Rinie Weijts neemt ons aan de hand van vele oude en nieuwere, kleur en zwart-
wit foto’s mee door de jongste geschiedenis van Mierlo. Natuurlijk heeft hij bij 
deze foto’s passende verhalen en anekdotes. Het zijn verhalen over personen, 
voorwerpen, gebouwen en gebruiken van toen en nu. Er komen plaatjes voorbij 
van noeste arbeid op het land, maar ook van straatbeelden en bijzondere 
gebeurtenissen. Ook de gezondheid van Mierlonaren zal door hem besproken 
worden. Kortom een mooie avond ligt in het verschiet en het is tevens een 
gelegenheid om samen, in de pauze of na afloop, herinneringen te delen die de 
beelden zeker zullen oproepen. Bij dit artikel tref je al enkele foto’s aan. 
Deze fotoavond zal tevens in het teken staan van de aftrap van het jaarthema 
voor 2022: de canon van Mierlo. Je leest daarover meer verderop in deze 
nieuwsbrief en de eerstvolgende Myerlese Koerier. 
Houd er rekening mee dat voor aanvang van de lezing de verplichte coronacheck 
door middel van de Checkapp of de afdruk op papier moet plaatsvinden. Vergeet 
die (en een legitimatiebewijs) niet mee te brengen en kom op tijd, zodat de 
lezing om 20.00 uur kan beginnen. 

HELPENDE 
HANDJES  
Vele handen maken licht werk. In 
deze rubriek vragen we hulp bij 
onze activiteiten. Heb je even tijd, 
neem dan contact op via de mail. 
• Wie wil meehelpen aan de 

werkzaamheden van de werk-
groep historische geografie? 

• Een bijdrage leveren aan de 
Canon van Mierlo. Zie pag. 4 

 

 
MIERLO PUZZEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tiende Mierlo puzzel is in 
ontwikkeling. In de week voor 
Kerstmis zal de puzzel geplaatst 
worden in de Mierlose Krant en 
op de website van HKMyerle. Je 
kunt dan weer op zoek gaan naar 
de juiste antwoorden op de 
vragen over ons heem. Zoals 
gebruikelijk wordt het een mix 
van historische en actuele 
vragen. Als je al wat wilt oefenen 
kijk dan  
hier eens  
bij de  
eerdere  
puzzels. 

9 december 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Helpend%20handje%20aangeboden!
https://www.heemkundekringmyerle.nl/toponiemen.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel%20werkgroep.html
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HOE GROOT IS MYERLE EIGENLIJK?  
en waar liggen de grenzen precies. Deze vraag hield de heer van 
Mierlo, Hendrik II van Rode, aan het einde van de 13e eeuw 
bezig. In overleg met Hertog Jan van Brabant werd de grens 
van de heerlijkheid bepaald. Dat was niet zo’n eenvoudige klus.  

Een landmeter werd uitgestuurd om 
een en ander in kaart te brengen. En 
de uitkomst werd door de Hertog 
erkend en daarmee was de omvang 
bepaald. De grootte werd berekend 
op circa 3.460 hectare, waarmee het 
een van de grotere plaatsen in de 
regio was. Er is inmiddels wel een en 
ander veranderd. Dat ging niet echt 
geleidelijk, want in de eerste 675 jaar 
veranderde er eigenlijk niets aan de 
omvang van de gemeente, maar 
daarna ging het snel. In zo’n 30 jaar 
kromp Mierlo bijna 50 %, zodat er ten 

tijde van de fusie met Geldrop nog 
maar 1809 ha over was van het 
oorspronkelijke grondgebied. Het 
grootste gedeelte van de grond die 
Mierlo kwijtraakte ging in twee 
partijen naar de buurgemeente 
Helmond. Maar ook aan de andere 
kant werd een flink stuk overgedragen 
aan de buurgemeente Heeze-Leende 
om het beheer van het natuurgebied 
Strabrechtse Heide onder één bestuur 
te brengen. Wil je wat meer weten 
over dit proces en grotere afbeeldingen 
zien. Klik dan op de link rechtsboven.  

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het blijft een beetje aanmodderen met covid-19. Dachten we 
dat onder andere door de vaccinaties het de goede kant opging, 
dat beeld moeten we een beetje bijstellen. Het aantal besmet-
tingen loopt weer op en er wordt al gesproken over een 4e golf. 

liever van huis uit werkt, dan is 
de Mierlo Puzzel misschien wel 
een leuke uitdaging, of het 
leveren van een bijdrage aan de 
canon van Mierlo. Ook over 
deze activiteiten lees je meer in 
deze nieuwsbrief. Het bestuur 
hoopt dat we in 2022 ondanks 
de aanwezigheid van het virus 
een mooi heemkundig jaar 
mogen hebben en we denken 
dat het jaarthema en de 
activiteiten daar omheen ons 
kunnen helpen.  
Dus vanuit het  
bestuur een  
oproep aan alle  
leden: Zorg dat  
je gezond en  
actief blijft en  
doe mee aan  
onze activiteiten! 

Met de bijzondere algemene leden-
vergadering hoopten we de 
activiteiten weer volop te kunnen 
starten. De eerste lezingen en foto 
herkenningen in Mierlo en Mierlo-
Hout zijn weer gestart, we ontvangen 
 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

weer mensen op de clubavond op 
donderdag in het Oude Raadhuis. 
Natuurlijk begrijpen we dat de start 
voorzichtig is. Na de hoopvolle start op 
30 september viel de opkomst bij de 
lezing van 18 oktober toch wat tegen. 
Ook op donderdagavond is het niet 
druk. We snappen de voorzichtigheid 
en hebben daar ook begrip voor, we 
doen er alles aan om de bijeenkomsten 
veilig te laten verlopen en hopen dat 
jullie als leden en andere belangstel-
lenden de weg naar onze activiteiten 
weer kunnen vinden. In deze 
nieuwsbrief treffen jullie informatie 
aan over de excursie op 27 november 
en de lezing van 9 december. Als je   

https://www.heemkundekringmyerle.nl/img/Het_bekijken_waard/geschheeren/Mierlo_grondgebied.html
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
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CANON VAN MIERLO   
“Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt noch het heden, noch de toekomst.” 
Wie met ons denkt dat deze uitspraak zeker waar is snapt waarom onze vereniging de 
canon van Mierlo – met jullie hulp – wil gaan opstellen en publiceren. 

In de canon van Mierlo willen we de 
belangrijkste gebeurtenissen in de 
geschiedenis van Mierlo belichten en 
zo het Mierlo’s perspectief op de 
canon van Nederland geven. 
Met de canon van Mierlo richten we 
ons op alle inwoners van Oud-Mierlo 
(Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort). 
Iedereen kan meedoen aan het 
samenstellen van de canon. Vanuit 
onze vereniging gaan we bij iedereen 
die dat wil de zaken ophalen waarvan 
jullie vinden dat die in de canon thuis 
horen. Je hoeft niet te wachten tot je 
iemand met die vraag tegenkomt, je 
kunt ons nu al rustig mailen of kom 
op donderdagavond naar het Oude 
Raadhuis om je inbreng te leveren. Bij 
het samenstellen van de canon gaan  

we via vier lijnen/werkgroepen 
werken: 
1) Verzamelen van onderwerpen.  
2) Schrijven van teksten. 
3) Verzamelen van beeldmateriaal.  
4) Publicatie en vormgeving.  
 
Oproep: Weet je wat er niet mag 
ontbreken in de canon van Mierlo? 
Zou je een bijdrage willen leveren aan 
één van de lijnen/werkgroepen? 
Vind je het leuk je te verdiepen in een 
of meer onderdelen van de canon en 
daarover iets op papier te zetten? 
Vind je het leuk om beeldmateriaal te 
verzamelen bij de door werkgroep 1 en 
2 voorgestelde onderwerpen? 
 
Mail dan of bel Eveline 06 31389624 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Weet je iets voor 
de canon, laat 

dan van je 
horen!  

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 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Canon%20van%20Mierlo
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Canon%20van%20Mierlo
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/Canon%20van%20Mierlo_Koerier_najaar%202021.pdf
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
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