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PRESENTATIE “DE KOP VAN JUT”   
Op maandag 18 oktober zal Rinie 
Weijts in partycentrum Den 
Heuvel een presentatie geven 
over traditionele kermisattrac-
ties en speciaal “De kop van Jut”. 
Dit is één van de attracties die al 
vele jaren op de kermisterreinen 
in Mierlo en elders in het land 
verschijnt.  
In de presentatie wordt uitvoerig 
ingegaan op de kermis en het ontstaan 
en gebruik van het apparaat: Kop van 
Jut. Veel kleurige foto’s en authentieke 
afbeeldingen zijn in de presentatie 
opgenomen. U hoort en ziet de 
verrassende geschiedenis van een van 
Nederlands oudste kermisattracties, 
waarin met slagkracht moet worden 
gepoogd een bel te luiden. 

De kop van Jut zijn wordt ook gebruikt als 
zegswijze om aan te duiden dat iemand het 
slachtoffer of de zondebok is.  
Veel minder bekend is dat zowel de 
uitdrukking als de kermisattractie hun 
naam danken aan een persoon die echt 
geleefd heeft, namelijk de moordenaar 
Hendrik Jut. Die na een sensationeel proces 
tot “slechts” levenslang werd veroordeeld, 
omdat de doodstraf net was afgeschaft. 
Rinie gaat daar zeker nog wat meer over 
vertellen. 
In 1876 haakte een kermisuitbater in op de 
gebeurtenis door zijn attractie "kop-van-jut" 
te noemen. Tegenwoordig wordt ook vaak 
wel een elektronische variant gebruikt. 

De presentatie begint om 20.00 uur  in Den 
Heuvel 

U bent van harte welkom, maar kom op tijd.  

INHOUD 
In deze nieuws-
brief komen zowel 
het oude als het 
nieuwe jaarthema 
aan de orde. Weer 
kun je meedoen 
om HKM te onder-
steunen. Een 
korte terugblik op 
de jaarvergade-
ring. En er zijn 
weer activiteiten, 
dus kom en doe 
mee! 

 

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! 

 

 

 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/intakeform.html
https://historiek.net/kop-van-jut-herkomst-moordenaar/87077/
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BRANDWEERLIEDEN MIERLO 
 

In de vorige nieuwsbrieven kon je lezen dat het honderd jaar 
geleden was dat de Marktstraat in brand stond en dat er 29 
gezinnen huis en haard verloren. Daarbij kon de Mierlose 
brandweer weinig uitrichten, maar dat werd later heel anders. 

In het themanummer van de Myerlese Koerier dat je onlangs kreeg beschrijft 
Theo de Groof hoe de brandbestrijding in Mierlo geregeld was. Voor 1828 was er 
eigenlijk niets geregeld en was je bij een eventuele brand aangewezen op eigen 
kracht en burenhulp. Tussen 1828 en 1939 regelde de gemeente een en ander. Ze 
zorgde voor brandspuiten en andere blusmiddelen. Het bedienend personeel 
werd benoemd door de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering van 8 
maart 1939 werd de Verordening op de Vrijwillige brandweer Mierlo vastgesteld. 
In deze verordening was bepaald dat er een zelfstandige vrijwillige brandweer 
zou komen met een eigen bestuur bestaande uit de opperbrand-meester en de 
brandmeesters. Hiermee kwam er een korps dat veel branden heeft geblust en 
vaak is uitgerukt om hulp te verlenen. Een korps om trots op te zijn en een groep 
mannen die veel prijzen op brandweerwedstrijden in de wacht heeft gesleept. 
Theo heeft gepoogd een overzicht te maken van alle brandweerlieden van de 
brandweer Mierlo. Die lijst kun je inzien via de link boven aan dit artikel. Je kunt 
daar ook helpen om de lijst compleet te maken. 
Meer lezen in de Myerlese Koerier? Klik dan hier! 

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? 

• De Mierlopuzzel 2020 mee 
samenstellen? Meld je aan! 

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

 

 
EXCURSIE JAN 

VISSER MUSEUM 
 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van ons jaarthema 
‘Brand in Mierlo’ gaan we op 
zaterdagmiddag 27 november 
naar het Jan Visser Museum in 

Helmond. Dit museum is 
oorspronkelijk gericht op oude 
ambachten en het landbouw-
verleden. Tevens is historisch 

materiaal van de gemeente 
brandweer Helmond en diverse 
(bedrijfs)brandweerkorpsen te 

bezichtigen, waaronder de oude 
motorspuit van de Helmondse 

brandweer, die in 1921 in Mierlo 
assisteerde bij de brand in de 

Markstraat. Aanmelden kan tot 
en met 14 november 2021. Kosten 

en verdere informatie in de 
volgende nieuwsbrief. 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/1-2021%20(Brand%20en%20brandweer).pdf
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Helpend%20handje%20aangeboden!
https://www.heemkundekringmyerle.nl/toponiemen.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel%20werkgroep.html
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.heemkundekringmyerle.nl/brandweer_lijst.html
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
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ONLINE FOTO-UURTJE  
Vind je het leuk om (oude) foto’s te bekijken?  
Ben je nieuwsgierig naar de verhalen achter een foto? 
Sluit dan aan bij het online foto-uurtje op 12 oktober.  

Heemkundekring Myerle organiseert 
op dinsdag 12 oktober om 20.00 uur 
voor de vierde keer deze online 
bijeenkomst. We hebben Frans van 
de Vleuten bereid gevonden om zijn 
(persoonlijke) verhaal te delen aan de 
hand van (oude) foto’s. Hij zal 
vertellen over de brandweer. 
Na de interessante verhalen in de 
voorgaande 3 bijeenkomsten dit keer 
maar één onderwerp. Dit onderwerp 
past prima in ons jaarthema en sluit 
aan bij het themanummer van de 
Myerlese Koerier en de Brandkrant 

die onlangs verscheen bij Thuis in 
Mierlo. Wil je je vooraf wat inlezen op 
het thema kijk dan zeker eens op onze 
website op de pagina over de brand in 
de Marktstraat in 1921. 

Je kunt deelnemen via een Jitsi-link die 
toegankelijk is via je laptop (voorkeur), 
computer, tablet of mobiele telefoon. 
Hier vind je de Jitsi-link en instructie 
voor deelname.  
Voor vragen of meer informatie kun je 
contact opnemen met Hans Klink via 
06-46505750. 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Eindelijk was het dan zover, er was weer een mogelijkheid voor 
een algemene ledenvergadering (ALV) en wel op 30 september. 
De afschaling van de coronamaatregelen maakte het mogelijk 
om deze te organiseren, voor het eerst sinds maart 2019. 

Dit werd ongewijzigd vastge-
steld. De notities inzake 
ereleden en vrienden werden 
besproken. Er werd een aantal 
kritische vragen gesteld en 
daarna werden de stukken, met 
een enkele kleine wijziging, 
vastgesteld. Ten slotte was er 
nog de contributienotitie. 
Aangezien de contributie voor 
2022 niet wordt aangepast, was 
dit een hamerstuk. Nadat de 
leden nog wat vragen hadden 
kunnen stellen sloot de 
voorzitter de vergadering.  
Toen was er de mogelijkheid om 
onder het genot van een drankje 
en coronaproof hapje verschil-
lende heemkundige en andere 
zaken met elkaar te bespreken. 
Het bestuur bedankt alle 
aanwezige leden voor hun 
komst en bijdrage. 

De opkomst was iets minder dan dat 
we gewend zijn, maar dat zal te wijten 
zijn aan de omstandigheden waarin 
we nu nog verkeren. De vergader-
ruimte in D’n Intheek was lekker 
ruim opgezet en nadat iedereen 
voorzien was van koffie/thee met een 
stukje appelgebak, kon onze voorzit-
ter de buitengewone ALV openen. 
Een gewone ALV kon niet omdat 
onze statuten aangeven dat die 
binnen 6 maanden na afloop van het 
verenigingsjaar moet plaatsvinden. 
De agenda zag er dan ook wat anders 
uit dan normaal. Doordat de ALV van 
zowel 2020 als die van 2021 niet door 
is kunnen gaan, heeft het bestuur een  

aantal besluiten moeten nemen die 
normaal aan de ledenvergadering zijn. 
Deze besluiten, die al eerder 
gepubliceerd waren in de nieuwsbrief, 
werden door het bestuur toegelicht en 
ter bekrachtiging aan de vergadering 
voorgelegd. De vergadering sprak de 
waardering uit voor het gelopen proces 
en keurde het goed. Daarna waren er 
nog enkele taaie agendapunten. Er 
moesten, onder andere door de 
invoering van de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen, een aantal 
formele stukken worden besproken en 
daarover moest besloten worden. Het 
meest omvangrijke was zeker het 
nieuwe huishoudelijke reglement. 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/brand_21_0.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/brand_21_0.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/img/afbeeldingen%20bij%20agenda_nieuws/2021/Instructie_Mierlose_Verhalen_-_online_bijeenkomst.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/2021/Agenda%20ALV%202021.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/agenda_nieuws_21.html#210209
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CANON VAN MIERLO   
Onlangs heeft Sander van Hirthum op de facebookpagina “Mierlo zoals het was” gevraagd 
of Mierlonaren er iets voor voelen om een canon van Mierlo samen te stellen. De reacties 
waren positief en HKM wil daarom het initiatief overnemen. Sander is daarmee akkoord. 

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). 
Onze bijzondere aandacht gaat uit 
naar de 8 tot 12-jarigen. De canon van 
Mierlo kan er toe bijdragen dat leer-
lingen van de basisschool een beeld 
krijgen van de lokale geschiedenis en 
zich daardoor ook beter kunnen 
inleven in de nationale geschiedenis. 
Ook streven we met de canon van 
Mierlo en de activiteiten daar omheen 
naar verbinding tussen generaties. 
We vinden het belangrijk om zoveel 
mogelijk inwoners van Mierlo maar 
vooral oudere Mierlonaren te 
betrekken bij het samenstellen van de 
canon van Mierlo. We willen langs 

vier lijnen gaan werken. Elke lijn krijgt 
concreet gestalte in een werkgroep. 
Elke werkgroep bestaat uit minimaal 
één bestuurslid, een of meer leden en 
een of meer belangstellende personen. 
Het betreft de volgende vier lijnen/ 
werkgroepen:  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Mierlo,  
un dörp mi pit !  

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. 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Canon%20van%20Mierlo
https://www.youtube.com/watch?v=m-OI0JKJis4
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SPONSORACTIES VRAGEN OM AANDACHT 
In de maanden september, oktober en november vinden er twee 
sponsoracties plaats waarbij HKMyerle jouw steun goed kan 
gebruiken. Dus van harte aanbevolen 

 

Van 5 september t/m 13 november 
ontvang je bij elke 10 euro aan 
boodschappen bij  Plus Mierlo  en bij 
geselecteerde actieproducten een 
sponsorpunt. Dit is een voucher met 
een unieke code. Deze unieke code 
kun je activeren op de actiesite van 
Spaar je club gezond. Vervolgens 
bepaal je zelf aan welke club of 
vereniging je de sponsorpunt(en) 
schenkt. HKMyerle hoopt natuurlijk 
dat je dat (ook) aan ons doet. 
Afgelopen week stonden we als 
HKMyerle net niet in de top 10, daar 
kun je verandering in brengen. Dus 
als je inkopen doet bij de Plus, schenk  

de sponsorpunten dan aan ons. Je kunt 
vouchers ook in onze actieketel 
stoppen, dan registreren wij ze voor je. 
Mocht het niet lukken met de 
vouchers dan mag je ze ook inleveren 
bij een van onze bestuursleden. Dan 
zorgen die ervoor dat de sponsor-
punten goed terecht komen. 
 
     Dus doe mee 
             en  
           Spaar  
      HKMyerle  
        gezond!  

 

 

 

 

 

 

In oktober loopt ook de actie Rabobank ClubSupport. Van 4 tot 
24 oktober kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid hun stem 
uitbrengen op een vereniging en dus ook op HKMyerle. 

HKMyerle onderzoekt dan de 
mogelijkheid om de canon van 
Mierlo samen te stellen en die 
dan op een aantrekkelijke wijze 
te presenteren. Je kunt daarover 
lezen op de vorige pagina van 
deze nieuwsbrief. 
De stemprocedure staat in de 
app of online bankieren van de 
Rabobank. Vergeet niet je 
stemmen uit te brengen.  
 

  

Aan deze actie doet HKMyerle weer 
graag mee. De afgelopen jaren hebben 
we dank zij jouw steun als lid van de 
Rabobank, steeds een mooi aantal 
stemmen gekregen en daarmee een 
mooi bedrag kunnen toevoegen aan 
onze clubkas. Mede hierdoor kan 
HKMyerle haar activiteiten blijven 
doen. Het spaardoel voor de komende 
actie is gericht op het komende jaar.  

 

Heemkundekring Myerle 

Burg. van Lokvenstraat 135 

5731 LT  Mierlo 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
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