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BRAND EN BRANDWEER MIERLO   
Ter gelegenheid van het 
jaarthema Brand in Mierlo, 
organiseert HKMyerle in het 
atrium van Hof van Bethanië een 
bijzondere tentoonstelling. Deze 
is vanaf 12 september dagelijks 
gratis te bezoeken.  

100 jaar geleden stond Mierlo in brand. 
Onze brandweermensen stonden erbij 
en keken ernaar, want veel meer 
konden ze toen niet doen met het 
materiaal dat ze ter beschikking 
hadden. Volgens sommige kenners was 
de brandspuit die Mierlo had museum 
waardig en nauwelijks praktisch 
inzetbaar. Hoe anders is het geworden 
nadat Mierlo in 1932 een waterleiding 
aansluiting had. De ontwikkeling ging 
snel. Het brandweerkorps groeide uit  

tot de geweldige club die het nu is.   
De tentoonstelling omvat niet alleen foto’s 
van branden door de tijd heen, maar ook 
van oud-brandweermannen die Mierlo 
jarenlang hebben beschermd tegen het 
vuur. Ook attributen die zijn gebruikt, 
zowel in de oude als de nieuwe tijd, worden 
tentoongesteld. Veel spullen komen uit de 
kazerne en het archief van Brandweer 
Mierlo. 

Ongetwijfeld herinner je je branden die 
Mierlo geteisterd hebben. Bij de foto’s kun 
je die herinneringen ophalen en delen met 
andere bezoekers. Je zult verwonderd staan 
van de materialen die verzameld zijn door 
de werkgroep tentoonstellingen van 
HKMyerle samen met de brandweer. 
Kortom een mooi uitstapje nu het weer kan. 
De tentoonstelling zal blijven staan tot eind 
oktober. 

INHOUD 
Ons jaarthema 
‘brand’ neemt in 
deze nieuwsbrief 
weer een centrale 
plaats in. Maar 
monumenten en 
onze leden worden 
niet vergeten. 
Tenslotte ook nog 
wat actienieuws. 
Veel leesplezier! 

 

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://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/1-2021%20(Brand%20en%20brandweer).pdf
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1921 - 27 AUGUSTUS - 2021  
 

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat het honderd jaar 
geleden was dat de Marktstraat in brand stond en dat er 29 
gezinnen huis en haard verloren. Er is veel aandacht geweest 
voor de 100ste verjaardag van deze grootste Mierlose ramp. 

In de Myerlese Koerier stond een uitgebreid artikel over deze grote brand van de 
hand van Theo de Groof. Het Eindhovens Dagblad en de Mierlose krant hebben 
er aandacht aan besteed en bij de augustus editie van Thuis in Mierlo zat zelfs 
een heuse Brandkrant. Ook op onze website is een artikel verschenen waarin de 
brand en de gevolgen vanuit verschillende kanten worden belicht. Er wordt 
aandacht besteed aan wat er in 1921 in de regionale kranten stond. Maar ook de 
landelijke dagbladen besteedden toen aandacht aan wat er in Mierlo gebeurde. 
Zelfs buiten Nederland was er belangstelling. In het artikel wordt ook het 
‘Steuncomité voor de noodlijdende slachtoffers van de grote ramp’ besproken, 
alsmede verschillende acties van particulieren en verenigingen om geld in het 
fonds te krijgen. Je kunt zelfs zien wie wat gegeven heeft aan het steuncomité.  Je 
kunt er ook lezen hoe burgemeester Verheugt er in slaagde om verbrand geld 
vergoed te krijgen en hoe de samenwerking tussen de Eindhovense en 
Helmondse brandweer ertoe kon leiden dat er bluswater in de Marktstraat 
kwam. Meer lezen: klik op de link! 

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 bij de 

organisatie van de ALV op 30 
september? 

• Meehelpen bij de fietstocht op 
12 september? Meld je aan! 

• Een dagdeel toezicht houden 
bij de tentoonstelling. Van 
harte welkom. 

Gor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Helpend%20handje%20aangeboden!
https://www.heemkundekringmyerle.nl/brand_21_0.html
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HELPENDE HANDJES (ZIE OOK PAGINA 2) 
Dit wordt de naam van een nieuwe vaste rubriek in de 
nieuwsbrief. Met deze titel willen we lezers van de nieuwsbrief 
aansporen om hun steentje bij te dragen aan de activiteiten 
van de heemkundekring, vele handen maken licht werk. 

 

Onlangs realiseerden we ons dat het 
altijd dezelfde (bestuurs)leden zijn 
die gevraagd of ongevraagd letterlijk 
of figuurlijk de handen uit de 
mouwen steken. Hoe mooi zal het 
zijn als meer leden en/of lezers van de 
nieuwsbrief zich geroepen zouden 
voelen om hun steentje bij te dragen. 
Daarom plaatsen we voortaan 
oproepjes in de nieuwsbrief. Op die 
manier hopen we dat de betrokken-
heid van de lezers bij de vereniging 
toeneemt en dat de heemkunde nog 
meer gaat leven.  

De oproepjes kunnen bestaan uit 
praktische klussen zoals stoelen klaar 
zetten en/of koffie en thee serveren 
tijdens en/of na afloop van de 
algemene ledenvergadering. Het 
meehelpen op de dag van de fietstocht 
(12 september) behoort ook tot de 
mogelijkheden. Of vind je het leuker 
om je in te zetten bij de organisatie 
van activiteiten. Houd je ervan om je 
te verdiepen in geschiedenis? In de 
nieuwsbrief van oktober komen 
nieuwe suggesties om alleen of samen 
met anderen aan de slag te gaan.  

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Nadat de Algemene Ledenvergadering twee keer is uitgesteld 
vindt het bestuur het moment gekomen om een Buitengewone 
Ledenvergadering te houden. Deze is gepland op 30 september 
aanstaande. Je ontvangt nog een uitnodiging en agenda. 

donderdag 30 september 
aanstaande in D’n Inteek. Voor 
zover er nog coronamaatregelen 
van toepassing zijn zullen we 
ons daar aan houden. Op onze 
website wordt die informatie tot 
op het laatst aangevuld, dus kijk 
daar nog even naar voordat je 
komt. Op de vergadering 
worden verschillende stukken 
aan de orde gesteld. Om je de 
kans te geven om je daarop voor 
te bereiden nu alvast een aantal 
linkjes naar betreffende 
documenten. Je treft die straks 
ook aan in de agenda. 
Ereleden HKMyerle 
Vrienden HKMyerle 
Aanmeldingsformulier vriend 
Huishoudelijk reglement 
Contributie notitie 2022.  

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

Coronamaatregelen hebben zowel in 
maart 2020 als 2021 ervoor gezorgd dat 
de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
niet door kon gaan. Het bestuur heeft 
toen besloten om de formele taken van 
de ALV over te nemen en de leden 
daarover via de nieuwsbrief te 
informeren. Er is in de afgelopen twee 
jaar veel gebeurd en er zijn een aantal 
zaken waarover het bestuur met de 
leden wil spreken, ook wil het bestuur 
heel graag de normale verenigings-
activiteiten weer zoveel mogelijk 
opstarten. Vandaar dat we jullie zullen 
uitnodigen voor een bijeenkomst op 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/Erelidmaatschap_HKMyerle.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/Vrienden_van_HKMyerle.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/Overeenkomst_en_machtiging_vriend_HKMyerle.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/HKMyerle_huishoudelijk_reglement_v1.0.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/2021/Contributienotitie_HKMyerle_2022.pdf
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
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MONUMENTENFESTIVAL 12 SEPT   
Monumentenfestival Geldrop-Mierlo is een initiatief van Stichting Cultuur aan de 
Dommel. Deze dag komt tot stand door de inzet en medewerking van de vele vrijwilligers. 
Samen houden we de monumenten in onze gemeente levend. 

Dit jaar worden ook Mierlose monu-
menten betrokken bij het festival. 
Verschillende activiteiten en 
optredens zijn tussen 12:00-17.00 uur 
te bezoeken. Ook het Oude Raadhuis 
is open.  
Een greep uit de activiteiten in 
Mierlo: 
12:00 uur - concert Haydn Orkest 
Brabant m.m.v. Eva Zuidervaart 
(piano) in ’t Patronaat;  
13.00 uur - inloopconcert door 
BrabantsBarokConsort in de Heilige 
Luciakerk;  
12:00-17:00 uur – fietstocht  15 km 
langs Mierlose en Geldropse 
monumenten; start Oude Raadhuis 
11:00 – 15:00 uur - demo’s van de 
werking en uitleg van de molenaars 
bij de standerdmolen.  
De volledige, actuele agenda vind je 

via de link bovenaan dit artikel. 

HKMyerle organiseert een fietstocht 
langs meer dan 35 monumenten. 
Mocht je een mooie foto maken dan 
kun je deelnemen aan de fotowedstrijd 
Monumentaal van de Wiele creatief. 
Misschien win je een mooie prijs en 
word je foto tentoongesteld. Hier vind 
je het reglement. 

Er is een inloop van 12.00-17.00 uur in 
het Oude Raadhuis. Het zou leuk zijn 
als leden van de diverse werkgroepen 
zich willen presenteren op die dag. 
Mocht je tijd en zin hebben om 
bezoekers te laten zien en/of vertellen 
wat de diverse werkgroepen doen, 
meld je dan aan bij Hans Klink via 06-
46505750 zodat we weten wie er die 
dag aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

In 15 km langs  
meer dan 35  

monumenten in 
Mierlo en Geldrop. 

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. 

https://cultuuraandedommelgeldrop.com/about/
https://cultuuraandedommelgeldrop.com/about/
https://www.heemkundekringmyerle.nl/img/afbeeldingen%20bij%20agenda_nieuws/2021/Mierlo%20%20Luciakerk%2012-09-2021%20BBC%20concept%20programma.pdf
https://www.dewielecreatief.nl/fotowedstrijd-de-wiele-monumentaal/reglement-fotowedstrijd-de-wiele-monumentaal/
https://cultuuraandedommelgeldrop.com/2021/08/07/monumentenfestival-geldrop-en-mierlo/
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SPONSORACTIES NAJAAR 2021 
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 nog niet op de actiesite 
omdat er iets fout was gegaan. 
Gelukkig is dat nu hersteld en dus  

laat de sponsorpunten maar komen. Je 
kunt vouchers ook in onze actieketel 
stoppen. 
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 gaat daar 
zeker nog meer over horen. 
De stemprocedure ontvang je 
van de Rabobank. Vergeet niet je 
stemmen uit te brengen. In de 
nieuwsbrief van oktober komen 
we er zeker op terug. 
 

  

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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