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CANON VAN MIERLO 
Het jaarthema van HKMyerle 
vo0r 2022 is de Canon van 
Mierlo, un dörp mi pit. Hiervoor 
hebben we hard gewerkt en 
kunnen bijna het resultaat 
presenteren.  

Een historische canon is een overzicht 
van de belangrijkste gebeurtenissen 
van een bepaald gebied. Zo is de Canon 
van Nederland een lijst van de 50 
belangrijkste thema’s (ook wel vensters 
genoemd), die in de tijd gezet een 
samenvatting geven van de 
geschiedenis van Nederland. Nadat de 
Canon van Nederland gemaakt was, 
bleek al snel dat er ook behoefte was 
aan een nadere invulling van de 
vensters op meer lokaal gebied. Als we 
naar een regio kijken dan blijkt vaak 
dat de geschiedenis daarvan toch wat  

anders is verlopen dan die van het land. Dus 
in Noord-Brabant geen hunebedden maar 
wel veel – en grote! – grafheuvels. Geen Max 
Havelaar maar wel Peerke Donders en 
Willem van Enckenvoirt. Geen Rembrandt 
maar wel onze Vincent en Hein van den 
Boomen. Kortom als je naar Mierlo kijkt dan 
heeft ons dorp een ander verloop van haar 
geschiedenis dan het land of de provincie. 
Zelfs op regionaal gebied zijn er verschillen. 
Mierlo had zijn kersen en Geldrop zijn 
textielfabrieken. Voor Mierlo was het 
Eindhovensch kanaal een obstakel terwijl 
het voor Eindhoven een uitkomst was. 
Helmond had stadse allures en was op 
uitbreiding uit, terwijl Mierlo haar 
grondgebied wilde behouden. De kastelen 
in Helmond, Heeze, Geldrop staan er nog, 
maar dat van Mierlo is verdwenen. Mierlo 
bruist van de activiteiten het is echt un dörp 
mi pit en daarover gaan we publiceren. 

INHOUD 
De nieuwsbrief 
staat helemaal in 
het teken van ons 
jaarthema 2022. 
We hebben iets te 
laten zien en dat 
kondigen we met 
trots aan. 

 

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! 

 

 

 

Op 31 juli is overleden ons 
lid Peter van Hoek. HKM 
wenst nabestaanden veel 
sterkte. 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/intakeform.html
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EEN VERZAMELALBUM ……  
 

Toen de werkgroep aan de uitwerking van het jaarthema 2022 
begon was al snel duidelijk dat er een boek zou komen dat 
breed in Mierlo beschikbaar zou moeten zijn. 

Leden van de werkgroep kwamen al snel in contact met Mierlose ondernemers 
die het project een warm hart toe droegen en wilden meewerken aan de 
realisatie van een mooie uitgave over de geschiedenis van Mierlo. Vanuit het 
Centrum- en Lintenmanagement Mierlo werd actief meegedacht en zo kwam 
een gesprek op gang met PLUS van Doornmalen. Ron van Kessel, bedrijfsleider 
bij PLUS Mierlo, was direct enthousiast en het idee om een verzamelalbum te 
gaan maken was geboren. De werkgroep van HKMyerle kon beginnen met het 
samenstellen van de canon. Welke onderwerpen moesten daarin komen? Via het 
internet en via grote vellen op verschillende plekken in Mierlo werd 
medewerking gevraagd aan de Mierlonaren om onderwerpen aan te dragen. Dit 
verliep heel voorspoedig en toen konden de auteurs aan het werk om bij die 
onderwerpen teksten te schrijven. Onze foto-vrijwilligers gingen op zoek naar 
bijpassend beeldmateriaal. Er werd hard gewerkt. Dit leidde tot 28 items met 
veel tekst en heel veel foto’s. Helaas dat was niet geschikt voor het 
verzamelalbum. De teksten waren te lang, het aantal foto’s was te groot. Met 
deskundige vrijwilligers zijn we aan de slag gegaan om de teksten goed leesbaar 
te maken en in te korten. De foto’s moesten worden geselecteerd. Je begrijpt dat 
dat een tijdrovend proces was. Maar het is gelukt. Het verzamelalbum is af. 

 

HELPENDE 
HANDJES  
Het samenstellen van de Canon 
van Mierlo zou niet mogelijk 
geweest zijn zonder de inzet van 
veel vrijwilligers met name vanuit 
onze eigen vereniging. Het 
bestuur is hen dankbaar en is 
bijzonder trots op haar leden die 
dit mede mogelijk gemaakt 
hebben. 

 SPONSOREN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder sponsoren was het zeker 
niet gelukt. Het project is mede 
mogelijk gemaakt door:  
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UITNODIGING PRESENTATIE  
Zoals gezegd; het verzamelalbum is af. Het is bijna zover dat 
jullie aan de slag kunnen om een mooi naslagwerk te gaan 
maken. 

 

Het verzamelalbum bestaat uit een 
groot aantal pagina’s met daarop het 
verhaal van de Canon van Mierlo in 
28 items of vensters. Verder 
presenteren onze Mierlose sponsoren 
zich in het album. In het album 
ontbreken nog de foto’s. Die kun je 
bij elkaar sparen bij PLUS Mierlo. 
Vanaf 11 september kun je daar 
minimaal 8 weken lang bij je 
boodschappen een setje stickers 
ontvangen. Deze stickers plak je in 
het album en zo wordt het een mooi 
geheel. Natuurlijk kun je ook ruilen 
met elkaar als je dubbele dan wel 
ontbrekende stickers hebt. In de week 
van 29 augustus krijgt heel Mierlo bij 
de Mierlose krant een flyer en een 
setje stickers.  

Zet de datum van 4 september alvast 
in de agenda! Dan presenteren we 
officieel het verzamelalbum. We doen 
dat om 11.00 uur in ’T Mierles 
Huukske. Daar vertellen we bij een 
kop koffie of thee met iets lekkers wat 
we gedaan hebben en daarna reiken 
we het eerste album uit aan een 
vertegenwoordiger van het college van 
B&W van Geldrop-Mierlo en aan nog 
een aantal andere mensen. Als je daar 
bij wilt zijn dan ben je van harte 
welkom. Daar kun je dan ook meteen 
een album krijgen. Daarna zijn de 
albums vanaf 12 september te 
verkrijgen bij PLUS Mierlo, Veldsink-
Bekx/Regiobank en JVDI De Fysioclub. 
Maar bedenk OP = OP! En er zijn er 
maar 2000! 

had kunnen staan.  

EVEN PUZZELEN ? 
De Canon van Mierlo, un dörp mi pit, bestaat uit 28 items. Bij 
elk item is een afbeelding gezocht en die items staan in een 
tijdsvolgorde. Daarover gaat de volgende puzzel. 

De puzzelopdracht is tweeledig: 

1. Zoek uit welke afbeelding bij 
welk item hoort. 

2. Knip de afbeeldingen uit en 
plak ze op de tijdslinger in de 
juiste volgorde en in de juiste 
tijd. 

(Wil je liever niet printen dan kun je 
er voor kiezen om de afbeeldingen 
van een cijfer te voorzien en die bij 
de items en op de tijdslinger te 
zetten.) 

Of je het goed hebt, zal de 
komende tijd gaan blijken. 

Veel puzzel plezier. 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

De 28 items zijn al eerder eens bekend 
gemaakt Op de volgende pagina staan 
die 28 items in alfabetische volgorde.  

Bij elk item hebben we een afbeelding 
gezocht, die op een of andere manier 
passend is, of zou moeten zijn bij dit 
item. Het overzicht van die 
afbeeldingen staat op pagina 5. 

Op pagina 6 tenslotte staat een 
tijdslinger. Die tijdslinger is op de 
jaartallen na, nog leeg. 

 

In Thuis in Mierlo verschijnt dit 
jaar elke maand een historisch 

artikel over een item dat zomaar 
in de canon had kunnen staan. 

https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
https://www.heemkundekringmyerle.nl/canon22.html
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28 ITEMS VAN UN DÖRP MI PIT, ALFABETISCH 
 
Besmettelijke ziektes raken het dorp 
Brand in de Marktstraat 
De eerste heren en de grenzen van de heerlijkheid 
De heer en de heksen 
De Mierlose Zwarte Kers 
De zusters komen! 
Dörp mi pit. Witte nog …..? 
3 keer 10.000 
Een kardinaal, een bisschop, een kanunnik  en 12 oude mannen 
Godsdiensttwisten gaan niet aan ons voorbij 
Het kasteel en haar bewoners 
Huisvlijt: brouwers en wevers 
Lustoord Molenheide, plezier en vertier 
Malende molens 
Medische aandacht voor anderen 
Merovingische vondsten 
Mierlo’s eigen 85-jarige onafhankelijkheidsstrijd 
Naar de missie 
Nieuwe verbindingen via weg, water en rails 
Nieuwe woningen voor nieuwe inwoners 
Onderwijs in ontwikkeling 
Rond de TV-toren 
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog 
Ten tijde van Karel de Grote 
Twee Luciakerken  
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding  
Venus van Mierlo 
Wonen in Luchen is niks nieuws. 
 

Is dit allemaal 
in Mierlo 
gebeurd? 

Heemkundekring Myerle 

Burg. Pankenstraat 19 

5731 LW  Mierlo 

 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

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. 

Gemeentewapen Mierlo 
1817 - 1959 

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