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VIA DE ADVENT NAAR DE KERST EN 2023 
Het jaar begint naar het einde 
toe te lopen. Het was me het 
jaartje wel.  

2022 zal de geschiedenis ingaan als het 
jaar van de oorlog in Oekraïne, het jaar 
van het wereldkampioenschap voetbal 
in Qatar, het jaar van het overlijden 
van koningin Elisabeth, het jaar waarin 
de inflatie recordhoogtes bereikte, het 
jaar van de boerenprotesten, het jaar 
waarin pensioenen weer iets konden 
worden verhoogd, het jaar van de 
energiecrisis, het jaar van het dodelijke 
ongeluk bij de Highland Games, het 
jaar van de Canon van Mierlo en zo 
kun je er zeker een aantal 
onderwerpen aan toevoegen.  
In december kijken we altijd graag  

 

terug op het verleden en dat is iets wat het 
bestuur en de werkgroepen van de 
heemkundekring natuurlijk graag zien.  

Ook onze regionale partner, het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC) kijkt 
terug in de tijd. Daarvoor hebben ze een 
digitale Adventskalender ingericht. Vanaf 
1 december wordt dagelijks een verrassing 
beschikbaar gesteld in de Adventskalender, 
elke dag komt er een juweeltje bij uit de 
Brabantse geschiedenis.  
Vergeet dus niet élke dag een laadje van de 
depotkasten open te trekken en ontdek de 
magische momenten in het verleden van 
Brabant….. 

De digitale Adventskalender is te bereiken 
via deze link. Wij wensen je alvast veel 
plezier in dit depot. 

INHOUD 
 
De laatste nieuws-
brief uit 2022 met 
vooral veel nieuws 
uit de omgeving. 
 
Het bestuur van 
HKMyerle wenst 
alle lezers een 
mooie afsluiting 
van dit jaar, fijne 
Kerstdagen en een 
voorspoedig 2023! 
 
 

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.bhic.nl/ontdekken/ons-brabant/adventskalender-2022#Adventskalender%202022
https://www.heemkundekringmyerle.nl/intakeform.html
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RUILBEURS CANON VAN MIERLO 
 

Woensdag 23 november hielden we de ruilbeurs als laatste 
activiteit van het fotoverzamelalbum Canon van Mierlo, un 
dörp mi pit. Het werd een geanimeerde aangelegenheid. 

Om 10 uur ’s-morgens ging de eerste ronde van start. Aan de deur hadden de 
belangstellenden zich al verzameld. Een grote groep vrijwilligers stond en zat 
binnen klaar om iedereen van dienst te zijn. Als je fotostickers over had konden 
die worden gewisseld tegen nog ontbrekende foto’s of worden ingeleverd, zodat 
ze voor anderen beschikbaar kwamen. Het bleef gezellig druk tot 12 uur. Niet 
alleen binnen werd er geruild, ook buiten in het najaarszonnetje werd actief 
gehandeld in fotostickers. De vrijwilligers hadden de tijd om de zaal weer op 
orde te brengen, fotostickers te sorteren en ervoor te zorgen dat de tweede ronde 
om 18.30 uur kon starten. Ook toen was het weer gezellig druk en werd er volop 
geruild om de albums vol te krijgen. Om 20.30 uur werd de ruilbeurs gesloten en 
konden we terugkijken op een heel waardevolle dag en afsluiting van dit deel van 
het project Canon van Mierlo.  
We zijn namelijk nog niet helemaal klaar. Er verschijnt binnenkort nog een 
speciale editie van De Myerlese Koerier rondom de Canon van Mierlo, un dörp 
mi pit, waarin nog meer foto’s staan en uitgebreidere teksten rondom de 28 
items. Ook zal er begin 2023 nog een expositie worden georganiseerd.  
Hieronder enkele foto’s van de ruilbeurs. 
. 
 

 

COMPLEET 
ALBUM  
HKMyerle heeft er alles aan gedaan 
om het voor iedereen mogelijk te 
maken het album compleet te 
krijgen. Naast de actie bij PLUS 
Mierlo, de onderlinge ruilacties, de 
ruilbeurs en de verkoopmomenten. 
We willen bij de expositie ook nog 
een mogelijkheid bieden om nog 
ontbrekende fotostickers aan te 
vullen. Maar wil je voor jezelf of 
iemand anders een compleet album 
hebben dan kan dat ook. Er zijn er 
nog enkele beschikbaar voor de 
verkoop. Prijs € 20,-.  
Informatie via de mail. 
 
 

 PODCAST  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December, de maand van 
Sinterklaas en kerstman, vol 
nostalgie en bomvol herinneringen. 
In deze podcast wordt je 
meegenomen door Brabantse 
archieven, op zoek naar dat ultieme 
decembergevoel.  

Wil je liever wat lezen over 
Sinterklaas dan kan dat in deze 
speciale Sint Nicolaas krant uit 1937 
van de Udense Courant 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Verzamelalbum_Canon_van_Mierlo
https://bhic.fireside.fm/11
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/nieuwsbrief/2022/St%20Nicolaasnummer%20Udense%20Courant%201937.pdf
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VAN BIJ DE BUREN!  
De Aa komt terug in het stadsbeeld van Helmond. Als je nu 
door Helmond loopt dan merk je niet veel van de Aa, maar dat 
gaat veranderen tenminste als het aan de Gemeente Helmond 
en het Waterschap Aa en Maas ligt. 

 

Op dit moment komt de Aa aan de 
oppervlakte in de tuin van het Kasteel 
daarna verdwijnt die weer onder-
gronds, om in het Burgemeester 
Geukerspark weer tevoorschijn te 
komen. Dan gaat die weer onder-
gronds tot buiten de stad.  

Er ligt nu een plan om dit te gaan 
veranderen. Het is niet alleen voor de 
sfeer in de stad van belang, want de 
stad wordt daarmee groener en 
leefbaarder, het maakt Helmond 
aantrekkelijker om te wonen en te 
recreëren én het vermindert de 
‘hittestress’. Oftewel: het zorgt voor 
verkoeling op de hete dagen die er 
waarschijnlijk steeds meer komen.  

De eerste plek waar de Aa terug zal 
keren is het 25 Septemberpark rond de 
Watertoren, daar gaat binnenkort de 
schop in de grond voor het riviertje. 

De totale lengte van de Stadse Aa, 
want zo is het project genoemd, wordt 
7,5 kilometer. Het project is 
onderverdeeld in veertien trajecten. 
Waar de Stadse Aa precies komt te 
liggen, is nog niet op alle plekken 
definitief. Helmond en Waterschap Aa 
en Maas gaan de huidige plannen 
verder uitwerken. Natuurlijk moet er 
ook nog financiering gevonden 
worden, maar de beide partners 
hebben goede hoop dat dat geen 
probleem zal zijn. 

  

MIERLO PUZZEL 2022 
In de nieuwsbrief van oktober werd de vraag gesteld of er een 
Mierlo puzzel 2022 zou komen. Daarbij werd de oproep gedaan 
om de werkgroep te komen versterken. 

Mierlo puzzel 2022 niet door te 
laten gaan. Aan leden van de 
werkgroep is de dank overgebracht 
voor de energie die gestoken werd 
in de 10 Mierlo puzzels die er 
geweest zijn. In deze puzzels zijn 
veel onderwerpen aan de orde 
geweest en veel Mierlonaren hebben 
met plezier gewerkt aan de 
oplossing.  

Ook werd de dank uitgesproken aan 
de Mierlose Krant die gedurende 10 
jaar de puzzel jaarlijks in het 
Kerstnummer publiceerde. 

De nieuwsbrief en website wordt 
mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

Helaas heeft die oproep niet geleid tot 
de grote stroom reacties waarop 
gehoopt werd. Er kwamen 
verschillende steunbetuigingen binnen 
en er werden complimenten gestuurd 
voor de voorgaande edities van de 
Mierlo puzzel. 

Het bestuur van Heemkundekring 
Myerle heeft daarom besloten om de  

 

De Stadse Aa in het Geukerspark 
(foto Henk van Dijk) 

Omstreeks 1900 zorgde de Aa 
voor water in de kasteeltuin. 

https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
https://ditishelmond.nl/belangrijke-rol-voor-oude-aa-in-centrum-van-helmond/
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HOUTVONKEN, HET EINDE …… 
Parochieblad de Houtvonken was vanaf 1968 in Mierlo-Hout de schakel tussen Kerk, 
scholen, bedrijfsleven, verenigingen en de Mierlo-Houtse gemeenschap. Na ruim 50 jaar 
kwam een einde aan het verschijnen van het weekblad. Nu wordt het afscheid definitief 

Gedurende al die meer dan 50 jaar 
konden Houtenaren mededelingen 
laten opnemen, oproepen doen of 
reacties geven in de Houtvonken. Om 
rede van de financiën was het bestuur 
genoodzaakt om het blad op te 
heffen. Wat overbleef was een 
omvangrijk fotoarchief van ruim 
60.000 foto’s en het goede gevoel 
jaren iets goeds gedaan te hebben. 
Het fotoarchief werd tijdens een 
informele feestelijke overdracht aan 
de HKMyerle geschonken. Toen 
hebben de beide besturen 
afgesproken om het goede gevoel om 
te zetten in een bijeenkomst waarin 
de overdracht definitief gemaakt 
wordt en wordt terug gekeken op de  

historie van Houtvonken in al die zo 
succesvolle jaren.  
Op dinsdag 3 januari is het dan zover. 
In De Geseldonk wordt de overdracht 
van het fotoarchief formeel beklonken 
en daarna zal Rinie Weijts, aan de 
hand van veel afbeeldingen uit het 
archief, een overzicht geven van de 
noodzaak, oprichting, doelstelling en 
het reilen en zeilen van Houtvonken. 
De pioniers van het eerste uur en de 
vele vrijwilligers vanaf de oprichting 
tot heden zullen we terug zien we in 
de presentatie. 
Jullie zijn allemaal uitgenodigd op 
dinsdag 3 januari 2023 om 19.30 uur 
in de grote zaal van Gemeenschaps-
huis De Geseldonk in Mierlo-Hout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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. 

Verschillende voorpagina’s van Houtvonken uit de beginjaren (archief Houtvonken). 

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