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MIERLO PUZZEL 2021
In de week voor Kerstmis
verscheen in de Mierlose Krant
en op de website de puzzel 2021.
Voor velen weer een aanleiding
om in de geschiedenis te duiken.
De vragen van deze tiende Mierlo
puzzel gingen over 2021 maar ook over
elementen uit de geschiedenis van
Mierlo. Zo werd gevraagd wie de eerste
persoon was die begraven werd op het
nieuwe kerkhof bij de St. Luciakerk in
Mierlo-Hout, maar ook met welk
cadeau burgemeester van Bree met
kinderen uit Geldrop-Mierlo naar het
grote Pietenhuis van Sinterklaas was
gegaan in 2021. Kwam aan de orde wat
“pielieje” betekent en moesten foto’s
uit 2021 gekoppeld worden aan
bijbehorende krantenkoppen. Kwam
de brand uit het jaarthema van
HKMyerle 2021 natuurlijk aan de orde
en moest er achter mondkapjes

gekeken worden
om te onderzoeken
wat er verscholen
was. Velen hebben
tijd gestoken in de
puzzel en een
aantal daarvan heeft
de antwoorden ook
ingestuurd. Twee inzenders hadden alle
antwoorden juist en werden daarmee
gezamenlijk winnaar van de Mierlo puzzel
2021. Dat waren mevr. Mien van de Goor en
mevr. Bea Theeuwen. Complimenten
daarvoor zijn op zijn plaats. Helaas kon de
uitslagavond niet doorgaan, dus werden
deze dames thuis bezocht om hun prijzen in
ontvangst te nemen. In totaal hebben we
van onze sponsoren 12 prijzen gekregen, dus
er waren in totaal ook 12 prijswinnaars.
Door mee te doen kon je al in aanmerking
komen voor een prijs. De puzzel en de
antwoorden staan op onze website. Op de
foto de prijzen beschikbaar gesteld door
onze sponsoren.
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DE CANON VAN LAMMERS
Het jaarthema voor 2022 is de Canon van Mierlo. Mierlonaar
Frank Lammers heeft een eigen canon gemaakt van Brabant
waarin hij belangrijke gebeurtenissen op zijn eigen manier
benadert.
Frank gaat op zoek naar opvallende feitjes over de Eerste en Tweede
Wereldoorlog in onze provincie. Ook staat hij stil bij de onderdrukking door
Napoleon, de Spaanse koning en 'Den Haag'. En natuurlijk doet hij dat op zijn
eigen wijze door met zijn cameraman de plekken te bezoeken die er volgens hem
toe doen. Hij spreekt daar met bijzondere personen die hem meer vertellen over
de unieke historie van Brabant. Het mocht geen saaie academische benadering
worden, zo hadden de opdrachtgevers Erfgoed Brabant en Omroep Brabant
bedacht. En dat zit bij Frank wel goed als hij in zijn oude rammelbak door het
Brabantse land én door het Brabantse verleden rijdt. Frank begint in de eerste
aflevering al meteen scherp. "Ook als u een hekel aan mij heeft, moet u blijven
kijken. Ik word doodgeschoten, door de bliksem getroffen en door een ridder in
mekaar geslagen." Niet iedereen, die geschiedenis belangrijk vindt, zal de aanpak
van Lammers weten te waarderen, maar één ding is zeker, het stemt wel tot
nadenken. De 10 afleveringen zijn nog terug te kijken via YouTube en je kunt ze
hier vinden. Via de knop lees meer krijg je een overzicht van de Canon van
Lammers.

Ik word doodgeschoten, door
de bliksem
getroffen en door
een ridder in
mekaar geslagen!

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.

• Er zijn diverse werkzaamheden
te doen. Informeer gerust!
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WEBSITE CANON VAN MIERLO
De canon van Mierlo wordt op verschillende manieren
gepresenteerd in de loop van 2022. Een van de kanalen die we
gaan gebruiken is een nieuwe website. Helpende handjes
zijn daarbij welkom, zeker als je WordPress kent.
De Canon van Nederland wordt
gedeeld via deze website. Daar willen
we zeker bij aansluiten, maar we
willen ook een eigen Mierlose website
maken: www.canonvanmierlo.nl.
Daar staat nu nog niks op zoals je op
de afbeelding hiernaast kunt zien. De
volledige teksten van de canon en de
bijbehorende afbeeldingen kunnen
erop geplaatst worden. Het domein is
al vastgelegd en de website kan nu
verder uitgewerkt gaan worden. We
zijn op zoek naar mensen die ons
daarbij willen helpen. Dus als je het
leuk vindt om je uit te leven op het
ontwerp van de site en het vullen

daarvan, dan horen we dat graag.
Ook als je iemand kent die dat zou
willen doen of daarbij zou willen
helpen, laat het dan weten. Een
(kleine) vergoeding is mogelijk.
Verdere informatie via Hans Verhees
06-51108845 of via de mail.

VOORTGANG CANON, JE KUNT NOG HELPEN!
De werkgroepen rondom de canon van Mierlo zijn druk bezig.
De werkgroep verzamelen is zo goed als klaar, de werkgroep
schrijven werkt volop, net als de werkgroep financiering. De
werkgroep beeldmateriaal staat in de startblokken.

Deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

De inhoud van de canon wordt
gevormd door de belangrijkste gebeurtenissen die in (oud-)Mierlo hebben
plaatsgevonden en die ons dorp
gemaakt hebben tot wat het nu is.
Maar wat zijn die gebeurtenissen.
Niemand weet dat beter dan de
Mierlose mensen zelf. Daarom is die
vraag dan ook gesteld. In de vorige
nieuwsbrief stond die, op de website
en de face-bookpagina van Mierlo
zoals het was, in de Mierlose Krant,
maar ook op grote vellen die in het
dorp zijn opgehangen.

Je kon ze aantreffen in Bethanië,
bij de Plus en bij Van der Leest.
Ook op de markt en op zaterdag
op het Molenplein is de vraag
gesteld. Met als resultaat een
heleboel items waar we mee aan
het werk kunnen. In februari
wordt de lijst van onderwerpen
voor de canon vastgesteld.
Daarna kunnen de teksten
geschreven worden en de foto’s
en andere afbeeldingen worden
verzameld. Dat is een mooie
uitdaging. Daarbij kunnen we
nog best wat hulp gebruiken, als
je mee wilt schrijven of foto’s
hebt of wilt helpen zoeken naar
passende afbeeldingen laat het
zeker even weten via de mail.
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KASTEEL VAN MIERLO OUD EN NIEUW
Dat Mierlo ooit een groot imposant kasteel gehad heeft weten we uit afbeeldingen en
verhalen. Op de plaats waar het gestaan heeft is er niets zichtbaars meer te vinden. Er
staan wel enkele informatieborden en fraaie doorzichtschermen. We moeten het dus doen
met schaalmodellen. We hadden er al één, maar er komt nu een tweede bij.
Ter gelegenheid van 2000 jaar Mierlo
organiseerde HKMyerle de expositie
“2000 jaar wonen en werken in
Mierlo”. in de bibliotheek. Daarbij
was het middelpunt een fraaie nieuwe
maquette van het kasteel. De
maquette werd met veel toewijding
vervaardigd door Frits de Groof en
Henk Beens. Na afloop van de
expositie werd de maquette langere
tijd tentoongesteld in het Mierlose
Gemeentehuis. Later is het
overgebracht naar het Oude Raadhuis
waar het op zolder werd geplaatst.
We hebben immers geen betere plek
om het neer te zetten. Binnenkort is
de maquette weer een tijdje te zien in
de etalage van de Podopraktijk aan de
Marktstraat. Binnenkort is er nog een
tweede schaalmodel van het kasteel

te bewonderen. Wim van Dongen is
bezig met een fraaie klus. Het kasteel
wordt door hem steentje voor steentje
opnieuw opgebouwd. De replica wordt
70 bij 40 bij 40 cm en alles benadert de
werkelijkheid zoals die vroeger
geweest moet zijn. Van Dongen moet
werken vanaf de afbeeldingen die er
van het kasteel nog resteren. Die zijn
er niet van alle zijden, dus hij moet
zijn fantasie gebruiken om de
ontbrekende delen te kunnen maken.
Als hij zijn karwei af heeft hoopt hij
dat het kasteel een mooie plek krijgt
waar iedereen zijn werk kan
bewonderen. Hoe mooi zou het zijn als
beide kastelen samen zouden worden
geëxposeerd. Via Lees meer! kun je een
video van Studio040 bekijken.

Een replica met
moslaag en
verweerde
kozijnen.

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden
door HKMyerle. Leden ontvangen
deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden
via onderstaand mailadres. Via dat
adres kun je je ook uitschrijven.

Heemkundekring Myerle
Burg. van Lokvenstraat 135

www.heemkundekringmyerle.nl

5731 LT Mierlo

info@heemkundekringmyerle.nl
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