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LEZING OVER HET GILDE 
Ontstaan en betekenis van het 
gilde St. Catharina en Barbara 
Mierlo en de Brabantse 
Schutsgilden is het onderwerp 
van de lezing die verzorgd wordt 
door Ruud de Haan en Felix 
Crooymans.  

Een gilde was in de tijd van het ancien 
régime een belangenorganisatie van 
personen met hetzelfde beroep, de 
zogenaamde ambachtsgilden. Met de 
gilden zoals wij die nu nog kennen, 
worden de schuttersgilden bedoeld die 
als doel hebben geloof en gerechtig-
heid te beschermen. Veel van de 
schuttersgilden werden tussen de 11e 
en 13e eeuw opgericht. Het is geen 
toeval dat dat in dezelfde periode als 
het ontstaan van de steden  was, want 
die moesten hun eigen verdediging 
gaan verzorgen. De eerste schutters- 

gilden ‘beschutten’ de burgerij, maar hun 
takenpakket werd al snel uitgebreid met de 
verdediging van muren en grachten. De 
Mierlose schutterijen zijn vanaf de 
oprichting begin 15e eeuw zonder 
onderbreking blijven bestaan. 
Tegenwoordig hebben de schuttersgilden 
nog een ceremoniële en sportieve functie en 
zijn sterk verbonden aan de plaatselijke 
gemeenschap. Zij dragen bij aan het behoud 
van de identiteit en het karakter ervan, door 
tradities te behouden en te zorgen voor het 
gemeenschapsgevoel.  Vóór de pauze is er 
een algemeen gedeelte door Felix 
Crooymans van het gilde St. Catharina en 
Barbara uit Geldrop die kan putten uit een 
rijke ervaring als gildebroeder, hij is tevens 
voorzitter van de kring Kempenland. Na de 
pauze zal Ruud de Haan over het eigen gilde 
St. Catharina en Barbara uit Mierlo en over 
het leven van deze heiligen vertellen en 
beelden laten zien.  
Woensdag 19 oktober, aanvang 20.00 uur 
in het Gildehuis, Oudvensestraat 9B 
(ingang hockeyveld, dan rechtsaf) 
Het Gildehuis heeft een beperkte capaciteit 
dus hier aanmelden is noodzakelijk om 
zeker te weten of je een plaats hebt. 

INHOUD 
In de nieuwsbrief 
aandacht voor de 
komende lezing, 
maar ook voor 
activiteiten die 
geweest zijn.  
Foto’s en video’s 
worden je 
aangeboden. 
 

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 4 september is ons lid 
Angela de Groot 

overleden. HKM wenst 
nabestaanden sterkte. 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Aanmelding_lezing_Gilde_St.Catharina_en_St.Barbara
https://www.heemkundekringmyerle.nl/intakeform.html
https://www.gilde1474.nl/
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CANON VAN MIERLO 
GEPRESENTEERD  

 

Na een klein jaar van voorbereiding was het op zondagmorgen 
4 september zover, Heemkundekring Myerle kon de Canon van 
Mierlo presenteren aan leden en Mierlose gemeenschap. 

Het was een drukte van belang in ’T Mierlies Huukske, behalve burgemeester Jos 
van Bree en zijn vrouw Karin waren vertegenwoordigers van de sponsoren en  
van het basisonderwijs in Mierlo, leden van HKMyerle en vele anderen aanwezig. 
Hans Verhees verzorgde een inleiding waarin hij niet alleen het belang en het tot 
stand komen van de Canon van Mierlo besprak, maar ook het project plaatste in 
de geschiedenis van onze aarde. Bij velen zal zijn blijven hangen dat deze canon 
zich afspeelt in de laatste 30 seconden van het jaar als de aardgeschiedenis tegen 
die periode wordt afgezet. Maar ook dat de canon van Un dörp mi pit een 
keerpunt is voor Mierlo. Er is een Mierlo vóór en een Mierlo ná. Na de inleiding 
ontvingen burgemeester Jos van Bree, Ron van Kessel (PLUS Mierlo) en Mien 
van de Goor (namens de leden van HKMyerle) een eerste verzamelalbum. 
Daarna kregen alle aanwezigen de mogelijkheid om een album, een sticker met 
daarop de canonslinger en een eerste setje stickers voor in het verzamelalbum in 
ontvangst te nemen. En dan kan nu het grote verzamelen beginnen. Vanaf 11 
september worden de stickers uitgegeven door PLUS Mierlo, bij elke € 10,- aan 
boodschappen ontvang je 3 fotostickers. Ruilen en weggeven kan natuurlijk ook, 
zo kun je je boek vol sparen. Zie ook onze website. 

 

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. 

 VERZAMELALBUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle leden van HKMyerle die in 
Mierlo wonen hebben een 
verzamelalbum ontvangen. 
Mocht je dat gemist hebben of niet 
in Mierlo wonen dan kun je een 
album ophalen bij de ophaaladres-
sen, of stuur een bericht naar dit 
mailadres dan zorgen we dat je een 
album krijgt toegestuurd (tegen 
vergoeding van de verzendkosten).  

 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/index.html
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Verzamelalbum_Canon_van_Mierlo
https://www.middenstandsbelangen.nl/nieuws/algemeen/33218/canon-van-mierlo-gepresenteerd
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MONUMENTENDAG MIERLO  
Op 11 september was weer de jaarlijkse monumentendag. In 
Geldrop-Mierlo deden veel locaties daaraan mee. Eén daarvan 
was het Oude Raadhuis waar HKMyerle acte de présence gaf 

 

Het was direct vanaf het begin al druk 
in het Oude Raadhuis. Of men kwam 
binnenlopen om het indrukwekkende 
schaalmodel van het kasteel van 
Mierlo te bekijken, om het gebouw 
eens van binnen te zien, om de 
fietsroute op te halen of voor een 
setje stickers voor het verzamelalbum 
van de Canon van Mierlo hebben we 
niet gevraagd, maar van al deze 
dingen werd gretig gebruik gemaakt. 
In de trouwzaal stond het 
schaalmodel van het kasteel van 
Mierlo dat door Wim van Dongen is 
gemaakt. Wim was zelf aanwezig om 
toelichting te geven bij het model en 
het proces van totstandkoming. Er 
werd veel waardering uitgesproken 
voor het geleverde werk.  

Heemkundekring Myerle vindt dat het 
schaalmodel een mooie plek in Mierlo 
verdient en zou dat graag faciliteren. 
Maar we hebben noch de financiële 
middelen, noch een goede ruimte om 
dat mogelijk te maken. Binnenkort is 
het schaalmodel nog te zien in het 
atrium van Zorgcentrum Hof van 
Bethanië. Behalve het kasteel trok ook 
het Oude Raadhuis zelf belangstellen-
den aan. De balken op de zolder 
werden bekeken en ook de ruimtes op 
de begane grond werden bezocht. Aan 
het einde van de middag konden we 
vaststellen dat we ruim 80 mensen in 
het Oude Raadhuis hadden mogen 
verwelkomen. Een mooie prestatie. 

  

RABOBANK CLUBSUPPORT 
Tot 27 september kun je nog stemmen! 

Wij bevelen HKMyerle van harte aan. 

 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

In de periode van 5 - 
27 september kunnen 
alle leden van de 
Rabobank hun stem 
uitbrengen. Laat die 
niet verloren gaan 
en steun uw favoriete 
vereniging.  
Wij kunnen de  
middelen goed 
gebruiken om onze 
activiteiten te betalen. 

 

https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
https://studio040.nl/nieuws/artikel/wim-geeft-mierlo-eigen-kasteel-terug-al-is-het-een-replica-op-schaal
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BRABANT IN BEELDEN 
Voor wie graag wil zien hoe Brabant er vroeger uitzag, is er een ware online schatkamer 
geopend. Zo'n 1300 oude filmpjes en meer dan 300.000 foto's nemen je mee terug in onze 
geschiedenis. 

Brabant in Beelden brengt het 
verleden tot leven. Spelende kinderen 
op straat, ‘ons mam’ in haar schort 
achter het fornuis, ploegende boeren, 
winkels en mode, maar ook 
schoolfoto’s of films van optochten, 
verjaardagen en straattaferelen: 
duizenden foto’s en films met 
verhalen over leven en werken, 
bidden en feesten en wonen en 
ontspannen in Brabant zijn voor 
iedereen toegankelijk op deze 
website. 

Het leven in Brabant van de laatste 
anderhalve eeuw is vastgelegd in 
honderdduizenden foto’s en films, 
zowel van professionele fotografen en 
filmmakers als van amateurs. Brabant  

 

in Beelden heeft een selectie uit dat 
enorme aanbod gemaakt, combineert 
foto’s en films over een bepaald 
onderwerp en vertelt het verhaal 
erachter. Met elkaar geven de beelden 
én verhalen een inkijkje in het 
Brabantse leven van alledag, maar ook 
dat van bijzondere dagen. 

De website is hier te vinden. 

Niet alle films zijn terug te vinden op 
deze site. Op onze eigen Youtube 
kanalen vind je een aantal prachtige 
filmpjes over Mierlo die (nog) niet in 
Brabant in Beelden zijn opgenomen. 

Kanaal 1 
Kanaal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Heemkundekring Myerle 

Burg. Pankenstraat 19 

5731 LW  Mierlo 

 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

Een soort Netflix 
maar dan over 
de Brabantse 
geschiedenis! 

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. 

Ode aan de zinken teil. 

Op de Mierlose afvalberg. 

https://brabantinbeelden.nl/
https://www.youtube.com/user/HeemkundeMierlo/videos
https://www.youtube.com/channel/UCFegXx8dL4oXtA_Arf76NTA/videos
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.brabantcultureel.nl/2021/10/24/gaat-dat-zien-dertienhonderd-films-over-het-brabant-van-toen/
https://www.heemkundekringmyerle.nl/wapen_mierlo.html
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