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Behalve de beste wensen 
markeert de start van het jaar 
ook een nieuw jaarthema.  

Sinds enkele jaren werkt HKMyerle 
met een jaarthema. Een centraal 
onderwerp dat in de loop van het jaar 
in de activiteiten terugkomt. Voor 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
was dat de Canon van Mierlo, un dörp mi 
pit. Dat is bijna af. Voor 2023 is gekozen om 
een wijk centraal te zetten. In de canon 
kwam deze wijk ook al aan de orde, een 
reden te meer om extra aandacht te 
besteden aan deze nieuwste wijk in ons 
dorp. Via de link rechtsboven kun je meer 
lezen.  

INHOUD 
 
Een kijkje vooruit 
en terug, naar ons 
zelf en naar de 
buren. Veel 
leesplezier. 
Voor de 9e keer is een 

lid van HKMyerle 
verkozen tot Mierlose 
Mens. Wim van der 

Linden valt die eer in 
2023 te beurt. Wim is 

actief (geweest) in 
verschillende Mierlose 

verenigingen en 
verbanden. Van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

 

Eind december zijn 
onze leden 

Marieke van de 
Konijnenberg  

en  
Jan van de Zanden 

overleden. HKM wenst 
nabestaanden sterkte. 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/jaarthema23.html
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HOUTVONKEN NAAR HKMYERLE 
 

Het is inmiddels ongeveer 5 jaar geleden dat het doek viel voor 
Houtvonken, het parochie- en informatieblad voor de inwoners 
van Mierlo-Hout. Het bestuur van de stichting zag zich 
genoodzaakt te stoppen met de wekelijkse uitgave. 

Houtvonken heeft zich beraden over wat te doen met de vele foto’s. IHKMyerle 
werd bereid gevonden om het archief over te nemen. De feitelijke afspraak werd 
in 2019 gemaakt. Afgesproken werd om een avond te organiseren waarin Rinie 
Weijts een presentatie geeft over Houtvonken, gebaseerd op het archief en 
waarbij de overdracht formeel plaatsvindt. Door Corona gebeurde dat pas op 3 
januari 2023. Een grote groep belangstellenden was aanwezig. Voorzitter Henri 
Meeuwsen memoreerde de meer dan 50 jaren dat Houtvonken heeft bestaan en 
de 60.000 foto’s. Hans Klink, bedankte Houtvonken voor het vertrouwen en 
beloofde dat HKMyerle het archief met zorg zal beheren om het te laten 
gebruiken. Daarna werd de overdrachtsakte door de beide voorzitters onder-
tekend. Rinie begon zijn presentatie met een afbeelding van de ‘Eerste contact-
legger’ die op 17 januari 1965 verscheen. Dit was feitelijk het eerste nummer van 
Houtvonken, maar die naam moest nog geïntroduceerd worden. Rinie besteedde 
ook uitgebreid aandacht aan pastoor Van de Ven, die als grondlegger van 
Houtvonken kan worden beschouwd. Hij wilde een communicatiemiddel met 
zijn parochianen hebben buiten het kerkgebouw om. Rinie doorliep de geschie-
denis van Houtvonken aan de hand van vele mooie foto’s en verhalen over 
Houtenaren en vrijwilligers van Houtvonken. Het werd een levendige, informa-
tieve en gezellige bijeenkomst. Aan het einde kon worden vastgesteld dat het 
meeste wat verteld was klopte, net zoals dat in Houtvonken altijd het geval was. 
 

 

COMPLEET 
ALBUM  
Er is op vele fronten alles aan gedaan 
om het voor iedereen mogelijk te 
maken het verzamelalbum compleet 
te krijgen. Naast de actie bij PLUS 
Mierlo waren er de ruilbeurs en de 
vele onderlinge ruilacties in het dorp,  
Losse stickers zijn bij HKMyerle niet 
meer te verkrijgen, ook niet bij de 
expositie die nog wordt ingericht. Wil 
je voor jezelf of iemand anders een 
compleet album hebben dan kan dat 
nog wel. Er zijn er nog voor de 
verkoop. Prijs € 20,- per stuk.  
Informatie via de mail. 
 
 

 PODCAST  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goed idee leidt vaak naar een 
mooi resultaat. Maar soms lukt dat 
niet. In 1990 zou bij de Efteling het 
Cosmocentrum geopend worden. 
Een educatief, recreatief project, een 
droom van Chriet Titulaer: het 
populariseren van sterrenkunde en 
de ruimtevaart.  
Bekende Nederlanders zoals Pieter 
van Vollenhoven en Dries van Agt 
hebben zich er voor ingezet. Maar 
helaas het is er nooit gekomen. In 
deze podcast van het geheugen van 
Brabant, kun je horen waarom niet.  

Foto’s zijn genomen bij de lezing  Houtvonken in de Geseldonk op 3 januari. 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Verzamelalbum_Canon_van_Mierlo
https://bhic.fireside.fm/specialefteling
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/nieuwsbrief/2023/2023%2001%2003%20Houtvonken%20draagt%20fotoarchief%20over%20aan%20HKMyerle.pdf
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VAN BIJ DE BUREN!  
In augustus 2020 organiseerde HKMyerle een wandeling door 
het centrum van Helmond in het kader van het Lucas Gassel 
jaar. Nu is Lucas Gassel vereeuwigd in brons. 

 

Aan de rand van het Burgemeester 
Geukerspark is een bronzen 
borstbeeld van Lucas Gassel geplaatst. 
Dit borstbeeld is gemaakt door 
beeldhouwster Trudie Broos. Dit 
mooie bronzen beeld herinnert de 
inwoners, als ook de mensen die 
Helmond komen bezoeken, aan deze 
Helmondse landschapsschilder. Met 
de plaatsing van dit beeld is Lucas 
Gassel op een voetstuk, letterlijk en 
figuurlijk, geplaatst op een mooie 
plek in het park. Het beeld is een 
mooi vervolg op de activiteiten in het 
Lucas Gasseljaar 2020 ter gelegenheid 
van de 450ste sterfdag van de schilder, 
zoals die in Helmond plaatsvonden. 

In de D’n Uytbeyndel, het verenigings-
blad van Heemkundekring H.N. 
Ouwerling uit Deurne, wijdt Ger 
Jacobs een artikel aan het tot stand 
komen van dit beeld.  Via de link 
rechtsboven kun je het artikel lezen. 

Lucas Gassel woonde in zijn jeugd in 
Helmond waar hij het schildersvak 
leerde van zijn vader, ‘Jan de Maelre’ 
genaamd. Na de dood van zijn vader 
vertrok Lucas uit Helmond naar 
Brussel waar hij het meeste van zijn 
bescheiden oeuvre heeft gemaakt. Op 
meerdere schilderijen zijn elementen 
uit onze omgeving terug te vinden. 
Meer lezen over Lucas van Gassel, de 
meester van het landschap, kan hier. 

  

VAN DE BESTUURSTAFEL 
In deze rubriek enkele zaken waarmee het bestuur de afgelopen 
maanden bezig is geweest. Door ziekte en andere verplichtin-
gen waren enkele bestuursvergadering met kleine bezetting. 

daarvoor speciaal hebben ingekocht. 
Zie elders in deze nieuwsbrief. 
Het bestuur is bezig gegaan met 
aanzet tot de werving van nieuwe 
bestuursleden. In de volgende 
nieuwsbrief meer daarover. 
Bij de start van een nieuw kalender-
jaar krijgt HKMyerle ook een nieuw 
jaarthema en een nieuw jaarpro-
gramma. Het jaarthema is gekozen, 
aan het jaarprogramma wordt 
gewerkt. Heb je nog goeie tips, die 
zijn altijd welkom. Benader een 
bestuurslid of gebruik de mail. 
Helaas heeft het bestuur moeten 
besluiten om de Mierlo Puzzel af te 
gelasten. Er zijn te weinig mensen 
beschikbaar om deze voor elkaar te 
krijgen. De bezetting van werkgroe-
pen is een zorg van het bestuur. 

De nieuwsbrief en website wordt 
mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

Het bestuur is druk geweest met de 
afronding van de Canon van Mierlo. 
Het laten maken van een speciale 
editie van de Koerier is aanleiding 
geweest om de lay-out van de Koerier 
te bekijken. Dit heeft geleid tot wat 
aanpassingen. Je zult die zien bij de 
komende uitgave. De ruilbeurs en 
periode daarna stond in het teken van 
het restant stickers. Het bestuur heeft 
besloten dat er via HKMyerle nu geen 
stickers meer beschikbaar gesteld 
worden. De opgehaalde stickers 
worden ingezet in het sociale domein. 
Via HKMyerle zijn nog slechts 
verkrijgbaar de volledige sets die we 

‘Lucas van Gassel’ bij zijn monu-
ment, met links Trudie Broos . 

https://www.lucasgassel.nl/ontmoet-lucas-gassel/
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/nieuwsbrief/2023/D'n_Uytbeyndel_Lucas_Gassel_in_brons.pdf
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DE MACHT VAN HET VERLEDEN  
Ivo van de Wijdeven is historicus en analist en afkomstig uit Mierlo. Hij is jaren adviseur 
geweest van de minister-president. Ivo vindt het belangrijk een historische achtergrond te 
bieden bij de actualiteit. 

Ivo komt op dinsdag 24 januari terug 
naar Mierlo om in de bibliotheek een 
lezing te houden met als titel ‘De 
macht van het verleden.’  
Machthebbers als Vladimir Poetin en 
Xi Jinping maken sluw gebruik van de 
geschiedenis om aan de macht te 
blijven en hun plannen te recht-
vaardigen. In Oekraïne kan iedereen 
zien waar dat toe kan leiden. Maar dit 
gebeurt wereldwijd. Ook in het 
Westen en ook in Nederland. In zijn 
boek De macht van het verleden legt 
Ivo van de Wijdeven haarfijn uit hoe 
dit in zijn werk gaat. Daarmee geeft 
hij tevens een blik in het brein van 
Poetin en andere (wannabe-) 
potentaten. 

De verhalen en analyses van Ivo 
hebben onder meer hun weg gevonden 
naar o.a. RTL Nieuws, VPRO, NRC, De 
Correspondent en Historisch 
Nieuwsblad. Hij komt graag naar 
Mierlo om te vertellen over de macht 
van het verleden. Meer informatie is 
ook te vinden op zijn website via de 
knop boven aan dit artikel. 

Deze lezing wordt georganiseerd door 
bibliotheek Dommeldal op dinsdag 24 
januari  om 20.00 uur in d’n Intheek. 

Kaarten kun je bestellen en betalen via 
deze link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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. 

https://dommeldal.op-shop.nl/1587/lezing-ivo-van-de-wijdeven-de-macht-van-het-verleden/24-01-2023
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://ivovdw.nl/
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