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13 JULI, ONLINE FOTOAVOND
Vind je het leuk om (oude) foto’s
te bekijken? Ben je nieuwsgierig
naar de verhalen achter een
foto? Meld je dan aan voor de
online bijeenkomst!
Heemkundekring Myerle organiseert
op dinsdag 13 juli vanaf 20.00 uur voor
de derde keer een online fotobijeenkomst. Na de zeer succesvolle
tweede avond hebben we deze keer
drie sprekers bereid gevonden om hun
(persoonlijke) verhalen te delen aan de
hand van diverse (oude) foto’s. Onder
andere Rien van Horik vertelt over het
“Wielernest Mierlo” uit zijn boek “De
Pedaalridders van de Peel”. Dit boek
verschijnt aan het einde van dit jaar.
Leo Lenssen heeft een mooi verhaal

over brouwerij “Het Vertrouwen” (foto).
Deze brouwerij was begin vorige eeuw nog
operationeel aan de Dorpsstraat.
Als je wilt deelnemen aan deze foto-avond,
meld je dan aan via ons mailadres. Je kunt
luisteren, kijken, vragenstellen etc.. Het
weekend voor de online bijeenkomst
ontvang je je een bevestigingsmail van
HKMyerle met een Jitsi-link die toegankelijk
is via je laptop (voorkeur), computer, tablet
of mobiele telefoon. Ook wordt een
instructie meegestuurd.
Heb je zelf foto’s en/of een mooi verhaal,
laat het ons vooral ook weten.
Voor vragen of meer informatie kun je
contact opnemen met Hans Klink,
voorzitter HKMyerle, via 06-46505750.

INHOUD
Bij het verschijnen
van deze nieuwsbrief lijkt het erop
dat het virus zich
alweer meer doet
gelden. Toch
hopen we als HKM
wat actiever te
worden. Zo komen
online, samen op
stap, de molen en
de maand van de
geschiedenis
voorbij.
Nu corona een beetje
minder grip lijkt te
hebben, kunnen we
weer dingen gaan doen
die we een tijdje niet
gedaan hebben. Zo is
vanaf nu het Oude
Raadhuis op donderdagavond weer open. Van
harte welkom!

Lees meer !

OVERDRACHT MIERLOSE MOLEN
De Mierlose molen op de Molenheide was eigendom van de
Heer van Mierlo. Later is deze overgegaan naar de familie
Branten en weer later naar de Gemeente Mierlo. Sinds kort is
de Molenstichting Geldrop-Mierlo de eigenaar.
De standerdmolen was eeuwenlang eigendom van de Heren van Mierlo. Na
afschaffing van de heerlijke rechten is de molen verkocht aan de weduwe van
Johannes Ferdinand Branten. De molen stond ver van het dorp en werd daarom
in 1860 verplaatst naar het centrum van Mierlo. In 1956 werd hij eigendom van
de gemeente Mierlo.
De gemeente Geldrop-Mierlo had 2 molens in eigendom, behalve de
standermolen ook molen t’Nupke in Geldrop, beide molens zijn
rijksmonumenten. In het kader van strategisch beheer maatschappelijk vastgoed
wilde de gemeente de molens onder brengen in een stichting. Een stichting heeft
meer mogelijkheden voor het werven van bepaalde subsidies en fondsen dan de
gemeente. Zij kan zich breder inzetten waardoor ook de lijntjes naar molenaar
en publiek & toerisme korter zijn. De gemeente Geldrop-Mierlo blijft wel
verantwoordelijk voor het financiële onderhoud van de molens.
De standermolen, in het hart van onze gemeente is een van Mierloos
belangrijkste monumenten en het behoud en beheer ervan gaat
Heemkundekring Myerle dan ook erg ter harte. Om die reden heeft een van onze
bestuursleden zitting genomen in de molenstichting die in 2018 is opgericht. Op
19 mei 2021 zijn beide molens officieel overgedragen aan de stichting.

Daar is wat in de
Molen!

Excursie 2021
De uitgestelde excursie voor dit
jaar gaat plaatsvinden, tenminste
als er niet opnieuw roet in het
eten wordt gegooid. In de
volgende nieuwsbrief zullen we
uitgebreid aandacht aan de
excursie en de aanmelding
daarvoor besteden. Voor nu
houden we het bij een datum en
een doel:
2 oktober 2021 is de dag,
waarop je mee naar Gorkum mag.
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VAN BIJ DE BUREN
In deze rubriek besteden we aandacht aan activiteiten of
gebeurtenissen van heemkundige en andere verenigingen in de
buurt en die de aandacht waard zijn. Vandaag: Helmond
De kaart van historische geografie
Brabant kleurt steeds meer blauw.
Dat is goed nieuws want dat betekent
dat steeds meer plaatsen te bekijken
zijn naar hun kadastrale plan van
omstreeks 1832. De werkgroep van
Heemkundekring Helmont is ook
klaar met de stad. Je ziet hiernaast
hoe het kasteel in 1832 erbij lag.
Natuurlijk op dezelfde plaats als nu
aan de Zuid-Willemsvaart, maar toen
nog omgeven door een grote
boomgaard en geflankeerd door een
omvangrijke moestuin. Als je wilt
weten hoe groot die moestuin was,
dan kan dat via de site van historische
geografie Brabant (via Lees meer!).
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Op de kaart van Helmond zul je zien
dat Mierlo-Hout ontbreekt, net zoals
Stiphout en Brouwhuis, maar ook
Dierdonk en de Rijpelberg. Dat komt
omdat die stukken in 1832 niet tot het
grondgebied van Helmond hoorden.
Wil je Mierlo-Hout bekijken dan moet
je op de kaart van Mierlo zijn. De
andere gebieden zijn te vinden op de
kaart van Stiphout en Bakel.
Onze werkgroep historische geografie
heeft ondersteuning geboden bij de
andere heemkundekringen. In het
Eindhovens Dagblad verscheen
daarover een mooi artikel. Je kunt dat
hier nog eens nalezen.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het bestuur is druk geweest met allerlei formele zaken. De
Algemene Ledenvergadering (ALV) kon in het voorjaar niet
doorgaan, waardoor een aantal zaken anders geregeld moesten
worden. De Wet Bestuur en Toezicht Rechts-personen (WBTR)
ging 1 juli in en het huishoudelijk reglement was aan de orde.

Deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Net als vorig jaar kon de ALV in maart
niet doorgaan. Gelukkig hebben we
wel het vooruitzicht om eind
september een extra ALV te kunnen
houden. Je hoort daar t.z.t. meer van.
Toch moeten bepaalde zaken geregeld
worden, met name het financiële
overzicht over 2020 moet voor 1 juli
worden gepubliceerd en bestuursleden
moeten (her)benoemd worden. Net als
vorig jaar heeft het bestuur gekozen
voor een afwijkende route. Je kunt
daar hier meer over lezen. Het jaar
2020 kon financieel worden afgesloten

met een positief resultaat. Dit
met name omdat de kosten door
het niet doorgaan van veel
activiteiten beperkt waren. Dus
heel blij worden we daar niet
van. Het financiële overzicht is
hier te bekijken, net als de
begroting 2021.
De nieuwe WBTR stelt een
aantal eisen aan onze vereniging. Het bestuur heeft daarvoor
een aantal beslissingen moeten
nemen. Het bestuursbesluit vind
je hier.
HKM heeft geen huishoudelijk
reglement. Het bestuur vindt
dat ongewenst. Daarom is er
gewerkt aan een dergelijk document. Op de ALV wordt dat
besproken. In de volgende
nieuwsbrief meer hierover.
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AAN HET WERK!

Meer informatie !

De afgelopen jaren hebben we in oktober aandacht besteed aan de maand van de
geschiedenis in de vorm van een tentoonstelling, een lezing en/of een artikel in de Koerier.
Dit jaar konden we daarvoor niet de benodigde voorbereidingen treffen.
We willen het echter niet zomaar
voorbij laten gaan. Daarom
overwegen we een andere aanpak.
Het ligt aan jullie als lezers of dit idee
kans van slagen heeft. Allereerst
lichten we het thema wat meer toe.
Als je op Meer informatie! klikt, krijg
je een toelichting. Dit jaar is het
onderwerp “aan het werk”. Het
grootste deel van ons leven zijn we
bezig met werk. Betaald of onbetaald;
vrijwillig, uit nood of onder
regelrechte dwang. Met het hoofd of
met de handen. Voor een baas of voor
jezelf. Arbeid komt in alle vormen,
kleuren, smaken en maten en heeft
zich door de eeuwen heen telkens
opnieuw uitgevonden. Van de enige
manier om de eerste levensbehoeften

te vervullen tot een manier om het
leven zin en structuur te geven, een
plek waar je sociale contacten
onderhoudt, een middel om aanzien
en status te verwerven en een
belangrijke pijler in de vorming van je
identiteit.
Welke bijzondere kenmerkende
herinneringen heb je, hebben je ouders
of vrienden aan voormalige
werk(plekken) die je graag met de
lezers van de Nieuwsbrief wilt delen?
Laat het ons weten. Dat kan door zelf
iets op papier te zetten of door het toe
te lichten tijdens een telefonisch of
mondeling gesprekje. We besteden er
in de nieuwsbrief van oktober
aandacht aan. Ter inspiratie hier een
bijdrage van Koot en Bie.

Daarom klokken
we op 1 oktober in
en gaan we aan de
slag. Doe je mee?

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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