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Het is alweer enkele jaren geleden dat op de algemene ledenvergadering van de 

heemkundekring de vraag gesteld werd of het niet eens tijd werd dat onze vereniging een 

eigen website kreeg. Op dat moment hadden we wel een internetverwijzing, maar die 

verwees naar de pagina van de Heemkundekring Myerle bij de Fotobank Noord-Brabant en 

de inhoud daarvan was niet actueel. Het bestuur heeft deze vraag meegenomen, zoals dat 

een goed bestuur betaamt, en zich beraden. Eigenlijk was het stellen van de vraag 

natuurlijk meteen het geven van het antwoord. Natuurlijk moet de heemkundekring een 

eigen website hebben, maar hoe pak je dat aan. In het bestuur is een groepje daarmee 

stevig aan de slag gegaan. Er werden ideeën gevormd over de inhoud en opzet van de 

website en vooral gesproken over hoe je dat voor elkaar krijgt. In de vereniging was wel 

enige kennis en kunde voorhanden maar zo’n groot project op te pakken was toch te 

gewaagd. Per slot van rekening is een website wel een visitekaartje naar de buitenwereld 

en moet de uitstraling en inhoud daarvan zodanig zijn dat de vereniging, het bestuur en 

haar leden daar trots op kunnen zijn. Gevolg: het project verdween even naar de 

achtergrond. Toen op een volgende algemene ledenvergadering naar de voortgang werd 

gevraagd, moest het bestuur 

bekennen dat die voortgang erg 

mager was. Dus opnieuw gekeken 

naar de aanpak. In het bestuur is 

een plan van aanpak opgesteld, 

een schets gemaakt van hoe de 

website eruit zou kunnen zien (zie 

afbeelding 1) en bedacht hoe dit 

technisch te realiseren.  Al snel 

bleek dat het bestuur daarbij 

professionele ondersteuning nodig 

had. Een struikelblok hierbij was 

de kostenpost. De reguliere 

begroting van onze vereniging kan 

een dergelijke investering niet 

dragen. Gelukkig vond het bestuur 

weerklank bij het coöperatiefonds van de Rabobank Peelland-Zuid. Dat fonds was bereid 

om een substantiële bijdrage aan de ontwikkelkosten te leveren. Met het plan van aanpak 

zoals dat in het bestuur was vastgesteld werd contact gelegd met de bedrijven Apart 

Internet en Vizivorm. De laatstgenoemde heeft de schets die het bestuur gemaakt had 

omgezet in een structuur voor op de website en Apart Internet heeft de basisstructuur voor 

de website gebouwd en zorgt ervoor dat de website op het world wide web (www) gehost 

wordt. Na veel overleg en het verzamelen van content (inhoud voor de website) kon in de 

algemene ledenvergadering van 2013 een eerste impressie van de website worden gegeven 

en ging de website begin juli echt live. Op 27 oktober 2013 is de website samen met het 

Rabobank coöperatiefonds officieel gepresenteerd tijdens de Mierlose historische quiz. U 

kunt dit terug lezen in het artikel over de Mierlose historische quiz op de website. 
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De website, die te vinden is onder 

www.heemkundekringmyerle.nl of 

www.heemkundekringmierlo.nl, ziet er 

nu uit zoals in afbeelding 2 weergegeven. 

De opzet zoals die eerder getoond werd is 

duidelijk terug te herkennen, maar de 

look and feel is veel strakker en 

moderner. Natuurlijk ziet u dat op de site 

nog veel beter dan dat het hier is 

afgedrukt. 

 

 

 

 

 

In het onderstaande neem ik u mee door de website heen, om u een indruk te geven wat er 

zoal op te vinden is. 

Het hoofd van elke pagina bestaat uit een soort van skyline van Mierlo.  

 

Behalve een tekening van het kasteel en onze naam staan er een aantal markante 

gebouwen uit Mierlo. Als u de cursor op het betreffende gebouw plaatst krijgt u in het kort 

was informatie. 

In 2014 heeft het bestuur besloten om een wijziging door te voeren in de menustructuur 

van de website. Onderstaande beschrijving heeft nog betrekking op de nieuwe structuur. 

Aan de linkerzijde van het scherm staan naast de home-knop (waarmee u altijd weer 

terugkomt op de startpagina, want overigens ook gebeurt door op de tekening van het 

kasteel te klikken) een aantal menuknoppen waarmee u over de site kunt manoeuvreren. 

Rechts op de home- of start- of index- of openingspagina 

(allemaal namen voor de eerste pagina van de site) staat een 

overzichtje van de eerst komende activiteiten van de 

heemkundekring en een link naar de agenda met uitgebreidere 

informaties.. 

De eerste menuknop “Over ons” leidt naar een pagina waarin algemene informatie staat 

over de vereniging. Deze pagina is met name bedoeld voor bezoekers die ons nog niet zo 

goed kennen. Hier zijn ook de oprichtingsakte en enkele artikelen van de huidige en 

eerdere voorzitters van de vereniging te vinden. De knop “Kom erbij!” biedt de 

afbeelding 2 
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mogelijkheid om lid te worden, maar ook om wijzigingen in het lidmaatschap, bijvoorbeeld 

een adres wijziging, door te geven. 

De knop “Bestuur/Contact” geeft veel zakelijke informatie. U 

kunt de samenstelling van het bestuur en de oud-bestuurders 

zien. Ook staan hier links naar allerlei documenten, zoals het visie 

en missie document en het beleidsplan van de vereniging, maar 

ook het bestuurlijke en  financiële jaarverslag en het verslag van 

de laatste algemene ledenvergadering. Ook treft u hier de links 

aan naar onze begunstigers. Een belangrijke knop is “Agenda/Nieuws”. Alle (komende) 

activiteiten van onze vereniging staan hier vermeld. U kunt precies zien wat er de 

komende tijd te doen is, maar hier staan ook de (korte) terugblikken op de activiteiten die 

geweest zijn. Van veel activiteiten is een uitgebreider verslag beschikbaar wat u via links 

op deze pagina tot u kunt nemen. 

De kern van onze vereniging wordt gevormd door de 

“Werkgroepen/Projecten”. Via deze knop komt u bij alle 

werkgroepen en projecten terecht. U kunt van elke werkgroep in 

het kort lezen waar ze mee bezig zijn. Ook kunnen hier 

interessante verwijzingen zijn opgenomen naar direct gekoppelde 

bronnen en externe sites. Dit gedeelte van de website is nu basaal gevuld. De werkgroepen 

zullen nog informatie aanleveren, zodat dit gedeelte nog zal worden uitgebreid. Bent u lid 

van een werkgroep en wilt u dat hier iets van uw werkgroep wordt opgenomen, neem dan 

contact op de webmaster of één van de andere bestuursleden. U kunt ook via de site 

reageren, maar daarover later meer. Onder “Publicaties HK Myerle” treft u een overzicht 

aan van de uitgaven van de heemkundekring. Zo kunt u hier de nieuwsbrieven terugvinden, 

op termijn een overzicht van de Myerlese Koeriers en een overzicht van de boeken en 

andere uitgaven. Ook kan via deze pagina een uitgave besteld worden. 

De volgende knop verwijst naar een stukje geschiedenis over ons 

heemgebied. Terwijl de knop “Het bekijken waard …” u brengt op 

een pagina waarin artikelen en verwijzingen zijn opgenomen naar 

zaken in en over Mierlo, Mierlo-Hout en Brandevoort. Hierbij kunt 

u denken aan de Molenberg, het bidprentjesarchief, het 

Kerkenproject waarin onze H. Luciakerk in Mierlo is opgenomen en 

een artikel over een bezoek van de Commissaris der Koningin eind 19e en begin 20e eeuw 

aan ons dorp bracht. Dit onderdeel zal zeker nog gaan groeien. Heeft u een leuke bijdrage 

of een goed idee? Laat het ons weten!  

De laatste twee knoppen verwijzen naar de “Beeldbank” waar u 

een verwijzing vindt naar foto’s en video’s binnen en buiten de 

vereniging. Ook vindt u hier mogelijk de vraag om mee te helpen 

de inhoud van een foto vast te stellen. De laatste knop verwijst 

naar het “Gastenboek” waar de bezoekers van de site een bericht 

kunnen achterlaten. Dit bericht is voor anderen bezoekers te lezen. Als u 

een bericht voor de vereniging via de site wilt insturen dan kan dat op 

verschillende pagina’s via de knop “Goeie vraag”. U krijgt dan een 

formulier dat automatisch bij het bestuur terecht komt. Ook kunt u 

natuurlijk gebruik maken van het mailadres 

info@heemkundekringmyerle.nl.  

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
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Rechtsboven in de groene balk staat een mogelijkheid om de 

tekstgrootte op de pagina wat groter te maken, als dat voor u 

prettiger leest. Daaronder staat een zoekknop. Deze is nieuw en 

nog niet op elke pagina zichtbaar. Dit zal in de loop van de 

komende tijd 

veranderen. Via 

de zoekfunctie 

zoekt u op de hele site naar de 

ingevoerde term. Als u bijvoorbeeld bij de 

lezing over het Eindhovens kanaal 

geweest bent en daar meer van wilt 

weten, maar dat niet zo gauw kunt 

vinden, kunt u bij zoeken de term 

Eindhovens kanaal invullen en de 

zoekfunctie starten. U krijgt dan een 

keurig lijstje met daarop de plekken op 

de site waar daarover iets staat (zie 

afbeelding 3). U kunt dan eenvoudig 

doorklikken naar de betreffende pagina. 

Op de homepagina van de site treft u naast de besproken knoppen nog wat 

andere items aan. Centraal staat het filmpje waarin de voorzitter de 

bezoekers toespreekt over de heemkundekring. U treft het wapen aan, waar 

achter u de nodige informatie over wapens en de gemeentevlag kunt vinden. 

Onder aan de pagina staan 4 blokken die wisselend van inhoud zijn. 

Links staan een blokje waarin actuele informatie staat. Meestal een 

verwijzing naar de komende activiteiten. In het tweede blokje wordt een beeld uitgelicht 

van uit de werkgroep fotoherkenning. In het derde blokje wordt een weergave uit het 

gastenboek naar voren gehaald en tenslotte wordt rechts een bijzonder voorwerp van (of 

buiten) de vereniging in de spotlight geplaatst. 

 

Onder aan de pagina treft u nog wat informatie aan. In de groene balk staat links de link 

naar de zogenaamde disclaimer. Dit is een verklaring van de heemkundekring over het 

gebruik van de site en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. Rechts ziet u een 

link naar de contactgegevens, waarmee u bij de adresgegevens en de bestuursgegevens 

komt. Tenslotte staan onderaan nog enkele links naar de ontwerper en bouwer van de 

website en naar de webmaster. Via deze laatste link krijgt u nadere informatie over de 

website en kunt u de sitemap raadplegen. 

Het bestuur is trots op de website zoals die er nu staat en denkt dat de ontwikkeling, die 

zij voor ogen heeft, zal leiden tot een informatiebron voor leden en belangstellenden die 
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zeer gewaardeerd zal gaan worden. De website is wel in de lucht maar nog zeker niet af. 

Als u een regelmatiger bezoeker bent (of wordt) dan zult u merken dat de site steeds 

wordt uitgebreid en aangepast aan nieuwe inzichten. Zo zijn de knoppen, die hierboven 

besproken zijn, anders dan de knoppen die we bij de start van de website hadden. Dit 

omdat verrijkt inzicht leidde tot een andere keuze. De wijzigingen op de site worden 

geleidelijk doorgevoerd waardoor u wellicht soms merkt dat op een bepaalde pagina een 

wijziging nog moet komen. Hierboven bij de zoekfunctie heb ik dat al uitgelegd.  

De website is van en voor de leden en belangstellenden van onze heemkundekring. Het is 

zeker niet de bedoeling dat het een site is van het bestuur. Vandaar ook de oproep om 

mee te denken en ideeën aan te dragen. Kleine aanpassingen zullen meteen kunnen 

worden doorgevoerd, grote aanpassingen vragen altijd wat meer tijd.  

Hans Verhees 

Webmaster 


