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Overzicht jaarprogramma 2015 

Januari Expositie s ’avonds voor het slapen gaan. 

 

Dinsdag 3 februari Lezing/Presentatie: “De Archeologische 

geschiedenis van Mierlo-Hout”. 

 

Vrijdag 6 maart Rondleiding in Provinciaal Archeologisch Depot van 

Den Bosch. 

 

Donderdag 26 maart  Jaarvergadering. 

 

Dinsdag 14 april   Presentatie “Over ‘t spoor” in Mierlo-Hout 

 

Zondag 19 april Historische Quiz: onder voorbehoud. 

 

Maandag 27 april  Meiboomonthulling m.m.v. Uno Animo. 

  

Donderdag 14 mei  Kerkenproject/Torendag. 

 

Zaterdag 30 mei    Dagexcursie: België. 

 

Woensdag 24 juni Lezing en praktijk beoefening met 

Handboogvereniging De Vriendschap. 

 

Donderdag 3 september  Ledenavond in het Oude Raadhuis. 

 

Zaterdag 19 september  Middagexcursie naar Kasteel Heeze. 

 

Donderdag 15 oktober Lezing/presentatie “Ons Mierlo’s verleden zichtbaar 

maken” 

 

Woensdag 18 november  Lezing “tussen Herberg en Hoogmis”. 

 

Donderdag 10 december  Film / Fotoavond. 

 

*  Verder een paar exposities in het Oude Raadhuis en mogelijk ook in de  

   Johannesschool . 

*  En in het najaar een presentatie over “Brandevoort’ door Rinie Weijts. 
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Expositie:   s ’avonds voor het slapen gaan”. 

Locatie:  Secretariskamer Oude Raadhuis. 

De expositie heeft als thema de ontspanningen en inspanningen die in de periode vanaf 

de jaren 50 vooraf gingen aan het slaap-gebeuren. De ontspanningen bestonden in de 

vorm van spelletjes, het maken van puzzeltjes, de blokkendoos of meccano, spelend 

met de poppen, vaak allemaal samen rond de tafel. Het drinken van chocolademelk, 

een kopje koffie, borreltje en luisteren naar een hoorspel op de radio. En voor de 

kleintjes het voorlezen van een verhaaltje vóór het slapen gaan. De inspanningen 

betroffen vooral de persoonlijke 

verzorging, wassen, plassen, bidden 

en dan naar bed, Hiervan kunnen we u 

nog veel attributen laten zien. Deze 

herinneringen aan die “goeie ouwe 

tijd”, zonder PC, tablet etc. en nog 

maar  heel weinig TV’s, konden we 

realiseren met attributen uit 

verzamelingen van leden van onze 

Heemkundekring. De expositie is nog 

te zien op donderdagavond 8 en 15 

januari van 20.00 tot 21.30 uur en op zondag 18 januari van 14.00 tot 16.00 uur. Wilt 

u de expositie bezoeken buiten deze tijden, neem dan contact op met het secretariaat.  

Presentatie/lezing.  

“De Archeologisch geschiedenis van Mierlo-Hout, 

onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Mierlo”.  

Door stadsarcheoloog Theo de Jong. 

Datum:   Dinsdag 3 februari, aanvang 20.00 uur. 

Locatie:  D’n Huijsakker, (Hoofdstraat) Mierlo-Hout 

Op 1 januari 1968 is Mierlo-Hout door Helmond geannexeerd waardoor de gemeente 

Mierlo ineens werd gehalveerd. Op 1 januari 1995 was ten behoeve van de 

stadsuitbreiding de beurt aan Brandevoort om over te gaan naar Helmond. Al enkele 

jaren na de oprichting van Heemkundekring Myerle bleek dat Mierlo-Dorp een rijk 

archeologische verleden had. Maar bij de aanleg van de Mierlo-Hout - Helmondse 

uitbreidingen bleek dat het geannexeerde deel van Mierlo eveneens een rijk 
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archeologische verleden had. Dat valt nu natuurlijk Helmond toe, maar voor ons gevoel 

is en blijft het toch ook ons verleden.  

Daarom hebben wij Theo de Jong, stadsarcheoloog van Helmond, gevraagd om dat 

voor ons eens uitgebreid toe te lichten. Theo is voor onze vereniging geen onbekende. 

Wij hebben nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan als wij hulp nodig hadden bij 

het determineren van onze vondsten in Mierlo. In het bijzonder als het om zijn 

specialiteit: dierlijk botmateriaal gaat. Omdat wij ook een aantal Mierlo-Houtse leden 

hebben, worden we voor deze lezing gastvrij onthaald in D’n Huijsakker aan de 

Hoofdstraat in Mierlo-Hout.  

Voor wie daar niet op 

eigen gelegenheid 

naar toe kan zullen 

wij de mogelijkheid 

van vervoer 

aanbieden. 

 

Rondleiding in het Provinciaal Archeologisch Depot. 

Datum:        Vrijdagmiddag 6 maart om 14.00 uur. 

Locatie: Waterstraat 16, Den Bosch. 

De aardewerkvondst van de locatie Broekstraat in 2012heeft 

een schat aan archeologisch materiaal opgeleverd. Waren het 

aanvankelijk in hoofdzaak scherven, sinds het afgelopen jaar 

zijn de meeste weer bijna hele potten en pannen waarmee  we 

een mooie expositie hebben kunnen maken. Een archeoloog 

die werkzaam is voor het provinciaal depot in Den Bosch, heeft 

ons begeleid bij het determineren van het aardewerk. Dat heeft 

geresulteerd in een uitnodiging voor een bezoek aan het 

Archeologisch Depot. Gingen voorheen de vondsten naar de 

Rijksdienst in Amersfoort, sinds een aantal jaren worden deze 

provinciaal opgeslagen.                     
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Gerestaureerde kan uit de 
Broekstraat 

Vondsten uit Mierlo-Hout 



 

We hopen dat we onze Broekse potten en pannen in Mierlo kunnen behouden via een 

bruikleen overeenkomst met het Provinciaal Depot.  

Het depot is midden in de stad 

gelegen, voor vervoer en 

parkeren zijn er meerdere 

mogelijkheden en die 

mogelijkheden gaan we 

uitzoeken.  

  

 

 

Jaarvergadering. 

Datum: Donderdag 26 maart. 

Locatie: Bibliotheek, Dorpsstraat 113 in Mierlo. 

Ontvangst met koffie/thee + vlaai vanaf 19.30 uur, aanvang 

vergadering 20.00 uur. 

Wegens de onverwachte renovatie van de 1e verdieping van het Oude Raadhuis waren 

we in 2014 genoodzaakt voor de jaarvergadering uit te wijken naar de bibliotheek. De 

locatie, de gastvrijheid en de verrassend grote opkomst van leden die we op de zolder 

van het Oude Raadhuis niet zouden hebben kunnen ontvangen, hebben ons doen 

besluiten weer gebruik te maken van de bibliotheek.  

Tijdens de jaarvergadering worden aan de hand van het jaarverslag de activiteiten en 

het verslag van de werkgroepen van het afgelopen jaar door-genomen. De notulen van 

de jaarvergadering 2014 worden toegelicht en de bestuursverkiezing en kas controle 

zullen passeren. Het financieel verslag en de begroting 2015 behandelt en toegelicht 

met een PowerPoint presentatie. Het jaarverslag met de uitnodiging voor de 

jaarvergadering krijgt u in de bus of per mail. Na afloop van de vergadering bent u 

uitgenodigd voor een altijd weer gezellige ledenavond met een drankje en hapje. Kunt 

u niet bij de vergadering aanwezig zijn maar later op de avond wel, dan bent u alsnog 

van harte welkom.                           4 
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Presentatie:  “Over ‘t spoor” door Rinie Weijts. 

Datum:    Dinsdag 14 april aanvang 20.00 uur. 

Locatie:    De Huijsakker, (Hoofdstraat) Mierlo-Hout. 

Rinie heeft in 2014 een presentatie verzorgd in Mierlo-Hout met de titel “Weer thuis in 

Mierlo-Hout’. De presentatie “Over ’t spoor” is een vervolg hierop die ook veel 

Mierlonaren zal aanspreken. Het is voor iedereen toegankelijk en daarom nemen we het 

ook op in ons Jaarprogramma zodat u al vroegtijdig op de hoogte bent van deze 

presentatie. In deze Power Point presentatie krijgt u het verhaal en beelden van over 

het spoor, zoals van de Mierloseweg, Steenoven, de diversen ‘Broeken’, Boterstraat, 

Schutsboom, Brandevoort e.d. Maar ook het dicht bij het spoor gelegen Mierlo-Houtse 

centrum en de Slegersstraat worden hierin meegenomen. 

 

Historische Quiz  

Datum:  Zondag 19 april, aanvang 14.00 uur. 

Waar:   Partycentrum Den Heuvel in Mierlo. 

We willen in april voor de 3e keer de Historische Quiz laten spelen. 

We hebben in december in de media een oproep gedaan om panels van 5 mensen, uit 

familie of werkkring, sportclub, buurt, vriendenkring, vereniging, hobbyclub bij elkaar te 

brengen die samen deelnemen aan de Quiz.   

De panels zullen vóór de pauze moeten 

laten zien wie ons dorp het beste kent. 

Na de pauze wordt ook het publiek 

direct betrokken bij de quiz. 

Iedereen kan dan vrijblijvend zijn of 

haar kennis testen o.a. op het gebied 

van het Mierlose dialect, leuke plekjes 

in Mierlo etc. Ook voor Mierlo- 

Houtenaren is deze Quiz zeker 

interessant. 

Vorig jaar liep de aanmelding van 

panels niet zo vlot, mogelijk had dat te  
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Zanggroep Generation: winnaar 2013 



maken met de vakantieperiode. Daarom is de keuze nu gevallen op het voorjaar en 

hopen we dat het dit jaar geen probleem zal opleveren.  

Alle leden die niet zijn betrokken bij de organisatie zijn meer dan welkom voor 

deelname, meldt u zich dan met een groepje aan bij het secretariaat. 

 

Meiboomonthulling m.m.v.  

Gymnastiek vereniging Uno Animo. 

Datum:  Koningsdag, maandag 27 april, aanvang ± 9.50 uur. 

Locatie: Plein tussen patronaat, pastorie en achterzijde kerk. 

Op 27 april, de verjaardag van koning Willem-Alexander, wordt het schild van  

gymnastiekvereniging Uno Animo, die in 2014 het 90 jarig jubileum hebben gevierd, 

onthuld. Dit jubileum was een goede reden om ze nu alsnog in het zonnetje te zetten 

door het schildje met hun logo aan de 

Meiboom toe  te voegen. Getuige de vele 

foto’s die we tegenkomen in de diverse 

fotoboeken, 

hebben heel veel Mierlonaren in die 90 jaar 

met veel plezier kunnen laten zien wat ze 

behalve met de grondoefeningen ook 

waard waren aan de rekstok, de ringen, op 

de brug, evenwichtsbalk etc. 

Heemkundekring Myerle en Uno Animo 

zullen samen met Harmonie St. Lucia, Gilde St. Barbara en Catharina en gilde St. 

Sebastiaan, College van B en W en kinderen met versierde fietsjes en andere 

vervoersmiddelen het schild gaan onthullen aan de meiboom.  

 

Torendag   “Kerken in de Peel” op Hemelvaartsdag.  

Datum:     14 mei, aanvang ± 12.00 uur. 

Locatie:     H. Luciakerk in Mierlo. 
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Meisjes Uno Animo ± 1960 



In 2015 organiseren we samen met andere regionale Heemkundekringen de 4e 

“Torendag”. De opzet is dat de verdwenen 

kerklocaties met soms nog markante torens, 

de aandacht krijgen die ze verdienen. Deze 

kerktorens zijn per slot van rekening een 

uitdrukking van de Gouden Eeuw van 

Brabant, in welke periode in kleine dorpen 

imposante kerken werden gebouwd.  

En in Mierlo is de aanwezigheid van de toren 

van de voormalige kerk in de toren van de 

huidige kerk de reden dat wij mee doen met 

het project.  

De Torendag in 2014 was succesvol, genoeg 

reden dus om deze traditie voort te zetten en samen met de andere regiogemeentes 

een bijdrage te leveren aan het project van de middeleeuwse kerktorens of kerkterrein.  

Op 14 mei kan de H. Luciakerk weer worden bezichtigd en de kerktoren worden 

beklommen. Er is ook een prachtige fietsroute die voert langs de negen middeleeuwse 

kerklocaties in de vier gemeenten: Nuenen, Laarbeek, Helmond en Geldrop-Mierlo. 

 

Dag Excursie. 

Datum: Zaterdag 30 mei. 

Waarheen: België 

Vervoer: Met touringcar.  

Dit jaar brengen we weer een bezoek aan België. 

We hebben Diest in de planning, maar eerst gaan 

we op onderzoek uit of het een geschikt doel is om daar een mooie en zinvolle excursie 

van te maken. Zodra we dat rond hebben 

krijgt u een uitnodiging om u in te schrijven 

voor deelname.  

In verband met eventuele vakanties zullen 

we u in een eerdere nieuwsbrief op de 

hoogte brengen wanneer u deze uitnodiging 

kunt verwachten. 

Maar geeft u voordien al aan mee te willen 

zonder dat het exacte programma bekend is 

dan noteren we dat natuurlijk alvast.
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Gewelven met nog fragmenten van de oude 
kerk 

Zutphen 2014 



"De Vriendschap" anno 2014 

Lezing met praktijk met  

Handboogvereniging “De Vriendschap. 

Datum:    Woensdag 24 juni, aanvang 20.00 uur 

Locatie:         Verenigingsgebouw aan het einde van de Eikendreef. 

Tot diep in de middeleeuwen zijn handbogen gebruikt om mee te jagen of oorlog te 

voeren. Schutterijen waren kleine legertjes die in dienst waren van de kasteelheren, zij 

moesten de orde bewaren en bescherming bieden aan de burgers. Als wapens hadden 

zij zwaarden, lansen en de pijl en boog.  

Toen het buskruit zijn intrede deed, werd deze bewapening vervangen door geweren. 

Het schieten met pijl en boog werd verheven tot een schietsport en er werden overal 

handboogverenigingen opgericht. Deze zijn dus ontstaan uit de vroegere schutterijen.   

Handboog - schietsport vereniging “de Vriendschap” Mierlo is opgericht in 1840 en is 

daarmee waarschijnlijk de oudste vereniging in Mierlo. “De Vriendschap” Mierlo heeft 

door de jaren heen al heel wat schutters gehad die op hoog niveau hun prestaties neer 

gezet hebben op o.a. Nederlandse kampioenschappen.In plaats van met de vroegere 

houten bogen en pijlen, wordt nu geschoten met moderne en veel lichtere materialen 

zoals aluminium en carbon. 

Na vele omzwervingen bij Mierlose cafés waar “De Vriendschap” thuis was, hebben ze 

nu een eigen accommodatie aan de Eikendreef.Om aandacht te geven aan deze sport 

zijn er bij de vereniging promotie avonden om mensen kennis te laten maken met deze 

mooie schietsport. 

Wij krijgen behalve eerst een stukje historie en inleiding en de nodige instructie, de 

gelegenheid om zelf de pijl en boog ter hand te nemen. 
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Leden inloopavond.  

Datum:         Donderdag 3 september, vanaf 19.30 uur. 

Locatie:  Oude Raadhuis. 

Met het Jaarprogramma en de Nieuwsbrieven houden u op de hoogte van wat we 

organiseren en waar we ons mee bezig houden. Maar maak eens nader kennis met de 

mogelijkheden voor informatie op heemkundig gebied en bepaalde aspecten van onze 

werkzaamheden. Bekijk de resultaten van onderzoeken en activiteiten van de 

werkgroepen, bv. die van Beeld-herkenning en Beeldcollectie. Het Oude Raadhuis is als 

gebouw en de historie daarvan op zich al interessant. Zie wat we allemaal in huis 

hebben aan foto- en filmmateriaal, kadasterkaarten, diverse oude voorwerpen, de 

schildjes van de Meiboom ziet u van dichtbij. Boeken en ander documentatie materiaal 

in onze bibliotheek of de diverse periodieke uitgaven van andere historische 

organisaties. Misschien is er op die avond ook een expositie in de secretariskamer die u 

meteen kunt bekijken. U weet dat we een traplift hebben, dus de bereikbaarheid kan 

geen probleem zijn. Of kom gewoon gezellig koffie of thee drinken op de zolder en 

ontmoet andere leden. 

We zijn er dus vanaf 19.30 uur voor u en we zijn er tot minstens 22.00 uur.  

Middag Excursie naar kasteel Heeze. 

Datum:         Zaterdagmiddag 19 september, aanvang 14.00 uur. 

Vervoer:  Met eigen vervoer of als medepassagier. 

Al in 1203 wordt in een oorkonde gesproken over 

het bestaan van een burcht in de heerlijkheid 

Heeze. Dit oude kasteel "Eymerick" genaamd, was 

midden 17e eeuw tot een ruïne vervallen. Op de 

plaats van het oude kasteel zou een nieuw kasteel 

worden gebouwd met een voorburcht. Maar het 

was oorlog en wegens geldgebrek kon het 

oorspronkelijke ontwerp niet voltooid worden. De 

voorburcht werd wel afgebouwd en er kwam een 

extra verdieping op. Daarmee werd dit statige gebouw -dat aan drie zijden is 

omgracht-, het hoofdgebouw van Kasteel Heeze. In 1735 kwamen er stalgebouwen bij. 

Er zijn een aantal stijlkamers met fraaie schouwen, een badkamer met zeldzame 

badkuip en een gobelinzaal met 17e-eeuwse gobelins. Het is een van de laatst 

bewoonde kastelen in Nederland, dat gelukkig toch is opengesteld voor rondleidingen. 

Achter dit kasteel ligt een ouder gebouw, dat een overblijfsel is van het oude kasteel 

Eymerick.                                  9 



Lezing/presentatie.  

Onderwerp: “Ons Mierlo’s verleden zichtbaar maken” door 

Peter v.d. Boogaard en Rini v.d. Laar van de 

Werkgroep Historische Geografie.  

Datum: Donderdag 15 oktober, aanvang 20.00 uur. 

Locatie:  Partycentrum Den Heuvel. 

Het uitzoeken van de familie stamboom komt meestal voort uit de wens om op zoek te 
gaan naar je roots. Daarbij kun je zaken tegenkomen die betrekking kunnen hebben op 
eigendommen en van b.v. plaatsen waar deze voorouders gewoond of gewerkt hebben. 
Om je stamboom te completeren is het mooi als je deze gegevens ook een plek kunt 
geven. Met andere woorden: waar lag dat stuk grond of waar stond dat huis, of 
misschien wel “staat het er nu nog?” Maar dan krijg je te maken met het kadaster: 
perceelnummers, secties, kaarten e.d. Dan blijkt dat percelen en woningen ook een 

soort van stamboom hebben. 
Veel panden hebben in hun 
historie diverse functies gehad en 
situaties kunnen zijn veranderd. 
Als je je hier in verdiept krijg je 
een veel betere kijk op hoe een 
dorp als Mierlo er in vroegere tijd 

uitzag. Enkele fanatieke 
heemkundeleden hebben hier in 
de voorgaande jaren al heel veel 
tijd en energie in gestoken met als 
resultaat een gigantische berg 
aan informatie waar al veelvuldig 
gebruik van is gemaakt. Nu zijn ze 
de uitdaging aan gegaan dit 
allemaal (digitaal) in kaart te gaan 
brengen. Om het nog beter te 

maken gaan ze hier ook de gegevens van stambomen, foto’s documenten en allerlei 
andere zaken aan koppelen. Zodat het mogelijk wordt van ieder moment in de historie 

van Mierlo een goed tijdsbeeld te kunnen geven. 
Peter en Rinie willen u graag kennis laten maken met dit boeiende project en dat willen 
ze doen aan de hand van een paar verrassende resultaten die ze al hebben geboekt. 
Wie weet kunnen ze u nu of in de toekomst helpen met het beantwoorden van een 
vraag over uw familie geschiedenis.  
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Plattegrond van de oude en de nieuwe kerk met 
behulp van kadasterkaarten 



Exposities in het Oude Raadhuis. 

Behalve de nu nog lopende expositie zullen we dit jaar nog enkele exposities inrichten. 

We hebben nog wel enkele ideeën, maar u weet, we zijn heel blij met aanmeldingen van 

historisch getinte verzamelingen van onze leden of hun gezins- en familieleden.  

In het verleden zijn met de directeur en oud-directrice van de Johannes-school 

besprekingen geweest om bij sluiting van het oude schoolgebouw uit 1898 een 

expositie in te richten. Als dat aan de orde is zullen we een klas lokaal inrichten in de 

sfeer van voorbije decennia. 

 

Lezing  “Tussen Hoogmis en Herberg”,  

een criminele lezing, door Simon van Wetten. 

Datum:         Woensdag 18 november, aanvang 20.00 uur. 

Locatie:  Partycentrum Den Heuvel. 

Niemand kan zijn lot ontlopen. Dat geldt voor de moderne mens en dat was in de 

periode 1500-1800 niet anders. Dat wil niet zeggen dat in die tijd niemand het lot tartte. 

Integendeel. En dat leverde onnoemelijk veel dossiers in het crimineel- en 

civielrechtelijk archief op van mensen die in de meeste gevallen uiteindelijk aan het 

kortste eind trokken. En niet zelden was dat kortste 

eind een gestropt touw dat aan een galg bungelde. 

Het rechterlijk archief uit die periode biedt een 

verrassende, soms ook onthutsende en niettemin 

kostelijke inkijk in het leven van alle dag in een 

willekeurig Brabants dorp. Typerend voor het 

Brabantse plattelandsleven en het laat ons kennis 

maken met de normen en waarden, zeden en 

gewoonten in de dorpse samenleving van destijds. 

Van Wetten neemt ons mee naar de harde tijden van 

weleer, bespreekt de activiteiten van een paardendief, 

bekijkt met ons de bedelbrieven van rondzwervende 

invaliden, biedt schokkende scènes uit een huwelijk, 

loopt met ons een verliefde wolf in schaapskleren tegen 

het lijf.  Een prachtige bron, ook voor genealogen, en een weliswaar criminele maar 

tegelijkertijd ook sfeervolle lezing waarbij het publiek wordt uitgenodigd mee te doen. 
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Foto- en Filmavond. 

Onderwerp: Beelden van Oud Mierlo. 

Datum:         Donderdag 10 december, aanvang 20.00 uur. 

Locatie:         Partycentrum Den Heuvel.  

Deze jaarlijks terugkerende activiteit heeft een wisselend karakter. 

Meestal zijn het films of oude foto’s die op DVD zijn gezet, maar zoals de laatste 2 jaren 

hadden ze een enigszins ander karakter. 

Namelijk de beelden die waren geschetst 

naar aanleiding van de correspondentie 

uit De Kersepit, het weekblad van onze 

Indiëgangers. Of de activiteiten of 

anekdotes met foto’s die vanaf 1875 tot 

1975 de kranten hadden gehaald. 

Maar we hebben inmiddels ook weer 

genoeg nieuw foto- en filmmateriaal dat 

we graag voor u op het - inmiddels grote - 

scherm brengen.  

 

Heemkundepuzzel 2015. 

Wanneer: In de week voor 25 december. 

 

De Heemkundekring Myerle puzzel  2015 zal in de Kerstweek 

weer verschijnen in de MooiMierlo krant en op onze website. De 

puzzel die inmiddels al is ingeburgerd heeft diverse vragen die 

betrekking hebben op recente en historische Mierlose 

onder-werpen. Hoewel hij vaker wordt ingevuld en ingeleverd via onze site blijft hij toch 

bekend als Krantenpuzzel. Want zo is het immers begonnen en via de krant die 

veelvuldig wordt gelezen, wordt hij nl. toch het beste onder de algemene aandacht 

gebracht.  
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Mierlose vrouwen op een foto bij de Vlisco 


