
 

 

 
 

 

Donderdag 18 januari  Bekenmaking en prijsuitreiking van de  

  Mierlo Puzzel 2017   

Februari   Foto expositie “Oud Mierlo” in Bethanië 

Maandag 19 februari   Lezing “Sagen en legende”  

Februari/Maart   Expositie “verzamelingen van onze leden” 

Donderdag 15 maart     Jaarvergadering   

April 5 t/m 30   Rabo Clubkas Campagne   

April/Mei    Vervolg Expositie “verzamelingen van onze  

   leden” 

Vrijdag 27 april              Meiboomonthulling  m.m.v.  

   Korfbalvereniging Midako  

Dinsdag 1 mei                  Lezing “Market Garden” 

Zondag 6 mei        Kerkenproject / Torendag  

Zaterdag 26 mei       Dagexcursie: naar Lier in België   

Zondag 10 juni   Fiets – foto- puzzeltocht.        

Zaterdag 15 september      Middagexcursie naar Aarle-Rixtel.  

Donderdag 27 september   Leden inloop avond in het Oude Raadhuis.                   

Dinsdag 9 oktober       Lezing “de archeologie van kasteel Mierlo” 

Medio november       De Kraaknacht     

Maandag 19 november      Lezing “vroedvrouwen, vondelingen en  

                                       Vlekjes” 

Medio november               Foto-film avond in Mierlo-Hout      

Donderdag 13 december   Film / Foto avond 
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Overzicht Jaarprogramma 2018 

 



 

 
Datum: donderdag 18 januari 

Locatie: Trouwzaal Oude Raadhuis, aanvang 19.30 uur 
 

Welke activiteiten kunt u nog meer van ons verwachten: 

* Archeologie tentoonstelling van bijzonderheden uit Mierlo’s verleden. 

* HKM probeert de jeugd te interesseren voor de geschiedenis van   

   Mierlo, er wordt in samenwerking met het Strabrechtcollege een    

   project ontwikkeld dat past in hun nieuwe onderwijsconcept. 

* Woensdag 12 mei geeft Theo de Groof in Lieshout de lezing:  

   “Geschiedenis van het Eindhovens kanaal” voor HKkringen Laarbeek.  

* Dinsdag 27 november, medewerking voor Zijactief over de    

   Heksenvervolging in Mierlo en omgeving. 
 

 

 

   Bekendmaking en prijsuitreiking Mierlopuzzel 2017  
 
 

 
 

 
De Mierlo puzzel 2017 was in de week voor Kerst opgenomen in de Mierlose 

Krant, maar ook digitaal op onze website te vinden. De jury bestond weer uit 
het bestuur van HKM, de uiterste inzenddatum was zondag 7 januari 2018. 

De bekendmaking van de uitslag en prijsuitreiking is op donderdag  

18 januari om 19.30 uur in het Oude Raadhuis. De inzenders van de puzzel 
worden hiervoor uitgenodigd.    

Maar hebt u de puzzel niet ingezonden, dan bent u als lid toch welkom. 
 

Sponsoren van de prijzen:  

Plus van Doornmalen 
Multimate 

Jules Bloemenhuis 
De Bottelarij 

Natuurlijk van der Leest 
To get here voor kado’s 
 
Inzenders en prijswinnaars  
puzzel 2016 
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Heel vroeger leefde de mens nog echt midden in de natuur en was daarvan 

ook heel afhankelijk. Natuurverschijnselen waren de aanleiding voor 
uiteenlopende verhalen. En die vertellen ons iets over de verbondenheid van 

de mens met de natuur in de tijd dat die verschillende verhalen  
ontstonden. Verhalen over planten,  

dieren en paddenstoelen, over heksen, duivels,  

kabouters en feeën. Het zijn soms lugubere  
en soms sprookjesachtige vertelsels die ons nu  

een glimlach ontlokken. Maar het aardige van  
die verhalen is dat ook wij met andere ogen  

naar die verschijnselen, planten- en diersoorten  

gaan kijken. Bepaalde details vallen ineens op en  
zeggen ons in het verband van zo’n sage of  

legende wat meer. Rinie Kerstens is een  
boeiende en humoristische verteller die ons de  

verhalen verteld aan de hand van een rijk  
geïllustreerde PowerPoint-presentatie.    

 
 

 

 
 

 

 
Jos laat weer beelden zien van Mierloos verleden  

Met ook nu weer een diversiteit van foto’s uit Mierloos  
verleden. Van gebouwen, personen, straten,  

evenementen etc. De locatie in het atrium maakt het  
mogelijk om een breed publiek mee te laten genieten  

van de oude beelden. Voor bewoners en bezoekers van  

Bethanië, voor bezoekers aan huisartsenpost,  
therapeuten, en apotheek. Het is altijd weer een  

genoegen om mensen samen allerlei herinneringen op  
te zien halen. 

 
                                                       Gerard v.d. Vleuten 
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Foto expositie “Oud Mierlo” van Jos van der Vleuten 

Datum: hele maand februari, doorlopend 
Locatie: Atrium Bethanië 

Lezing: “Sagen en Legende” door Rini Kerstens  
Datum:  maandag 19 februari, aanvang 20.00 uur 
Locatie: denheuvel, Heuvel 2 Mierlo 
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In de laatste Nieuwsbrief hebben we een 

oproep gedaan voor verzamelmateriaal van 

onze leden. Onze vraag betrof niet de 
verzameling van eigentijds (hobby) materiaal 

maar wel een enigszins historisch getinte 
verzameling. Dat kan heel divers zijn: 

boeken over een specifiek onderwerp, glas- 

en aardewerk, speelgoed, archeologie, van 
alles over een handelsonderneming etc. 

                                  Het hoeven ook niet altijd uitgebreide   
                                  verzamelingen te zijn, veel kleine maken ook    

                                  een mooi geheel. Naar het zich laat aanzien 
hebben we een mooi en gevarieerd aanbod. En om die verzamel objecten 

ook de aandacht te geven die ze verdienen gaan we er 2 tentoonstellingen 

van maken.  
 

 
 

 

 
 
 
 
In de Jaarvergadering worden het jaarverslag, de activiteiten en verslag van 

de werkgroepen van het afgelopen jaar doorgenomen.  
De notulen van de jaarvergadering 2017 worden toegelicht en de 

kascontrole, de verkiezing van de kascontrole en bestuursverkiezing zullen 

passeren. Het financieel verslag en de begroting 2018 worden door de 
penningmeester behandeld en toegelicht met een PowerPoint presentatie.  

 
De uitnodiging en de verslagen worden bij u ruim voor d.d. bezorgd.  

Na afloop van de vergadering hopen we dat u blijft voor de gezellige 

ledenavond waar u wordt voorzien van 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.  
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Expositie: “Verzamelingen van onze leden” 
Datum: februari en maart  
Locatie: Oude Raadhuis, openingstijden volgen nog.  

Jaarvergadering, ontvangst met koffie/thee + vlaai 
Datum:  donderdag 15 maart  

                        Vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur 
Locatie:  D’n Intheek, Dorpsstraat 113 Mierlo 
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Alweer een robijnen vereniging in Mierlo: Korfbalverenging Midako. Korfbal is 

een echte teamsport, een combinatie van techniek, tactiek en conditie, 
waarbij samenspelen centraal staat. Heemkundekring Myerle en bestuur en 

leden van de korfbalvereniging 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.  
 
In 2018 zal een schildje met dit 
logo aan de Meiboom worden 
toegevoegd. 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

  Onze oproep aan de leden om    
  hun verzamelingen eens in het  

  openbaar te brengen heeft zoveel  

  leuke reacties opgeleverd dat we er    
  2 exposities van kunnen maken.  

   
  Van puddingvormen, atlassen,  

  en serviesgoed tot alles over  
  Ollie B  Bommel  

  (als je begrijpt wat ik bedoel).   
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Meiboomonthulling m.m.v.  

Korfbalvereniging Midako 

Datum:  Koningsdag, vrijdag 27 april, aanvang ± 9.50 uur. 
Locatie: Plein tussen patronaat, pastorie en achterzijde kerk. 

 

Expositie: het vervolg van 

“verzamelingen van onze leden” 
Datum: april en mei  
Locatie: Oude Raadhuis,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

In deze presentatie wordt in hoofdzaak de bevrijding van Mierlo en Mierlo-
Hout in september 1944 toegelicht.  

De geallieerden maakten vanaf Engeland de oversteek naar het vaste land 

van Normandië. Vandaar trokken zij in de richting van Antwerpen en 
vervolgens naar de Nederlandse grens. Op de Groote Heide bij Neerpelt 

werd halt gehouden en gehergroepeerd. Eén tak ging via Valkenswaard en 
Waalre richting Eindhoven. Een andere bevrijdingscolonne trok via Leende en 

Heeze naar Someren en Asten, om vervolgens via Geldrop en Mierlo ook 
Helmond te bevrijden. Door de tegenslag in Mierlo-Hout, waar de Duitsers in 

stelling waren om de stad Helmond te verdedigen, was het bevrijdingsleger 

genoodzaakt om terug te trekken. Via Geldrop, Someren en Asten slaagden 
zij er met een nieuwe aanvalsactie toch in de stad vanuit het oosten te 

bevrijden. Vooral de acties bij de eerste aanval en het oorlogshandelingen bij 
het terugtrekken vanuit  Mierlo-Hout naar Het Oudven, waarbij in Mierlo 

doden vielen, zullen worden toegelicht.  
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April:  
Rabo Clubkas Actie 
stemt u mee, van 5 t/m 30 april 
stem voor HKM! 
 

 

Lezing: “Market Garden” en de bevrijding van Mierlo 
door Rinie Weijts 

Datum: dinsdag 1 mei  

Locatie: denheuvel, Heuvel 2 Mierlo, aanvang 20.00 uur 



 

 

 
 

   
 

Oude kerklocaties met soms nog markante torens of andere kenmerken die 

nog herinneren aan deze locaties, krijgen door deze activiteit volop de 
aandacht. In Mierlo is de aanwezigheid van de toren van de voormalige kerk 

binnen de toren van de huidige kerk de reden dat wij al jaren mee doen met 
het project. Op de zondag voor Hemelvaart en de laatste dag van de 

meivakantie, zondag 6 mei kan de H. Luciakerk weer worden bezichtigd en 
de kerktoren worden beklommen waar de middeleeuwse klokken van dichtbij 

kunnen worden bekeken. Elk jaar is er een ander thema. In 2018 hopen we 

dat de monstrans uit 1527, die bewaard wordt in het museum voor religieuze 
kunsten in Uden, in onze kerk centraal zal staan. 
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Lier is een stad in de provincie 
Antwerpen en ligt aan de samenloop 

van de Grote Nete en de Kleine Nete 
waar leuke boottochtjes worden 

gemaakt. Lier heeft als bijnaam 

Lierke Plezierke. Het heeft veel 
historische monumenten zoals de 

Zimmertoren, het stadhuis op de 
grote markt en de Sint Gummarus 

kerk met schatkamer. 

           Voorafgaand aan de uitnodiging voor  
deelname aan de excursie geven wij    

ruim op tijd aan wanneer de 
inschrijving is voor deze excursie. 

Lier in de middeleeuwen 
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Torendag   “Kerken in de Peel”  
Datum: zondag 6 mei, aanvang ± 12.00 uur 
Locatie: H. Luciakerk in Mierlo 

Dag Excursie naar Lier in België 
Datum: zaterdag 26 mei 
Vervoer: met touringcar 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Nete
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_Nete


 

 
     
           

 
 

Ook voor dit jaar hebben Rien Romonesco en Jan  
Raaijmakers weer net als in 2016 en 2017 een fiets-foto- 

puzzel tocht in elkaar gezet. De bedoeling van deze tocht is  

dat u langs een mooie route, gefotografeerde objecten  
herkent. Onderweg is er een pauze met een versnapering. 

Gewoon een leuke gezellige tocht 
om op een ontspannend manier toch 

actief bezig te zijn.  

En tegelijkertijd onze omgeving eens 
met andere ogen te bekijken. De 

tocht is ongeveer 25 km. Zowel 
leden als niet leden zijn van harte  

welkom 
 
              Een welverdiende rustpauze in 1017 

 
 
 
 

 

    

 
         

 
 

 

Naar onze verwachting zal niemand van onze leden nog nooit in Aarle-Rixtel 
zijn geweest. Maar kent u het ook echt? Het heeft namelijk verrassende 

historische gebouwen en elementen. 
De rondleiding geeft een beeld van de verscheidenheid aan bouwwerken en 

historische wetenswaardigheden en andere bijzonderheden zoals de nog 

talrijke aanwezige jugendstil glas in loodramen. Kersen -in dit geval Aarlese- 
in de pap zijn o.a. het Heemhuis, de 16e eeuwse Mariakapel, het 

Kouwenbergs kerkje met zijn gave authentieke interieur en de 
monumentale  klokkengieterij met o.a. zijn unieke smeltoven.  

Ervaren (heemkundige) gidsen leiden ons rond door het dorp. 
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Middag excursie naar Aarle-Rixtel 
Datum: zaterdag 15 september vanaf ± 14.00 uur   
Locatie: met eigen vervoer of als medepassagier 

Fiets-foto-puzzeltocht in en rond onze gemeente 

Datum: zondag 10 juni 

Locatie: Vertrek vanaf Oude Raadhuis, aanvang ± 13.00 uur 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Monumentale pand van klokkengietenrij Petit & Fritsen Aarle-Rixtel 
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Omdat dit een activiteit is die we al jaren houden, hoeven we niet echt iets 
aan de inhoud van de tekst aan te passen.  

Bent u afgelopen jaar lid geworden van Heemkundekring Myerle?  
Maak dan 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.  
 

Ook als u al (veel) langer lid bent: loop  
op 28 september eens binnen in het  

Oude Raadhuis, het historische gebouw  

dat op zich al interessant genoeg is.  
En zie wat we allemaal in huis hebben aan  

historisch materiaal. Of kom gewoon gezellig  
koffie of thee drinken op de zolder en ontmoet  

andere leden. We zijn er vanaf 19.30 uur   

voor u tot minstens 22.00 uur.  
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Leden inloopavond 

Datum: donderdag 27 september 
Locatie: Oude Raadhuis,  vanaf 19.30 uur 



 
 
 
 
 
 

 
 

Eind 2014 is het voormalige kasteelterrein met restanten van het kasteel van 
Mierlo, dat dateert vanaf de Late Middeleeuwen definitief aangewezen als 

gemeentelijk archeologisch monument. In het traject dat vooraf ging aan de 

aanwijzing tot archeologisch monument, was meerdere malen door de 
erfgoedcommissie geadviseerd om in aanvulling op het in 1990 uitgevoerde 

boor- en geofysisch onderzoek, uitgebreider archeologisch onderzoek te 
doen. En wel in de vorm van een gecoördineerd boor- en radaronderzoek en 

vervolgens het graven van enkele kijkgaten/proefsleuven. Met dit 
archeologisch onderzoek wilde de gemeente meer te weten komen over de 

ligging en aard van het kasteel en de conserveringstoestand van de in de 

bodem aanwezige archeologische resten. Het onderzoek was ook 
noodzakelijk om de exacte ligging en grootte van het te beschermen terrein 

te kunnen bepalen. In oktober 2015 is de eerste fase van dit uitgebreidere 
archeologische onderzoek m.m.v. onze archeologische werkgroep uitgevoerd 

in de vorm van een archeologisch boor- en grondradaronderzoek. Daarbij is 

een gebied van ca. 2 hectare onderzocht door middel van radarmetingen, 
bodemkundige boringen en enkele proefputten.  Naar aanleiding van de 

resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente besloten tot een vervolg-
onderzoek met proefsleuven door bureau RAAP. Dit onderzoek heeft in 

december 2016 plaatsgevonden.  
Het primaire doel van het gravend onderzoek was om de reconstructie op 

basis van het vooronderzoek te verifiëren en de begrenzing van de gracht en 

de voor- en hoofdburcht vast te stellen.  
Uitgangspunt hierbij was om  

zoveel mogelijk archeologische  
resten intact te laten en alleen  

het hoognodige aan informatie  

uit de bodem te halen.  
De projectleiders van dit laatste  

onderzoek zullen op deze avond  
het onderzoeksproject en de  

resultaten toelichten en ons 

laten zien hoe het er in de  
bodem van dit terrein uitziet. 
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Lezing: “De Archeologie van het kasteel van Mierlo” 
door de projectleider van de recente onderzoeken 

Datum: dinsdag 9 oktober  

Locatie: denheuvel, Heuvel 2 Mierlo, aanvang 20.00 uur 
 



 

            
 
 
 
 
 

In “Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen” belicht medicus Hans van den 

Broek de “vrouwelijke” zaken uit de geneeskunde van de afgelopen eeuwen. 
Hierbij krijgt U veel niet eerder gehoorde wetenswaardigheden over 

zwangerschap en bevalling te horen. En natuurlijk worden ook de kennis en 

de taken van de vroedvrouw  
belicht. Ook aandoeningen als  

borstkanker, baarmoederziektes  
en geslachtsziektes zullen de  

revue passeren. Ruime aandacht  
is er voor de zich vaak in het  

geniep afspelende zaken als  

prostitutie, abortus, kindermoord  
en het te vondeling leggen van  

ongewenste kinderen.  
 

Het verhaal zal zoals we van Hans v.d. Broek gewend zijn weer met de 

nodige illustraties en in duidelijke taal verlucht en verteld worden. 
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Wij hebben ook voor 2018 alweer  
onze medewerking toegezegd voor  

deze activiteit.  
Wat het dit jaar zal worden is op dit  

moment nog niet bekend.   

  
                        De Kraaknacht 2017 
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Lezing: “Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes” 
door Hans v.d. Broek 

Datum: maandag 19 november  

Locatie: denheuvel, Heuvel 2 Mierlo, aanvang 20.00 uur 
 

De “Kraaknacht”  in het Oude Raadhuis 
I.s.m. Bibliotheek Dommeldal Mierlo 
Datum:   medio november  

 



 
 

 
 
 

 

       
 

 

 

 
Ook dit jaar krijgt u weer beelden te zien en verhalen te horen uit het 

verleden van Mierlo en Mierlo-Hout.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

                    
 
In de week vóór Kerst zal de Mierlo puzzel 2018 in de Mierlose Krant  

worden opgenomen en kunt u hem ook vinden op onze website:  
www.heemkundekringmyerle.nl .  

Puzzelt u dan ook weer mee?  
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Foto- en filmavond met beelden uit Mierlo-Hout 
Datum: medio november 
Locatie: De Geseldonk Mierlo-Hout 

Mierlo Puzzel 2018 
Wanneer: In de week vóór 25 december  
Waar:  Mierlose Krant en onze website 

Foto- en filmavond met beelden van Oud Mierlo 
Datum: donderdag 7 december 

Locatie: denheuvel Heuvel 2 Mierlo, aanvang 20.00 uur 
 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/

