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Jaarverslag 2012 
 
Lezingen, excursie, tentoonstellingen, evenementen. 
 
Lezing “De 20e eeuw als eeuw van het levensverhaal door Arnoud Jan Bijsterveld” op 
maandag 30 januari. 
Arnoud Jan Bijsterveld vertelde aan de hand van actuele, vooral Noord-Brabantse voorbeelden 
over de ontsluiting en publicatie van documenten zoals brieven, dagboeken of films en interviews 
over het leven van gewone mensen in het recente verleden en het belang van documentatie. 
Zodat de kleine én grote gebeurtenissen en veranderingsprocessen van de twintigste eeuw uit het 
leven van de gewone mens zichtbaar worden.  
 
Lezing “Kerst- en Carnavalsgebruiken en hun heidense oorsprong” door Ton Spamer op 
maandag 13 februari.  
Aan de hand van prachtige dia’s heeft Ton Spamer ons binnengeleid in een feest van kleur, geloof 
en bijgeloof, terug naar de tijd van de Romeinen, Grieken en de tijd ver voor het ontstaan van het 
kerstfeest. Want allang voor de komst van het christendom vonden er allerlei uitzinnige feesten 
plaats met optochten en omkering van traditionele rolpatronen tussen meesters en slaven. Veel 
van die achtergronden zijn ook zichtbaar in tal van Kerst- en carnavalsgebruiken. Deze Heidense 
gebruiken zijn door de kerk gekerstend omdat ze toch niet uit te roeien waren. Hoogstens konden 
ze worden beperkt tot bepaalde periodes. 
 
Jaarvergadering op woensdag 21 maart in het Oude Raadhuis. 
Na het officiële deel in de Trouwzaal (zie Notulen) hebben we de erg gewaardeerde jaarlijkse 
traditie van een gezellige “buurtavond” op de zolder voortgezet. 
 
Tentoonstelling “Van patroon tot passende kleding, naai(kunst) uit de vorige eeuw” van 
zondag 15 april t/m 26 april in het Oude Raadhuis. 
De privé collectie van onze leden Els Romonesco-Minten en Annie Berkers- 
Romonesco met materialen over het naaionderwijs en allerlei accessoires die nodig zijn voor het 
maken van een mooi kledingstuk, maakte het mogelijk om deze tentoonstelling samen te stellen. 
Els heeft een prachtige collectie met patronen en proefwerkjes voor een examen geërfd van haar 
naailerares, Annie is gaan verzamelen omdat ze het een boeiende materie vindt. Ook door enkele 
andere leden zijn aanvullende materialen ingebracht om deze tentoonstelling vol nostalgie 
volledig en geslaagd te maken.  
 
Lezing “De Haes Textiel weverij in Woord en Beeld” door Rinie Weijts op donderdag 19 april.  
Rinie heeft uit zijn interesse voor de geschiedenis en dan voornamelijk over de industriële 
geschiedenis van Mierlo, onderzoek gedaan naar de textielweverij die door Ignatius De Haes op 
1916 in bedrijf werd genomen. Een groot aantal Mierlonaren heeft sindsdien bij De Haes gewerkt 
en daarmee was het bedrijf tot 1980 een heel belangrijke werkgever voor Mierlo.  
Zijn onderzoek resulteerde niet alleen in een druk bezochte presentatie met Power Point. Maar 
ook in het uitbrengen van een boekwerk vol met advertenties, dank-betuigingen, mededelingen en 
foto’s van personeelsleden. Het boek werd erg gewaardeerd en staat momenteel vooral bij veel 
oud-werknemers van De Haes en hun families in de boekenkast.  
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Meiboom 30 april 
Na het versieren van de ringen is de Meiboom op 26 april i.s.m. medewerkers van de gemeente 
opgezet. De voorzitter van Gemengd Koor Mierlo heeft op 30 april het schildje met het logo van 
het Gemengd Koor Mierlo aan de Meiboom feestelijk onthuld, waarna het koor voor de aanwezigen 
enkele liederen ten gehore heeft gebracht. Na afloop konden de aanwezige kinderen met hun 
versierde fietsjes, skelters, stepjes etc. achter de beide gilden aan en voor de harmonie uit een 
rondje door de omgeving maken. 
 
Lezing/Voordracht “Ons Mie” Brabantse Poffers en Mutsen door Monique Peijnenburg-Lucas op 
woensdag 9 mei 
Monique Pijnenburg heeft zich in de geschiedenis van de Brabantse poffers en mutsen verdiept en 
zich bekwaamt in het vak van mutsenmaakster. Ze restaureert poffers en mutsen en maakt nieuwe 
naar originele modellen, met gebruikmaking van historisch materiaal. Behalve een grote collectie 
poffers en mutsen heeft ze ook veel bijbehorende kleding en accessoires van Brabantse vrouwen 
van de late middeleeuwen tot in de 1e helft van de vorige eeuw. Een zeer interessante voordracht 
waarbij enkele vrouwen én mannen in de oude Brabantse dracht werden gestoken. 
 
Kerkenproject op zondag 13 mei 
In een samenwerking van het SRE, Streekhuis De Peel en de gemeenten Nuenen, Laarbeek en 
Helmond en Geldrop-Mierlo is in 2012 een project opgestart om de middeleeuwse kerklocaties in 
de Peel historisch beleefbaar maken met behulp van veelal de lokale Heemkundekringen. 
Informatie over de kerken, hun torens en begraafplaatsen zijn toegankelijk gemaakt om de 
regionale identiteit zichtbaar te maken door ze op te nemen in een route die langs de 9 locaties 
voert waaronder de  
H. Luciakerk in Mierlo. Onze kerk in de route is opgenomen omdat de oude kerk eeuwenlang 
eenzaam in de akkers heeft gestaan en de toren daarvan nog aanwezig is in de toren van de 
huidige kerk. De opzet is om het project elk jaar te herhalen.  
 
Dag-Excursie naar Antwerpen op zaterdag 26 mei. 
Door het grote aantal aanmeldingen zijn we met een extra grote bus naar Antwerpen vertrokken, 
waar we na een voorspoedige tocht zoals dat soms zo mooi wordt verwoordt, netjes op tijd 
aankwamen voor de koffie/thee met appelgebak. 
De gezellige “sinjoren” (stadsgidsen) hebben ons op een sublieme wijze door hun mooie stad 
geleid. Na de lunchpauze hebben we met onze eigen bus en een van de sinjoren een stadsrondrit 
gemaakt. Deze voerde ons door de voor velen onbekende maar verrassend mooie buitenwijken, in 
de Jugendstil wijk Zurenborg zijn we uitgestapt voor een korte wandeling.  
Het prachtige weer, de mooie en gezellige stad, de mooie rondrit met de bus en het goede eten 
bij “D’n Boer van Zoersel” heeft ons allen een fijne dag bezorgd. 
 
Expositie “Hoofdzaken Vroeger en Nu” en vertoning oude(re) films in de Trouwzaal, op 
zondag 3 juni in het Oude Raadhuis  
In het vervolg van haar voordracht op 9 mei heeft Monique Peijnenburg een paar weken lang een 
deel van haar poffers en mutsencollectie in het Oude Raadhuis tentoongesteld. Annie Mulder, 
woonachtig in Eindhoven heeft deze expositie aangevuld met meer hedendaagse hoeden en 
fascinetors, (haarstukjes). “Hoofdzaken Vroeger en Nu” liet een breed scala van poffer, mutsen, 
hoeden, fascinetors en accessoires zien die een behoorlijke tijdspanne overbrugde, van oud tot 
exclusief, hedendaags of met een thema. 
De oude en vertrouwde filmbeelden beelden van het Mierlo van onze ouders en grootouders of uit 
onze eigen jeugd zijn elke keer weer een genoegen om te bekijken. We krijgen er nooit genoeg 
van en ze trekken dan ook altijd weer veel kijkers. 
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Lezing “Onderduikerskamp in Lierop” door Gerard Geboers op maandag  
11 juni.  
In december 1943 doken 12 mannen onder in de bossen nabij het gehucht Moorsel onder Lierop. 
Uiteindelijk groeide de groep onderduikers uit tot 45 mannen uit het hele land. Ze voerden 
sabotageacties uit en brachten ook gevangenen mee naar het kamp. Wie waren deze mensen, 
waarom deden ze wat ze deden, hoe was het om meer dan een jaar in groepsverband in de bossen 
te leven. Gerard Geboers heeft op de vragen van de velen die de interessante lezing bezochten 
een antwoord kunnen geven. Hij heeft ook het leven van de mannen in het kamp in een dik en 
goed verkocht boekwerk beschreven.  
 
Middag excursie naar Venray op zaterdag 1 september.  
Gidsen van deze Limburgse gemeente hebben ons rondgeleid door het centrum van Venray. De 
geschiedenis van Venray gaat terug tot lang voor het begin van onze jaar- telling, wat blijkt uit 
opgravingen waarbij ondermeer de restanten van een Romeins landhuis en een Romeins graf zijn 
gevonden. Venray heeft nog een verdedigingswal en een historisch centrum. Interessant was de 
buitenkant van de prachtige 15e eeuwse gotische St. Petrus Bandenkerk. Maar het was vooral de 
binnenkant van het beeld-bepalende en bezienswaardig monument, met de unieke collectie 
middeleeuwse beelden en andere kostbaarheden die onze verwondering opriep, een geslaagde 
excursie. 
 
Liberty loop op donderdag 6 september 
In het kader van bewustwording van het oorlogsgebeuren bij de jeugd, had Lopers-groep Mierlo 
contact met ons gezocht om een jaarlijks terugkerende historische tocht door Geldrop en Mierlo te 
organiseren. De tocht moest langs de diverse plaatsen komen waar in de oorlog 'iets' was gebeurd. 
Om het organisatorisch niet onnodig ingewikkeld te maken is ervoor gekozen om deze 1e keer 
binnen de grenzen van Mierlo te blijven met kinderen van de Mierlose basisscholen. Op verzoek 
van de gemeente was mede door leden van onze HKK in 2009 een fietstocht in het kader van de 
bevrijding gemaakt, die als leidraad is gebruikt voor de Liberty actie. Alle medewerkers aan deze 
succesvolle actie hebben hun medewerking toegezegd om dit uit te bouwen tot een jaarlijks 
gebeuren, waarbij dan beurtelings of mogelijk samen de Mierlose en Geldropse scholen betrokken 
zullen worden.  
 
Lezing “Brabant in de Franse Tijd” door Simon van Wetten op woensdag  
10 oktober. 
In het najaar van 1794 begon voor Brabant de “Franse Tijd”. In de periode tussen 1794 en 1813 
veranderde er enorm veel in een – naar de maatstaf van die tijd – razend tempo. Voor genealogen 
komt daar nog bij dat de informatiehonger van de overheid zóveel gegevens op allerlei papieren 
en overzichtsstaten deed belanden, dat wij de levensgeschiedenis van onze voorouders in en vanaf 
de Franse Tijd veel gemakkelijker kunnen volgen. De Brabantse mensen zullen destijds met 
verbazing alle veranderingen hebben aanschouwd. Maar ook de aanwezigen hebben deze verbazing 
door de boeiende verteller kunnen voelen. 
 
Lezing “De geschiedenis van voormalige en bestaande Mierlose ondernemingen door Theo de 
Groof op donderdag 22 november. 
Voor de pauze werd de ontwikkeling van de handel, het ambacht en de horeca besproken. De 
winkelier met zijn artikelen van zeer uiteenlopende aard, de ambachts-man, de straatventer en 
de herbergier, de molenaar en de brouwer. Na de pauze werd ingegaan op een aantal Mierlose 
bedrijven. Ook bedrijven van buiten Mierlo die zich in Mierlo vestigden kwamen aan bod. De vele 
namen, gezichten en bedrijven maakten het voor de bezoekers een feest van herkenning. In de 
boeiende en goed bezochte lezing hebben we van de bezoekers veel nieuwe informatie ontvangen 
over ondernemersactiviteiten van hun familie of bekenden.  
 



 4 

Filmavond met “Oude en minder oude beelden van Mierlo” op donderdag  
13 december. 
Voor de pauze een oud stukje film uit 1933 van geestelijke adviseur Kapelaan Brandsma, dat 
typerend was voor het vermaak van de jeugd in de jaren dertig. 
Dokter van de Wouw zagen we toen hij omstreeks 1965 in Mierlo-Hout huisbezoeken ging afleggen. 
En veel deelnemers, vrijwilligers en verplegend personeel van de ziekendagen van 1977 en 1978 
herkenden we op het filmdoek.  
Na de pauze lieten op DVD gezette foto’s van Jos van der Vleuten zien wat Mierlo te bieden had en 
nog heeft en waarop bekende en ook minder bekende families uit Mierlo voorkwamen. En veel 
door Kapelaan Holtus opgerichte verenigingen als de Voetbalclub, de Jonge wacht en de Turnclub, 
waarbij het Patronaat een grote rol speelde. Verder zagen we diverse verenigingen door de 
straten van Mierlo trekken: de Harmonie, Turnclub U.A. en de Jonge Wacht. Ook trouwfoto's, 
communiekantjes, toneeluitvoeringen, de Verkenners, de Voetbalclub etc. ontbraken niet. 
 
Expositie “Kerstnostalgie” uit verzamelingen van mierlose mensen. 
Van 16 december t/m 3 januari 2013.  
Onze dorpsgenoten Riky van Seggelen en Maria Gruijters hadden voor ons het mooiste uit hun kerst 
verzameling in een sfeervolle ambiance samen gebracht in de vitrines van het Oude Raadhuis. 
Kerst werd verbeeld op luciferverpakkingen, op oude nostalgische enkele, dubbele en 
uitvouwkaarten in allerlei formaten waaraan we het verloop van de kerstbeleving door de loop der 
tijd konden zien. Er waren kerststalletjes in allerlei vormen en maten en uit vele windstreken en 
continenten waar de kerst op ieders eigen wijze wordt uitgebeeld. 
    
De grote Heemkundepuzzel 2012.  
De puzzel was in de week voor kerst opgenomen in ’t Contact. Er waren enkele aantrekkelijke 
prijzen te winnen. Wij hoopten dat er massaal gepuzzeld zou worden om de kennis over Mierlo te 
testen en er ook weer veel nieuwe wetenswaardigheden van op te steken. De inzendingen 
moesten uiterlijk 15 januari binnen zijn, de prijsuitreiking heeft inmiddels plaats gevonden, 
evaluatie volgt in 2013. 
 
Bestuur 
Het bestuur is in 2012 10 x bij elkaar geweest. De vergadering vindt altijd plaats in de 
secretariskamer of op de zolder van het Oude Raadhuis.  
ANBI 
Onze vereniging heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status.  
Wat betekent dat schenkingen aan HKMyerle voor de belasting aftrekbaar zijn.  
Regiobijeenkomsten Peelland 
Deze worden 2 x per jaar gehouden, de organisatie is in handen van de regio-coördinator van 
Brabants Heem. De bijeenkomsten worden om de beurt gehouden bij de 10 aangesloten kringen. 
Op 14 maart waren we te gast bij de Heemkundekring van Beek en Donk en op 7 november bij 
Heemkundekring Helmont in de Heemkamer aan de Braakse Bosdijk. 
Wij zijn als vereniging aangesloten bij Brabants Heem.  
Voor dat lidmaatschap betalen wij naar gelang het aantal leden, daar stellen zij wel het e.e.a. 
tegenover. Via het twee maandelijkse Koeriertje worden we op de hoogte gehouden van wat er in 
Brabant zoal speelt en kunnen we zelf ook door het indienen van kopij andere geïnteresseerde 
Brabanders op de hoogte brengen.  
2 x Per jaar wordt in Oirschot de Raad van Aangeslotenen gehouden. 
PR, Nieuwsbrieven en posters 
Contactpersoon: Annie Berkers 
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Jaarverslag Werkgroepen  
 
Cultuurhistorie 
Molenberg. In 2010 is een projectgroep waarin ook onze Heemkundekring was vertegenwoordigd, 
gestart met het doel de landschappelijke en cultuurhistorische  
waarden rondom de Kasteelseloop en de Molenheide beleefbaar te maken voor de eigen inwoners 
en recreanten. Het streven daarin was om de Molenberg en het Kasteelterrein zichtbaar en 
bereikbaar te maken. De voormalige molenberg is op zijn oorspronkelijke plaats op de Molenheide 
gereconstrueerd. Er zijn trappen aangelegd en teerlingen (poeren) gemetseld, welke de 
oorspronkelijke plaats van de molen aangeven. Onze archeologen hebben de werkzaamheden 
kunnen volgen en begeleiden en er heel leuke en interessante waarnemingen gedaan. 
Informatieborden volgden, een kunstwerk dat verwijst naar de voormalige molen en 
speeltoestellen voor kinderen moet de volgende stap worden.  
Kasteelterrein. Bij de Kasteelweg en de Trimpert zullen info-borden en doorkijk-borden worden 
geplaatst. De info-borden moeten informatie over het kasteel en zijn omgeving geven. Door het 
doorkijk bord aan de Kasteelweg moet men het kasteel vanaf de noordzijde “op ware grootte ” in 
het landschap zien liggen en op de Trimpert  een afbeelding van het kasteel genomen vanaf de 
zuidzijde. In een latere fase wil de Gemeente een “bescheiden blikvanger” op het voormalige 
kasteelterrein bouwen. Er zijn plannen genoeg maar de crisis strooit zand in het realisatieschema.  
Contactpersoon: Henk Simons 
 
Archeologie.  
1    Op 23 mei heeft onze werkgroep het grondwerk voor een woning aan de Schoolstraat 
archeologisch begeleid. Deze begeleiding was in de vergunning opgedragen. Omdat dit de 
achtertuin betrof van de boerderij van Gruijthuizen hadden we de hoop gevestigd op een waterput 
(met inhoud). Helaas troffen we die niet aan. Het verdere resultaat was te verwaarlozen. 
2      Op 17 en 18 oktober hebben we door toeval de kans gekregen een vrijgegeven bouwput aan 
de Broekstraat archeologisch te volgen. Het resultaat was de vondst van twee afvalkuilen met 
baksteen, keramische scherven, ijzer, stukjes glas en twee stukken natuurlijke steen. Er waren 
ook sporen van hout en bot maar de haast en toestand waarin die verkeerden maakten het 
behouden daarvan onmogelijk. Voor deze activiteit is daarna toestemming gevraagd aan de RCE. 
Van de vondst is al een Archismelding gedaan. Het materiaal van de vondst wordt nog uitgewerkt 
en er moet nog een rapport van worden gemaakt. 
Contactpersoon: Henk v. Sleeuwen. 
SAS: Heemkundekring Myerle heeft zitting in het bestuur van de regionale stichting SAS (Stichting 
Archeologisch Samenwerkingsverband) wat met enige regelmaat bij elkaar komt.  
 
Meiboom.  
Deze werkgroep zorgt er elk jaar weer voor dat het materiaal in orde is en de ringen op tijd 
worden versierd. Er worden contacten gelegd met het Oranje Comité voor de organisatie op 30 
april en met de vereniging die in dat jaar het schild aan de Meiboom hangt. En met de 
medewerkers van de gemeentewerf voor het opzetten en het weer neerhalen van de Meiboom. 
Contactpersoon: Bestuur. 
 
Beeldcollectie 
Algemeen  
De werkgroep heeft als doel voor ogen, foto's, dia's, video's en ander beelddragend materiaal te 
ontsluiten. Op de zolder van het oude raadhuis werd in juni 2009 
begonnen met het verzorgen, scannen en inbrengen van de foto-gegevens. Ook het opbergen en 
het printen van het materiaal wordt door de werkgroep verzorgd.  
Zo kunnen we al gebruik maken van divers beelddragend materiaal als foto’s, video’s en omzetting 
van film en video naar de digitale DVD. De werkgroep komt iedere eerste en derde 
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woensdagmiddag van de maand op de zolder van het Oude Raadhuis samen om hier aan te werken. 
Voor al de andere uren gewoon thuis. 
Filmavond 
Ook in 2012 is er weer een filmavond van de Heemkundekring geweest. Het eerste gedeelte is 
door de werkgroep verzorgd met het vertonen van filmpjes die door Henk Wasser zijn 
samengevoegd. Het tweede gedeelte van de avond is verzorgd met foto’s van en door Jos van der 
Vleuten. 
Foto’s en Films 
Het resultaat van de werkgroep; met het scannen en uitprinten van foto’s hebben we nu ongeveer 
2800 foto's, waaronder vele foto’s van ’t Hout. Verder hebben we mee geholpen aan de 
verschillende projecten voor het aanleveren van foto’s en korte filmpjes. Nu zijn we volop bezig 
met het maken en in elkaar zetten van korte filmpjes die iedereen straks via onze nieuwe website 
in kan zien. Vele foto’s geschonken of te leen gehad voor de boekje van De Haes en De Milo. 
DVD’s 
Met de dvd’s is het in het afgelopen jaar heel hard gegaan. 
DVD 120  Fools Tour 1997, per fiets van Mierlo naar Dobris, deel I, L. Metternich.  
DVD 121 Fools Tour 1997, per fiets van Mierlo naar Dobris, deel II, L. Metternich.  
DVD 122 Volksdansgroep Doenja 1994-1996, L. Metternich.  
DVD 123  Volksdansgroep Doenja 1996-1999, deel I, L. Metternich.  
DVD 124 Volksdansgroep Doenja 1996-1999, deel II, L. Metternich.  
DVD 125 Fam. Toon Beks, van Rodestraat 77, 5731 VP 0492-663121, 8 mm Films. 
DVD 126 2e keer Parijs – Mierlo 11-07-1982, 6 hoofdstukken, video te leen van Jan Gottenbos.  
DVD 127 Tourclub Mierlo winter activiteit 1989, Tennis privé, vervolg kletsavond carnaval 

1982, Prins Nico van de Kimmenade, 6 hoofdstukken, video te leen van Jan 
Gottenbos.  

DVD 128 Tourclub Mierlo 4 X Parijs – Mierlo 01-07-1984, en Parijs – Roubair 19 en 20 mei 
1984, video te leen van Jan Gottenbos.  

DVD 129 Carnaval 1981, 2e kletsavond met Prins Ad Donkers, video te leen van Jan 
Gottenbos. Deel I. 

DVD 130 Carnaval 1981, 2e kletsavond met Prins Ad Donkers, video te leen van Jan 
Gottenbos. Deel II.  

DVD 131 Carnaval 1981, 1e kletsavond met Prins Ad Donkers, video te leen van Jan 
Gottenbos. Deel I. 

DVD 132 Carnaval 1981, 1e kletsavond met Prins Ad Donkers, video te leen van Jan 
Gottenbos. Deel II. 

DVD 133 Carnaval 1982, Prins Nico van de Kimmenade, video te leen van Jan Gottenbos. Deel 
I. 

DVD 134 Carnaval 1982, Prins Nico van de Kimmenade, video te leen van Jan Gottenbos. Deel 
II. 

DVD 135 Carnaval 1986, Prins Herman I H. v. Veldhuijzen. video te leen van Jan Gottenbos. 
Deel I. 

DVD 136 Carnaval Prins Herman I H. v. Veldhuijzen, video te leen van Jan Gottenbos. Deel II. 
DVD 137 Carnaval 1987, Prins Hans II, J. Staals, video te leen van Jan Gottenbos. Deel I. 
DVD 138 Carnaval 1987, Prins Hans II, J. Staals, video te leen van Jan Gottenbos. Deel II. 
DVD 139 Carnaval kletsavond 1988, Prins Ad II, Ad van Haandel, video te leen Jan Gottenbos. 

Deel I. 
DVD 140 Opening De Springhorst, Scouting blokhut, Video te leen van Clemens de Vries. 
DVD 141 4 dozen 8mm film omgezet naar DVD, te leen van Bart Putten..  
DVD 142 Weg van de Snelweg, 1 Geldrop, 2 Mierlo, 3 Nuenen, 4 Stiphout, 5 Aarle-Rixtel, 6 

Lieshout, 7 Beek en Donk, 8 Handel, 9 Gemert, 10 De Mortel, 11 Bakel, 12 Helmond, 
13 Lierop, 14 Asten, 15 Heeze en 16 Helmond. Van video naar dvd.  
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DVD 143 Heemkunde Myerle Opgraving Nieuwhuis 14 Mierlo. Van video naar dvd. Geschonken 
door Jeanne Latour in 2000. 

DVD 144 Groeten uit Mierlo van Dora van Rijsingen, naar Nieuw Zeeland. Van video naar dvd. 
DVD 145 Tourdorp Mierlo 28-29-30 juni 1996. Originele video naar DVD, te leen van Jan 

Gottenbos. 
DVD 146 AdolfsFilm Mierlo 1950. 49:31 minuten Gem. Geldrop-Mierlo. 
Schenkingen van film, video, foto, en dia’s. 
Op het beeldmateriaal dat aan ons wordt geschonken, wordt de naam van de schenker vermeld, 
zowel op foto, film en video. Verschillende films, video’s en dvd’s gekregen en of te leen gehad 
om over te zetten. Foto’s en films van; Marij Damen, Leo Lenssen, 
M. Verzandvoort, J. v.d. Vleuten, Maarten van Os, Maria v.d. Kimmenade, Lies Metternich Jan 
Manders, Lion Sleegers, Netty Meulendijks, Toon Beks, Dora Hees 
Annie Klumpers-Verbakel, de Cuijt, Greet Caspers- de Vries en Nella van Kessel.  
Met dank daarvoor. Contactpersonen: Peter van den Berk, Jos van der Vleuten, Henk Wasser en 
Rinie Weijts. 
 
Fotoherkenningsgroep.  
Elke eerste woensdag van de maand komt een enthousiaste groep Mierlonaren om  
half 10 op de zolder van het oude Raadhuis bijeen om onder het genot van koffie/thee foto’s van 
Mierlose plekjes en personen te herkennen. De foto’s worden op een fotofilmscherm 
geprojecteerd en door de leden op een ontspannende manier besproken. De opzet is om zoveel 
mogelijk foto kenmerken vast te leggen zoals: 

 waar en wanneer is de foto genomen 
 bij welke gelegenheid en waarom 
 welke persoon(en) en/of vereniging(en) worden herkend 
 betekenis van gebouw(en), omgeving, o.i.d. 
 eventueel verhaal achter de foto 
 eigenaar van de foto 
 fotograaf 
 enz. 

Vele foto’s zijn al geheel of gedeeltelijk ingevuld met bovengenoemde informatie, zodat ons 
nageslacht weet welke personen en mooie plekjes er in Mierlo zijn geweest en nog zijn. Deze 
informatie wordt in een Centraal Computer Archief van Heemkunde Myerle opgeslagen. Voor het 
verkrijgen van de nog ontbrekende foto-kenmerken, zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die 
het verleden en heden van Mierlo niet verloren willen laten gaan. Voelt u zich als Mierlose mens 
geroepen om bij deze club aan te sluiten, gewoon doen. Wilt u eerst een kijkje nemen hoe het 
werkt, dan bent u van harte welkom op de bovenste etage van het oude Raadhuis aan de 
Dorpsstraat. 
Contactpersonen: Marij Damen en Jan Verhoeven 
 
Genealogie. 
De werkgroep genealogie heeft zich voornamelijk beziggehouden met het opschonen van het 
Mierlo-bestand. Aan andere werkgroepen zijn op hun verzoek genealogische gegevens verstrekt. 
Joop van de Westerlo en Henk van de Wittenboer is alle nodige steun verleend bij het onderzoek 
naar hun familie stamboom.  
Contactpersonen: Giel Verest en Henny de Ruijter 
Bidprentjes 
Bidprentjes met foto zijn gescand en worden in de fotocollectie opgenomen. Momenteel zijn er 
ca. 8600 bidprentjes in te zien. Deze prentjes worden door een digitale werkgroep in Helmond 
gescand en later vrij ter inzage op een website gezet. De eerste 1500 prentjes zijn in behandeling. 
Contactpersoon Rinie Weijts 
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Toponiemen, kadaster en verpondingen 
Kadaster: In het algemeen kunnen we stellen dat de mensen die zich hiermee bezighouden 
doorgaan met hetgeen waar ze al jaren lang aan werken. Het onderzoek naar de bierbrouwerijen 
en herbergen in Mierlo die in boekvorm moeten verschijnen vordert. Maar steeds opnieuw weer 
komen er nieuwe gegevens boven water, die te leuk zijn om ze niet mee te nemen in het boek. De 
notariële gegevens moeten worden uitgespit, vooral de notariële akten van 1811 t/m 1832 geven 
nog steeds vele gegevens prijs die onze vereniging zal kunnen gebruiken bij diverse onderzoeken. 
Toponiemen: Het afgelopen jaar zijn er toponiemen rondom het gehucht Heijerschoor in kaart 
gebracht. Tevens zijn er veel landerijen achterhaald, welke in het verleden bij de grote 
middeleeuwse hoeve de Zaagstelling hebben behoord. En er wordt gewerkt aan de reconstructie 
van de plaats van de huizen in Mierlo uit 1671.  
Verpondingen: De gegevens uit de verpondingen (een vorm van grondbelasting, die tussen de 17e  
en 19e eeuw in Nederland werd geheven) van 1785 tot 1810 is een soort vastlegging van wat de 
toenmalige bewoners van Mierlo aan onroerende goederen in bezit hadden. Door o.a. de 
genealogische gegevens en kennis van die tijd en door onze genealogie specialisten erbij te 
betrekken kunnen we zien wie welk perceel of pand op een bepaald moment in eigendom had. 
Kadastrale gegevens, toponiemen, verpondingen en genealogie zijn dus nauw verbonden met 
elkaar.  
HazaGoed en Aezel-projek 
Een aantal leden hebben zich in de voorgaande jaren verdiept in het programma HazaGoed. Een 
fantastisch programma waarin de mogelijkheden ongekend zijn. Het koppelt o.a. kadastrale 
gegevens, toponiemen, verpondingen, genealogische  
aan elkaar waarbij je in principe iedere kadastrale situatie uit het verleden a la minuut kan laten 
zien. Maar het blijkt ook een erg ingewikkeld programma te zijn.  
Na contact met andere regionale en buiten-regionale Heemkundekringen zijn we op het spoor 
gekomen van een ander programma of digitaal project, genoemd Aezel-projek. Dit geeft werkelijk 
ongekende mogelijkheden en is veel gebruiksvriendelijker. Na een gedegen onderzoek is er nu 
definitief voor dit laatste gekozen. Er is inmiddels al een werkgroep aan de slag met dit project, 
maar we willen er heel graag nog een aantal mensen aan toevoegen. 
Contactpersoon voor kadaster, toponiemen en verpondingen: Leo Lenssen, 
Henk Simons, Peter v.d. Boogaard. Voor Aezel-projek Peter v.d. Berk. 

 
Geschiedenis 
In de afgelopen jaren werd met name onderzoek gedaan naar voormalige en bestaande Mierlose 
ondernemingen. Over dit onderwerp werden afgelopen jaar twee lezingen gehouden door leden 
van de werkgroep. Eén lezing over textielfabriek De Haes Holland, de andere lezing gaf een breed 
beeld van de bedrijvigheid in Mierlo de afgelopen 150 jaar. Deze onderzoeken gaan door. Behalve 
onderzoek naar de Milo voor de presentatie van januari 2013 is de werkgroep momenteel bezig 
met het voorbereiden van een lezing over de geschiedenis van het Eindhovens Kanaal. Er is nog 
werk genoeg, wie helpt? Onze werkgroep stelt geen eisen aan leeftijd en ervaring. Het enige wat 
wij vragen is interesse in de geschiedenis van Mierlo, de rest komt vanzelf. Contactpersoon: Theo 
de Groof. 
 
De Myerlese Koerier 
De Myerlese Koerier verschijnt 2 x per jaar. De werkgroep geschiedenis draagt in grote mate bij 
aan de invulling van de Myerlese Koerier, maar ook leden uit de diverse werkgroepen leveren 
regelmatig artikelen. In april 2012 is van de hand van Rinie Weijts een uitgave van De Haes 
Weverijen uitgegeven. Ondanks de meerkosten van dit meer dan dubbeldikke formaat is het een 
speciale uitgave geworden van de Myerlese Koerier en was voor onze leden en abonnees gratis. In 
de najaars editie is een interview opgenomen met Jan Hendrix, toentertijd wonende in de 
Brugstraat waar hij nu, op 83 jarige leeftijd, weer terug is. Het interview heeft zoveel leuke 
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reacties opgeleverd dat we de intentie hebben om van gesprekken met markante personen uit de 
Mierlose samenleving een regelmatig terugkerend item te maken.  
Contactpersonen: Rinie Weijts, Carin Jansen, Marieke v.d. Konijnenberg. 
Bibliotheek 
In onze eigen bibliotheek in het Oude Raadhuis is veel informatiemateriaal voorhanden voor 
onderzoek naar de geschiedenis van Mierlo. Er is de laatste jaren hard gewerkt om boeken en 
andere informatiebronnen via een bepaald systeem te merken en in de computer in te voeren. Dit 
project is bijna voltooid. Nu komen de archiefdozen, krantenknipsels, foldermateriaal en de 
periodieken aan de beurt. De knipsels worden dan allemaal per onderwerp in mappen ingedeeld.  
Contactpersonen: Peter v.d. Berk, Rinie Weijts en Giel Verest. 
 
Evenementen en Exposities 
Deze werkgroep organiseert o.a. activiteiten als excursies en exposities. Contactpersonen: Marij 
Damen en Annie Berkers. 
 
Jaarprogramma 
Vanaf oktober komt de werkgroep met regelmaat bij elkaar om het Jaarprogramma voor het 
nieuwe jaar te bespreken. Ideeën van onze leden zijn altijd heel welkom, we nemen die ter harte 
en kijken of ze in te passen zijn in het programma. 
Contactpersonen: Annie Berkers, Marij Damen en Theo de Groof 
 
Diversen 
ICT Oude Raadhuis en netwerk 
Na de toekenning van een geldbedrag van het Rabo Coöperatiefonds voor de aanschaf van ICT 
apparatuur en het aanleggen van een netwerk in het Oude Raadhuis kunnen de werkgroep leden 
van huis uit werken met de opgeslagen gegevens. Op zolder kan nu ook via de vaste beamer en 
scherm met meerdere mensen tegelijk worden gewerkt aan de diverse projecten. Als dank en om 
te laten zien waarom de aanvraag is gedaan en waaraan we het geld hebben besteed hebben we in 
het najaar de leden van het Coöperatie-fonds te gast gehad op het Oude Raadhuis. 
Klankbordgroep erfgoedkaart Geldrop-Mierlo. 
Sinds 2011 worden alle relevante aardkundige, historische en archeologische gegevens van de 
gemeente in een erfgoedkaart gezet. Naast de educatieve en informerende waarde van de kaart 
wordt die ook gebruikt bij het nemen van ruimtelijke beslissingen. Met 2 personen hadden we 
zitting in de klankbordgroep en hebben zo bij kunnen dragen aan de totstandkoming in de vorm 
van het aanleveren en controleren van de gegevens van het Beleidsplan. In 2013 zal deze 
erfgoedkaart aan de gemeenteraad worden voorgelegd, die beslist welke invulling van het beleid 
aan de erfgoedkaart gekoppeld wordt. De erfgoedkaart is dan ook digitaal beschikbaar. 
Monumenten. 
Zoals u wellicht in de media hebt gevolgd en waarvan we u in een nieuwsbrief op de hoogte 
hebben gesteld is dat de gemeentelijke monumenten volgens ons gemeente- bestuur geen 
monumenten status meer hebben. En dat na al onze inspanningen van tijd en de kennis die we er 
in hebben gestoken. De opzet is dat ze straks in de bestemmingsplannen worden opgenomen, waar 
de bescherming echter zeer minimaal zal zijn. De bezwaren waaronder ook dat van ons, zijn 
echter nog in behandeling. 
Wat zal de toekomst worden voor onze mooie historische panden, objecten en ons kasteelterrein. 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Rabobank Peelland Zuid laat verenigingen in hun werkgebied die bankieren bij de Rabobank mee 
delen in de winst, onder de naam Rabobank Clubkascampagne. 
In 2012 mochten we € 600 ontvangen. Iedereen die lid is van de Rabobank kan meestemmen, het 
lidmaatschap van de bank is gratis! Wij danken iedereen die op ons heeft gestemd. 
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Wist u dat:  
 Onze leden al onze boeken en tijdschriften op het Oude Raadhuis kunnen inzien en lenen. 
 De Mierlose scholen al een paar jaar gebruik maken van de mogelijkheid om met bepaalde 

groepen naar het Jan Vissermuseum in Helmond te gaan voor het project van Erfgoed 
Brabant: Jet en Jan. De kinderen kunnen zich verplaatsen in het leven van alledag van 100 
jaar geleden. Heemkundekring Myerle heeft in 2008 het project Jet en Jan voor Erfgoed 
Brabant aangepast aan de Mierlose situatie en blijft het project volgen. 

 Wij ook regelmatig een rondleiding in het Oude Raadhuis geven aan enthousiaste groepen 
van de Mierlose basisscholen.  

 Ook in 2012 de secretaris en andere bestuursleden weer vanuit de Mierlose gemeenschap of 
telefonisch van buiten Mierlo diverse vragen hebben voorgelegd gekregen. Over allerlei 
zaken die te maken hebben met de historie van Mierlo en het maar heel zelden gebeurt dat 
wij ze dan niet kunnen helpen. 

 Er in 2012 elke week een foto uit de oude doos van Jos v.d. Vleuten in de Trompetter is 
verschenen waarbij dan namen of andere gegevens worden gevraagd van de personen op de 
foto.  

 
Wij danken iedereen weer voor zijn of haar inzet bij de diverse werkzaamheden bij de projecten 
en in de werkgroepen.  
 
secretaris Annie Berkers-Romonesco 


