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Jaarverslag 2015 
 

 
 
 

 
 

Expositie in Oude Raadhuis: ”s ’avonds voor het slapen gaan” in januari. 
De expositie had als thema de ontspanningen en inspanningen die in de 
periode vanaf de jaren “50 vooraf gingen aan het slaap-gebeuren. De ontspanningen zagen we in de 
vorm van allerlei spelletjes, puzzeltjes, spelend met de poppen, blokkendoos of meccano. Erbij een 
beker chocolademelk, kopje koffie, borreltje en luisteren naar een hoorspel op de radio. De 
inspanningen betroffen vooral de persoonlijke verzorging, wassen, plassen, bidden en dan naar bed. 

 
Presentatie “De Archeologische geschiedenis van Mierlo-Hout”, op 3 februari. 
Door de Helmondse stadsarcheoloog Theo de Jong. Na de annexatie van Mierlo-Hout door Helmond 
werd de gemeente Mierlo ineens gehalveerd en in 1995 werd Mierlo weer een stukje kleiner door de 
annexatie van Brandevoort. Enkele decennia daarna bleek dat zowel Mierlo-Hout als Brandevoort een 
rijk archeologische verleden had. Omdat het hier toch om voormalig Mierlo’s grondgebied gaat heeft 
Theo voor ons een interessante en goed bezochte presentatie gegeven over de archeologie van Mierlo-
Hout en Brandevoort. 
 
Rondleiding in het Provinciaal Archeologisch Depot Den Bosch op vrijdag 6 maart. De 
aardewerkvondst van de locatie Broekstraat in 2012 heeft een schat aan archeologisch materiaal 
opgeleverd. Aanvankelijk waren het in hoofdzaak scherven, een aantal zijn gereconstrueerd tot weer 
bijna hele potten en pannen. 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 zeer interessant bezoek aan het Archeologisch Depot. 

 
Jaarvergadering op donderdag 26 maart in de bibliotheek Mierlo. 
Tijdens de jaarvergadering zijn de activiteiten, de verslagen van de werkgroepen en de notulen van de 
jaarvergadering 2014 doorgenomen en toegelicht. Evenals het financieel verslag en de begroting 2015. 
En de bestuursverkiezing en kas controle zijn gepasseerd. Giel Verest kreeg de zilveren draaginsigne 
van Brabants Heem uitgereikt. Na afloop van de vergadering hebben we de avond gezellig voortgezet 
met een drankje en hapje.  
 
Presentatie “Over ’t spoor” op dinsdag 14 april in Mierlo-Hout door Rinie Weijts. 

Als vervolg op zijn presentatie “Weer thuis in Mierlo-Hout’ in 2014 heeft Rinie via een PowerPoint 

presentatie het verhaal en beelden van over het spoor verteld, 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 werden hierin meegenomen. 

 
Historische Quiz op zondag 19 april door bestuur van HKMyerle en Hans Klink. 

Aan deze 3e Historische Quiz namen 5 panels van 5/6 personen deel; te weten: Beeldherkenning ( 

winnaars), Gilde St. Catharina en Barbara, Mierloos Wanhoop o.l.v. Hans Klink, Heren van Mierlo en 
Mierlose Mensen. Vóór de pauze moesten de panels een aantal vragen beantwoorden om te testen 
wie ons dorp het beste kent. Na de pauze werd ook het publiek betrokken bij de quiz en werd de 
kennis getest o.a. op het gebied van het Mierlose dialect, leuke plekjes in Mierlo, Vergane glorie etc. 
Een leerzame maar vooral een gezellige middag. 

 
 

Lezingen, excursie, exposities, evenementen. 
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Maandag 27 april Koningsdag Meiboomonthulling m.m.v. Uno Animo. 
Op de verjaardag van koning Willem-Alexander is het schild van gymnastiek- vereniging Uno Animo die 
in 2014 het 90 jarig jubileum hadden 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. Heemkundekring Myerle en Uno Animo hebben samen met 
Harmonie St. Lucia, gilde St. Barbara en Catharina en gilde St. Sebastiaan, College van B en W en 
kinderen met versierde fietsjes er een mooie start van deze Koningsdag van gemaakt. 

 
Middeleeuwse Kerktorenroute op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei en Erfgoedwedstrijd 
Peelnetwerk 
Op Hemelvaartsdag vond de start van de Middeleeuwse Torendag 2015 plaats in Mierlo. Vóórdat de 
kerk bezocht kon worden werden in ’t Patronaat de winnaars van de Erfgoedwedstrijd van het 
Peelnetwerk bekend gemaakt. 5 Projecten ontvingen uit handen van Frans Stienen, voorzitter van de 
jury en Jan Kerkhof, voorzitter van het Peelnetwerk, een stimuleringsprijs van € 1000,-. Onze 
vereniging had het project : Smartphone audio en video wandeling door Mierlo ingediend en was 
daarmee één van de prijswinnaars – zie pag. 19 van dit boekje. Door middel van een Powerpoint 
presentatie en een film werd vanaf 12.00 uur in de kerk de geschiedenis van het middeleeuwse 
kerkterrein en het omliggende gebied uitgebeeld. Het doel van deze openstelling is om aandacht te 
vragen voor kerkterreinen in Z-O Brabant, waarvan de geschiedenis teruggaat tot vóór 1250.De toren 
kon weer worden beklommen waardoor de middeleeuwse toren die nog aanwezig is in de huidige 
toren goed te bekijken was. Van 12.00 tot 16.00 uur is er doorlopend bezoek geweest in de kerk, een 
geslaagde dag dus weer. 
 
Cabriotocht door Mierlo en directe omgeving op zaterdag 9 mei 
De tocht met de Cabriobus van Bergerhof Tours voerde de passagiers door Mierlo, Brandevoort, 
Gulbergen, Geldrop en Zesgehuchten. Onderweg vertelde Rinie Weijts over de vele interessante 
historische locaties, gebouwen en gebeurtenissen. In Geldrop werd een stop gemaakt bij het 
Weverijmuseum. Daar leidde een ervaren gids de deelnemers rond in het museum en werd er koffie of 
thee met koek gepresenteerd. 
 
Dag Excursie naar België op zaterdag 30 mei. 
Vanuit Mierlo zijn we met een flink gezelschap in de bus naar België gereisd. Het eerste reisdoel was 
Diest, een stad in de provincie Vlaams-Brabant op de grens tussen Hageland en de Kempen. Na de 
koffie met gebak hebben gidsen van de stad Diest ons rondgeleid door deze mooie oude stad, waarvan 
de geschiedenis eeuwenlang bepaald is door het huis van Oranje-Nassau. Na de lunchpauze zijn we 
vertrokken naar Beringen voor een rondleiding door het Mijncomplex. Het diner hebben we gebruikt in 
Paal, een deelgemeente van Beringen. 
 
“Mierlo Bruist”, op zondag op 21 juni. 
Na enige jaren van stilte en oriëntering hoe verder te gaan met de voormalige Verenigingen- en 
Kunstmarkt vond op zondag 21 juni het vervolg plaats onder de naam: “Mierlo Bruist”. Wij hebben op 
bescheiden schaal hieraan deel genomen met oude films in de Trouwzaal en in de vitrines in de 
secretariaatskamer een kleine selectie van de “Broekse potten en pannen en materiaal van de 
Johannesschool . Vóór het Oude Raadhuis hadden we een kraam met oude boeken tegen een klein 
prijsje, verder de verkoop van de DVD “Kerken in Peelland” over onze middeleeuwse Kerktorens. En 
beelden van onze activiteiten zoals over 15 jaar Excursies. 

 
De lezing met praktijk beoefening bij Handboogvereniging De Vriendschap, Deze activiteit was 
gepland op woensdag 24 juni, maar is wegens te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. Heel jammer 
en spijtig voor de mensen van De Vriendschap die de nodige tijd in de voorbereidingen hadden 
gestopt. 

 
Ledenavond op donderdagavond 3 september. 
Deze inmiddels traditionele avond was aanvankelijk bedoeld om hen die in het voorafgaande jaar lid 
van onze vereniging waren geworden, kennis te laten maken met onze activiteiten en doelstellingen én 
met het Oude Raadhuis. Maar webeperken ons niet meer tot alleen nieuwe leden maar zijn alle leden 
van harte welkom. En gelukkig is er in 2015 weer goed gebruik van gemaakt om zich te laten 
informeren over de activiteiten van de werkgroepen en de mogelijkheden voor informatie op 
heemkundig gebied. 
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Middag Excursie naar kasteel Heeze op zaterdag 19 september. 
Een flink aantal leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kasteel Heeze eens van binnen te 
bekijken en zich te laten informeren over het ontstaan hiervan en de geschiedenis door de loop van de 
jaren heen. In een uitgebreide rondleiding hebben we het aan drie zijden omgrachtte kasteel van 
buiten en van binnen kunnen bezichtigen. Dankzij de 3 uitstekende gidsen was het bezoek aan een van 
de laatst bewoonde kastelen in Nederland een interessante activiteit. 
 
Lezing/presentatie: “Ons Mierlo’s verleden zichtbaar maken” op 15 oktober, 
door Peter v.d. Boogaard en Rini v.d. Laar van de Werkgroep Historische Geografie, Peter v.d. Berk en 

Ludo Boeien. Als je op zoek bent naar je voorouders is het leuk als je ook zaken tegen komt die 

betrekking hebben op hun eigendommen, plaatsen waar ze hebben gewoond of gewerkt. Maar 
daarvoor heb je bv. het kadaster nodig om via perceelnummers, secties, kaarten e.d. dat te kunnen 
ontdekken, want ook percelen en woningen hebben een soort van stamboom. Maar niet alleen in het 
kadaster is dat te vinden, ook in de Cijnsboeken (belastingen), Heerlijkheids- en andere archieven, 
notariële akten, huizenlijsten, maatboeken etc. Zo kan ook de geschiedenis van ons dorp zichtbaar 
worden gemaakt. Maar dit is wel een gigantische klus waar een aantal leden zich al een aantal jaren 
mee bezighouden door dit digitaal in kaart te brengen. Aan de hand van een paar verrassende 
resultaten hebben we in de presentatie kennis kunnen maken met dit boeiende project. 

 
Exposities in het Oude Raadhuis en op andere locaties. 
Behalve de expositie in het Oude Raadhuis hebben wij eveneens in januari een vitrine ingericht in de 
bibliotheek. Dit in het kader van de veranderingen van de bibliotheek die een meer openbare functie 
moet krijgen. De opzet was om iets te laten zien van de omgeving van de bibliotheek. Wij hebben ons 

toen gericht op de Johannesschool, die inmiddels zijn deuren heeft gesloten. Jos v.d. Vleuten heeft in 

maart in samenwerking met HKMyerle in Bethanië een foto- tentoonstelling verzorgd. In april zijn deze 
foto’s verwisseld voor weer andere foto’s. Later waren er -in het kader van de hernieuwde 
kersenoogstfeesten- foto’s van alle kersenkoninginnen met hun hofdames op de 

tentoonstellingsborden te zien. Bij de opening van de Kunstkamer in Brandevoort hebben wij een 

kleine tentoonstelling ingericht over de - Archeologische - geschiedenis van Brandevoort. 
 
Lezing: “Tussen Hoogmis en Herberg”, op woensdag 18 november, 
door Simon van Wetten. 
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. Uit tal van dossiers 
in het crimineel- en civielrechtelijk archief had Simon v. Wetten voorbeelden gevonden van mensen die 
in de meeste gevallen uiteindelijk toch aan het kortste eind trokken. In deze lezing heeft hij in een 
interactie met de bezoekers van de lezing een heel aantal voorvallen voor het voetlicht gebracht. 
 
Presentatie Brandevoort Rinie op dinsdag 8 december. 
Rinie Weijts heeft in zijn presentatie” het Brandevoort van weleer” de geschiedenis van Brandevoort 
vanaf de IJzertijd tot heden geschetst. Dit deed hij aan de hand van ± 135 foto’s en afbeeldingen 
waarbij de nodige tekst en uitleg werd geven. Van de vroegst bekende periode tot het ontstaan van de 
gehuchten Berenbroek, Kranenbroek, Stepekolk, Schutsboom e.a. naar de ontginningen omstreeks het 

jaar 1800. Ook het ontstaan van de landbouw en de tuinbouw in het gebied kwamen in de presentatie 
aan bod. 

 
Foto- en Filmavond “werken en wandelen in Mierlo” op donderdag 10 december. De presentatie was 
in handen van Rinie Weijts. Met een film van autofabriek DAF hebben we de opkomst en neergang 
kunnen zien van dit bedrijf. De film verschafte veel interessante informatie over het bedrijf dat deels in 
Geldrop en deels in Eindhoven gevestigd was en waar veel Mierlonaren hun dagelijks brood 
verdienden. Na de pauze heeft Rinie ons meegenomen op een wandeling door Mierlo. Aan de hand 
van een kleine honderd foto’s en afbeeldingen zagen we straatbeelden, de Molenheide, Het Hoefijzer, 
zigeuners, wevers, motorcross, rampen en voorspoed. Van Mierlose personen en de bedrijven en 
gebouwen waar al die mensen hun brood moesten verdienen. Voor de aanwezigen was het een 
terugblik op veel verdwenen of totaal veranderde gebouwen en de personen die we te zien kregen 
leken nooit weg te zijn geweest. Behalve de beelden waren het vooral ook de toelichting en anekdotes 
uit het verleden die de avond de moeite waard maakten. 
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Mierlo puzzel 2015 
In december verscheen de Mierlo puzzel 2015 op onze website en in de Mierlose Krant. De naam van 
de puzzel was voorheen ‘Heemkundepuzzel’ maar dat leek een aantal mensen af te schrikken. De 
bedoeling van de puzzel is om zaken uit Mierlo, Mierlo-Hout en Brandevoort aan de orde te stellen. 
Hierbij zitten historische vragen maar ook en vooral vragen uit het afgelopen jaar. In 28 vragen konden 
alle puzzelaars zich weer uitleven. De antwoorden op de vragen waren met enig zoekwerk op het 
internet of de geschreven bronnen terug te vinden. Dat het niet erg eenvoudig is blijkt wel uit het feit 
dat er slechts één inzending helemaal foutloos was. Dit is niet erg, want dat houdt meteen in dat ook 
als je niet alles goed hebt, je toch mee kunt doen voor de ereplaatsen. Dit jaar heeft het bestuur 
besloten om naast de prijzen voor de beste inzenders ook enkele deelnemers prijzen te verloten, zodat 
iedereen die meedoet kans heeft op een prijs. Op de uitslagavond in januari jl. is voor iedereen die 
daar belang in stelde de hele puzzel besproken en kon worden vastgesteld dat de puzzel iets 
makkelijker was dan die van vorig jaar. De gemiddelde goedscore op de vragen was 83 % tegen 75 % in 
2014. De puzzelaars hebben met veel plezier gewerkt aan de oplossing en gaven aan alweer uit te zien 
naar de puzzel van 2016. 
 
 

Bestuur 
 

 
Het bestuur is in 2015 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 
De organisatie van deze bijeenkomsten die 2 x per jaar worden gehouden, is in handen van de regio-
coördinator van Brabants Heem. De locaties van de bijeenkomsten zijn om de beurt bij de 10 
aangesloten kringen zodat wij ook een kijkje kunnen nemen bij onze “zuster” verenigingen. Op 17 
maart hebben wij ze ontvangen in ons Oude Raadhuis en op 14 oktober waren wij te gast in het nieuwe 
onderkomen aan de Papenvoort van de Heemkundekring van Nuenen. 

 
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 Koerier worden we op de hoogte gehouden van wat er in 
Brabant zoal speelt en kunnen we zelf eventueel door het indienen van kopij andere geïnteresseerde 
Brabanders op de hoogte brengen. 

 
PR, Nieuwsbrieven en posters 
Voor contact: Annie Berkers  
 
 

Jaarverslag Werkgroepen 
 

 
 

Archeologie. 
Kasteelterrein Op 23 en 24 oktober is er een archeologisch onderzoek gedaan op het kasteelterrein in 
de vorm van een gecoördineerd boor- en grondradar onderzoek. Met dit onderzoek wil de gemeente 
meer te weten zien te komen over de ligging (horizontaal en verticaal) van het kasteel en de 
conserveringstoestand van de in de bodem aanwezige archeologische resten. Dit onderzoek was een 
samenwerking van de Archeologische Vereniging Kempen en Peelland en Heemkundekring Myerle. 13 
Leden van onze vereniging o.a. de werkgroep archeologie, hebben 1 of 2 dagen deelgenomen aan het 
onderzoek. Uit het verslag over dit boor- en grondradar- onderzoek zal blijken wat de vervolgstappen 
zullen zijn van het onderzoek. 
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Pecha Kucha Henk van Sleeuwen heeft op 22 april een bijdrage geleverd aan de Pecha Kucha avond in 
de bibliotheek. Dit deed hij met een voordracht over de archeologische vondst aan de Broekstraat in 
oktober 2012. 
MusicBall op Luchen 
Op boomplantdag is in een nieuw plantsoen op Luchen een MusicBall geplaatst. Een MusicBall is 
interactief en zorgt voor een speciale ervaring. Het product is bedoeld voor jonge kinderen en passend 
in de openbare ruimte zoals een speelplein. De energie om een MusicBall te laten spelen wekken de 
kinderen zelf op door aan de slinger te draaien. Je kunt er muziek in stoppen, maar ook verhalen. De 

gemeente had ons gevraagd om een verhaal samen te stellen over de historie van Luchen speciaal 
gericht op en voor kinderen. 
Voor contact Archeologie: Henk v. Sleeuwen, Hans Berkers. 
SAS: 
Heemkundekring Myerle heeft zitting in het bestuur van de regionale stichting SAS (Stichting 
Archeologisch Samenwerkingsverband) wat met enige regelmaat bij elkaar komt. In 2105 is er geen 
bijeenkomst geweest. Voor contact: Annie Berkers. 

 
Meiboom. 
De werkgroep zorgt ervoor dat het materiaal in orde is en de ringen op tijd worden 
versierd en voor overleg en samenwerking met de medewerkers van de Gemeente over de oprichting. 
Er worden contacten gelegd met het Oranje Comité voor de organisatie op Koningsdag en met de 
vereniging die in dat jaar het schild aan de Meiboom hangt. 
Voor contact: Hans Berkers, Annie Berkers  
 
Beeldcollectie 
Algemeen 
De werkgroep Beeldcollectie komt samen met enkele mensen van de werkgroep Beeldherkenning elke 
eerste en derde woensdagmiddag van de maand bijeen op het Oude Raadhuis om de voorradige en 
recent verkregen films, foto’s en ander beelddragend materiaal in te scannen, te digitaliseren en de 
fotogegevens in te voeren. Ook het uitprinten en catalogiseren /opbergen van het materiaal wordt 
door de werkgroep verzorgd. Niet alleen in het Oude Raadhuis, ook thuis kan er aan worden gewerkt. 
Heb je interesses meld je dan aan bij een van de onderstaande contactpersonen. 
Filmavond 
De werkgroep verzorgt ook de Filmavond. Niet alleen de filmavond in Mierlo is elk jaar weer een 
succes. Rinie Weijts die de kar trekt in Mierlo-Hout en in Brandevoort, weet ook daar een flink publiek 
te trekken met filmmateriaal over die voormalige Mierlose grondgebieden. 
Foto’s 
De werkgroep heeft nu ongeveer 12.500 foto’s gescand. Die zijn wel opgeslagen maar omdat we een 
grote achterstand hebben zijn ze nog niet geheel uitgeprint , maar er wordt hard aan gewerkt. Ook zijn 
we vele foto’s aan het “ontdubbelen”. Van belang is ook de samenwerking met de mensen uit Mierlo-
Hout. 
Dvd’s 
DVD 199 Cor en Bertha 50 jaar getrouwd 
DVD 200 Bertje en Frida Martens 50 jaar getrouwd 
DVD 201 fam. Jacobs vakantie Oostenrijk 1998 
DVD 202 Jac. Spijkerman tv uitzending 
DVD 203 Johannesschool 8 mm cassette, onbekende feestdag 
DVD 204 Johannesschool. DVD Sterren dansen 
DVD 205 Johannesschool Ydols 2003 
DVD 206 Rabo clubactie promotie film 2015 
DVD 207 Brandevoort een agrarisch landschap DVD 208 Jaarlijkse Excursie busreis 2013 H Wasser DVD 
209 Boerenbruiloft Mierlo 1992 
DVD 210 Johannesschool musical 8 mm band. 2006 groep 8 
DVD 211 Kadaster Passen en Meten, Historische film 1930 
DVD 212 Martien van Sandvoort Carnaval 1973 1974 Mierlo 
DVD 213 Martien van Sandvoort Carnaval 1974 Mierlo en in Helmond 

Mierlo Carnavals optocht ponyclub Nr 213. mp 4 
DVD 214 Martien van Sandvoort Carnaval 1975 Mierlo  
DVD 215 Martien van Sandvoort Carnaval 1976 Mierlo  
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DVD 216 Martien van Sandvoort Carnaval 1981 Mierlo 
DVD 217 Martien van Sandvoort Carnaval 1986 Mierlo  
DVD 218 Martien van Sandvoort Carnaval 1991 Mierlo  
DVD 219 Martien van Sandvoort Carnaval 1992 Mierlo  
DVD 220 Martien van Sandvoort Carnaval 1993 Mierlo  
DVD 221 Martien van Sandvoort Carnaval 1994 Mierlo  
DVD 222 Martien van Sandvoort Carnaval 1996 Mierlo  
DVD 223 Martien van Sandvoort Carnaval 1997 Mierlo  
DVD 224 Martien van Sandvoort Carnaval 2006 Mierlo  
DVD 225 Martien van Sandvoort Carnaval 2009 Mierlo 
DVD 226 Martien van Sandvoort Carnaval zonder jaartal Mierlo 
DVD 227 Martien van Sandvoort Divers 1987-1989 Mierlo  
DVD 228 Martien van Sandvoort Divers 1991-1996 Mierlo  
DVD 229 Martien van Sandvoort Divers na 1996 Mierlo 
DVD 230 Martien van Sandvoort afscheid Pastoor te Mierlo 
DVD 231 Meisjesschool bij de nonnen te Mierlo jaren 1930-1940 
DVD 232 Wim Dreverman films en foto's Bethanië 2006 
DVD 233 Wim Dreverman films en foto's Bethanië 2007 
DVD 234 Wim Dreverman films en foto's Bethanië 2011 
DVD 235 Wim Dreverman films en foto's Bethanië 2010 
DVD 236 Wim Dreverman films en foto's Bethanië 2009 
DVD 237 Wim Dreverman films en foto's Bethanië 2008 
Schenkingen van films, video’s, foto’s, dia’s en bidprentjes. 
Op het beeldmateriaal, dat ons wordt geschonken wordt de naam van de schenker vermeld. 
Verschillende films, video’s en DVD’s kregen we te leen om over te zetten. en vele foto’s, dia’s en 
bidprentjes om te scannen.   Met dank aan o.a. L. v. Bussel, J. Coolen, M. Damen-v.d. Aa, C. v. Dijk. M. 
Dijstelblom, T. van Dongen, Gemengd Koor Mierlo. Heemkunde Kring Boekel. J. v.d. Heuvel, A. v. Hoof, 
Johannes school Mierlo. J. v. Kuik, A. Kuijpers, L. v.d. Linden, H. Löring, Lucia school Mierlo. M. 
Meulendijks, N. Neerven-v.d. Cruijs, J. Nuijen: collectie Dreverman, P. Remmen, M. v. Schijndel-
Vlerken, M. Smeulders, S. Spoormakers, J. Swinkels, M. Verbruggen, A. v.d. Vleuten, v.d. Vorst-
Engelen, fam. J. Vorstermans, H. Wasser, R. Weijts, J. v.d. Zande. 
De werkgroepleden: Peter van den Berk, Toon Romonesco, Jan Snijders, Jan 
Verhoeven, Jos van der Vleuten, Henk Wasser en Rinie Weijts. 

 
Fotoherkenningsgroepen. Fotoherkenningsgroep Mierlo 
De Fotoherkenningsgroep, onderdeel van de Beeldcollectiegroep, heeft een redelijk goed jaar achter 
de rug. Met de opkomst van gemiddeld 15 personen op de 1e woensdag van de maand mogen we 
stellen dat de gehanteerde formule van presenteren en bespreken positief en gezellig is. Ook het kopje 
koffie of thee, met soms een versnapering, wordt gewaardeerd. Het verzamelen van gegevens van 
zowel oude als jongere foto’s, valt soms tegen. Desondanks zijn we met zijn allen er weer aardig in 
geslaagd de informatie van tientallen foto’s in de werkmappen bij te schrijven. Alle gegevens worden 
net als voorgaande jaren naar het Computer Archief van Heemkunde Myerle overgebracht. Hier is ook 
nog een hoop werk in te doen, per slot van rekening wil je de geschiedenis van Mierlo, waar deze 
groep ook aan werkt, op de juiste manier voor het nageslacht vastleggen. Mierlonaren zowel jong als 
oud die actief zijn geweest in welke organisatie dan ook, kunnen wellicht een steentje bijdragen. Hebt 
u of een van uw kennissen interesse om aan deze ochtend deel te nemen, of ben je misschien 
nieuwsgierig of jij ook op een van de vele foto’s staat, b.v. een vereniging, oude wijk of school, neem 
dan contact op met een van de personen: Toon Romonesco of Marij Damen. Voor de digitale invoering 
en opslag ook: Peter v.d. Berk, Toon Romonesco en Jan Verhoeven. We kunnen ook nog mensen 
gebruiken voor het invoeren in de computers, dus heb je wat tijd en kun je voldoende met de 
computer uit de weg, help ons. 
Fotoherkenningsgroep Mierlo-Hout. 
Ook afgelopen jaar werden er door de Mierlo-Houtse gemeenschap grote aantallen foto- en 
filmmateriaal aangeboden. De werkgroep met o.a. Marij Damen, Henk Wasser en Rinie Weijts scannen 
deze foto’s, registreren en bewerken deze historische beelden. Na nummering worden ze op iedere 
laatste maandagmiddag van de maand aan een groot aantal enthousiaste (oud) Mierlo-Houtenaren -
zo’n 25 tot 30 personen- vertoond en worden benoemd. Alle persoonsnamen, gebouwen en 
historische gegevens worden in een Word-programma met foto’s samengebracht. Hierna worden deze 
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gegevens door Jan Snijders in het grote computerprogramma van de vereniging ingevoerd. In dit 
programma zijn de beelden later samen met de beelden uit Mierlo, archeologische gegevens, kadaster, 
toponiemen en veel meer te raadplegen. Voor contact: Rinie Weijts 
 
Historische Geografie Peelland 
Over dit onderwerp hebben we in de Jaarverslagen van 2014 en 2015 al veel geschreven. Zie hiervoor 
ook het verslag over de lezing/presentatie van 15 oktober: “Ons Mierlo’s verleden zichtbaar maken”. 
We hebben wel een aanvulling die hier zeker niet mag ontbreken, namelijk dat Leo Lenssen het 
compleet kadastraal archief waaraan hij vele jaren heeft gewerkt beschikbaar heeft gesteld voor het 
onderzoek van de werkgroep Historische Geografie. Contactpersonen voor het project: Peter van den 
Berk, Peter v. d. Boogaard, Rini v. d. Laar, Theo de Groof, en Jan Manders. 
Vrijwilligers die op de achtergrond aan het project Historische Geografie werken willen we hier ook een 
keer benoemen: Harrie Bettonvil, , Theo de Groof, John van Lierop, Hanneke Pigmans, Jack Stax, Frans 
Vogels, Egbert Wijnen en de contactpersonen voor de notariële aktes, Marij Damen Job van de Zwan. 
Niet alleen de HKK Myerle werkt aan dit project maar ook Nuenen, Bakel en Milheeze, Deurne, Asten, 
Someren, Lierop, Maarheeze, Budel, Soerendonk, Gastel en Sterksel. Binnenkort hoogstwaarschijnlijk 
ook Heeze, Leende en Zesgehuchten. 

 
Genealogie. 
Genealogie of stamboomonderzoek is het nasporen van de afstamming en verwantschap van families. 
Bij onze kring hebben we een werkgroep die hier gestalte aan wil geven voor de inwoners van Mierlo. 
Wij halen onze gegevens uit diverse bronnen, waarvan er velen m.b.v. internet zijn te bereiken. 
Regelmatig krijgen we vragen over de genealogie van bepaalde personen en families. Samen met de 
vrager proberen wij deze gegevens boven water te halen. Mede i.v.m. het AezelProjek ( Historische 
Geografie) zijn we nu bezig om de genealogie van Mierlo tot stand te brengen, wat een behoorlijke 
brok werk is. Sinds kort is deze genealogie (in opbouw) te bekijken op onze website. Henny de Ruijter 
heeft een van zijn tools eveneens op onze website geplaatst. In de naaste toekomst zullen leden van 
onze werkgroep op nog nader te bepalen tijden op de bibliotheek in Mierlo aanwezig zijn om 
“beginnende” genealogen bij hun onderzoek te helpen. Dus de Heemkundekring Myerle kan ook voor 
U een bron zijn bij onderzoek naar je voorouders. Voor contact: Giel Verest, Henny de Ruijter. 
 
Werkgroep Geschiedenis. 
De Werkgroep Geschiedenis probeert met behulp van literatuur, archiefstukken, interviews, e.d. het 
verleden van de oude heerlijkheid “Mierlo, ’t Hout en Broek” te achterhalen en voor de toekomst vast 
te leggen. Onze heemkundekring beschikt over een zeer uitgebreide bibliotheek met uitgaven over 
Mierlo en de regio, over uitgaven met de meest uiteenlopende heemkundige onderwerpen, over 
tijdschriften, krantenartikelen, enz. Op donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur is iedereen, ook 
niet-leden, van harte welkom. Boeken worden uitgeleend. 
Hoewel het overgrote deel van de archiefstukken van de gemeente Mierlo in het Regionaal Historisch 

Centrum in Eindhoven en in andere archieven berust, hebben wij veel materiaal gedigitaliseerd en 

gekopieerd. Het RHC-Eindhoven is voor iedereen kosteloos toegankelijk. Ook interviews kunnen een 
belangrijke bron bij onderzoek zijn. De werkgroep wil de onderzoeken dat zij gedaan heeft ook 
beschikbaar stellen aan iedereen die geïnteresseerd is door publicatie in ons blad “D’n Myerlese 
Koerier”. Als het grotere onderzoeken betreft worden er ook lezingen over gegeven.  
Voor contact: Theo de Groof.  
 
Monumenten. 
Na de perikelen rond de Monumentenlijst van de afgelopen jaren kunnen we nu melden dat het terrein 
van het voormalig kasteel van Mierlo eindelijk officieel de status van gemeentelijk archeologisch 
monument heeft gekregen. 
Wilt u weten welke Mierlose panden of objecten op de rijksmonumenten- en op de gemeentelijke 
monumentenlijst staan? Kijk dan op onze website: www.heemkundekringmyerle.nl. Vervolgens in de 
linker kolom: het bekijken waard. Daar vind u onder: monumenten, de site van Tim Swinkels alles over 
onze monumenten. Voor contact: Hans Berkers, Annie Berkers. 
 
 
 
 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/
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Myerlese Koerier. 
In 2015 heeft de redactie van de Myerlese Koerier in 2015 weer 2 x ons verenigingsblad uit kunnen 
brengen. Peter v. Vlerken, journalist voor het ED is de redactie komen versterken, hij doet de 
eindredactie van De Koerier. 
In de uitgaven van 2015 konden we lezen hoe in 1959 de Mierlo-Houtse boer Gielis Vervoort met een 
oude koperen wasketel een einde wist te maken aan de rattenplaag op zijn zolder. Dat besmettelijke 
ziekten door de eeuwen heen flink hebben huisgehouden onder de Mierlose bevolking. We hebben 
kunnen meeleven met het verhaal vol met anekdotes van de Mierlose slager Janus v.d. wittenboer. 
Van de gevolgen voor Mierlo tijdens de Belgische onafhankelijkheidsstrijd. Over Maria Verheugt, de 
zus van de burgemeester en het boze oog en de dodende kus tijdens de tijd van de Mierlose hekserij. 
Redactie van de Myerle Koerier: Peter v. Vlerken, Carin Jansen, Marieke v.d. Konijnenberg, Joep v. 
Grunsven. 
 
Bidprentjes 
Afgelopen jaar werden er weer grote aantallen bidprentjes bij onze vereniging afgegeven. Na controle 
of er geen dubbel exemplaar is worden de gegevens in PRO- GEN, het bidprentjesprogramma 
ingevoerd. Alle gegevens zijn nu te raadplegen door leden en belangstellenden. Er mogen kopieën 
gemaakt worden tegen kostprijs. Hierna gaan de bidprentjes naar de vrijwilligers van het Nederlands 
Bidprentjes Archief (NBA) in Helmond. Alle prentjes worden ook daar weer gecontroleerd op dubbelen. 
Na inscannen worden ze met een speciaal programma op beschadigingen en helderheid gecorrigeerd. 
Het optimale resultaat wordt op de internetsite van NBA geplaatst. Iedereen kan de prentjes via de site 
opvragen lezen en desgewenst thuis op de printer uitprinten. De prentjes komen weer terug bij de 
HKM en zijn in het OR in te zien. Voor contact: Rinie Weijts  
 
Evenementen, exposities, lezingen, excursies 
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van de diverse activiteiten. Voor contact: Marij 
Damen en Annie Berkers. 

 
Jaarprogramma 
Om al die activiteiten goed te plannen hebben we een werkgroep die in oktober start met het 
samenstellen van het Jaarprogramma voor het nieuwe jaar. Ideeën van onze leden zijn altijd heel 
welkom en we kijken of ze in te passen zijn in het programma. Voor contact: Annie Berkers en Marij 
Damen. 
 
 

 

Verder nieuws 
 

 
Project: Smartphone audio en video wandeling door Mierlo. 
Het houdt in dat wij een audio/multimediale rondwandeling door Mierlo met aandacht voor de 
cultuur en geschiedenis van ons heem willen maken. We gebruiken daarvoor een app die 
internationaal bekend is, namelijk IZI-travel. Hierin komt een wandeling met foto’s en filmpjes, waarbij 
de bijbehorende tekst zowel te lezen als te beluisteren is. Met behulp van Google Maps is de route ook 
meteen zichtbaar. We hebben een projectmatige werkgroep gevormd voor het ontwikkelen van deze 
audiowandeling. Op dit moment zijn zij bezig om de onderdelen te verzamelen en samen te stellen. We 
verwachten in de zomer vakantie de tocht zover klaar te hebben dat die gelopen kan worden. U zult 
daar t.z.t meer over  horen. Houdt de website en de nieuwsbrief daarvoor in de gaten. Voor contact: 
het bestuur. 
 
Website HK 
De website groeit gestaag. In 2015 zijn er verschillende nieuwe pagina’s bij gekomen. 
Naar aanleiding van de lezing van Rinie Weijts over de “Mierlo in de krant tussen 1875 en 1975” is een 
pagina gemaakt met krantenartikelen over Mierlo over de periode tot 1975. Ook staan er enkele 
recentere artikelen uit de geschreven pers op de site. Voor belangstellenden in de genealogie is via de 
website een Genealogische databank van de Gemeente Mierlo ontsloten. U vindt deze pagina’s samen 
met een heleboel andere interessante bronnen onder de knop “Het bekijken waard ….”. Video’s die 
gemaakt worden vanuit de vereniging worden ontsloten via YouTube. 
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U vindt op de website diverse koppelingen naar deze video’s. Sinds kort staat er een directe link naar 
het YouTube kanaal op de openingspagina van de website. 
Vanuit de archeologie kunt u diverse rapporten over archeologische activiteiten in Mierlo inzien via de 
site. Hiervoor kunt u terecht bij de pagina van de Werkgroep Cultuurhistorie & Archeologie. 
Onder de knop “Agenda / Nieuws” vindt u de actuele activiteiten van onze vereniging voor het gehele 
jaar weergegeven. Daar verschijnt ook van de activiteiten die geweest zijn een kort verslagje, zodat u 
altijd even kunt nakijken wat er zoal is gebeurd. U treft deze verslagen ook aan over de voorbije jaren. 
De website is een belangrijk informatiebron voor en over onze vereniging, die een regelmatig bezoek 
meer dan waard is. Bezoek de site ook voor alle stukken van de jaarvergadering, dus op naar 
www.heemkundekringmyerle.nl  
In het gastenboek op de website kunt u een reactie achterlaten. Het is altijd leuk voor anderen om te 
lezen wat u van de website of onze vereniging vindt. Webmaster: Hans Verhees. 

 
Klankbordgroep Sang en Goorkens: 
Het natuurgebied Sang en Goorkens is van vroeger uit erg kwelrijk en was daardoor een zeer nat 
gebied. Dit is halverwege de negentiende eeuw verloren gegaan en zijn er sloten gegraven om het 
water af te voeren en werd het gebied grotendeels voor de landbouw gebruikt . Het doel is nu dat het 
gebied wordt heringericht naar een natuurlijke situatie, waar meer ruimte is voor beekprocessen en 
natuurwaarde (natte natuurparel), maar wordt ook rekening gehouden met het lansbouwkundig 
gebruik. Het gebied is aangewezen als ecologische verbindingszone en moet aansluiten bij de 
ecologische hoofdstructuur, het betreft hier de Overakkerseloop, Vleutloop en de Goorloop tot het 
Eindhovens kanaal. Daarnaast is er ook een recreatieve doelstelling, waarbij gedacht wordt aan het 
herstellen van oude (prehistorische) paden, het aanleggen van wandelpaden, het i.d.m. herstellen van 
de oude landweer op de grens van Lierop en Mierlo, het plaatsen van banken, informatieborden e.d. 
Ook wordt er gekeken of de vissen weer terug in het gebied kunnen komen door de noodzakelijke 
stuwen vis-passeerbaar te maken. De stand van zaken is nu dat er een concept inrichtingsvisie ligt. In 
de klankbordgroep zitten afgevaardigden van: Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Gem. 
Geldrop-Mierlo, Gem. Someren, St. Archeologische Samenwerkingsverband, ZLTO Helmond-Mierlo, 
IVN Asten-Someren, IVN Mierlo, Heemkundekring Myerle en enkele bewoners van het gebied. 
Voor contact: Piet van der Linden. 
 
Uitvoeringsprogramma Molenheide en Kasteelseloop 
Katoenpad. Op de Molenheide liggen nog de restanten van het voormalige Katoenpad. De naam 
verwijst naar de textielarbeiders, die in het verleden dit pad hebben gebruikt om van hun woonplaats 
(omgeving Marktplaats) naar de textielfabrieken in Geldrop te lopen. De Gemeente Geldrop-Mierlo wil 
zich gaan profileren met alles wat met Weven te maken heeft. Om die reden zal er een gedeeltelijke 
reconstructie van dit pad plaats vinden. Daarvoor moet er een pad dwars door een bosgebiedje 
worden aangelegd. Tevens komen er informatie- en beleefborden langs dit pad te staan, waarop iets te 
lezen zal zijn over de weefgeschiedenis van Geldrop en Mierlo. Het geheel zal worden uitgevoerd als 
voetpad, dat van Geldrop (Sluisstraat) naar Mierlo (Kan. Damenstraat) zal lopen. Aangezien er in 
Geldrop al iets op weefgebied is gerealiseerd zal er een en ander op elkaar moeten worden afgestemd. 
Voor contact over het Katoenpad: Theo de Groof Kasteelterrein 
De Gemeente wil het kasteelterrein beleefbaar maken met iets, dat herinnert aan zijn 
bewoningsgeschiedenis, daarvoor moet de precieze locatie van dit gemeentelijke archeologische 
monument worden vastgesteld. 
Voetpad Voortje – Weijer. 
Op de plaats waar in het verleden de Aardborstweg liep, tussen het Voortje en de Weijer, wil de 
Gemeente een voetpad aanleggen. Onderhandelingen tussen de Gemeente en de belanghebbenden 
(eigenaren en aanwonenden) zijn echter nog steeds aan de gang. Voor contact: Henk Simons 

 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Rabobank Peelland Zuid laat verenigingen in hun werkgebied die bankieren bij de Rabobank mee delen 
in de winst, onder de naam Rabo Clubkascampagne. We hadden dit jaar voor het eerst ook een 
pormotiefilmpje ingestuurd. Hoewel we daarmee niet in de prijzen vielen vonden wij en de velen die 
het filmpje hebben gezien, dat onze filmactrices Nelleke en Marij een leuke presentatie met een 
duidelijke boodschap hadden neergezet. Onze vereniging kreeg 199 stemmen die elk goed waren voor 
€ 4,-. Wij hadden als wens voor de Clubkasactie aangemeld: een nieuwe beamer voor onze foto- film 
en andere activiteiten. De opbrengst van € 796,- heeft het mogelijk gemaakt om onze wens te 
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realiseren. Deze professionele beamer kan achter het scherm worden opgesteld, wat uiteraard meer 
mogelijkheden geeft. Wij danken al onze leden die dit, door op ons te stemmen mogelijk hebben 
gemaakt.  
 
 

Weetjes 
 

 
 

*   Op woensdag 10 juni heeft onze voorzitter Theo de Groof op verzoek van IVN 
Mierlo in het Klokhuis een lezing geven over het Eindhovens Kanaal. Deze lezing was voor zowel leden 
als niet leden van het IVN toegankelijk. 
 
*   Op 5 november hebben we op het Oude Raadhuis 4 x een groepje 10, 11 en 12 jarige kinderen 
ontvangen voor een bloedstollende avond, de z.g. Kraaknacht. 
De organisatie hiervan was in handen van de bibliotheek. Van een aantal Mierlose gebouwen: o.a.de 
standaardmolen, Oude Raadhuis en Bibliotheek moesten deze avond de sloten en kettingen van de 
deuren via een code “gekraakt” en verwijderd worden. Waarna ze een spannend / interessant verhaal 
over de betreffende locatie te verwerken kregen. 
 
*   Leo Lenssen heeft onder de vlag van HKMyerle medewerking verleend aan de 
Kersenoogstfeesten. Hij heeft een bijdrage geleverd aan het jubileumboek van 
55 jaar de Kersenpitten en aan de rondleidingen langs de Mierlose kersen boomgaarden. 
 
 
 
 
 
 
Wij danken iedereen weer voor zijn of haar inzet bij de diverse werkzaamheden in projecten, 
werkgroepen en andere activiteiten. 

 
De secretaris, Annie Berkers-Romonesco 
 

 


