
 
Nieuwsbrief april 2015 
 
Quiz over de historie van Mierlo op zondagmiddag 19 april. 
 
Wij organiseren voor de 3e keer de Mierlose historische Quiz.  
Vóór de pauze spelen panels, met elk 5 mensen. We hebben  
teams als De Heren van Mierlo, Gilde St. Catharina en  
Barbara, de Beeldherkenningsgroep, Mierloos Wanhoop  
gratis bier aan de bar (Hans Klink). 
De vragen die worden gesteld gaan over een breed scala van  
jonge of iets oudere min of meer historische feiten. Over een 
aantal feiten en gebeurtenissen zal zeker moeten worden  
overlegd, maar er komen ook wetenswaardigheden aan de 
orde die beslist nog heel vers in het geheugen liggen.  
De vragen worden gesteld met PowerPoint waaraan veel foto’s worden toegevoegd en die laten we 
zien op ons nieuwe grote scherm.   
Na de pauze wordt ook het publiek betrokken bij de quiz. Iedereen kan dan vrijblijvend zijn of haar 
kennis over Mierlo testen, over mensen, gebouwen, gebeurtenissen, leuke plekjes in Mierlo etc. Dit 
gedeelte neemt Hans Klink voor zijn rekening. En René Weijmans zal weer onze gastheer zijn.  
Een ieder is van harte welkom op deze middag, ook voor Mierlo-Houtenaren is de quiz zeker 
interessant en natuurlijk hopen we dat ook de panelleden zullen zorgen voor veel supporters. Het zal 
voor u en voor ons een leerzame, maar vooral een gezellige middag worden waarin we van elkaar iets 
kunnen leren over de geschiedenis van Mierlo. Het gaat natuurlijk vooral om de eer, maar toch zal er 
een aardige attentie zijn, zowel voor de winnaars van de panels als voor de winnaars van na de pauze. 
Aanvang 14.00 uur in de zaal van Partycentrum Den Heuvel, de entree en de deelname na de pauze is 
voor iedereen gratis. Dus breng op deze zondagmiddag uw familie of vrienden mee. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14 April presentatie “Over ‘t Spoor” door Rinie Weijts op Mierlo-Hout. 
Onder de naam “Mierlo-Hout over ’t Spoor” zal Heemkundekring Myerle op dinsdag 14 april a.s. een 
PowerPoint fotopresentatie houden in de Huijsakker. De presentatie is in handen van Rinie Weijts die 
u meeneemt naar het Mierlo-Hout van zijn jeugd dat toen nog deel uitmaakte van het dorp Mierlo. 
Aan de hand van meer dan 140 foto’s en afbeeldingen zal hij daarbij tekst en uitleg geven. Het beloofd 
een boeiende en interessante avond te worden. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. 
De zaal is open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur in Den Huijsakker,  Rabo-gebouw aan de 
Hoofdstraat 133-A in Mierlo-Hout. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Meiboom koningsdag 27 april met gymnastiekvereniging Uno Animo 
De ringen van de Meiboom worden op 20 april versierd en een paar dagen later zal de Meiboom 
worden opgezet. Wilt u bij dat opzetten eens aanwezig zijn, neem dan contact met ons op voor het 
exacte tijdstip.  
Op Koningsdag maandag 27 april a.s. zullen we m.m.v. Uno Animo het nieuwe schild aan de Meiboom 
onthullen. Aanvang ± 9.50 uur op het Patronaatsplein. Zie ook de publicatie in de MooiMierlo krant. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 
Inschrijving Excursie naar Diest en kolenmijn Beringen 
In het begin van week 17 krijgt u de uitnodiging voor inschrijving van de excursie binnen en die moeten 
uiterlijk 10 mei bij ons binnen zijn. Denkt u daaraan deel te willen nemen maar bent u in die periode 
op vakantie, neem dan vooraf contact op met het secretariaat. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zilveren Draaginsigne van Brabants Heem voor Giel Verest. 
Tijdens onze jaarvergadering donderdag 26 maart, heeft Giel Verest de Zilveren Draaginsigne met 
oorkonde van Brabants Heem ontvangen uit handen van secretaris Harrie Boot. Deze onderscheiding 
was door ons bestuur aangevraagd met de volgende motivatie: Van 1999 tot 2012 was Giel lid van ons 
bestuur waarin hij met een onderbreking van een paar jaar de functie van penningmeester vervulde. In 
2008 droeg hij het penningmeesterschap over, maar na het onverwachte overlijden van zijn opvolger 
Frans in 2010 nam hij spontaan weer het beheer van onze financiën op zich tot er in 2012 een nieuwe 
penningmeester was. In onze bibliotheek heeft hij mede onze documentatie gedocumenteerd en in 
een database ingevoerd. In de archeologie heeft hij zijn steentje 
bijgedragen, behalve met de schop en troffel, ook met het aan  
de werkgroep rapporteren van zowel legale als minder legale  
activiteiten op archeologisch terrein. Maar het belangrijkste was  
en is nog steeds zijn specialiteit: Genealogie ofwel stamboom- 
onderzoek. Een grote klus was het onderzoek en invoeren van  
het burgerlijk bestand van alle Mierlonaren vanaf 1810. Velen  
heeft hij al kunnen helpen met het onderzoek naar hun Mierlose 
voorouders. Daarbij was hij ook altijd bereid om hand- en  
spandiensten te verrichten. En nog steeds is hij heel actief,  
op de donderdagavonden is hij vrijwel altijd aanwezig in het  
Oude Raadhuis om zoveel mogelijk behulpzaam te zijn en te helpen genealogische vragen op te lossen. 
Dat alles was voor Brabants Heem voldoende reden om de aanvraag te honoreren. Giel was heel 
verrast, dankbaar en trots op deze onderscheiding die hij in het bijzijn van zijn vrouw Anneke heeft 
ontvangen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MusicBall 
Op woensdagmorgen 18 maart is in combinatie met de Boomplantdag aan de Atalanta op Luchen een 
speeltuin in de vorm van een vlinder geopend. Kinderen van de Loeswijkschool hebben samen met het 
IVN bomen geplant en tevens de speeltoestellen uitgetest. Maar de speeltuin is ook nog voorzien van 
een MusicBball. Draai aan de slinger en je hoort momenteel een verhaal over de geschiedenis van 
Luchen. Onze Heemkundekring heeft haar medewerking verleend aan de realisatie van de MusicBall 
met name door het aanleveren van het archeologisch verhaal.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanbevolen Boek 
Onlangs is het Landschapsboek “Dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkopen”  
(gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000) verschenen.   
Het gaat over duizend jaar geschiedenis van de woeste gronden in de zogenoemde Meierij. De Meierij 
strekte zich uit over ongeveer 2700 km² in een vlak van circa 60 bij 70 kilometer, Mierlo komt hierin 
ook meermalen aan bod. Het gaat over de gemene of gemeenschappelijke collectief gebruikte 
gronden door groepen omwonenden of inwoners van gehucht of dorp. Die gronden werden min of 
meer ongecultiveerd extensief ingezet voor de landbouw.  
Het boek is te koop in de boekhandel in Geldrop, maar onze voorzitter Theo de Groof is in het bezit 
van het boek en daar mag het ingezien worden en eventueel ook wel even geleend worden.  
 
 
 
 


