Heemkundekring Myerle

Jaarprogramma

2020

Dit is het Jaarprogramma zoals op dit moment is vastgesteld.
Er kunnen eventueel aanpassingen, aanvullingen en wijzigingen op
dit programma worden gedaan. Deze worden digitaal of schriftelijk
aan u bekent gemaakt, maar worden ook vermeld op onze website.
Lezingen, evenementen, excursies, exposities:
Contactpersonen:
Annie Berkers-Romonesco
Marij Damen-v.d. Aa

Info activiteiten: secretariaat:
Burg. v. Lokvenstraat 135
5731 LT Mierlo 0492-664118
www.heemkundekringmyerle.nl

E-mail HKMyerle:
E-mail secretariaatsadres:

info@heemkundekringmyerle.nl
annie.berkers@onsbrabantnet.nl

Contributie:
De contributie voor 2020 is € 18,- per lid. En € 9, - voor gezinsleden,
jeugdleden en partners met hetzelfde postadres. Als u een machtiging
hebt afgegeven, wordt de contributie medio februari/maart van uw
rekening afgeschreven.
Wilt u het zelf overmaken (tenzij u dat al hebt gedaan) dat kan op
onze bankrekening van de Rabobank IBAN NL51 RABO 0134 1598 37
ten name van HKM. Contant aan de penningmeester is ook een
mogelijkheid of u vult alsnog een machtiging in.
Kent u iemand in uw familie, vrienden of kennissenkring die ook
geïnteresseerd zijn in geschiedenis van Mierlo, dan is het
lidmaatschap van Heemkundekring Myerle beslist iets voor hen.
Op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, is iedereen welkom in
het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 134 te Mierlo. Uitgezonderd
de donderdagavonden dat we een speciale activiteit hebben (zie dit
programmaboekje) of neem contact op met het secretariaat.

Bestuurssamenstelling:
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

Hans Klink
Peter v.d. Berk
Annie Berkers-Romonesco
Hans Verhees
Marij Damen-v.d. Aa
Henk v. Sleeuwen
Eveline v.d. Linden

Overzicht Jaarprogramma 2020

Donderdag 16 januari

Bekendmaking en prijsuitreiking van de
Mierlo Puzzel 2019

Dinsdag 28 januari

Presentatie Helmond in 100 “stukskes”.

Medio februari

Foto tentoonstelling Mierlose verenigingen

Woensdag 11 maart

Lezing Strabrechtse Heide

Donderdag 26 maart

Jaarvergadering

Medio Maart/april

Middag: Katechismus, kledingvoorschriften,
Kindsheidoptocht

Dinsdag 7 April

Gildelezing

Woensdag 8 april

I.s.m. IVN, onthullingplaquette Mierlose Zwarte
en fietstocht Kersenbloesem

Maandag 27 april

Meiboomonthulling m.m.v. CV. De Kersenpitten

Donderdag 7 mei

Prestentatie over archief Houtvonken

Zaterdag 16 mei

Dagexcursie: Gorinchem en boottocht over de Linge

Zondag 17 mei

Kerkenproject / Torendag

Zondag 28 juni

Deelname aan Kersenoogstfeest

Zondag 6 september

Fiets - foto- puzzeltocht.

September

Foto tentoonstelling: Onderwijs

Zaterdag 19 september Middag excursie naar Boxtel.
Najaar

Rabo Clubkas Campagne

Maandag 19 oktober

Lezing van boerderij tot woonhuis

Woensdag 4 november

De Kraaknacht

Woensdag 18 November Lezing: De adel in Brabant
December

Fotopresentatie datum nog niet bekend

December

Mierlopuzzel
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Bekendmaking en prijsuitreiking Mierlopuzzel 2019
Datum:
Locatie:

donderdag 16 januari
Trouwzaal Oude Raadhuis, aanvang 20.00 uur

De bekendmaking van de uitslag en de prijsuitreiking heeft op donderdag 16
januari plaatsgevonden in het Oude Raadhuis.
Sponsoren van de prijzen:

HUBO Mierlo

Lezing:

Presentatie Helmond in 100 stukskes

Datum:
Locatie:

door Theo De Jong
dinsdag 28 januari, aanvang 20.00 uur
Geseldonk Cederhoutstraat 44 Mierlo-Hout

Het project om met vondsten (stukskes) van een oude vuilnisbelt verhalen
van 'vruuger' op te halen, heeft onlangs de grote landelijke Archeologieprijs
gewonnen. Het project ontstond na het saneren van de oude vuilstortplaats
in Mierlo-Hout die tot 1967 in gebruik is geweest. Zo’n vuilnisbelt vertelt veel
over hoe mensen in een bepaalde periode leefden. Daarin te wroeten lijkt
een vieze bedoening maar het bleek een ware schat. Ook vroeger gingen
dingen kapot en kwam het zonder te scheiden op de vuilnisbelten terecht.
En het betreft hier een vuilnisbelt die destijds nog een deel van Mierlo was.
De grote variatie aan kapotte en versleten spullen uit die storthopen, de
flessen, emaillen potten en pannen, huisraad, speelgoed, onderdelen van
fietsen en vele andere voorwerpen vertegenwoordigen een tijdsperiode.
Van vooroorlogse crisisjaren, de schaarste tijdens de tweede wereldoorlog en
de wederopbouw periode. Door met deze “stukskes” naar de mensen toe te
gaan kwam Theo er gaandeweg achter dat het ware goud hiervan is dat
mensen onderling verhalen gaan delen aan de hand van de “stukskes”.
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Foto expositie
“Mierlose verenigingen” door Jos van der Vleuten
Datum:
Locatie:

medio februari, doorlopend
Atrium Bethanië

Foto’s van Mierlo’s verleden, altijd interessant. Jos heeft nu naar foto’s
gezocht die uit een iets jongere periode stammen zodat er nog meer mensen
zullen zijn die zich hierin kunnen herkennen.
Ga ze eens bekijken in het atrium van Bethanië, bijna altijd zult u mensen
aantreffen om samen herinneringen op te halen.

Presentatie:
Datum:
Locatie:

Strabrechtse Heide door Rinie Weijts
Woensdag 11 maart, aanvang 20.00 uur
Den Heuvel Mierlo

De kazemat in 1965

het Beuven

Wij hebben met de Strabrechtse Heide een prachtig natuurgebied naast de
deur liggen. Behalve de paarse heidestruiken en veel andere bijzondere
struiken en planten en diersoorten waaronder insecten, de vennen,
stuifzanden, kleinschalige akkers, gagel en wilgenstruwelen en de
schaapskudde. Behalve dat je er eindeloos kunt wandelen en fietsen was het
vroeger dankzij die vele vennen ook geliefd bij zwemmers en schaatsers,
met het hele gezin krootjes (dennenappels) rapen voor de stook en daarna
was het voor ons kinderen heerlijk spelen in de bossen. Voor groepen als de
Scouting was het er geweldig vertoeven. De Kazemat die er nog steeds
aanwezig is zal daar zeker een onderdeel van zijn geweest. Verder nog
bijzondere plaatsen als het Grafven, de Galgenberg en de Hoenderboom met
daar dichtbij het Rondvenneke, ofwel een pingoruïne. Dus meer dan genoeg
de moeite waard om de lezing bij te wonen.
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Jaarvergadering, ontvangst met koffie/thee + vlaai
Datum:
Locatie:

donderdag 26 maart
Vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur
D’n Intheek, Dorpsstraat 113 Mierlo

2019 voorzitterswisseling

In de Jaarvergadering worden het
jaarverslag, de activiteiten en verslag van
de werkgroepen van het afgelopen jaar
doorgenomen.
De notulen van de jaarvergadering 2019
worden toegelicht, de kascontrole, de
verkiezing van de kascontrolecommissie
en bestuursverkiezing zullen passeren.
Het financieel verslag en de begroting
2020 worden door de penningmeester in
beeld gebracht en toegelicht.
De uitnodiging en de verslagen worden
bij u ruim voor d.d. bezorgd. Na afloop
van de vergadering hopen we dat u voor
de gezellige ledenavond waar u wordt
voorzien van een drankje en hapje.

Van katechismus, kledingvoorschriften en
kindsheidoptochten, door leden van HKMyerle
Datum:
Locatie:

medio maart-april
Hof van Bethanië Mierlo

Onder voornoemde titel organiseert Heemkundekring Myerle in samenwerking met Savant in Hof van Bethanië een informatieve en gezellige
ochtend/middag over het katholiek lager onderwijs in Mierlo in de periode
1870 - 1970. Eveline van der Linden houdt een korte lezing over de
geschiedenis van de toenmalige Luciaschool en Johannesschool. Daarna is
er volop gelegenheid om oude herinneringen op te halen aan uw eigen
lagere school in Mierlo of elders. Marianne van der Zwan en Mien van de
Goor zorgen voor de muzikale omlijsting van de ochtend/middag aan de
hand van oude kinderliedjes en liedjes die gezongen werden tijdens de
kindheidsoptochten. Voor iedereen toegankelijk maar vooral ook worden de
bewoners van Bethanië erbij betrokken
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Lezing:

Datum:
Locatie:

Gilde St. Catharina en St. Barbara en de
Brabantse Schutsgilden, ontstaan en betekenis
door Ruud de Haan en Felix Crooymans
Dinsdag 7 april, aanvang 20.00 uur
Gildehuis Oudvensestraat 9 B (ingang hockeyveld)

Een Gilde was in de tijd van het ancien régime een belangenorganisatie van
personen met hetzelfde beroep, waarmee een Ambachtsgilde werd bedoeld.
Maar met de Gilden zoals wij die nu nog kennen bedoelen we de
schuttersgilden die als doel hadden geloof en gerechtigheid te beschermen.
Veel van deze schuttersgilden werden al vóór het ontstaan van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht, vermoedelijk tussen de 11e en
13e eeuw. Het is geen toeval dat ze in dezelfde periode als de steden tot
stand kwamen, want die moesten hun eigen verdediging gaan verzorgen. De
eerste schuttersgilden ‘beschutten’ de burgerij, maar hun takenpakket werd
al snel uitgebreid met de verdediging van muren en grachten. De Mierlose
schutterijen zijn vanaf de oprichting begin 15 e eeuw zonder onderbreking
blijven bestaan. Tegenwoordig hebben de schuttersgilden nog een
ceremoniële en sportieve functie en zijn sterk verbonden aan de plaatselijke
gemeenschap. Zij dragen bij aan het behoud van de identiteit en het
karakter ervan, door tradities te behouden en te zorgen voor het
gemeenschapsgevoel.
Vóór de pauze een algemeen gedeelte door Felix Crooymans van het gilde
St. Catharina en Barbara uit Geldrop die kan putten uit een rijke ervaring als
gildebroeder, hij is tevens voorzitter van de kring Kempenland
Na de pauze zal Ruud de
Haan over het eigen gilde
St. Catharina en Barbara
over het leven van deze
heiligen kunnen vertellen en
beelden laten zien.
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Onthulling plaquette bij beeld de Kersenplukker
en fietstocht Kersenbloesem met IVN Mierlo en HKMyerle
Datum:
Locatie:

Woensdag 8 april, 18.30 uur
Plein hoek Vesperstraat/Dorpsstraat

De geschiedenis van Mierlo en de Mierlose Zwarte
kersen zijn voor altijd met elkaar verbonden. Het beeld
de Kersenplukker heeft vanaf 1982 in de Vesperstraat
naast het gemeentehuis gestaan. Enige tijd geleden is
het verplaatst naar Dorpsstraat 208 waar het beter tot
zijn recht komt. Maar een beschrijving van het beeld
ontbrak nog steeds.
De werkgroep Mierlose Zwarte van het IVN (bestaat
dit al jaar 25 jaar) en HKMyerle hebben de handen in
elkaar geslagen en er een gezamenlijk project van
gemaakt. Het resultaat is een mooi bord met een
passende tekst dat op woensdag 8 april zal worden
onthuld door wethouder Rob van Otterdijk.
Daarna wordt de 14 km lange Kersenbloesemroute
Mierlose Zwarte gefietst waar iedereen aan kan
Deelnemen.

Meiboom onthulling m.m.v. CV. De Kersenpitten
Datum:
Locatie:

Maandag 27 april, aanvang 10.00 uur
Plein tussen Patronaat, Pastorie en achterzijde kerk
Op Koningsdag maandag 27 april wordt voor de
21e keer de Meiboom opgezet. Ook dit jaar zal
weer een schild van een jubilerende vereniging
aan de Meiboom worden onthult: 60 Jaar
Carnavals vereniging De Kersenpitten. In onze
Mierlopuzzel 2019 hebben we kunnen lezen dat er
in onze regio al in 1594 eikenbomen werden
gekapt die werd opgericht als Meiboom.

2019 Jan Coolen van het Parochieel Mannenkoor
onthuld het schild
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Presentatie: Pioniers Houtvonken door Rinie Weijts
Datum:
Locatie:

Donderdag 7 mei, aanvang 20.00 uur
Geseldonk, Cederhoutstraat 44 Mierlo-Hout

Parochieblad de Houtvonken was vanaf 1968 in Mierlo-Hout de schakel
tussen Kerk, scholen, bedrijfsleven, verenigingen en de Mierlo-Houtse
gemeenschap. Men kon er o.a. mededelingen, oproepen doen of reacties
geven. Om financiële redenen was Houtvonken genoodzaakt om na 50 jaar
het blad op te heffen. Het omvangrijke fotoarchief van ruim 60.000 foto’s
werd eerder tijdens een feestelijke overdracht aan de HKMyerle geschonken.
Op 7 mei a.s. zullen we als dank en tegenprestatie een Power Point
presentatie geven in de Geseldonk. Aan de hand van ca. 160 foto’s en
afbeeldingen zal Rinie een overzicht geven van de noodzaak, oprichting,
doelstelling en het reilen en zeilen decennia lang. De pioniers van het eerste
uur en de velen vrijwilligers vanaf de oprichting tot heden zien we in de
presentatie terug.

Dagexcursie met de bus:
Naar Gorinchem met boottocht over de Linge
Datum:
Vertrek:

Zaterdag 16 mei
Den Heuvel Mierlo
De beschrijving en de uitnodiging voor deze
dag krijgt u ruim op tijd in een Nieuwsbrief.
De inschrijfdatum is gepland op:
Donderdag 9 april vanaf 19.00 uur in het
Oude Raadhuis.

Stolberg 2019

Foto bron: rederij Leerdam
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Middeleeuwse Torendag “Kerken in de Peel”
Datum:
Locatie:

zondag 17 mei, aanvang ± 12.00 uur
H. Luciakerk in Mierlo

Op de Torendag presenteren o.a. de heemkundekringen uit de regio 14
locaties waar nog de middeleeuwse kerk te zien is, of kerklocaties waar
alleen nog maar een toren staat of op een andere manier bewijzen dat er
een kerk is geweest. In Mierlo is de aanwezigheid van de toren van de
voormalige kerk binnen de toren van de huidige kerk de reden dat wij voor
de negende keer al weer meedoen met het project. Op 17 mei kan de
H. Luciakerk weer worden bezichtigd van 13.00 tot 16.00 uur. De kerktoren
kan weer worden beklommen voor een goed zicht op de klokken en
gewelven én een mooi uitzicht over Mierlo.
Leden van onze Heemkundekring zijn aanwezig voor uitleg.

Kersenoogstfeest 2020
Datum:
Locatie:

weekend van 26, 27 en 28 juni
Mierlo

Het Kersenoogstfeest is in een andere opzet
terug in Mierlo, het is nu een twee jaarlijks feest
geworden. In 2018 hebben we op verzoek
van de organisatie op het feestterrein een leuke
kraam ingericht. Wat het dit jaar zal zijn is ons nog
niet bekend, maar we houden er wel rekening mee
dat onze medewerking eventueel kan worden
gevraagd.
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Foto bron: Kersenpitten

Fiets-foto-puzzeltocht in en rond onze gemeente
Datum:
Locatie:

zondag 6 september
Vertrek vanaf Oude Raadhuis, aanvang ± 13.00 uur

Rien Romonesco en Jan Raaijmakers zetten voor de 5e keer voor ons deze
fiets-foto-puzzel tocht in elkaar. De bedoeling van deze tocht is dat u langs
een mooie route, gefotografeerde objecten herkent. Onderweg er een pauze
met een versnapering. Gewoon een leuke gezellige tocht om op een
ontspannend manier toch actief bezig te zijn.
En om tegelijkertijd onze omgeving eens met andere ogen te bekijken.
De tocht is 20-25 km. Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom

zoekplaatjes 2019

Foto tentoonstelling: Onderwijs
September, tijd en locatie nog niet bekend.

Rabo Clubkas Actie stemt u mee, stem voor HKMyerle
Datum:

Najaar 2020

De Rabobank Clubkas Campagne wordt Rabo Club Support en ook de
periode gaat veranderen. Leden kunnen eind september stemmen
uitbrengen en in oktober vindt de uitreiking van de cheques plaats.
Clubs en verenigingen maken de leden, de buurt en de lokale samenleving
sterker. Het is de plek waar de leden samenkomen, talenten worden
ontplooid én benut. Rabobank ondersteunt dat zodat zij kunnen blijven doen
wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter en sterker maken.
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Middagexcursie naar Boxtel
Datum:
Locatie:

Zaterdag 19 september aanvang ± 14.00 uur
Boxtel

We hebben weer een mooie locatie uitgezocht voor een bezoek met
rondleiding in onze omgeving. Dit keer is het Boxtel waarvan wij misschien
zeggen: wat is daar te zien. Nou, dat is best heel veel, de plaats Boxtel telt
36 rijksmonumenten en 149 gemeentelijke monumenten. De belangrijkste
zijn de St. Petrus basiliek en kasteel Stapelen die in de rondleiding worden
opgenomen. Op Internet zijn veel afbeeldingen te vinden van deze
bezienswaardigheden, maar dankzij de AVG wet nemen wij ze liever niet op
in dit Jaarprogramma.

Lezing:

Van boerderij tot woonhuis

Datum:
Locatie:

door Piet Beekman
Maandag 19 oktober, aanvang 20.00 uur
Den Heuvel Mierlo

Mierlonaar Piet Beekman was in zijn werkzame leven als bouwkundige
verbonden aan de Hogeschool Eindhoven en had zitting in diverse
welstandscommissies. Vanuit dat perspectief is hij de juiste persoon om voor
ons een lezing te geven over het aanpassen of ombouwen van een boerderij
naar een verantwoorde constructie tot woonhuis en dat toch zijn karakter
kan blijven behouden.
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De “Kraaknacht” i.s.m. Bibliotheek Dommeldal Mierlo
Datum:
Locatie:

Woensdag 4 november
in het Oude Raadhuis van 19.00 tot 20.30 uur
Ook voor dit jaar hebben we weer onze
medewerking toegezegd voor medewerking
aan de Kraaknacht, georganiseerd door
Bibliotheek Mierlo. Wij nemen zoals
gewoonlijk de leeftijdscategorie van 10-11
en 12 jarige voor onze rekening. Een ruimte
in het Oude Raadhuis wordt omgetoverd tot
een iets spookachtige omgeving waarin een
spannend verhaal wordt verteld.

Lezing:

De Adel in Noord-Brabant 1814-1918 door

Datum:
Locatie:

Klaasje Douma
18 november
D’n Intheek (bibliotheek) Dorpsstraat 113

Klaasje Douma is penningmeester van Heemkundekring Heeze-LeendeZesgehuchten. Zij is gepromoveerd met het proefschrift: De Adel in NoordBrabant 1814-1918. Het behandelt een groep mensen die zowel in de
geschiedschrijving over Brabant als die over de adel onder de radar gebleven
is. In de lezing krijgt deze ‘vergeten’ groep de volle aandacht. Wat was de
achtergrond waartegen en de context waarin de adel in Noord-Brabant tot
stand kwam. Na de pauze gaat het over het leven van de adel. We kunnen
dan denken aan de rol die het huwelijk en de daaruit resulterende
huwelijksnetwerken daarin speelden of de omgang met elkaar in
verenigingen en sociëteiten. Een deel van de adel in onze provincie kunnen
we rekenen tot de landadel en over het leven van de Brabantse landedelman
als jager, lokale of regionale ‘heer’ of bewoner van zijn huis en landgoed valt
genoeg te vertellen. Dit deel van de lezing kent geen ‘vaste’ inhoud maar
wordt zoveel mogelijk aangepast aan de locatie (dus voor ons Mierlo en
directe omgeving) waar de lezing wordt gehouden, zodat, indien mogelijk,
lokale en regionale edelen figureren in het verhaal.
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Fotopresentatie door Rinie Weijts
Datum:
Locatie:

december, exacte datum is nog niet bekend.
denheuvel Heuvel 2 Mierlo

De inhoud en datum van deze presentatie
moet nog worden ingevuld.

Mierlo Puzzel 2020
Wanneer:
Waar:
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Vanaf half december
onze website www.heemkundekringmyerle.nl

Vanaf half december komt de Mierlopuzzel 2020 uit: Kijk daarvoor op onze
website en indien mogelijk komt het ook in een plaatselijk Nieuwsblad.
Puzzelt u dan ook weer mee?

Voorbeeld 2019
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