Visie
(Waar gaan we voor, wat is onze droom en wat verbindt ons met elkaar.)
De Heemkundekring Myerle heeft een sleutelfunctie in het verzamelen, ontsluiten, bewaren en
beheren van materieel en immaterieel erfgoed voor de gemeenschap van Mierlo en Mierlo-Hout en
onderzoekt geografische, genealogische en historische aspecten van deze specifieke regio.

Missie
(Waar staan wij voor, onze missie, beschrijft kort en bondig wie we in essentie zijn en wat we
doen.)
De Heemkundekring Myerle is van en voor de gemeenschap van Mierlo en Mierlo-Hout in het
algemeen en van en voor haar leden in het bijzonder.
Wij willen in brede kring belangstelling wekken voor plaats en streek door leden en
belangstellenden te betrekken bij historisch en archeologisch interessante projecten. Hiertoe
organiseren we activiteiten die heemkunde dichter bij de mensen brengt. Hierbij steunen we op de
gemeenschap en leden en zorgen voor hun actieve bijdrage.
Verder onderzoeken en bestuderen we verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde
behoren en doen daarvan verslag in woord, beeld en geschrift.
Wij verlenen medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, voorwerpen
en zaken in de meest uitgebreide zin. Wij zullen hiervan door middel van publicaties, lezingen en
exposities verslag doen aan de gemeenschap van Mierlo en Mierlo-Hout en dragen zo bij aan het
behoud van het culturele erfgoed.

Toelichting op onze missie
De Heemkundekring Myerle is van en voor de gemeenschap van Mierlo en Mierlo-Hout in het
algemeen en van en voor haar leden in het bijzonder.
Wij willen als vereniging een plaats hebben in Mierlo en Mierlo-Hout voor alle leden
van onze vereniging, maar ook voor de inwoners van ons werkgebied die
belangstelling hebben voor hun heem. Voor niet inwoners die een betrokkenheid bij
Mierlo en Mierlo-Hout hebben is bij ons ook plaats.
Wij willen in brede kring belangstelling wekken voor plaats en streek door leden en
belangstellenden te betrekken bij historisch en archeologisch interessante projecten. Hiertoe
organiseren we activiteiten die heemkunde dichter bij de mensen brengt. Hierbij steunen we op de
gemeenschap en leden en zorgen voor hun actieve bijdrage.
Wij willen als vereniging uitdragen waarvoor we staan. We doen dit door het
organiseren van lezingen door zowel mensen van buiten als van binnen de
vereniging. De lezingen vanuit de vereniging worden veelal voorafgegaan door een
historisch of anderszins onderzoek van het betreffende onderwerp. De jaarlijkse

oprichting van de Meiboom is een activiteit waardoor de vereniging goed zichtbaar
wordt in de gemeenschap. De koppeling met andere verenigingen door middel van
de schildjes aan de Meiboom is een waardevolle toevoeging. Ook organiseren we
jaarlijks meerdere tentoonstellingen, naast onze permanente tentoonstelling. In de
wisselende tentoonstellingen brengen we dat wat mensen bijzonder bezig houdt (of
hield) onder aandacht van de gemeenschap. We streven ernaar om zoveel mogelijk
de leden te betrekken bij het organiseren van de lezingen en de tentoonstellingen.
Dit onder andere door een bijdrage te vragen bij het samenstellen van het
jaarprogramma.
Verder onderzoeken en bestuderen we verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde
behoren en doen daarvan verslag in woord, beeld en geschrift.
Historisch, cultureel, genealogisch en archeologisch onderzoek wordt door leden
van de vereniging permanent of in voorkomende speciale situaties uitgevoerd. Waar
nodig onder toezicht van de overheid of erfgoedinstellingen. Het onderzoek wordt
gedocumenteerd en gearchiveerd. Zoveel als mogelijk is worden de onderzoeken
ook gepubliceerd via lezingen, het verenigingsblad, de website of periodieken van
regionale of boven regionale erfgoedinstellingen. Leden van de vereniging zijn
bezig met genealogisch onderzoek van Mierlose families. Ondersteuning bij
genealogisch onderzoek door individuele leden wordt geboden.
Wij verlenen medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, voorwerpen
en zaken in de meest uitgebreide zin. Wij zullen hiervan door middel van publicaties, lezingen en
exposities verslag doen aan de gemeenschap van Mierlo en Mierlo-Hout en dragen zo bij aan het
behoud van het culturele erfgoed.
De vereniging besteed veel tijd aan bestuderen en behouden van heemkundig
interessante zaken. Oude gebruiks- en siervoorwerpen worden door de vereniging
verzameld en onderhouden. Ook het documenteren van de toponiemen, het
vastleggen van de kadastrale geschiedenis van de percelen in Mierlo en Mierlo-Hout
en het onderhouden van archeologisch interessant vondsten is een belangrijke
tijdsbesteding van verschillende leden. Het bestuderen en conserveren van foto en
film materiaal behoort tot de activiteiten van de vereniging. Het vaststellen wat en
vooral wie er precies op het beeldmateriaal staan is historisch interessant. Het
conserveren en bewerken van het materiaal is belangrijk om er zorg voor te dragen
dat dit voor het nageslacht toegankelijk blijft. Jaarlijks wordt in een foto- en
filmavond verslag gedaan van dit werk. De verenging heeft een grote verzameling
bidprentjes van Mierlonaren en inwoners van Mierlo-Hout. De koppeling met het
genealogisch onderzoek brengt interessante stambomen tot stand.
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