
 1 

 
Jaarverslag 2013 
Lezingen, excursie, exposities, evenementen. 
 
De expositie “Kerstnostalgie” door Riky v. Seggelen en Maria Gruijters die gestart was in 
december 2012, was ook in de 1e week van januari nog te bekijken in het Oude Raadhuis. 
 
Lezing “Een kwart eeuw Milo, confectie van Mierlose bodem” door Rinie Weijts op 
donderdag 24 januari. 

  Het is Rinie gelukt om dankzij de medewerking van mevr. Verhoeven en veel oud-  
  werknemers een goed beeld te schetsen van 25 jaar Milo. Door de goede presentatie  
  en het tegelijkertijd uitbrengen van een boekwerk over de Milo geschiedenis met   
  vooral veel foto’s van personeelsleden in het atelier, reisjes en jubilea haalden we een  
  bezoekers aantal van over de 200 en een grote omzet in de verkoop van de boekjes. 

 
Lezing “Traditie” door Jan Franken op maandag 25 februari. 
In roerige tijden zijn we weer op zoek naar onze eigen identiteit. Wie we zijn, kun je zien 
aan wat we doen. Wat doen we alsof het vanzelfsprekend is, en waarom doen we 
dat zo? Vaste gewoontes maken het leven wat gemakkelijker en geven het leven zin. 
Een goede lezing over Brabantse tradities, waarvan we er velen hebben en er vaak aan 
meedoen zonder het zelf te beseffen.  
 
Jaarvergadering op donderdag 21 maart in het Oude Raadhuis.  
Na de koffie en thee met vlaai in de secretariskamer hebben we de jaarvergadering 
gehouden in de trouwzaal. Daarna hebben de avond al “buurtend” door gebracht op de 
zolder. 
 
Op dinsdag 9 april  filmavond in De Huijsakker in Mierlo-Hout. 
Om het fotoarchief van Jan Huijbers dat Jan jaren geleden aan ons had toevertrouwd 
en dat inmiddels helemaal was gescand te ontsluiten hadden we de hulp ingeroepen van 
de oudere Mierlo-Houtse inwoners. Dat was een groot succes waaruit waardevolle 
contacten zijn ontstaan. 
 
Expositie vanaf 21 april “Lezen voor de jeugd is van alle tijden”. 
Zoals de titel al suggereert ging het om oude jeugdboeken en we hebben de vitrines 
geheel kunnen vullen met de collecties van een aantal van onze leden. Er was veel 
enthousiasme bij de bezoekerswaar te nemen bij het zien van de titels als  “onder 
Moeders Vleugels, Heidi, Mariska de circusprinses. En series als Wipneus en Pim, Pinkeltje, 
Kapitein Rob, Eric de Noorman, De Vijf, De Zandmannetjes, Arendsoog en Witte Veder, 
Puk en Muk, Witte Raven, Joop ter Heul enz. Alles mooi aangevuld met oude affiches, 
advertenties van boekreclames, oude boekenleggers enz.  
 

  “Nieuwe” ledenavond op donderdagavond 23 mei.  
  Voor de eerste keer in de geschiedenis van onze vereniging hadden we hen   
  die de laatste 4 á 5 jaar lid zijn geworden op het Oude Raadhuis uitgenodigd.  
  Dat “nieuw” was dus betrekkelijk, een aantal van hen waren inmiddels ook al goed  
  bekend bv. door hun regelmatige aanwezigheid op de donderdagavonden,    
  Jaarvergadering, in de werkgroepen of anderszins. Maar dat gold niet voor iedereen en   
  zij hebben de avond als gezellig en nuttig ervaren. Ze zijn rondgeleid door het Oude  
  Raadhuis met uitleg over de bouwgeschiedenis van het pand en van wat wij allemaal in  
  huis hebben. En uiteraard ook over de activiteiten van de werkgroepen en de mogelijk- 
  heden voor informatie op heemkundig gebied. Deze activiteit moet een regelmatig   
  terugkerend onderdeel worden van ons programma.        

 
Meiboom 30 april met m.m.v. het jubilerende DKJO. 
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Na een controle van de meiboom, het versieren van de ringen, het opzetten een aantal 
dagen voor de “grote” dag werd het op een wat koude maar zonnige 30 april weer een 
geslaagd feest. Waarop samen met een gelegenheidskoortje alle toeschouwers 
gezamenlijk het DKJO lied ten gehore hebben gebracht. 
 
Middeleeuwse Kerktorenroute op 9 mei Hemelvaartsdag. 
Op Hemelvaartsdag heeft Henk Simons samen met nog een aantal leden van HKMyerle de 
H. Luciakerk weer open mogen stellen voor het publiek. Doel van de openstelling is om 
aandacht te vragen voor kerkterreinen in Z-O Brabant, waarvan de geschiedenis teruggaat 
tot vóór 1250. Door middel van een Powerpoint presentatie en een film werd de 
geschiedenis van dit middeleeuwse kerkterrein en het omliggende gebied uitgebeeld. De 
toren kon worden beklommen waardoor de middeleeuwse toren die nog aanwezig is in de 
huidige toren goed te bekijken was. In het najaar brachten de andere deelnemers aan dit 
middeleeuwse kerkenproject uit de regio een bezoek aan Mierlo. Dit bezoek leverde 
enkele bruikbare suggesties op om meer bezoekers te trekken.  
 
Dag-Excursie naar Bad-Münstereifel en Schloss Brühl op zaterdag 25 mei. 
Met 56 personen vertrok de bus op zaterdagmorgen naar Bad-Münstereifel, waar we na 
aankomst van koffie of thee met gebak genoten in het Kurhaus, waar we bij toeval een 
klein babbeltje konden maken met schlagerzanger Heino. Na de rondleiding door het mooi 
stadje met veel vakwerkgebouwen en de lunchpauze vertrok de bus naar Schloss 
Augustinusburg in Brühl. Na het bezoek aan dit majestueuze slot hebben we alvorens naar 
Mierlo te vertrekken de dag afgesloten met het diner in restaurant Rustika in 
Kaldenkirche-Nettetal. 
 
De in juni geplande nostalgische markt kon niet door gaan omdat er zich slechts 
enkele leden hadden aangemeld voor deelname aan de markt. 
 
Middag excursie naar Roermond op zaterdag 31 augustus.  
Die middag hebben we onder begeleiding van gidsen van de VVV van Roermond 
de binnenstad bekeken en daar veel verrassende ontdekkingen gedaan. 
Roermond is relatief dicht bij huis en toch wisten weinigen van ons hoeveel mooie 
elementen de stad rijk is. Het weer was heel goed, waardoor de meeste deelnemers de 
middag hebben afgesloten op een terrasje aan de markt met het Stadhuis en de St. 
Christoffelkathedraal. 
 
Lichtjesroute op 4 oktober 
De firma Bergerhof heeft ons weer in de gelegenheid gesteld om de Lichtjesroute in 
Eindhoven te rijden. En gelukkig was het weer zo goed dat we de tocht konden maken 
met de Cabriobus, want dat voegt toch weer een extra dimensie toe aan deze tocht die 
ons herinnert aan onze bevrijders. 
 
De historische Quiz op 27 oktober  
In Partycentrum Den Heuvel hebben we met 6 teams van elk 5 deelnemers en veel 
supporters in de zaal onder leiding van presentator René Weijmans een succesvolle 
quizmiddag gehad. De teams hebben gespeeld in het 1e deel van de middag. De 
wisseltrofee was voor het team van Zanggroep Generation. Na de pauze werd iedereen in 
de zaal bij de quiz betrokken met dialectvragen en details foto’s van bekende en minder 
bekende plekjes in Mierlo. Ook hier werd flink gescoord, waaruit vier winnaars kwamen 
die van de 30 vragen slechts 2 of 3 fouten hadden. En weer kwamen de winnaars uit het 
team van Generation. Op deze middag is onze website: www.heemkundekringmyerle.nl 
officieel de lucht ingegaan. Omdat de verwezenlijking van de website te danken was aan 
de financiële bijdrage van het Rabo Coöperatiefonds werd door een van de leden van het 
fonds met een druk op de knop de site geopend.  
 
Lezing “Eindhovens Kanaal 21 november door voorzitter Theo de Groof 
Nadat bleek dat de Zuid-Willemsvaart welvaart bracht in Helmond wilde Eindhoven ook 
erg graag een aansluiting naar de Zuid-Willemsvaart. Eindhoven heeft het kanaal zonder 
overheidsgelden zelf gegraven waardoor het ook eigendom van Eindhoven werd. In het 
najaar van 1845 begonnen met de werkzaamheden kon het al op 28 oktober 1846 worden 
geopend. Theo schetste de problemen bij de aankoop van de benodigde gronden, de 
moeilijkheden bij de graafwerkzaamheden aan het kanaal, en de onderhouds- en 
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herstelwerkzaamheden, hoe de leefomstandigheden waren in de periode van de aanleg 
van het kanaal, de oorzaken van dijkdoorbraken enz.   
Een heel goede lezing die dit jaar in een themanummer van De Myerle Koerier zal worden 
uitgebracht.  
 
Filmavond met “beelden van oud Mierlo” op donderdag 12 december.   
Samenstelling en presentatie door Rinie Weijts. Behalve een leuke korte film van Ria v.d. 
Putten met Henny Huisman, was de traditionele foto/filmavond deze keer gewijd aan een 
speciale periode uit onze geschiedenis. Namelijk de gebeurtenissen in Mierlo in de 
periode dat “onze Mierlo jongens” in Nederlands-Indië uitgezonden waren. De 
correspondentie uit die periode is vastgelegd en was als uitgangspunt genomen voor deze 
avond. De opzet en invulling van deze foto/filmavond was interessant en representatief 
voor een tijdsperiode in de vorige eeuw. 
 
 
In december was de expositie “Handgereedschap opnieuw bekeken” te zien. 
Een uitgebreide verzameling gereedschap, voornamelijk uit de 1e helft van de vorige 
eeuw was door Hans Berkers bijeengebracht en in onze vitrines gerangschikt voor een 
mooie expositie. Gereedschap voor beroepen van timmerman, schrijnwerker en 
restaurateur. Voor het uitoefen van hun beroep konden zij niet zonder goed gereedschap 
dat dan soms ook de eeuwen trotseerde. Diverse stukken uit de verzamelingen worden 
door de verzamelaars nog steeds gebruikt voor het maken van een mooi werkstuk of 
restauratie van bv. antieke meubelen.  
“De Orlosimaaker”, tegelijkertijd met voornoemde expositie was een compositie 
samengebracht van materiaal en gereedschap van voor het maken van horloges. Allerlei 
klein en fijn gereedschap dat nodig was voor het precisiewerk van het vak van 
horlogemaker zoals horlogekastopeners. Maar ook vele soorten wijzerplaten en horloge 
glaasjes en een spoelmachine voor zakhorloges. 
 
December Heemkunde puzzel 2013 
In december hebben we de Heemkundepuzzel 2013 weer georganiseerd samen met ’t 
Contact. De puzzel is zowel in ’t Contact als op de website gepubliceerd. Op grond van de 
reacties op de voorgaande editie is de puzzel aangepast, zodat zowel de omvang als de 
moeilijkheidsgraad verlaagd is. Dit is een succesvolle actie geweest, want we hadden dit 
jaar veel meer reacties dan vorige jaar. Deze reacties kwamen vrijwel allemaal binnen via 
de website, wat ook weer aangeeft dat de website een prima aanvulling is van de 
bestaande communicatiemogelijkheden in de vereniging. Op 23 januari konden de 5 
prijswinnaars hun prijs in ontvangst nemen in een gezellige bijeenkomst in het Oude 
Raadhuis, dit mede dankzij de sponsoren van de puzzel : Plus Hans van Aerle, Multimate 
Maurice van Gogh en Bottelarij Marcel Scheepens. De winnaars zijn allemaal afkomstig uit 
het werkgebied van onze vereniging. Mooi was dat er zowel mensen uit Mierlo als Mierlo-
Hout bij waren en dat verschillende deelnemers en prijswinnaars geen lid zijn van de 
vereniging. We bereiken met de puzzel dus een grote doelgroep. De winnaars gaven 
allemaal aan het een prettig format te vinden, dus we zullen op de ingeslagen weg 
voortgaan.  
 
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 13 maart waren we met 3 bestuursleden te gast bij de 
Heemkundekring van Deurne en op 9 oktober hebben wij de aangesloten Kringen en de 
coördinator van Brabants Heem ontvangen in Mierlo op het Oude Raadhuis . 
 
 
Wij zijn als vereniging aangesloten bij Brabants Heem.  
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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 
 
Jaarverslag Werkgroepen  
 
Cultuurhistorie 
Kasteelseloop en Molenheide. 
Nabij het voormalige kasteelterrein zijn doorkijk- en informatie borden en bankjes  
geplaatst terwijl er op en nabij de Molenberg, informatieborden, een molen en 
speeltoestellen zijn verschenen. Op 12 juni heeft wethouder van Hirtum beide locaties 
voor geopend verklaard. Een aantal leden van de HKM hebben een bijdrage geleverd aan 
het project. 
Eind 2013 heeft de aftrap plaats gevonden van fase 2 van het Project “Kasteelseloop en 
Molenheide”. Ten behoeve van de Provincie (subsidie) is er een begroting opgesteld. Om 
de cultuurhistorische waarde van beide gebieden meer zichtbaar en beleefbaar te maken 
is men van plan een archeologisch onderzoek op te starten naar de precieze ligging van 
het Slotje -ook wel Cleijn Slotje genoemd-  en een vervolg onderzoek naar het voormalige 
Kasteel van Mierlo. Verder wil men geld uittrekken voor een “bescheiden blikvanger ” op 
de plaats van het voormalige kasteel. Nabij de kruising van het Katoenpad (verlengde van 
de Damenstraat) en de Zandheuvel zal “iets” worden geplaatst dat herinnert aan de 
Mierlose textielarbeiders, die in het verleden in de Geldropse textielfabrieken gingen 
werken. Verder wil men de bereikbaarheid van de Molenheide verbeteren. 
Contactpersoon: Henk Simons 
 
Archeologie.  
1  Van archeologie kan vermeld worden wat staat in RAAP-notitie 4675 “Natte Natuurparel 
Sang en Goorkens” te Mierlo. In opdracht van Waterschap AA en Maas zijn 
inrichtingsmaatregelen uitgevoerd in het gebied  d.w.z. dat er ook nieuwe sloten zijn 
aangelegd. Een deel van deze sloten liep door een gebied met een hoge archeologische 
waarde en daarom archeologisch moesten worden begeleid. Deze begeleiding is 
uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau. De graafwerkzaamheden buiten het 
onderzoeksgebied zijn door leden van de Heemkundekring Myerle archeologisch gevolgd, 
een verslag hiervan is in de onderzoeks notitie opgenomen. De werkzaamheden hebben 
echter geen archeologische bijzonderheden opgeleverd.  
2  Zoals we in het jaarverslag van 2012 al hadden vermeld hebben we in oktober 2012 bij 
een archeologisch vrijgegeven bouwput aan de Broekstraat, bij toeval 2 afvalkuilen 
ontdekt, waarin vooral veel keramische afvalmateriaal. Dit “afval” is inmiddels een 
prachtige collectie meestal 16e eeuw keukenaardewerk geworden. Door veel gepuzzel zijn 
de aardewerkresten, (scherven) nu weer potten, pannen, kannen, vergiet etc. geworden. 
Soms ten dele, maar een aantal nagenoeg compleet. Deze collectie gaan we in 2014 
tentoonstellen.  
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.  
De werkgroep zorgt ervoor 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 
Koningsdag en met de vereniging die in dat jaar het schild aan de Meiboom hangt. 
Contactpersonen: Hans en Annie Berkers. 
 
Fotoherkenningsgroep Mierlo-Hout 
Sinds voorjaar 2013 heeft de HKM in Mierlo-Hout een groep enthousiaste mensen bijeen 
gebracht in een fotoherkenningsgroep. Maandelijks komen ze op maandag bij elkaar om 
oude foto’s uit de collectie Jan Huijbers te herkennen en te benoemen.  Deze collectie is 
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grotendeels afgerond en men is naarstig op zoek naar nieuwe foto’s uit de samenleving. 
Twee enthousiaste Mierlo-Houtenaren helpen mee in het OR de aangeleverde foto’s in te 
inscannen, nummeren en in het systeem op te bergen. 
 
Beeldcollectie 
Algemeen 

  De werkgroep heeft als doel, foto's, dia's, video's en ander beelddragend materiaal te    
  ontsluiten. We zijn op de zolder van het oude raadhuis begonnen in juni 2009 met het  
  verzorgen, scannen en inbrengen van de fotogegevens. Maar ook het opbergen en het  
  uitprinten van het materiaal wordt door de werkgroep verzorgd. Dit alles doen we met   
  een groepje van 4 personen, waarbij er in december enkele mensen van Mierlo-Hout  
  bij zijn gekomen. Zo maken wij weer samen een groot Mierlo. We komen met de  
  werkgroep elke eerste en derde dinsdagmiddag van de maand bij elkaar op de zolder  
  van het Oude Raadhuis, niet alleen in het Oude Raadhuis, maar ook thuis wordt er aan   
  gewerkt.  

Filmavond 
Ook in 2013 hadden we weer een filmavond. Nu met een geheel andere opzet dan de 
voorgaande jaren. We hadden nu gekozen om bij een onderwerp zoveel mogelijk beeld en 
filmmateriaal te zoeken. Niet alleen de filmavond in Mierlo was een succes, maar ook de 
filmavond in de Huijsakker in Mierlo-Hout.  
Foto’s 
Het resultaat van de werkgroep; met het scannen en uitprinten van foto’s zijn we nu tot 
7000 foto’s, die we nu wel opgeslagen hebben, maar nog niet geheel uitgeprint zijn. 
Omdat we een grote achterstand hadden hebben we er hard aan gewerkt. Van belang is 
ook de samenwerking met de mensen van Mierlo-Hout, die we zeer op prijs stellen. 
DVD’s 
Met de dvd’s hebben we vooral alles dubbel gemaakt, om een goede backup te hebben. 
DVD 147 Den Boogaard 
DVD 148 25 jaar Heemkunde 2009 
DVD 149 25 jaar jubileum HKK foto, Lies Metternich. 
DVD 150 Kersen filmpjes diverse andere. 
DVD 151 Dobris, 1993. 
DVD 152 Communie Leon v d Sanden, 2010. 
DVD 153 Wereld record Fietsen, Mierlo. 
DVD 154 Historisch Fietsen, Mierlo. 
DVD 156 Scouting Mierlo 8mm film. 
DVD 157 Bergerhof bussen. 
DVD 158 Bengels. 
DVD 159 Carnaval 1974. 
DVD 160 Prins, kersenplukkers, carnaval 2010. 
DVD 161 Carnaval 2005, prins leo,dl 1. 
DVD 162 Prins Leo, carnaval 2005.dl 1. 
DVD 163 Brandevoort 1997, bom detectie, 
DVD 164 Maaien, dorsen, wolspin, 1987, kersenfeest 1959, Dorus alias Tom Manders. 
DVD 165 In en rond de molen, 1987. 
DVD 166 Herdenking Bevrijding, 1994. 
DVD 167 Jos v d Vleuten, Brand + foto’s 
DVD 171 10.000 inwoner in Mierlo. 
DVD 172 Bart en Ria v. d. Putten. 
DVD 173 Familie Lenssen. 
DVD 174 Carnavalmis, Mierlo, 2009. 
DVD 175 Carnavals receptie Jan en Leo. 
DVD 176 Carnaval, Jan de derde, 2009. 
DVD 177 Torendag 
DVD 178 V.D.L. 40 jaar 1998. 
Schenkingen van film, video, foto, en dia’s. 
Op het beeldmateriaal dat we geschonken hebben gekregen, wordt de naam van de 
schenker vermeld, zowel op foto, film en video. Verschillende films, video’s en dvd’s 
hebben we gekregen en/of te leen gehad om over te zetten. Maar ook vele foto’s en dia’s 
om te scannen. o.a. van; Marij Damen,  Rinie Weijts, M. Versantvoort, Netty Meulendijks, 
Jan Manders, Foto’s van het 25 jarig jubileum EHBO door Lies Metternich, fam. 
Raijmakers, fam. van Dijk Overakker, Jan van den Eerenbeemt, Wilhelmien Brinkman-
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Dekkers, Lies Vogelzang, Toon Romonesco, Pastoor Ramaekers, Leon de Fost, P. van den 
Berk. 
De werkgroep bestaat uit: Peter van den Berk, Theo van Heugten, Jos van der Vleuten, 
Henk Wasser en Rinie Weijts. 
 
Fotoherkenningsgroep.  
De Fotoherkenningsgroep, onderdeel van de Beeldcollectiegroep, heeft weer een 
vruchtbaar jaar achter de rug. Met een opkomst van gemiddeld 12 personen mogen we 
ons dan ook verheugen in een goede opkomst, waarbij het enthousiasme denken we, soms 
buiten te horen is. Het is jammer dat de trap naar boven voor diverse mensen met een 
handicap een belemmering is om te (blijven)komen.  
Vooral de oude foto’s waarvan de invulling vaak maar ten dele lukt, zou de komst van de 
echte oudere Mierlonaren, voor de groep nuttig kunnen zijn. Desondanks zijn we met alle 
er weer aardig in geslaagd de informatie van tientallen foto’s in de werkmappen bij te 
schrijven. Deze informatie uit de werkmappen wordt dit jaar 2014, geleidelijk aan door 
een van de werkgroep leden in het Centraal Computer Archief van Heemkunde Myerle 
ingebracht. 
Heeft u of een van uw kennissen interesse, ben je misschien wel 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 contactpersonen: Marij Damen en Jan Verhoeven 
 
Bidprentjes 
Alle bij onze vereniging ingekomen bidprentjes worden van een volgnummer voorzien en 
digitaal geïndexeerd en opgeborgen. Deze prentjes zijn in Mierlo vrij te raadplegen. 
Daarna worden ze in Helmond gescand en voor iedereen vrij toegankelijk gemaakt op de 
site van het Nederlands bidprentjesarchief in Helmond. Totaal zijn er in Mierlo ongeveer 
8900 stuks te raadplegen.  
Het totaal op de site http://bidprentjesarchief.nl/  bevatte 4 maart 57151 exemplaren. 
Op deze site zijn veel oude en heel unieke prentjes te zien.  
Contactpersoon: Rinie Weijts 
 
Genealogie. 
De werkgroep genealogie houdt zich nog steeds bezig met het burgerlijk bestand van alle 
Mierlonaren vanaf 1810. Een gigantische maar mooie en interessante klus. 
De gegevens zijn onontbeerlijke voor invoer aan het AezelProjek (zie hierna). 
Contactpersonen: Giel Verest en Henny de Ruijter 
 
Toponiemen, kadaster en verpondingen 
We kunnen stellen dat de mensen die zich hiermee bezighouden doorgaan met hetgeen 
waar ze al jaren aan werken en wat in feite misschien nooit helemaal af zal zijn doordat 
er steeds nieuwe gegevens kunnen bijkomen.  
Alle gegevens die in de loop der jaren vergaard zijn kunnen nu worden verwerkt en dat 
gebeurt in het Aezel projek (zie hierna). 
Contactpersonen voor kadaster, toponiemen en verpondingen: Leo Lenssen, 
Henk Simons, Peter v.d. Boogaard.  

 
Historische Geografie Peelland  

   AezelProjek 
Een aantal mensen van Heemkundekring Myerle zijn bezig om met een programma dat 
AezelProjek heet, alle koop en verkoop van onroerende goederen in kaart te brengen. Zo 
zijn we begonnen om de O.A.T (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) van 1832 te 
digitaliseren, 4.700 records. De minuutplans 1832 in te tekenen, dus ieder perceel en of 
bebouwing in te tekenen 4.700 kleine tekeningen die we als een kaart van Mierlo kunnen 
laten zien. Dit is de basis en zal dienen om alle veranderingen daar aan te hangen tot nu 
toe, ongeveer 9000 percelen om te tekenen maar ook 4 keer zoveel beschrijvingen.  
Met een groep van in totaal wel 12 mensen wordt hier hard aan gewerkt, we worden 
bijgestaan door gespecialiseerde vrijwilligers van archieven, anders zou zo’n gigantisch 
project ook niet te realiseren zijn. Zij voeren alle soorten aktes in, van notarieel, 
schepenbank, Perceelsgewijze Kadastrale Leggers, Cijnsregisters, Verpondingen tot 
maatboeken. Mede hierdoor kunnen we ook terug in de tijd, de koop, verkoop, pacht enz. 
van aktes een uittreksel maken om die eerst in te voeren in Excel en daarna te koppelen 
met het bovengenoemde programma. Genealogie; Hierin kunnen alle relevante gegevens 
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voor genealogisch en historisch onderzoek van personen met hun onderlinge relaties 
worden opgeslagen in een relationele database, inclusief de bronvermeldingen. QGis; Dit 
is een geografisch informatiesysteem, waarin historisch geografische informatie kan 
worden vastgelegd. Kaarten kunnen eenvoudig worden getekend en vastgelegd als vector-
informatie bij percelen en gebouwen en daarna in vele vormen worden weergegeven. Te 
gebruiken bijvoorbeeld voor kadastrale atlassen, veldnamenonderzoek, 
boerderijenboeken, etc. Coördinaten t.b.v. Google Maps; De database maakt het mogelijk 
om geografische coördinaten vast te leggen in diverse tabellen. Hierdoor wordt het 
mogelijk om kaarten te genereren met grote aantallen markers. Samen met de genealogie 
van Mierlo, waar we al een heel eind mee gevorderd zijn, kunnen we er ook foto's, 
bibliotheek, bidprentjes, filmfragmenten enz. aanhangen. De basis 1832, van het in 
werking stellen van het kadaster kan natuurlijk ook weer terug gewerkt worden met 
Maatboeken en verpondingen. Maar er kunnen ook echte oude koop en verkoop in, van 
panden van vóór 1600. Daarom is het belangrijk dat de toponiemen er zo veel mogelijk 
inkomen. En niet te vergeten de  archeologische vondsten. Kaarten die met infrarood zijn 
opgenomen, waarop je bijvoorbeeld oude waterwegen en afgebroken gebouwen kunt 
waarnemen. Als U dit in gedachten houd kunt U Mierlo vanaf het woord Mierlo stukje bij 
stukje zien groeien. Waar het ons om gaat is dat dit dan een basis kan worden voor vele 
publicaties, bijna alles is dan mogelijk. Om via de hoogtekaart Mierlo te visualiseren met 
tekeningen tot de dag van vandaag met Google. Wellicht is er nog meer mogelijk, ook nog 
in vogelvlucht? Wat heel belangrijk is, is dat we dit project trekken samen met andere 
heemkundekringen in de regio zoals; Nuenen, Bakel en Milheeze, De Rips, Deurne, Asten, 
Someren en Lierop. Weer in samenspraak met zo’n kleine twintig Limburgse collega’s. 

  Contactpersonen voor het project: Peter van den Berk, Peter v. d. Boogaard, Theo de  
  Groof, Rini v. d. Laar en Jan Manders 

 
Geschiedenis en De Myerlese Koerier 
De werkgroep geschiedenis draagt samen met de redactie van de Myerlese Koerier zorg 
voor het uitgeven van de Myerlese Koerier.  
Het blad dat 2x per jaar verschijnt wordt in hoofdzaak gevuld met artikelen van leden uit 
diverse werkgroepen. Bovendien verschijnen er regelmatig speciale uitgaven: in 2012 een 
over De Haes en in 2013 een over de MILO. In 2013 heeft de werkgroep zich bezig 
gehouden met het verleden van een belangrijke werkgever in Mierlo: de MILO. Dit project 
werd afgesloten met een lezing en een speciale uitgave over deze onderneming. Ook het 
Eindhovensch Kanaal was onderwerp van onderzoek en werd afgesloten met een lezing. In 
2014 volgt een speciale uitgave over dit onderwerp. Tot slot werd de traditionele 
foto/film gewijd aan een speciale periode uit onze geschiedenis. De gebeurtenissen in 
Mierlo in de periode dat “onze Mierlo jongens” in Nederlands-Indië.  
Er is nog werk genoeg, wie helpt? Onze werkgroep stelt geen eisen aan ervaring.  
Het enige wat telt is interesse in de geschiedenis van Mierlo, de rest komt vanzelf. 
Contactpersoon Geschiedenis: Theo de Groof. 
Redactie van de Myerle Koerier: Rinie Weijts, Carin Jansen, Marieke v.d. Konijnenberg. 
 
Bibliotheek 
Door persoonlijke omstandigheden (ziekte) hebben de werkzaamheden een tijdje stil 
gelegen. In februari 2014 is de inventarisering weer hervat. Het zal nog geruime tijd 
duren eer alles naar wens is geïnventariseerd. Ook heeft de werkgroep besloten grote 
aandacht te besteden aan de vele krantenknipsels. De juiste methode van opberging 
hiervoor is nog niet duidelijk. Mogelijk dat alle, duizenden?, knipsels digitaal gemaakt 
worden.  
Contactpersonen: Peter v.d. Berk, Rinie Weijts en Giel Verest. 
 
Evenementen, Exposities,  lezingen, excursies 
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten. 
Contactpersonen: 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. 
Contactpersonen: Annie Berkers, Marij Damen en Theo de Groof 
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Verder nieuws 
 
Website 
Na een jarenlange wens voor een eigen website kon op de vorige jaarvergadering gemeld 
worden dat de website volop in ontwikkeling was. Met financiële steun van het Rabobank 
Coöperatiefonds konden we Apart Internet inhuren om de basis van de website te bouwen 
op grond van het ontwerp dat in het bestuur gemaakt was. In juli kon de website de lucht 
in gaan. In de periode daarna hebben we de website uitgebouwd en verder gevuld. In 
oktober kon de officiële presentatie van de website plaatsvinden. Tijdens de Historische 
Quiz heeft Maayke van Rooij van de Rabobank Peelland-Zuid de website officieel geopend. 
Op de website is onder andere de agenda met de activiteiten van onze vereniging te 
vinden met daarbij (korte) verslagen van de activiteiten die geweest zijn. Ook staan de 
publicaties van onze vereniging op de website en is een gedeelte ingericht met artikelen 
over dingen die in Myerle de moeite waard zijn. De weg om wijzigingen in het 
lidmaatschap door te geven of een vraag te stellen kan ook via de site verlopen. De 
website is nog niet af, met name van de werkgroepen kan nog meer informatie op de site 
worden opgenomen. De werkgroepen worden opgeroepen om die informatie aan te 
leveren bij de webmaster. In de koerier van december is het gebruik van de website 
 
Gemeentelijke Monumenten. 
De gemeenteraad had eind 2011 besloten om de gemeentelijke monumentenlijst die op 
dat moment pas een jaar rechtsgeldig was, weer nietig te verklaren door de 
gemeentelijke monumenten hun status af te nemen. Statutair gerechtigd zijn we daar-
tegen in verweer gegaan. Nadat we evenals een aantal andere bewakers van ons 
cultuurhistorisch erfgoed bezwaar hadden gelegd bij onze bestuurders, zijn we gehoord in 
een hoorzitting bij de bezwaar-schriftencommissie. Bij deze hoorzitting -waarbij we met 
het voltallig bestuur aanwezig waren- zijn we in het gelijk gesteld. Omdat het college het 
eerder genomen besluit van de raad toch meende te moeten uit voeren hebben we 
campagne gevoerd in de raadsfracties en dat heeft er in geresulteerd dat het besluit -wel 
voorzien van enkele minder gunstige aanpassingen-  
is teruggedraaid.  
 
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. 
In 2013 kreeg onze vereniging 163 stemmen die elk goed waren voor  € 5,-.  
Wij hadden als wens voor de Clubkasactie aangemeld: een nieuwe vitrine voor onze 
exposities en een bijdrage aan onze activiteiten. De nieuwe vitrine is in december 
aangeschaft en heeft meteen al dienst gedaan bij de laatste expositie.  
Wij danken iedereen die op ons heeft gestemd. 
 
Weetjes:  

  *  We hebben een bijdrage geleverd aan het MierloMagazine van september  
   door een mooi artikel over het kasteel van Mierlo aan te leveren. 
* Ons bestuurslid Peter v.d. Berk is op 27 april geridderd voor zijn verdienste voor  
   onze verenging en voor Heemkundekring H. N. Ouwerling van Deurne (Peter is  
   woonachtig in Deurne). 
* Een van onze leden heeft in Oirschot de cursus “Actualiteiten en ontwikkelingen in de  
   Monumentenzorg” gevolgd. 
* Enkele bestuursleden waren aanwezig op de 1e bijeenkomst van het vrijwilligerscafé.  
   Deze bijeenkomst voor vrijwilligers uit de gemeente Geldrop-Mierlo werd  
   georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin, de LEV groep en de  
   gemeente. En had als uitgangspunt het belang van informeel contact en uitwisseling  
   van informatie tussen vrijwilligers. 
* De ruimte in het Oude Raadhuis (oorspronkelijk onderkomen voor de brandweer) die   
   vele jaren gehuurd werd door de VVV stond sinds enige maanden leeg. De   
   gemeente had de ruimte als eerste aangeboden aan HKMyerle, maar de huurprijs  
   was, hoewel reëel, voor ons niet haalbaar. Nu wordt de ruimte gehuurd door  
   Buurtzorg. 
* We worden regelmatig door mierlose verenigingen, familiebijeenkomsten e.d.  
   gevraagd om een bijdrage te leveren aan een bijeenkomst t.b.v. voornoemde.  
   We zoeken dan leden van HKM die de mogelijkheid en gelegenheid hebben om daar  
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   een bijdrage aan te leveren, zoals ook in juni een middag is verzorgd voor het   
   Buurtschap Voortje-Trimpert. 
* Een van onze leden –leerkracht- die inmiddels het onderwijs heeft verlaten heeft ons  
   nostalgische materialen t.b.v. leermethodes geschonken. En daar hebben wij  
   gedurende een aantal maanden een kleine expositie in de trappenhal van gemaakt. 
* We hebben eveneens een bijdrage geleverd aan de expositie in de bibliotheek 
   “Licht op wat er ligt”. 
* De ontwikkelingen van het restaureren van het aardewerk dat gevonden  
   werd op de Broekstraat kon steeds door belangstellende worden gevolgd. 
* Onze leden kunnen al onze boeken en tijdschriften op het Oude Raadhuis komen 
   inzien en lenen.  
 
Wij danken iedereen weer voor zijn of haar inzet bij de diverse werkzaamheden bij de 
projecten en in de werkgroepen.  
 
De secretaris, Annie Berkers-Romonesco 
 
 


