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Jaarverslag 2014 
 

 
 
 

 
Expositie in Oude Raadhuis: ”Handgereedschap opnieuw bekeken” in januari.   
De expositie van de uitgebreide verzameling gereedschap die al in december was geëxposeerd, was 
ook in januari nog te bezoeken. Maar nu lag de nadruk op het gereedschap en de materialen van en 
voor “De Orlosimaaker”. Allerlei klein en fijn gereedschap dat nodig was voor het precisiewerk van 
het vak van horlogemaker zoals horlogekastopeners. Maar ook vele soorten wijzerplaten, horloge 
glaasjes en een spoelmachine voor zakhorloges. 
 
Lezing Art Nouveau en Jugendstil” door Ton Spamer op woensdag 22 januari.  
Het lukte Ton Spamer weer om ons te raken met een boeiende verteltrant en heel veel mooi 
beeldmateriaal over de sierlijke kunststijl van de Art Nouveau, bij ons ook heel bekend als Jugendstil. 
Deze periode, de z.g. Belle Époque, was gesitueerd in de periode 1890 tot 1914. Een relatief korte 
periode die ons echter heel mooie kunstwerken heeft nagelaten, zowel in de bouwkunst als in de 
interieurs, affiches, glaswerk en sieraden.  
 
Jaarvergadering op donderdag 27 maart in het Oude Raadhuis.  
In verband met renoverings werkzaamheden van de 1

e
 verdieping van het Oude Raadhuis waren we 

uitgeweken naar de bibliotheek. Maar liefst 43 leden hebben de jaarvergadering bijgewoond. Na 
afloop hebben we daar nog een hele poos gezellig al “buurtend” doorgebracht onder het genot van 
een drankje en een hapje. 
 
Middagexcursie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha gemeente Cuijk op vrijdag 
11 april.   
Met 40 leden en introducés hebben we een bezoek gebracht aan het idyllisch gelegen 
kruisherenklooster vlak bij de Maas in St Agatha in de gemeente Cuijk. Sinds 2006 zijn daar de 
archieven, boeken en voorwerpen van minstens 100 orden en congregaties ondergebracht. 
Waaronder ook het archief van de zusters Franciscanessen die vele jaren in Mierlo onderwijs hebben 
gegeven en de ouderen verzorgd. Behalve een uitleg over het kloosterleven in het algemeen en over 
de archieven die er zijn ondergebracht, hebben we een rondleiding gevolgd door het deel van het 
klooster waar vele museale, religieuze kunstschatten zijn tentoongesteld.  
 
 Open dag voor onze Broekse potten en pannen op zaterdag 19 april. 
 Op de locatie van de vondst van het middeleeuws keukenaardewerk kregen wij van  de bewoners van 
Broekstraat 75 de gelegenheid om op de openingsdag van hun  nieuwe Ligboxenstal een selectie van 
de vondst te tonen. Door het grote aantal  bezoekers  van de open dag hebben ook wij daar veel 
belangstelling gehad. 
 
 Foto-avond  “Weer thuis in Mierlo-Hout” door Rinie Weijts op 22 april in  D’n Huijsakker, Mierlo-
Hout. 
De titel van deze PowerPoint foto-avond sloeg op het feit dat de presentator als  geboren Houtenaar 
aan de hand van beeldmateriaal, verhalen en anekdotes in  aanwezigheid van een honderdtal 
belangstellenden herinneringen heeft opgehaald aan het Mierlo-Hout van zijn jeugd. 
 
 Lezing/presentatie “De zwarte Ruiter” door Rinie Weijts op donderdag 12 juni. 
Hoewel de presentatie om privacy redenen enkel voor leden en belangstellenden   was en daarom 
niet in de media aangekondigd, was er toch een grote opkomst. De Zwarte Ruiter is in zijn tijd voor de 
Mierlo en Mierlo-Houtenaren een spraak- makend figuur geweest. Min of meer verguist of juist op 

Lezingen, excursie, exposities, evenementen. 
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een voetstuk gezet. In de  presentatie hebben we zijn identiteit, zijn streken en zijn daden een beetje 
beter  leren kennen. 
   
Meiboomonthulling op koningsdag 26 april m.m.v. Rond de Toren. 
Nadat een paar dagen eerder de Meiboom door onze werkgroep leden i.s.m.  medewerkers van de 
gemeente was opgezet is op koningsdag onder een heerlijk voorjaarszonnetje het schild van het 
jubilerend Rond de Toren onthuld. Behalve de kinderen met hun prachtig versierde vervoersmiddelen 
heeft ook de slagwerkgroep van Harmonie st. Lucia met een optreden het feestje extra luister 
gegeven.  

 
Dag-Excursie naar Zutphen en Erve Kots op zaterdag 17 mei. 
Met een volle bus zijn we noordwaarts gegaan met als 1

e
 doel Zutphen. In een pal aan de IJssel 

gelegen locatie pal aan de IJssel hebben we genoten van koffie of thee met gebak. Aansluitend een 
rondleiding door het centrum van de prachtige Hanzestad Zutphen én een leuke boottocht met z.g. 
fluisterboten door het riviertje De Berkel die door Zutphen stroomt. s ’Middags zijn we via een mooie 
tocht door de Achterhoek naar Erve Kots in Lievelde gereden. In Erve Kots, een kleinschalig, 
openluchtmuseum werd ons een blik gegund in het boerenleven uit vervlogen tijden in de 
Achterhoek. Hier hebben we ook genoten van een lekkere en gezellige maaltijd. 

 
Middeleeuwse Kerktorenroute op 29 mei Hemelvaartsdag. 
Door middel van een Powerpoint presentatie en een film werd 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. 
 
Expositie “Broekse potten en pannen” in de secretariskamer van het Oude Raadhuis vanaf de 
opening op zondag 6 juni t/m begin oktober.  
Wethouder Miranda Verdouw heeft de expositie geopend. De potten en pannen, waaronder veel 
gerestaureerde stukken, waren geplaatst in de diverse vitrines waar ze een duidelijk overzicht gaven 
van de totale vondst. Vooral op de openings dag heeft de expositie een behoorlijk aantal 
belangstellende getrokken.  
Aan Twan van Tilborg -eigenaar Broekstraat 75- werd een fotoboek van de vondst aangeboden. Vanaf 
die dag was het fotoboek ook te koop. Mocht u nog belangstelling hebben, er zijn er nog enkele 
beschikbaar.  
 
Wandeling naar Onderduikerskamp in Lierop met Gerard Geboers op  
zondag 7 september.  
Na eerst in de Moorselse hoeve een inleiding te hebben gehad van Geboers, zijn we door de bossen 
tussen Lierop en Mierlo naar het de plek gewandeld waar  70 jaar geleden, 42 mannen zich 9 
maanden lang verborgen hebben gehouden voor de Duitse bezetters. Ze hadden een onderkomen 
gebouwd van boomstammen en stro, en verder een trimbaan, sportveldje, wachttoren en zelfs een 
konijnenhok. In 2014 is het kamp, waarvan alleen nog een oventje resteerde weer visueel beleefbaar 
gemaakt. 
 
Expositie 70 jaar Bevrijding Geldrop Mierlo van 13 september t/m 26 oktober in Kasteel Geldrop. 
Het bevrijdingsfeest was groots opgezet, behalve de operatie Market Garden nam bij de herdenking 
ook de expositie een belangrijke plaats in. Omdat we 70 jaar Bevrijding Geldrop-Mierlo vierde, hoorde 
ook Mierlo daar een bijdrage aan te leveren en wij hebben daar graag gehoor aan gegeven. Een 
oproep in de media heeft interessante foto’s opgeleverd. En door te spitten in de archieven naar 
eventuele onbekende feiten hebben we vooral over het Duitse en Engelse Kerkhof nieuwe gegevens 
verkregen. Naar onze mening hebben we een mooie bijdrage kunnen leveren aan de expositie die 
duizenden bezoekers heeft getrokken.  
 
Middag excursie naar kasteelruïne Asten-Heusden op zaterdag 4 oktober.  
Rinus Manders, oud-Mierlonaar en een van de eerste bewoners van het gerestaureerde kasteel-
complex heeft ons bij aankomst eerst meegenomen naar het nieuwe ontvangst gebouw. Daar is een 
kleine tentoonstelling ingericht met een mooie maquette van het kasteel. Na de nodige uitleg hebben 
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we daarna op het terrein binnen de gracht en poortgebouw, door de ruïne kunnen wandelen, waarbij 
het altijd weer spannend is je voor te stellen hoe het ooit geweest moet zijn. 
 
Ledenavond op donderdagavond 2 oktober.  
Op deze avond die we voortaan jaarlijks gaan houden hebben we niet alleen leden op het Oude 
Raadhuis kunnen begroeten die we anders zelden zien. Ook leden die anders wel regelmatig op de 
donderdagavond of tijdens een expositie binnenlopen, of op een van onze andere activiteiten wel 
regelmatige aanwezig zijn. Op deze avond kan men geheel vrijblijvend uitgebreid worden 
geïnformeerd over de activiteiten van de werkgroepen en de mogelijkheden voor informatie op 
heemkundig gebied. 
 
Lezing: “Wonderen in het zonlicht” door Hans v.d. Broek op dinsdag 11 november.   
Hans v.d. Broek heeft ± 2500 wonderen binnen het Nederlands taalgebied uit de periode 1330 tot 
1780 opgetekend. Hij vertelde voor ons over de wonderen waardoor bekende bedevaartplaatsen zich 
konden ontwikkelen. En verhalen over genezingen van krankzinnigen die door de duivel waren 
bezeten, kinderen die vanaf de geboorte lam waren en toch gingen lopen, over blinde die weer 
konden zien, mensen die hun eigen ontwrichtte heup weer in de kom zetten etc. De wonder- 
verhalen blijken een ware goudmijn geweest te zijn voor de verklaring van onbekende medische 
verschijnselen. Voor een groot aantal bezoekers heeft de radioloog Hans van den Broek ze met 
relativerende humor voor het voetlicht gebracht.  
 
Expositie “s ’avonds voor het slapen gaan” in het Oude Raadhuis.  
Marij Damen en Annie Berkers hadden samen met Riky van Seggelen en Beppie van de Berk een leuke 
expositie ingericht die gedurende de wintermaanden 2014-2015 was te zien in de secretariskamer. 
Zeker op de zondagmiddagen dat de expositie open was kregen we de nodige bezoekers. 
 
Filmavond met “beelden van oud Mierlo” op donderdag 11 december.   
“Mierlo in de krant” was de titel van deze foto- en film avond die Rinie Weijts, organisator en 
presentator van deze avond en de medewerkers uit de fotowerkgroep  hebben samengesteld. Het 
betrof een selectie uit het grote kranten- en knipselarchief van onze vereniging uit de periode van ca. 
1875 tot 1975. Ca. 150 boeiende en interessante gebeurtenissen die in het verleden de ‘krant’ 
hebben gehaald, waren in beeld gebracht. Over trein- en verkeersongelukken, waargebeurde 
verhalen over allerlei onderwerpen, familieaangelegenheden, jubilea, verenigingsnieuws, kunst en 
nog veel meer. De onderwerpen waren zorgvuldig gekozen en vooral die uit de iets latere periode 
hebben bij iedereen herinneringen van vroeger oproepen. Bij iedere foto- of afbeelding werd een 
toelichting gegeven.   
 
 Heemkundepuzzel 2014 
In december verscheen de heemkundepuzzel 2014 op onze website en in Mooi Mierlo. In 31 vragen 
werd de mogelijkheid geboden om de kennis over de meer en minder recente geschiedenis van (oud) 
Mierlo te etaleren. De antwoorden op de vragen waren met enig zoekwerk op het internet of de 
geschreven bronnen over  Mierlo, Mierlo-hout en Brandevoort veelal 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. Elk jaar hebben we weer meer inzendingen en dat is een prima ontwikkeling. Enkele 
leden hebben de gelegenheid aangegrepen om te onderzoeken hoe we nog meer deelnemers kunnen 
krijgen omdat ze het idee hadden dat de puzzel een groter bereik kan hebben dan dat die nu heeft. Er 
zijn al enkele ideeën geformuleerd. De naam – waarin de term heemkunde prominent naar voren 
komt – schrikt mogelijk mensen al bij voorbaat af terwijl dat niet nodig is. We bezinnen ons nu op een 
betere naam. Suggesties zijn van harte welkom. De inhoud van de puzzel is de laatste jaren al meer in 
de richting van de jongere historie van onze heem gegaan. Dat is een lijn die voortgezet kan worden. 
Heeft u nog tips, laat het ons weten. 

  
 
 
 
 

Het bestuur is in 2014 10 x bij elkaar geweest. De vergadering vindt altijd plaats in de secretariskamer 
of op de zolder van het Oude Raadhuis.  

Bestuur 
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ANBI 
Onze vereniging heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Wat betekent dat 
schenkingen aan HKMyerle voor de belasting aftrekbaar zijn.  
 
Regiobijeenkomsten Peelland 
In principe worden deze 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 12 maart waren we te gast bij de Heemkundekring van Lieshout, de bijeenkomst in het najaar is 
komen te vervallen.  
 
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.  
2 x Per jaar wordt in Oirschot de Raad van Aangeslotenen gehouden. 
 
SAS:  
Heemkundekring Myerle heeft zitting in het bestuur van de regionale stichting SAS (Stichting 
Archeologisch Samenwerkingsverband) wat met enige regelmaat bij elkaar komt. Voor contact: Annie 
Berkers. 
 
PR, Nieuwsbrieven en posters 
Voor contact: Annie Berkers 

 
 
 
 
 
 

Archeologie.  
1. In januari heeft archeologisch onderzoeksbureau Archol uit Leiden in het plan- gebied tussen de 

Ellenaar en Hekelstraat 24 een onderzoek verricht d.m.v. proefsleuven. Leden van de werkgroep 
Archeologie hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Archeologische resten waren zeer beperkt 
van aard en het gebied werd dan ook vrijgegeven, d.w.z. dat er geen nader onderzoek meer hoeft 
te volgen. Zie:  Archolrapport 233: “Sporen van ontginning aen die Hekelstrate,  
Een proefsleuvenonderzoek in plangebied Hekelstraat te Geldrop – Mierlo”.   

2. De vondst uit 2012 in de Broekstraat werd verder uitgewerkt en bij twee  gelegenheden getoond: 
op de open dag Broekstraat 75 een selectie van de  vondst op een marktkraam. In de 
tentoonstelling “Broekse Potten en Pannen” toonden we de gehele vondst in Het Oude Raadhuis.  
 

Archeologieruimte 
Deze ruimte die de laatste jaren wegens plaatsgebrek vaak gebruikt werd als algemene opslagruimte 
heeft een metamorfose ondergaan. Materiaal, zoals aardewerkscherven, kaarten, rapporten e.d. zijn 
weer bereikbaar. Zo werd het mogelijk om een begin te maken met het ordenen van de vondsten uit 
het verleden. Voor contact: Henk v. Sleeuwen, Hans Berkers. 
 
Meiboom.  
De werkgroep zorgt ervoor dat het materiaal in orde is en de ringen op tijd worden versierd en 
overlegd gepleegd met de medewerkers van de Gemeente. 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 heeft als doel, foto's, dia's, video's en ander beelddragend materiaal te ontsluiten. Elke 
eerste en derde woensdagmiddag van de maand komt de werkgroep op de zolder van het Oude 

 

Jaarverslag Werkgroepen 
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Raadhuis bij elkaar om de voorradige en recent verkregen foto- en filmmaterialen in te scannen, te 
digitaliseren en de fotogegevens in te voeren. Maar ook het uitprinten en opbergen van het materiaal 
wordt door de werkgroep verzorgd. Maar niet alleen in het Oude Raadhuis, ook thuis wordt er de 
nodige uurtjes aan besteed.   
Filmavond 
De filmavond had in 2014 een heel andere opzet dan in voorgaande jaren.  Met het thema “Mierlo in 
de krant” was het zoeken naar geschikte beeld en filmmateriaal bij de onderwerpen net weer iets 
anders dan anders. Maar gezien de reacties tijdens de avond was dat toch heel goed gelukt.   
Foto’s 
De werkgroep heeft nu ongeveer 9000 foto’s gescand. Die zijn wel opgeslagen maar nog niet geheel 
uitgeprint, omdat we een grote achterstand hebben waar hard aan gewerkt. Ook zijn we vele foto’s 
die we hebben aan het ontdubbelen. Van belang is ook de samenwerking met de mensen uit Mierlo-
Hout, waar we iedere maand een middag fotoherkenning hebben die zowel ons als de deelnemers 
veel genoegdoening geeft. 
Dvd’s 
DVD 179 Geboorte Remco Vossenberg 
DVD 180 Geboorte Ruben van de Vossenberg 
DVD 181 Mierlo samengaan met Geldrop 
DVD 182 Mierlo Gilde Kersen korte films 
DVD 183 Kersenkoningin optochten 
DVD 184 Optocht met Gilde 
DVD 185 EHBO Mierlo Films 
DVD 186 Fam. Van Houtum 
DVD 187 Film over Geldrop 1940-44 
DVD 188 Film P. v. d. Boogaard 01 
DVD 189 Film P. v. d. Boogaard 02 
DVD 190 Film van Santvoord video deel I 
DVD 191 Film van Santvoord video deel II 
DVD 192 Omroep Brabant 900.10 delen 
DVD 193 Zangvereniging 't Hout met dirigent van Vlerken en Sint Nicolaas bij bedrijf Sporthal 
DVD 194 55 mappen films van Carnaval Leo Lenssen 
DVD 195 Harmonie St Lucia 
DVD 196 Familie Sleegers jaren 76 en 77 Scouting en Vakantie 
DVD 197 De zwarte kers vroeger en nu 
DVD 198 Sinterklaas intocht 2011 
Schenkingen van film, video, foto en dia’s. 
Donatie van een fotoboek van voormalig kapelaan van der Heijden van door hem opgerichte 
verenigingen. Verschillende films, video’s en dvd’s hebben we gekregen en/of te leen gehad om over 
te zetten. Op het beeldmateriaal : foto, film of video dat we geschonken krijgen wordt altijd de naam 
van de schenker vermeld. Ook kregen we weer veel foto’s en  dia’s om te scannen. o.a. van; Annie 
Berkers, Marij Damen, W. Dreverman, Leon de Fost, Leo Lenssen, Peter Louwers, Truus van  Riet, 
Toon Romonesco, Van de Ven,  M. van Santvoord, en Job van der Zwan.  
De werkgroep bestaat uit: Peter van den Berk, Jos van der Vleuten, Henk Wasser, Rinie Weijts en 
Theo van Heugten (Mierlo-Hout).  
 
Fotoherkenningsgroepen.  
Mierlo. 
De Fotoherkenningsgroep, onderdeel van de Beeldcollectiegroep, heeft een redelijk goed jaar achter 
de rug. In het jaarverslag 2013 spraken we de hoop uit dat door het aanbrengen van een traplift het 
voor mensen met beperkingen, weer een reden zou kunnen zijn om naar de zolder van het Oude 
Raadhuis te komen. Dit valt toch een beetje tegen, we denken dat de traplift wat meer naar de 
buitenwereld gepromoot moet worden voor klandizie. De vaste bezoekers met een beperking, 
ervaren deze verandering in elk geval als een belangrijke verbetering. Met de opkomst van gemiddeld 
15 personen mogen we stellen dat de gehanteerde formule van presenteren, bespreken en nu de 
traplift positief werkt.  
Ook het kopje koffie of thee, met soms een versnapering, wordt gewaardeerd. Het verzamelen van 
gegevens van zowel oude als jongere foto’s, vanaf 1960 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. 
Eind 2014 begin 2015 zijn we geleidelijk aan, na wat hobbels en kuilen in de weg, gestart met het 
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inbrengen van deze gegevens naar het Computer Archief van Heemkunde Myerle. 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. 
De komst van 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, bent 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 
personen: Marij Damen en Jan Verhoeven. Voor de digitale invoering en opslag ook: Peter v.d. Berk 
en Toon Romonesco. 
Mierlo-Hout. 
Sinds 2 jaar heeft de HKM in Mierlo-Hout een groep enthousiaste mensen samen-gebracht in een 
fotoherkenningsgroep. Maandelijks op de laatste maandag van de maand komt deze groep bij elkaar 
in D’n Huijsakker in Mierlo-Hout, om de aangeleverde foto’s te herkennen en te benoemen. 
Vervolgens worden ze genummerd en in het systeem ingevoerd door de leden van de werkgroep:  
Rinie Weijts, Henk Wasser, Theo v. Heugten, Jan Snijders en Marij Damen. 

 
Historische Geografie Peelland  
Hierin komen veel disciplines samen: kadaster, verpondingen, genealogie, toponiemen, archeologie, 
monumenten. Het begint vaak met het uitzoeken van de familiestamboom. Gaandeweg het opzoeken 
en uitpluizen van familie gegevens kom je vrijwel altijd ook zaken tegen die betrekking hebben op 
eigendommen en van plaatsen waar deze mensen gewoond of gewerkt hebben. Waar lag dat stuk 
grond of waar stond dat huis, of: staat het er nu nog? En hoe zou het er hier in de Brons-, de IJzer-, en 
Romeinse tijd of in de middeleeuwen uit hebben gezien. Nu archieven en kadaster wat ruimhartiger 
zijn in het vrijgeven van documenten zijn een aantal leden van de Heemkundekring de uitdaging aan 
gegaan om “Mierlo’s Verleden” zoveel mogelijk in kaart te gaan brengen. Dan kom je o.a. uit bij het 
kadaster: perceelnummers, secties, kadaster- kaarten en de Perceelsgewijze Kadastrale Leggers. De 
gegevens die Leo Lenssen in de loop der jaren d.m.v. kadasteronderzoek heeft vergaard zijn van 
onschatbare  waarde voor de uitvoering van dit project. Evenals de onderzoeken die door anderen 
zijn verricht zoals in de hypothecaire overschrijvingen en notariële stukken van aan- en verkopen van 
onroerend- en roerend goed, aktes uit schepenbanken, Toponiemen, Cijnsregisters, Maatboeken van 
1792 en 1810 en verpondingen. En de gegevens van stambomen en van de archeologische 
opgravingen, foto`s van mensen, gebouwen, gedachtenisprentjes en documenten. Ook handig zijn de 
hoogtekaarten waarop de oude riviertjes en beekdalen te zien zijn. Door percelen op kaarten in kleur 
aan te geven met de toponiemen namen van de percelen kun je door al deze gegevens aan elkaar te 
koppelen de geschiedenis van zowat ieder moment in de historie van Mierlo een goed tijdsbeeld 
geven. We krijgen hierdoor een veel betere kijk op hoe een dorp als Mierlo er in vroegere tijd uitzag. 
We streven ernaar Mierlo te betrekken in een grootschalig Brabants geografisch project waaraan o.a. 
het BHC, SAS, RHC, Friese academie en de Provincie aan deel nemen.   
Contactpersonen voor het project: Peter van den Berk, Peter v. d. Boogaard, Rini v. d. Laar, Theo de 
Groof, en Jan Manders.  
Voor Kadaster en Toponiemen: Peter v.d. Boogaard.  
Voor de  notariële aktes: Job v.d. Zwan en Marij Damen. 

 
Genealogie. 
Genealogie of stamboomonderzoek is als het ware een reis door de tijd op zoek naar informatie over 
personen die – in letterlijke zin – aan elkaar verwant zijn, dus familie zijn. Je kunt dit op eenvoudige 
wijze doen door alleen de primaire gegevens te verzamelen en te rangschikken of door aan de 
betreffende personen allerlei verhalen, foto’s en of gebeurtenissen te hangen. Het is aan te raden de 
verworven gegevens in een geschikt programma te stoppen. Dit helpt je om een goed inzicht te 
krijgen hoe ver je bent en welke gegevens je nog moet opzoeken. Gegevens kun je uit verschillende 
bronnen verkrijgen: 

1. Jezelf. Gegevens van jezelf, je ouders (trouwboekje) je broers en zussen, je  partner en je 
kinderen. 

2. Geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, overlijdensberichten en bid- of  
gedachtenisprentjes. 

3. Publicaties van andere onderzoekers. 
4.  Aktes na 1811. Geboorte-, trouw- en overlijdensaktes. Deze zijn respectievelijk na  100 jaar, 75 

jaar en 50 jaar openbaar. 
5. Bevolkingsregisters vanaf 1810. 
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6. Doop, Trouw en Begrafenis boeken. Van c.a. 1620 tot 1811. 
Mede i.v.m. het AezelProjek  ( Historische Geografie) zijn we nu bezig om de genealogie van Mierlo 
tot stand te brengen. Dus de Heemkundekring Myerle kan voor U ook een bron zijn bij onderzoek 
naar je voorouders. 
Voor contact: Giel Verest, Henny de Ruijter. 
 
Geschiedenis en de Myerlese Koerier. 
De werkgroep geschiedenis draagt samen met de redactie zorg voor het uitgeven van de Myerlese 
Koerier die in hoofdzaak gevuld wordt met artikelen van leden uit diverse werkgroepen. Het blad 
verschijnt 2x per jaar. Bovendien verschijnen er regelmatig speciale uitgaven: in 2012 een over De 
Haes, in 2013 een over de MILO en in 2014 over het Eindhovensch Kanaal. 
In 2014 heeft de werkgroep zich, naast de uitgave over het Eindhovensch Kanaal, bezig gehouden met 
het verleden van een bekend Mierlonaar: de Zwarte Ruijter. Dit project sloot Rinie Weijts af met een 
presentatie over onze ex-dorpsgenoot. De traditionele fotoavond was dit jaar gewijd aan 
krantenartikelen uit de periode 1875-1975. Welke gebeurtenissen in Mierlo haalden in die tijd de 
krant? 
Ook de 1e Wereldoorlog was onderwerp van studie. Wat deed een Mierlonaar uit het neutrale 
Nederland in het zo zwaar geteisterde België? 
Er is nog werk genoeg, wie helpt? Onze werkgroep stelt geen eisen aan leeftijd en ervaring. Het enige 
wat wij vragen is interesse in de geschiedenis van Mierlo, de rest komt vanzelf. Contactpersoon: Theo 
de Groof. 
Redactie van de Myerle Koerier: Carin Jansen, Rinie Weijts, Marieke v.d. Konijnenberg, Joep v. 
Grunsven.  
 
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. Op de site: 
http://bidprentjesarchief.nl. zijn veel oude en heel unieke prentjes te zien.  
Voor contact: Rinie Weijts 
 
Bibliotheek  
Met grote regelmaat komen Giel Verest en Rinie Weijts bij elkaar om alle boeken -die nog steeds 
worden aangevuld- en de vele krantenknipsels en andere documentatie te inventariseren. Door de 
grote hoeveelheid en de aanvullingen zal het nog geruime tijd duren voor alles naar wens is 
geïnventariseerd. 
 
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, Marij Damen en Theo de Groof. 
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Website HKM 
De website groeit gestaag. In 2014 zijn er verschillende nieuwe pagina’s bij gekomen. Naar 
aanleiding van de lezing van Rinie Weijts over de Kersenpit (dec. 2013) is over deze periodiek een 
artikel verschenen. Ook over de Zwarte Ruiter is een pagina gemaakt met veel meer achtergrond 
informatie dan in de lezing in juni 2014 kon worden verwerkt. De bevrijdingsherdenking in 
september en de fietstocht hebben ieder een plek gekregen op de website en ook is een pagina 
gemaakt met krantenartikelen tussen 1875 en 1975. De tentoonstelling over de Broekse potten en 
pannen en het gemaakte rapport daarbij zijn op de website opgenomen. De website kent ook een 
aantal (nieuwe) koppelingen naar andere websites om de informatie over onze heem vollediger te 
krijgen. Voorbeelden hiervan zijn de Mierlose monumenten en de Historie van Mierlo-Hout. Kortom 
de website is een belangrijk informatiebron voor en over onze vereniging, die een regelmatig 
bezoek meer dan waard is. Op de site staat ook een site map waarin alle pagina’s worden vermeld, 
zodat samen met de zoekfunctie alle informatie geraadpleegd kan worden, ook als is die een beetje 
verstopt. Alle publicaties van onze vereniging, zoals nieuwsbrieven en de koerier staan op de site en 
op de agendapagina worden alle activiteiten opgenomen, waarvan meestal ook nog een kort verslag 
verschijnt. In 2014 heeft het bestuur besloten om de opzet van de website wat aan te passen, 
waardoor het nog eenvoudiger wordt om op de site te navigeren. Het menu wat eerst verdeeld was 
over twee plekken op elke pagina komt nu helemaal links te staan. Het doorvoeren van deze 
wijzigingen vindt in de loop van de tijd plaats. Bezoek de site ook voor alle stukken van de 
jaarvergadering, dus op naar www.heemkundekringmyerle.nl 
 
Monumenten. 
Nadat in 2010 de beslissing was gevallen om het terrein van het voormalig kasteel van Mierlo de 
status van gemeentelijk archeologisch monument toe te kennen, bleek dat het 4 jaar later nog 
steeds niet officieel bekrachtigd was. Het zag er geruime tijd naar uit dat het niet meer mogelijk zou 
zijn om het die status toe te kennen.  
Maar nadat de nieuwe monumentenwet 2014 Geldrop-Mierlo was aangenomen werden er (met 
positief gevolg) stappen gezet om die status alsnog te verlenen.  
Voor contact: Hans Berkers, Annie Berkers. 
 
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 2014 kreeg onze vereniging 187 stemmen die elk goed waren voor  € 5,-.  
Wij hadden als wens voor de Clubkasactie aangemeld: een groot scherm voor onze foto- film en 
andere activiteiten. Dankzij de opbrengst van € 935,- was het -samen met wat uit onze spaarpot- 
mogelijk om het scherm aan te schaffen. De afsluitings-avond van de actie vond in 2014 plaats in 
Mierlo, 3 van onze bestuursleden waren daarbij aanwezig. Wij danken iedereen die op ons heeft 
gestemd. 
 
Fietsroute ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding 
In september 2014 herdachten we in Mierlo 70 jaar bevrijding. Onze vereniging heeft hier op 
verschillende manieren aan bijgedragen, zoals elders uit het jaarverslag blijkt. Ter gelegenheid van 
de herdenking is de fietsroute die in samenwerking met de wijkvereniging Braakhuizen-Zuid in 2009 
werd samengesteld opgepoetst, uitgebreid en via internet ter beschikking gesteld. De route loopt 
door Mierlo en Geldrop, maar nu ook door Mierlo-Hout en Brandevoort want die gebieden behoren 
tot het werkgebied van HKM. De route kan op onze website bekeken worden  en is op drie 
manieren beschikbaar om te downloaden. Zowel als route zonder beschrijving van de historische 
plekken, als route met een beperkte beschrijving en als route met een uitgebreide beschrijving. In 
dat laatste geval krijgt u een boekje van 37 pagina’s. In de tocht komt u onder andere langs het 
tijdelijke woonhuis en hoofdkwartier van Montgomery in Geldrop en langs plaatsen waar daar 
bommen zijn gevallen. Tussen Mierlo en Geldrop fietst u langs het oorlogskerkhof en In Mierlo komt 
u onder andere bij de molen waar afweergeschut stond opgesteld, het klooster en de pastorie waar 
inkwartiering plaatsvond en de kapel aan de Bekelaar die werd gebouwd uit dankbaarheid voor de 
behouden thuiskomst van naar Indonesië uitgezonden militairen. In Mierlo-Hout fietst u langs 

Verder nieuws 
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plaatsen waar fel gevochten is en komt u bij het bevrijdingsmonument  en oorlogsgraven op de 
begraafplaats voorbij. Zo krijgt u in ongeveer 28 km een goede indruk van de oorlog en onze 
bevrijding. De route kan in één keer gefietst worden, maar er zijn ook enkele mogelijkheden 
opgenomen om de route in te korten en/of in enkele keren te fietsen. 
 
 
 
 
 

 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 een bijdrage aan te leveren. Zoals 
een presentatie met rondleiding in het Oude Raadhuis t.g.v. 40 jarig huwelijk.En op 29 
oktober voor ZijActief de presentatie: “Ontstaan verenigingsleven” over het verenigingsleven 
in Mierlo in het algemeen en in het bijzonder op dat van ZijActief Mierlo.  

 We hebben een workshop bijeenkomst bijgewoond t.b.v. een nieuwe invulling van de 
Bibliotheek en directe omgeving: Johannesschool, Standerdmolen en Oude Raadhuis. 

 Henny De Ruijter gaat het bestaande bibliotheek computer inventariserings-programma 
aanpassen.Henny heeft op 8 september in het Oude Raadhuis een presentatie gegeven van  
zijn zelfontwikkelde Genealogisch programma. De inhoud hiervan behelst heel Brabant. Een 
deel van zijn programma komt ter beschikking van Heemkundekring Myerle.  

 Sinds de website in de lucht is komen er reacties vanuit Engeland, Finland, Kenia, Filipijnen 
en Canada. Vanuit Canada leverde het ons zelfs een bezoek op aan het Oude Raadhuis. 

 3 Leden een onderzoek hebben gedaan in gewelven en toren van de kerk in een onderzoek 
naar meer sporen van de deels nog aanwezige elementen van de  middeleeuwse kerk. 

 We hebben het archief van Paardrijvereniging Ludovicus ingenomen. Dat houdt ook in dat 
we indien nodig gebruik mogen maken van gegevens en foto’s van deze vereniging. 

 Het archief van het Gemengd zangkoor hebben we inmiddels gescand. 

 De eerste contacten met de Wijkvereniging van Brandevoort over historische informatie zijn 
inmiddels gelegd. Het doel daarbij is; de plaatselijke historie meer in de Brandevoortse 
leefgemeenschap te betrekken. 

 In het Oude Raadhuis is inmiddels een Traplift geïnstalleerd zodat nu iedereen gebruik kan 
maken van onze activiteiten. Op 1 oktober hebben we de traplift met enig feestelijk vertoon 
door Jos v.d. Vleuten in het bijzijn van Wethouder Steenbakkers in gebruik genomen. 

 Onze leden kunnen al onze boeken en tijdschriften op het Oude Raadhuis komeninzien 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 

Weetjes 


