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Uitslagavond Mierlo puzzel 2017 op donderdag 18 januari. 
Meer hierover is te vinden onder: Werkgroepen-Mierlo Puzzel. 
 
Foto exposities “Oud Mierlo” in februari en najaar met Jos v.d. Vleuten. Deze exposities 
mogen we wel bestempelen als ”gouwe ouwe”. Ze hoeven dan ook geen verdere uitleg. Ze 
trekken in het atrium van Bethanië erg veel bekijks. 
Een bezoek aan huisartsenpost of andere faciliteiten brengt dan even ontspanning. 
 
Lezing “Sagen en Legende” op maandag 19 februari door Rini Kerstens. Rini maakte 
duidelijk dat vroeger de mens echt nog midden in de natuur leefde en daar ook van 
afhankelijk was. Natuurverschijnselen vormden de aanleiding tot uiteenlopende verhalen. 
 
Expositie “verzamelingen van onze leden” 
Vanaf 4 mei tot eind April was in het Oude Raadhuis een tentoonstelling van onze leden te 
zien. De vitrines waren gevuld met een mooie verzameling van Ollie B. Bommel, antieke 
hoedenspelden, van alles wat bij de drogist te koop was en speelkaarten. 
 
Jaarvergadering op donderdag 15 maart in de bibliotheek Mierlo. 
Tijdens de jaarvergadering zijn de activiteiten, de verslagen van de werkgroepen, de 
notulen en het financieel verslag van 2017 en de begroting 2018 doorgenomen. De 
bestuursverkiezing, de kascontrole en verkiezing zijn gepasseerd. 
Na afloop van de vergadering hebben we de avond gezellig voortgezet met een drankje en 
hapje. 
  
Rabo Clubkas Actie 
We hebben voor deze actie reclame gemaakt, onder onze leden maar ook door weer het 
spandoek met ons logo duidelijk zichtbaar neer te hangen bij het Oude Raadhuis. Wij waren 
blij met het bedrag van € 763,98 dat het ons heeft opgeleverd. 
 
Meiboomonthulling m.m.v. de jubilerende Korfbalvereniging Midako op Koningsdag 
vrijdag 27 april. 
Op deze altijd weer feestelijke dag is het schild van Korfbalverenging Midako onthuld. Na de 
gebruikelijk ceremonie hebben leden van Midako een staaltje van hun kunnen laten zien. De 
harmonie, gilden en kinderen met versierde vervoermiddelen geven kleur aan deze 
feestelijke activiteit. 
 
Presentatie “Market Garden” en de bevrijding van Mierlo op 1 en 8 mei. Rinie Weijts 
heeft ons de route en de vele moeilijkheden van de tocht van de bevrijdingscolonnes aan de 
hand van beelden duidelijk toegelicht. Vooral de bevrijding van Mierlo en Mierlo-Hout en de 
slachtoffers die daarbij zijn gevallen kreeg veel aandacht. Op dinsdag 1 mei was de 
presentatie in Mierlo en op dinsdag 8 mei in Mierlo-Hout. 
 
Middeleeuwse Kerktorenroute “Kerken in de Peel” op zondag 6 mei. Voor de 7e keer 
hebben we weer meegedaan aan de regionale Middeleeuwse Torendag, ditmaal met de 
expositie van de merovingische Sax. Het doel van deze openstelling is om aandacht te 

Jaarverslag 2018 
Lezingen, excursies, exposities, evenementen. 



 

2 

vragen voor kerkterreinen in Z-O Brabant, waarvan de geschiedenis teruggaat tot vóór 1250. 
Het thema van 2018 was de Kruiswegstatie. 
 
Dag Excursie naar Lier -België- op zaterdag 26 mei. 
Met een volle bus enthousiaste leden én prachtig weer hebben we een mooie dag in het 
middeleeuwse Lier -Lierke Plezierke- doorgebracht. Veel gezien en gehoord en het was goed 
van eten en drinken. 
 
Fiets/foto puzzeltocht in en rond onze gemeente op zondag 10 juni. 
Voor het 3e opeenvolgend jaar hadden Rien en Jan er weer een mooie tocht door onze 
omgeving van gemaakt. We kijken voortaan beslist extra alert naar onze omgeving. 
  
Deelname aan braderie van het Kersenoogstfeest op zondag 24 juni 
Op verzoek van de organisatie van de Kersenoogstfeesten hebben we op zondag een kraam 
ingericht op het feestterrein bij de Molen. Deze braderie en zeker ook onze stand is heel 
goed bezocht. Het was gezellig en die dag hadden we 7 aanmeldingen van nieuwe leden. 
 
Middagexcursie naar Aarle-Rixtel op zaterdag 15 mei. 
Maar liefst 45 leden hebben deelgenomen aan de rondleiding door gidsen van 
Heemkundekring Barthold van Heesel. Na de ontvangst met koffie/thee met vlaai hebben 
we tijdens de wandeling in het centrum van Aarle-Rixtel kunnen constateren dat een kleine 
gemeente als Aarle-Rixtel nog een schat aan geschiedenis rijk is. 
 
Inloopavond in het Oude Raadhuis op donderdag 19 september. 
We noemde het voorheen Leden inloopavond, maar omdat we het veel breder willen 
trekken dan enkel onze leden hebben we dat aangepast. Iedereen is welkom om met ons 
(nader) kennis te maken of het Oude Raadhuis eens van binnen te komen bekijken. Er wordt 
op kleine schaal toch wel gebruik van gemaakt. 
 
Lezing ”De archeologie van het kasteel van Mierlo” op dinsdag 9 oktober. In oktober 
2015 vond het 1e onderzoek naar de fundamenten van het kasteel van Mierlo plaats. De 
resultaten van het vervolgonderzoek door bureau RAAP in december 2016 was de aanleiding 
voor ons om deze resultaten te laten zien aan een breder publiek. De projectleiders van de 
onderzoeken Danny Keijers en Ria Berkvens hebben deze lezing verzorgd. Een verrassing 
tijdens de lezing was de eerste publieke vertoning van de 3D filmpjes over de geschiedenis 
van het kasteel. U kunt ze ook vinden op onze website. 
 
De Kraaknacht op donderdag 2 november. 
Op het Oude Raadhuis hebben we weer groepjes 10, 11 en 12 jarige kinderen met een 
spannend verhaal ontvangen voor een bloedstollende avond, de z.g. Kraaknacht, een 
activiteit van bibliotheek Mierlo. 
 
Lezing “Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes op maandag 19 november. Hans v.d. 
Broek was in zijn werkzame leven medicus. Vanuit dat discipline en zijn interesse in 
geschiedenis heeft hij zich toegespitst op de geneeskunde van de afgelopen eeuwen. Zijn 
lezingen zijn steeds weer heel interessant. 
  
Fotopresentatie op maandag 26 november in Mierlo-Hout en op donderdag 13 december 
in Mierlo. 
Het onderwerp dat Rinie Weijts in deze presentaties heeft gebracht was het Eindhovensch 
Kanaal. Het was een aanvulling op de lezing van Theo de Groof in 2013 over dit onderwerp. 
Ditmaal ging het vooral over de randzaken in, om en bij het kanaal. Het was dan ook zeker 
geen overlapping maar een interessante aanvulling op de lezing van Theo. 
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Het bestuur is ook in 2018 weer 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) en de culturele status. 
Wat betekent dat schenkingen aan HKMyerle voor de belasting aftrekbaar zijn. 
 
Regiobijeenkomsten Peelland 
De organisatie van deze bijeenkomsten wordt onder leiding van de regio- coördinator van 
Brabants Heem 2 x per jaar gehouden. In april vond deze plaats in het nieuwe onderkomen 
van de Heemkundekring ’t Hof van Liessent. 
In november waren we te gast bij Heemkundekring Helmont. 
 
Wij zijn als vereniging aangesloten bij Brabants Heem. 
Via het twee maandelijkse blad de Koerier van Brabants Heem worden we op de hoogte 
gehouden van wat er in Brabant zoal speelt en kunnen we zelf door het indienen van kopij 
andere geïnteresseerde Brabanders op de hoogte brengen. 
 
PR, Nieuwsbrieven en posters 
Voor contact: Annie Berkers 
  

  
 
Archeologie 
In 2018 heeft de werkgroep archeologie de volgende activiteiten verricht. 
In April hebben we op het Oude Raadhuis een groep brugklassers van het Strabrecht College 
ontvangen en aansluitend een bezoek aan de locatie kasteel gebracht. 
Doel was informatie geven over heemkunde en over de middeleeuwen in Mierlo. Op 6 mei 
hebben we in het kader van Torendag de merovingische sax met toebehoren in de H. 
Luciakerk kunnen tentoonstellen. Deze unieke vondst werd gedaan in 2009 op de locatie 
Bethanië. De tentoonstelling in de kerk werd geopend door Pastoor Kloeg. 
24 Juni hebben we archeologische vondsten geëxposeerd op de kraam van HKMyerle tijdens 
de braderie van het Kersenoogstfeest. 
In juli konden we dronebeelden laten maken van het voormalige kasteelterrein en de 
mogelijke locatie van het Cleijn Slotje, dankzij de warme droge zomer hebben die een 
helder beeld opgeleverd. 
In september is gedurende twee weken het uitgraven van het fietspad langs het 
vakantiepark richting Eindhovens Kanaal gevolgd. 
In December archeologisch volgen Den Hof 2. 
Gedurende de gehele periode is en wordt er gewerkt aan de reorganisatie van de 
archeologieruimte in het Oude Raadhuis. De inhoud van alle opgeslagen dozen worden 
onderzocht en wordt op locatie, datum en opgraving ondergebracht. 
In de archeologie ruimtes hebben we een doorlopende expositie van onze archeologische 
vondsten. Voor contact: Henk v. Sleeuwen en Annie Berkers 
 
SAS: Heemkundekring Myerle heeft zitting in het bestuur van de regionale stichting SAS 
(Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband) wat met enige regelmaat bij elkaar komt. 
In 2018 zijn er geen bijeenkomsten geweest. 
Voor contact: Annie Berkers. 
 
Meiboom 
Deze werkgroep zorgt er elk jaar weer voor dat de Meiboom kan worden opgericht. Het 
materiaal wordt gecontroleerd op veiligheid en indien nodig vervangen. 
De linten hadden na 18 jaar dienst te hebben gedaan hun beste tijd echt wel gehad en zijn 
in 2018 vervangen, in nagenoeg dezelfde mooie kleuren, rood, blauw en geel. Voor contact: 
Adriaan van Dijk en Annie Berkers. 
  
Jaarverslag werkgroep "Beeldcollectie" 2018 
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Algemeen: 
De werkgroep heeft als doel voor ogen foto's, dia's, video's en ander beeld dragend 
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 
wordt door de werkgroep verzorgd. Dit alles doen we met een groepje van 8 personen die 
elke tweede en vierde woensdagmiddag van de maand bij elkaar komen op de zolder van 
het Oude Raadhuis, maar er wordt ook thuis aan gewerkt. 
Foto’s 
Het resultaat van de werkgroep; met het scannen van foto’s zijn hebben we nu 20.000 
foto’s die op de server zijn opgeslagen, Van groot belang moet blijven de samen- werking 
met de mensen van Mierlo-Hout, wat we zeer op prijs stellen. Van de basisschool Sint Lucia 
hebben we bijna 2500 foto’s mogen scannen, daarop hebben de onderwijzeressen een kleine 
300 klassenfoto’s beschreven met alle namen van de kinderen. We zijn nu begonnen met 
het verwerken van de foto’s van de Johannesschool. Foto’s van Rein Biemans geschonken 
gekregen. Ook de 5200 foto’s die al gescand zijn van Harrie Meulendijks zijn een grote 
aanwinst. Verder kregen we 13 videobanden van Tinie v.d. Vossenberg we via zijn zonen 
Pieter en Mario. 
Schenkingen van film, video, foto, en dia’s. 
Al het film en fotomateriaal g wat ter leen wordt aangeboden wordt gescand en opgeslagen. 
Op het beeldmateriaal wat we krijgen zowel op foto, film en video wordt de naam van de 
schenker vermeld. 
Er wordt nu gewerkt met het nieuwe programma: het ZCBS Zijper Centraal Beheer Systeem. 
Dankzij dit programma kunnen we onze foto’s op internet via onze website laten zien. Vanaf 
begin 2019 is het zover, kijk maar eens op de website. 
Leden van de werkgroep: Hans Gruiters, Rinie Romonesco, Toon Romonesco, Jan Verhoeven, 
Jos van der Vleuten, Henk Wasser, Rinie Weijts en Peter van den Berk. 
 
Fotoherkenningsgroep Mierlo 
De Fotoherkenningsgroep die onderdeel is van de Beeldcollectiegroep van de Heemkunde 
Myerle heeft een goed jaar achter de rug. Met een opkomst van gemiddeld 18 personen, 
met een behoorlijke vaste kern op de 1e woensdag van de maand van 09.30 uur tot 11.30 
uur mogen we stellen dat de gehanteerde formule van presenteren en bespreken positief en 
gezellig is. Ook het kopje koffie of thee, met soms een versnapering, wordt gewaardeerd. 
Na ongeveer 800 foto’s bekeken te hebben en geprobeerd namen bij de gezichten te 
plaatsen is 2018 alweer voorbij. 
Afgelopen jaar zijn we gestart met de gescande negatieven van Harrie Meulendijks, de 
fotograaf uit de Brugstraat, die meer dan 50 jaar vele gezichten en situaties van Mierlo en 
omgeving heeft vastgelegd. Hij woont momenteel met zijn 90 jaar in Huize Bethanië. Hij 
heeft heel zijn archief van misschien wel 100.000 negatieven en ander 
  
fotomateriaal beschikbaar gesteld aan de Heemkunde. We zijn ze aan het bekijken en 
vastleggen, een klus van jaren. We zijn afgelopen jaar ook tegen het probleem aangelopen 
van gehoorklachten van Marij, die al die jaren dat we bezig zijn haar steentje heeft 
bijgedragen, maar heeft moeten besluiten er mee te stoppen. 
Marij dank voor de vele jaren. Gelukkig hebben we Toon v.d. Waterbeemd bereid gevonden 
de taak van Marij vanaf 2019 over te nemen. 
Mierlonaren zowel jong als oud die actief zijn geweest in welke organisatie dan ook, liefst 
met een goed geheugen, kunnen ook een steentje bijdragen. Misschien hebt u of een van uw 
kennissen interesse om aan deze ochtend deel te nemen. Of ben je misschien nieuwsgierig 
of jij ook op een van de vele foto’s staat, b.v. van een 
vereniging, oude wijk of school, of heb je zelf nog thuis, of in je familie oude foto’s liggen, 
die voor de Heemkunde interessant kunnen zijn, neem dan contact op met: Toon 
Romonesco. 
We kunnen ook nog mensen gebruiken voor het invoeren in de computer, maar ook voor het 
scannen van foto’s, dus heb je wat tijd en kun je voldoende met de computer uit de weg, 
help ons. Voor contact: Toon Romonesco en Toon v.d. Waterbeemd 
 
Fotoherkenningsgroep Mierlo-Hout 
Ook In 2018 zijn we maandelijks op de laatste maandag van de maand in de Geseldonk in 
Mierlo-Hout bijeen geweest. Er was een gemiddelde opkomst van 30- 40 enthousiaste 
belangstellende die ons alle informatie en bijzonderheden 
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verstrekten over de getoonde foto’s. De informatie hiervan werd door Marij Damen, Henk 
Wasser en Rinie Weijts voorbereid en verwerkt en de eindresultaten worden gecontroleerd 
en verwerkt. 
 
Historische Geografie Mierlo 2018 
Het afgelopen jaar zijn het de grotere toponiemen die in kaart gebracht zijn. Tevens zijn er 
veel landerijen achterhaald, welke in het verleden bij de grote middeleeuwse hoeve de 
Gansewinkel hebben behoord. En er wordt gewerkt aan de reconstructie van de plaats van 
de huizen in Mierlo uit 1810. Verpondingen: de gegevens uit de verpondingen (een vorm van 
grondbelasting, die tussen de 17e en 19e eeuw in Nederland werd geheven) van 1785 tot 
1810 is een soort vastlegging van wat de toenmalige bewoners van Mierlo aan onroerende 
goederen in bezit hadden. De inventaris van de heren en vrouwe van Mierlo Van 
Scherpenzeel – De Heusch word bewerkt. Door o.a. de genealogische gegevens door onze 
genealogie specialisten erbij te betrekken kunnen we zien wie welk perceel of pand op een 
bepaald moment in eigendom had. Hiermee kunnen we aansluiten op het mooie 
zoekprogramma dat we van 1832 er bij kregen, zie de website. Achter de schermen hebben 
we hard gewerkt om alle percelen te tekenen van 1832 tot 2015, dat zijn er bijna 23.000. 
Met een veelvoud hiervan zijn we de jaren lang getranscribeerde aktes aan het controleren. 
  
We hopen dat we dat in het volgende jaar meer kunnen laten zien. Verder hebben we mee 
gewerkt om ons kasteel vorm te geven, zoals op de 3D films is te zien. 
Contactpersonen: Peter v.d. Berk, Peter v.d. Boogaard, Rini v.d. Laar, Jan Manders. 
Kadaster 
De resultaten van de kadaster onderzoek waarmee Leo Lenssen zich al vele jaren mee heeft 
bezig gehouden zijn nu een onschatbare bron van gegevens voor de Historische geografie. 
Ook werkt hij nu toe naar een afsluiting van het onderzoek naar de Mierlose herbergen en 
brouwerijen. 
 
Bibliotheek 
In onze bibliotheek zijn al bijna 1100 titels ingevoerd in het programma ZCBS. Alle 
ingevoerde titels zijn te raadplegen via onze website. 
Voor contact: Giel Verest en Joop de Koning 
 
Genealogie. 
De genealogie van Mierlo wordt nog steeds verder verbeterd en uitgebreid. Wij hebben deze 
genealogie nodig voor de Historische Geografie van Mierlo. Door het betrekken van oude 
notariële aktes en andere historische gegevens kunnen regelmatig correcties aangebracht 
worden in ons bestand. 
Het project genealogiecafé krijgt de nodige belangstelling van mensen die 
vragen hebben bij het opzetten van hun stamboom. Wij helpen zowel mensen uit Mierlo als 
uit de verre omtrek. Helaas liep de belangstelling voor het café terug en daarom zijn we van 
2 zaterdagen naar 1 zaterdag in de maand gegaan. Het genealogiecafé vindt plaats in de 
bibliotheek op de 3e zaterdag van de maand 
van 11 tot 13 uur. In de maanden juli, augustus en december was er geen café. Buiten deze 
zaterdagen kunt U altijd terecht op onze heem avonden op de donderdagavonden vanaf 20 
uur. 
De werkgroep genealogie bestaat uit Giel Verest en Henny de Ruiter. 
Pecha Kucha 
Op 11 november hebben ze deelgenomen aan Pecha Kucha avond (japans voor prietpraat) in 
de bibliotheek in Mierlo. Henny heeft daarin zijn eigen geschreven programma’s belicht. 
Giel heeft de aktes behandeld. 
 
Werkgroep Geschiedenis en Myerlese Koerier 
Werkgroep Geschiedenis legt met behulp van archiefstukken, literatuur, 
interviews, e.d. het verleden van de oude heerlijkheid “Mierlo, ’t Hout en Broek” voor de 
toekomst vast. Dit resulteerde al in vele verhalen die zijn terug te vinden in de Myerlese 
Koerier en op onze website. Contactpersoon geschiedenis Theo de Groof. 
  
Myerlese Koerier: In 2018 waren de onderwerpen in de Myerlese Koerier: Dora Bijsterveld, 
interview met Martien Truien, Heksenverbrandingen in Mierlo en Mierlo-Hout, klein 
kermisgeluk, de Kerkstraat en de Verzetsdaad in 1944. 
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Vormgeving en eindredactie Myerlese Koerier Pim v. Deursen en Peter v. Vlerken. 
 
Mierlo Puzzel 
In december verscheen de Mierlo puzzel 2017 weer op onze website en in de Mierlose Krant. 
De bedoeling van de puzzel is om zaken uit Mierlo, Mierlo-Hout en Brandevoort aan de orde 
te stellen. Dit zowel in historisch perspectief als zeker ook actueel, want veel vragen gaan 
over het (bijna) afgelopen jaar. We horen dat veel mensen de puzzel bekijken, maar het 
aantal inzendingen is niet zo heel groot. Misschien koud water vrees of de gedachte dat als 
niet alles goed is je je zou moeten schamen. Beide zijn onterecht. Meedoen is belangrijker 
dan winnen en dat blijkt ook altijd weer op de uitslagavond waar de puzzel besproken 
wordt. Voor de beste puzzelaars is er een prijs, maar ook alle andere aanwezigen hebben 
kan op een mooie prijs. Dit kan via de avondquiz die dan gehouden wordt of via de loterij 
waarvoor iedereen die aanwezig is een lot krijgt. De hoofdprijs van de puzzel 2017 ging naar 
mevrouw van de Goor die als enige alle antwoorden juist had. De 2e en 3e prijs werden 
gedeeld door Hans .v Dijk en Rien Romonesco/Ria v.d. Waterbeemd. De Mierlo Puzzel zou 
niet mogelijk zijn zonder de medewerking van onze sponsoren die elk jaar weer de prijzen 
beschikbaar stellen. Voor 2017 waren dat Plus van Dorenmalen, Multimate Mierlo. Jules 
Bloemenhuis, De Bottelarij, Natuurlijk Van der Leest en To Get Here. Voor contact: Hans 
Verhees 
 
Monumenten 
We hebben kunnen constateren dan een van onze oudste rijksmonumenten: Broekstraat nr. 
63 een nieuwe eigenaar heeft en er werk wordt gemaakt van de restauratie van de 
boerderij. Ook aan de boerderij Hekelstraat 24 -gemeentelijk monument- vordert de 
restauratie gestaag. 
Monumentenverordening Geldrop-Mierlo wordt in 2019 Erfgoedverordening Geldrop-Mierlo. 
Deze wijkt overigens niet noemenswaardig veel af van de Monumentenverordening. Voor 
contact: Annie Berkers. 
 
Klankbordgroep Sang en Goorkens 
De herinrichting van de Vleutloop ( ecologische verbindingszone ) nabij Moorsel is gereed, 
net als de wandelpad vanaf het Voortje langs een gedeelte van de Landweer die nog 
zichtbaar is, richting het viaduct over de A67. Bij de Landweer moet nog een informatiebord 
geplaatst worden, maar hiervoor was het budget in 2018 op. Wat er met de eventueel te 
plaatsen grenskei gebeurt nabij het Voortje (op de grens van Mierlo en Lierop) is nog niet 
duidelijk. Voor contact: Piet v.d. Linden. 
  
Bidprentjes 
Nog steeds worden bij ons bidprentjes ingeleverd. Soms om ze bij onze collectie te voegen, 
maar vaak ook om ze in te scannen en dan weer terug naar de afzender. Als u hiervoor 
toestemming geeft, gaan ze naar de vrijwilligers van het Nederlands Bidprentjes Archief 
(NBA) in Helmond. Het optimale resultaat wordt op de internetsite van NBA geplaatst. 
Iedereen kan de prentjes via de site opvragen, lezen 
en desgewenst thuis uitprinten. Deze methode kan voor velen ook een grote hulp zijn bij de 
zoektocht naar hun stamboom. De prentjes komen weer terug bij HKMyerle en zijn in het OR 
in te zien. Voor contact: Rinie Weijts. 
 
Evenementen, exposities, lezingen, excursies jaarprogramma 
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van de diverse activiteiten. Ideeën 
van onze leden zijn altijd heel welkom en we kijken of ze in te passen zijn in programma. 
Voor contact: Marij Damen en Annie Berkers. 
 

 
 
Oorlog herinneringsplaquette 
In het vorige jaarverslag hebben we al melding gemaakt van het feit dat onze vereniging 
met als kartrekker Rinie Weijts, het initiatief heeft genomen om een herinneringsmonument 

Verder nieuws 
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te realiseren voor alle Mierlose slachtoffers van de oorlog 1940-1945. Rinie wordt daarin ook 
gesteund door Rinus Sloots, nazaat van de slachtoffers van Den Brand en met medewerking 
van de gemeente. En het heeft resultaat gehad. Op zaterdag 21 september wordt een 
plaquette aan het bevrijdings- monument nabij de parkeerplaats tussen Oude Raadhuis en 
Bibliotheek onthuld. 
 
Website 
www.Heemkundekringmyerle.nl ontwikkelt zich steeds verder. Maandelijks zijn er meer dan 
5000 bezoeken op de website (in het afgelopen jaar waren het in totaal ca. 65000 
bezoeken), waarmee het een zeer belangrijke informatiebron is geworden. 
Bij het zoeken naar informatie over Mierlo en haar geschiedenis weten steeds meer mensen 
de weg naar de site te vinden. Jaarlijks zien we dan ook een piek op de avond van de 
Dorpsquiz en rondom de Mierlo Puzzel. 
Er is veel belangstelling voor de artikelen over de heksenprocessen in 1595, over het kasteel 
en over de Zwarte Ruiter. Ook de pagina’s met (oude) krantenartikelen worden goed 
bezocht. Het raadplegen van de Koerier via de site lijkt ook steeds vaker te gebeuren. 
Steeds meer mensen weten de pagina met de titel ‘Het bekijken waard’ 
  
te vinden. In het gastenboek op de website kan een reactie achtergelaten worden. Het is 
altijd leuk voor anderen om te lezen wat men van de website of onze vereniging vindt. 
Helaas wordt dat nog erg weinig gedaan. 
Als u interessante artikelen hebt voor op de site of een idee dat de site nog kan verbeteren 
neem dan contact op met onze webmaster Hans Verhees. 
 
Molenstichting Geldrop-Mierlo 
Deze Stichting is geen onderdeel van Heemkundekring Myerle. Echter wel de behartiger van 
toch de mooiste monumenten in onze gemeente, daarom gaat behoud en beheer 
Heemkundekring Myerle erg ter harte. En zitting nemen in 
de stichting komt daaruit ook voort. Want een stichting kan zich breder inzetten, de lijntjes 
naar de molenaar en publiek / toerisme kunnen korter zijn en komt gemakkelijker in 
aanmerking voor subsidies van diverse instanties. 
We zitten nu in het traject voor een verantwoorde financiële overdracht van de molens. 
Voor contact: Annie Berkers 
 
Archief Houtvonken 
Het digitale archief van Houtvonken, het parochieel blad van Mierlo-Hout heeft net als Rond 
de Toren opgehouden te bestaan en mag worden overgedragen aan HKMyerle. Het zal dan te 
raadplegen zijn op onze site. 
  

  
 

• We hadden ons in 2018 verbonden aan de stichting Samen voor Geldrop- Mierlo, een 
samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisatie, verenigingen etc. 
Door een tekort aan subsidies is het inmiddels ter ziele, maar we hebben er een 
mooie vitrine en een bezoek aan de Kapellerput aan overgehouden. 

• Op donderdag 13 juni geeft Theo de Groof zijn lezing “Eindhovens Kanaal” voor het 
IVN Helmond. Hebt u interesse om daarbij te zijn, vraag ons even om inlichtingen. 

• Wij waren met 3 bestuursleden aanwezig bij de inspraak bijeenkomst over het 
gemeentelijk cultuurbeleid in Hofdael. 

• En eveneens met 3 bestuursleden waren we op 2 februari aanwezig op de avond in 
het patronaat betreffende het centrumplan en vooral evenementen locaties voor 
Mierlo. 

• Er is op verzoek ook medewerking verleend aan het ontwikkelen van infoborden voor 
Mierlo-Hout die recentelijk zijn onthuld. 

 
Wij danken iedereen weer voor zijn of haar inzet bij de diverse werkzaamheden in 
projecten, werkgroepen en andere activiteiten. 

Diverse Weetjes 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/


 

8 

 
De secretaris, Annie Berkers-Romonesco 
 
 
Contributie 
De contributie voor 2019 is 18 euro per lid, voor een 2e en volgend lid van het gezin en/of 
partner en jeugdleden 9 euro. 
Indien u de contributie voor 2018 nog niet hebt voldaan, verzoeken wij u dit over te maken 
op onze rekening : IBAN NL51 RABO 013 41 59 837 ten name van HKM, 
of contant op de jaarvergadering of op een donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het 
Oude Raadhuis. Maar nog gemakkelijker voor u en voor de penningmeester is het als u de 
machtiging in wilt vullen. 


