Jaarverslag 2019
Lezingen, excursies, exposities, evenementen.

De Puzzeluitslag 2018 werd op donderdagavond 17 januari i.s.m. de Mierlose Krant in
het Oude Raadhuis gehouden. Hier waren vrijwel alle inzenders bij aanwezig. De juiste
antwoorden op de vragen werden toegelicht aan de hand van een beeld presentatie.
Deze keer hadden maar liefst 4 inzenders alle antwoorden goed en kregen dan ook allen
een mooie prijs uitgereikt, met dank aan alle sponsoren. Na een pauze werd een soort
pub quiz gehouden waarmee ook een prijs te winnen was, al met al werd het een
gezellige avond.
oto exposities ‘Oud Mierlo’ vanaf half januari.
Jos van der Vleuten had samen met zijn “fotomeisjes” weer een mooie tentoonstelling
gemaakt van oude Mierlose foto’s in het atrium van Hof van Bethanië. Tijdens een
bezoek aan de huisartsenpost of de andere faciliteiten kun je er niet omheen om ook
even stil te staan bij de fotoborden. De hoofdzakelijk zwart-wit foto’s brengen je dan
weer even terug in het verleden. Ook in het najaar hadden we een mooie foto expositie
van Jos met de Heemkundekring.
Lezing “Van heinde en Verre” op woensdag 20 februari door Jan Gijsberts.
Jan nam ons aan de hand van veel oud fotomateriaal mee terug in de tijd van de
Geldropse weefgeschiedenis. Omdat veel inwoners van Mierlo ook hun dagelijkse kost
moesten verdienen in de Geldropse fabrieken was het voor ons eveneens heel
herkenbaar.
Excursie Weverijmuseum op zaterdag 23 februari.
Aansluitend bij de lezing hebben we met een mooi gezelschap van leden een bezoek
gebracht aan het Weverijmuseum.
Jaarvergadering op donderdag 14 maart in de bibliotheek Mierlo.
Zoals altijd was ook deze Jaarvergadering goed bezocht. Meer bijzonderheden vindt u in
de bijgevoegde Notulen.
Expositie : verzamelingen van onze leden.
Deze tentoonstelling in het Oude Raadhuis was open vanaf 7 t/m 26 april. Er waren
bijzondere verzamelingen samengebracht; mooi plateel aardewerk van Jo Klink, allerlei
puddingvormen van Arna Lammers, bloemrijk gebruiks serviesgoed van Marianne Janssen
en waterkannen van Annie Berkers.
Rabo Clubkas Actie
Het stemmen voor deze actie liep vanaf 4 t/m 30 april.Tijdens de bekendmaking en
uitreiking op 22 mei op het Molenplein bleek dat het ons het mooie bedrag van € 763,98
heeft opgeleverd. Dank aan alle stemmers!
Presentatie ‘Heksenmonologen’ door Rinie Weijts en de Koffieleutjes.
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Deze vond plaats op woensdag 15 mei in den Intheek. De samenwerking tussen Rinie en
de Koffieleutjes stond garant voor een “gruwelijke” maar ook realistische kijk op de
geschiedenis van de heksenvervolging eind 16e eeuw. De persoonlijke verhalen van het
wel en wee van de “heksen” was indrukwekkend.
Meiboomonthulling op Koningsdag, m.m.v. het jubilerende Parochieel Mannenkoor
Mierlo.
Het 200 jarig bestaan van het koor was genoeg reden om het schild met hun logo op 27
april aan de Meiboom te hangen. Als dank hebben zij enkele mooie liederen ten gehore
gebracht. Harmonie St. Lucia en de beide gilden trokken na het Wilhelmus en de
vendelgroet samen met de aanwezige kinderen met versierde fietsjes en andere
vervoermiddelen, in een kleurige stoet door de straten.
Jubileum en onderscheiding.
Tijdens de Meiboom festiviteiten hadden we nog wat te vieren: het was de 20e keer dat
de Meiboom werd opgericht. Mede dank zij dit jubileum mocht een zeer verraste Annie
Berkers hoofdzakelijk voor haar activiteiten voor HKMyerle uit handen van de
burgemeester een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen.
Middeleeuwse Kerktorenroute “Kerken in de Peel” op zondag 26 mei.
Op deze dag zijn in Peelland kerken met een middeleeuws verleden voor het publiek
geopend. Ook dit jaar maakten weer veel mensen gebruik van de openstelling van de H.
Luciakerk. Er was gekozen voor het thema: “Kruiswegstatie”. De toren waarbinnen nog
de eeuwenoude toren van de vorige kerk aanwezig en ook te zien is, kan worden
bezichtigd. En om de monumentale klokken van zo dichtbij te kunnen bekijken is altijd
weer een belevenis voor jong en oud.
Dag Excursie naar Duitsland naar de Koperstad Stolberg op zaterdag 15 mei.
Met een volle bus enthousiaste leden zijn we richting Duitsland getogen naar de oude
Stad Stolberg. De oude kern behoort terecht tot de gelauwerde kring van Historische
stads- en dorpskernen in Noordrijn-Westfalen. Boven alles prijkt de oorspronkelijk uit de
12e eeuw daterende prachtige burcht, waar je een fraai uitzicht hebt over het oude
centrum. We hadden ook een uitstapje naar een uitzichtpunt van de bruinkool mijnen
gepland. Maar dat bleek uiteindelijk met de bus niet mogelijk en hebben we de
geschiedenis van de mijnen vanuit de bus bekeken.
Fiets-foto-puzzeltocht in en rond onze gemeente op zondag 6 september.
Voor het 4e opeenvolgend jaar hadden Rien en Jan op deze zondagmiddag weer een
mooie tocht door onze omgeving voor ons uitgezet. Start en eindpunt is altijd vanuit het
Oude Raadhuis. In 2019 voerde de route voor de ruim 60 deelnemers om te beginnen
door een stukje Mierlo en daarna ook een behoorlijk rondje door Geldrop. Voor veel
deelnemers ging het naar plekjes die je anders niet zo snel vindt. Met een gemoedelijke
rustpauze in een Geldrops parkje was het weer een geslaagde middag.
Market Garden en Militairencolonne op dinsdag 17 september.
Met een Power Point Presentatie werd in Denheuvel door Rinie Weijts en Rinus Sloots
aan ruim driehonderd schoolkinderen operatie Market Garden gepresenteerd. Gevolgd
door een indrukwekkende vertoning van de militaire colonne die van Geldrop, via de
Britse begraafplaats naar het dorp voerde en halt hield in de Dorpsstraat. Daar konden
de honderden kinderen en volwassenen een kijkje nemen in en bij de Britse en
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Nederlandse voertuigen. Leden van onze verenging hebben als verkeersregelaars er voor
gezorgd dat dit alles veilig kon verlopen.
Onthulling Herdenkingsplaquette op zaterdag 21 september.
De burgerslachtoffers van de tweede wereldoorlog uit Mierlo en Mierlo-Hout hebben een
plaats gekregen in de geschiedenis van ons dorp. Het bevrijdingsmonument uit 1994 was
in de tijd voorafgaand aan de bevrijdingsactiviteiten door de Gemeentelijke
Plantsoenendienst samen schoonmaak- en reinigingsbedrijf Pieters en Bouwbedrijf Van
Gerven opgeknapt. Op zaterdagmiddag 21 september werd in Denheuvel eerst voor het
grote publiek de Power Point presentatie Market Garden herhaald. Daarna ging het in
optocht begeleid door Harmonie St. Lucia en de beide Gilden richting
herdenkingsmonument: in het plantsoen tussen Oude Raadhuis en Bibliotheek. Na het
noemen van de namen en het spelen van de Last Post werd er een minuut stilte in acht
genomen en konden bloemen worden gelegd. Onder genot van koffie, een hapje en een
drankje werd er in de Intheek nog nagekaart en informatie uitgewisseld. En kreeg
iedereen de speciale editie van de Myerlese Koerier uitgereikt. De organisatie van beide
bevrijdings- activiteiten was in handen van Rinie Weijts en Rinus Sloots.
‘Inloopavond’ in het Oude Raadhuis op donderdag 19 september.
We noemden het voorheen Leden inloopavond, maar omdat we ons veel breder willen
presenteren dan enkel voor eigen leden hebben we dat aangepast naar gewoon
‘ínloopavond’. Iedereen was welkom om met ons (nader) kennis te maken of het Oude
Raadhuis eens van binnen te komen bekijken. Dat kan overigens op vrijwel elke
donderdagavond.
Lezing ‘Jongens en meisjes op de lagere school in Mierlo, een terugblik’
op dinsdag 1 oktober. Het thema van de Maand van de Geschiedenis was Zij/Hij. Corry
Bombeeck en Eveline v.d. Linden hebben dit onderwerp vertaald naar het onderwijs in
Mierlo in de periode 1940 tot 1974. De tijd vóór het gemengd onderwijs in Mierlo. Ze
kozen daarvoor een locatie in stijl: de school Kindcentrum Puur Sang.
Eerst heeft Corry een toelichting gegeven op de geschiedenis van het lager onderwijs in
Nederland en in Mierlo in het bijzonder. Daarna was het de beurt aan Eveline die een
beeld schetste op basis van interviews met oud-leerlingen, oud-onderwijzer en
onderwijzeressen van de St. Lucia- en de Johannesschool uit voornoemde periode.
Tentoonstelling ‘Jongens en meisjes op de lagere school in Mierlo, een terugblik’.
De opening van de tentoonstelling in het Oude Raadhuis was op zondag 6 oktober en
deze was te bezoeken t/m zondag 27 oktober. Naast oude klassenfoto’s en foto’s van
verschillende activiteiten zoals de kindheidsoptocht was ook materiaal te zien dat oudleerlingen uit hun schooltijd bewaard hebben. Het ging dan vooral om zaken die
illustratief waren voor het toenmalige katholieke onderwijs aan meisjes en aan jongens.
Ook lesmaterialen zoals oude schoolplaten ontbraken niet. Zowel de lezing als ook de
tentoonstelling waren zeer goed bezocht.
De tentoonstelling was samengesteld door Eveline en Corry, bijgestaan door het
tentoonstellingsteam.
Voor beide voorgaande activiteiten hebben de foto’s uit het archief van Jos v.d. Vleuten
en de beeldcollectie van HKMyerle weer een grote dienst bewezen.
Lezing: ‘Klokkenvordering 2e Wereldoorlog in onze regio’ door Willy
v. Vlerken, op woensdag 20 november in Denheuvel.
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Oud Mierlonaar Willy heeft voor ons een mooi beeld gegeven over klokken- en
geschutgieters door de eeuwen heen in oorlog en vredestijd. En wat de klokkenvordering
in oorlogstijd voor onze regio betekend heeft. Klokken met het monumenten predicaat
hadden een redelijke kans dat ze werden gespaard van omsmelting zoals ook de oudste
luidklok in de H. Luciakerk.
De Kraaknacht op donderdag woensdag 30 oktober
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. Van een aantal Mierlose gebouwen zoals de
Standerdmolen, Oude Raadhuis en Bibliotheek moeten de sloten en kettingen van de
deuren via een code “gekraakt” worden.
Foto presentatie: Mierlo een kanjer van een dorp door Rinie Weijts.
Op woensdagavond 11 december hadden we weer onze inmiddels traditionele Foto
avond. Aan de hand van vele foto’s hebben we een wandeling gemaakt door het Mierlo
van na de oorlog. Mooie foto’s en de daarbij behorende informatie hebben ons een
leuke, informatieve avond bezorgd, een avond terug naar de tijd van toen.
De Mierlo Puzzel 2019
In de week vóór Kerst vond u onze Puzzel weer in de Mierlose Krant en op onze
website: www.heemkundekringmyerle.nl .
De uitslagavond van deze puzzel heeft plaatsgevonden op 16 januari 2020

Bestuur
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is ook in 2019 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 Aarle-Rixtel en in
November in Heeze.
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
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Jaarverslag Werkgroepen, klankbordgroepen

Archeologie
Reorganisatie archeologieruimte; nagenoeg afgerond, in de loop van het jaar stellen
we de ruimte open met een tentoonstelling.
Mei; veldlopen op het terrein waar het Cleijn Slotje vermoedelijk lag: op de laatste
akker rechts van de Trimpert gaande naar de Aardborstweg.
Augustus; is een stenen bijl, die ooit was gevonden in Mierlo en in bruikleen was bij
Museum de Vier Quartieren in Oirschot aan ons in eigendom overgedragen.
Oktober; hebben we de open dag bij de Liverdonk opgraving bezocht. Het ging hier om
een boerendorpje uit de Romeinse tijd met resten van een twaalftal boerderijen. De
locatie is nu Helmond maar was ten tijde van de bewoning Mierloos grondgebied.
Rapport moet nog volgen.
November; Grondradaronderzoek op terrein waar het Cleijn Slotje vermoedelijk lag.
Uitslag van het gescande deel stemde hoopvol.
We hebben de proefsleuven gevolgd aan de Burg. Termeerstraat, het terrein van de
kassen van Coolen achter de Cuijt. Het leverde sporen op van bouwactiviteit uit de
Romeinse tijd. Er werden o.a. een meloenkraal en een fibula gevonden. Rapport moet
nog volgen.
Schenking door Bert Kruidering van de bruikleen van aardewerk kookpotten. Deze
hadden we jarenlang in bruikleen, maar zijn nu officieel ons eigendom. De collectie
werd aangevuld met het restant van de vondst.
December; boren op terrein Cleijn Slotje, boorraai A en B. De boringen leverde niet het
resultaat dat we vermoedden en gehoopt hadden. De hevige reflectie op de scan
afbeelding werd niet door resten van het Cleijn Slotje veroorzaakt maar door plaatselijk
zeer grof zand, bijna grind, in de onderlaag.
Voor determinatie en info regelmatig Erfgoedhuis Eindhoven bezocht.
Voor contact: 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. In 2019 zijn er geen bijeenkomsten geweest. Contact: Peter v.d. Berk
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. Ze zorgen dat
eind april de ringen weer worden voorzien van fris groen etc. In 2019 zijn de linten
vervangen en in 2021 moeten de schilden worden aangevuld c.q. vervangen. Voor
contact: Adriaan van Dijk en Annie Berkers.
Jaarverslag werkgroep "Beeldcollectie"
Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd. In de ALV hebben we gevraagd om een
aantal laptops, scanners en daar hebben we een positieve reactie op gekregen. Zelfs
twee extra mensen die ons komen helpen met het scannen van de vele duizenden foto's
en negatieven. Afgelopen jaar zijn er slechts individueel foto’s binnengekomen, maar
er ligt nog heel veel waar we nog lang mee vooruit kunnen.
De werkgroep komt 1 keer in de maand bij elkaar, maar thuis kan er ook gescand en
genummerd worden. De foto’s moeten worden beschreven voor onze fotocollectie in
ZCBS: die is te vinden op onze website. Natuurlijk kunnen we nog heel goed extra hulp
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gebruiken, dat kan ook gewoon thuis op de tijd die u uitkomt of ter beschikking hebt.
Help ons mee de geschiedenis vast te leggen.
Contactpersoon (tot maart 2020) Peter v.d. Berk, daarna contact Rien Romonesco, Hans
Gruijters, Martien Steenbakkers.
Mierlonaren en oud-Mierlonaren: bij Heemkundekring Myerle zijn foto’s, films en ander
beeldmateriaal nog steeds heel welkom, gooi niets zomaar weg maar benader ons eerst.
Verslag Fotoherkenningsgroep Mierlo
De Fotoherkenningsgroep die onderdeel is van de Beeldcollectiegroep van Heemkunde
Myerle heeft weer een goed jaar achter de rug.
Uitgezonderd hartje zomer is een behoorlijk vaste kern van ± 20 personen elke 1e
woensdag van de maand van 09.30 uur tot 11.30 uur in de bovenruimte (zolder) van het
Oude Raadhuis aanwezig om te helpen de foto’s te benoemen. Daarmee mogen we wel
stellen dat de gehanteerde formule van presenteren en bespreken positief en gezellig is.
Ook het kopje koffie of thee, met soms een versnapering erbij, wordt gewaardeerd. Na
ongeveer 1100 foto’s bekeken te hebben en geprobeerd namen bij de gezichten te
plaatsen is 2019 alweer voorbij. Afgelopen jaar zijn we doorgegaan 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. Harrie, die
inmiddels de 90 is gepasseerd, woont nu in Huize Bethanië. Zijn archief van ±100.000
stuks negatieven en ander fotomateriaal zijn bij de Heemkunde. We zijn ze aan het
bekijken en vastleggen, een klus van jaren.
Mierlonaren zowel jong als oud die actief zijn geweest in welke organisatie dan ook,
liefst met een goed geheugen, kunnen ook nog een steentje bijdragen. Is er bij familie,
buren of vrienden interesse om aan deze ochtend deel te nemen. Of willen ze weten of
ze zelf ook op een van de vele foto’s staan, b.v. van een vereniging, oude wijk of
school, neem dan contact op met Toon Romonesco tel. 0492-663839 E-mail:
toonenriky@romonesco.nl.
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 om de geschiedenis van Mierlo vast te leggen.
Toon v.d. Waterbeemd, Toon Romonesco en de werkgroep beeldcollectie, zorgen elke
maand weer voor geschikte foto’s waardoor de bijeenkomst altijd weer interessant is.
Fotoherkenningsgroep Mierlo-Hout
In principe komen deze iedere laatste maandag van de maand bij elkaar, in totaal zijn
er 10 bijeenkomsten per jaar. De foto’s over Mierlo-Hout die worden geschonken worden
gescand en geretourneerd. De foto’s die we geschonken krijgen komen in het bestand
van HKMyerle. Alle foto’s worden voorzien van een uniek nummer en de ‘koppen’
worden genummerd zodat ze door de herkenningsgroep kunnen worden benoemd.
Een oud-onderwijzer van de Jorisschool Mierlo-Hout heeft aangeboden het fotoarchief
van de Jorisschool over te brengen naar HKM. Het wachten is op een seintje dat ze klaar
zijn met namen te noteren.
Historische Geografie Mierlo 2019 en kadaster
In voorgaande jaren is in het jaarverslag telkens opgenomen met welke grote
omvangrijke klus deze werkgroep bezig is. Alles wat er in minimaal de laatste 200 jaar
veranderd of verhandeld is aan elke kavel in Mierlo, de eigenaren en alles wat
daaromtrent gepasseerd is. Alles wordt benoemd en in kaart gebracht tot een groot
geheel. Te veel om hier weer te geven, u moet het gewoon zelf eens bekijken. Daarvoor
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kunt u terecht op onze website, in de Jaarvergadering zullen ze ook weer een korte
uitleg geven over hun onderzoek. En ze zijn ten alle tijden heel graag bereid u een
kijkje te geven in het onderzoek, bv. op een donderdagavond in het Oude Raadhuis.
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. Hij werkt nu toe naar een afsluiting van het onderzoek naar de Mierlose
herbergen en brouwerijen.
Bibliotheek
In onze bibliotheek hebben we een uitgebreide collectie boeken, naslagwerken,
documenten en krantenberichten. Veel hiervan is al ingevoerd in het programma ZCBS.
Alles is ter inzage in het Oude Raadhuis, De ingevoerde titels zijn ook te raadplegen op
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 ook nodig voor de Historische Geografie van Mierlo. Door het betrekken
van oude notariële aktes en andere historische gegevens bij het onderzoek kunnen
regelmatig correcties aangebracht worden in ons bestand.
Het project genealogiecafé in de bibliotheek hebben we helaas na de zomerstop moeten
stoppen, omdat er nauwelijks nog belangstelling was. Wij hebben op een prettige wijze
afscheid genomen van de bibliotheek. Men kan nog altijd terecht op onze heemavonden
op de donderdagavonden vanaf 20 uur. Voor contact: Giel Verest en Henny de Ruiter.
Werkgroep Geschiedenis en Myerlese Koerier
Geschiedenis legt aan de hand van archiefstukken, literatuur, interviews, e.d. het
verleden van de oude heerlijkheid “Mierlo, ’t Hout en Broek” voor de toekomst vast. Het
resultaat van deze onderzoeken zijn regelmatig terug te vinden in de Myerlese Koerier
en op onze website. Contactpersoon van deze werkgroep is Theo de Groof.
Sinds enkele jaren neemt onze Heemkundekring ook deel aan de activiteiten rondom de
Maand van de Geschiedenis. Het thema was dit jaar “Zij/Hij”. Dit leidde tot een
onderzoek naar en lezing over het onderwijs aan meisjes en jongens in Mierlo.
Voor contact Maand v.d. Geschiedenis: Eveline van der Linden en Corry Bombeeck.
Enkele leden doen momenteel onderzoek naar onze (voormalig) grenspalen
Er zijn contacten en afspraken gemaakt om structureel te gaan samenwerken met de
Mierlose Basisscholen over lesuren in te vullen met de geschiedenis van Mierlo.
Voor contact: Rinus Sloots en Hans Klink
Myerlese Koerier: in editie nr. 1-2019 werd aandacht besteed aan de restauratie van
onze oude standerdmolen en van de opkomst en de neergang van het eens zo bekende
Kersenoogstfeest. Oude atlassen en wereldbollen gaven ons een kijkje in de gedachten
die mensen eeuwen geleden hadden over hoe de wereld er toen uitzag.
Wat er in Mierlo-Hout in de 19e eeuw allemaal gebeurde vertelde Daan van der Putten
ons. Naar aanleiding van een tentoonstelling over porselein en aardewerk in het Oude
Raadhuis werd ook onderzoek gedaan naar het serviesgoed van enkele beroemde
fabrikanten.
Editie nr. 2-2019 was volledig gewijd aan “75 jaar Vrijheid”.
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De vormgeving van de Myerlese Koerier is in handen van Pim van Deursen, de
eindredactie had Peter van Vlerken. In 2020 neemt Ria Saanen de eindredactie over van
Peter van Vlerken.
Mierlo Puzzel
In december verscheen de Mierlo puzzel 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 gezien het aantal aanmeldingen durft niet iedereen hem in te sturen. Jammer,
want het plezier van het puzzelen en het kijken naar onze geschiedenis is belangrijker
dan het winnen. Sponsoren voor de puzzel prijzen: Plus van Dorenmalen, Hubo Mierlo,
Eigenwijzz Bloemen, de Bruna, De Bottelarij, Natuurlijk Van der Leest, samen bij Ellen
en Intertoys. Voor contact: Hans Verhees
Monumenten
We hebben vorig jaar al kunnen constateren dat er gewerkt wordt aan de restauratie
van een van onze oudste rijksmonumenten: boerderij Broekstraat nr. 63.
Ook aan de boerderij Hekelstraat 24 -gemeentelijk monument- is de vordering van de
restauratie voor iedereen inmiddels goed zichtbaar.
Er is samen met een plaatselijk bouwhistorica ter plekke een onderzoek gedaan naar de
historisch waarde en bouwkundige toestand van het knekelhuisje tussen kerk en kerkhof.
In het kader van de zorg van Heemkundekring Myerle voor behoud en instandhouding van
onze monumenten heeft een bestuurslid van HKM ook zitting in de Molenstichting
Geldrop - Mierlo. We hopen dat binnen niet al te lange tijd de molens in beheer kunnen
worden overgedragen aan de Stichting.
Voor contact: Annie Berkers.
Klankbordgroep Sang en Goorkens
In de nabijheid van de A67 ter hoogte van de Landweer (het Voortje op de grens van
Mierlo en Lierop) moet nog een informatiebord geplaatst worden. En een vervanger voor
de jaren geleden verdwenen blauwe grenskei.
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.
Voor contact: Giel Verest.
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.
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Verder nieuws

Website
www.Heemkundekringmyerle is een zeer belangrijke informatiebron geworden, we
zien het aantal bezoekers van de site jaarlijks stijgen.
In 2018 waren dat 64174 bezoekers en in 2019 hadden we 85454 bezoekers.
Steeds meer mensen weten bij het zoeken naar informatie over Mierlo en haar
geschiedenis de weg naar de site te vinden. Pieken zijn wel de avond van de Dorpsquiz
en rondom de Mierlo Puzzel. Maar ook in juni (toeristenseizoen) zien we een piek. Het
raadplegen van de Koerier via de site lijkt ook steeds vaker te gebeuren en de pagina
‘Het bekijken waard’ wordt ook goed bezocht. In het gastenboek op de website kan een
reactie achtergelaten worden, 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.
Het onderhoud van de website werd tot nu toe alleen door Hans Verhees gedaan maar
we streven er nu naar dat toch wat breder te gaan trekken.
Archief Houtvonken
Het digitale archief van Houtvonken, het parochieel blad van Mierlo-Hout heeft net als
Rond de Toren opgehouden te bestaan en zal worden overgedragen aan HKMyerle. Het
zal dan te raadplegen zijn op onze site.

Diverse Weetjes

•

Op 19 februari hebben we op het Oude Raadhuis het voltallig College van B & W
en gemeentesecretaris ontvangen en hebben ze kennis kunnen nemen van onze
activiteiten en doelstellingen.
• Met hetzelfde doel hebben we de gemeentelijke ambtenaar voor cultuur in het
najaar ontvangen op het Oude Raadhuis.
• De penningmeester heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van het herijkte
subsidiebeleid.
• Een bestuurslid was aanwezig op de informatie bijeenkomst van Onsplatform.
• Op zaterdag 2 november vond “Doodgewoon samenzijn” plaats in het Oude
Raadhuis. Onze bijdrage was dat we onze ruimtes en tentoonstelling tijdens het
evenement geopend hebben.
• Rinie Weijts, Theo de Groof, Hans Verhees, Rinus Sloots, Joop v.d. Westerlo,
Marij Damen, Annie Berkers hebben al dan niet onder de titel van
Heemkundekring Myerle elders lezingen of andere activiteiten verzorgt of
anderszins medewerking verleent, of ter lering voor HKM presentatie
bijgewoond,
zoals:
* Voor Senioren web uitleg gegeven over genealogisch onderzoek met de
programma’s Pro-Gen en Open Archieven.
* Bijdrage geleverd aan realisatie infobord Gheijnspark Mierlo-Hout (bord
is voorzien van het voorzien van logo HKM).
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* Op verzoek van het ED meegewerkt aan een interview voor de
zomereditie van ED over de geschiedenis van Mierlo en dan met name
het gebied rond de kerk.
* Voor IVN Helmond een presentatie gegeven over het Eindhovensch
Kanaal.
* Presentatie Strabrechtse heide en een rondleiding door Mierlo voor de
Philips seniorenvereniging.
* Lezing voor de Vrouwenvereniging met Heksenmonologen.
* Toespraak tijdens Dodenherdenking op de Britse oorlogsbegraafplaats.
* In Mierlo-Hout lezingen over de Strabrechtse heide en Milo 25 jaar
confectie.
* Voor evenementen commissie van De Vliegert lezing Eindhovens kanaal.
* Artikel verzorgt in contactblad “De Fons” in verzorgingshuis Alphonsus.
* Medewerking verleend aan het 2 maandelijks glossy blad “Mierlo-Hout
Magazine”.

De secretaris, Annie Berkers-Romonesco
Contributie

De contributie voor 2020 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 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 als u ons machtigt.
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