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Theo de Groof, voorzitter 2007-heden.
Heemkundekring Myerle bestaat 25 jaar. In die
periode zijn er slechts 3 voorzitters geweest,
waarvan de laatste pas vanaf 2007 in die functie
werkzaam is. Een teken dat men, maar dat geldt
ook voor de andere leden, zeer gehecht is aan onze
vereniging.
Een actieve groep van vrijwilligers heeft de
afgelopen 25 jaren veel werk verzet. In mijn
periode was dat vooral de viering rondom het 200
jarig bestaan van het Oude Raadhuis en de
tentoonstelling bij gelegenheid van het 150 jarig
bestaan van de H. Luciakerk hetgeen veel vrije
uren heeft gekost, maar het geweldige resultaat
vergoedt veel. De andere “normale” activiteiten
zoals lezingen, excursies, e.d. gingen gewoon door.
Misschien zijn de werkzaamheden van de diverse werkgroepen minder in het oog
springend, maar achter de schermen wordt veel werk verzet door de archeologische
werkgroep, de werkgroepen die zich bezig houden met o.a. het foto- en filmarchief,
genealogie, kadaster en toponiemen, monumenten en monumentenbeleid, lezingen,
tentoonstellingen, excursies. De redactie van ons blad zorgt dat de Myerlese Koerier
tweemaal per jaar in de brievenbus van onze leden valt.
Bij de organisatie van allerlei activiteiten kunnen wij steeds terugvallen op de
evenementencommissie.
Gelukkig werd de jeugd ook betrokken bij allerlei activiteiten van HKM. Bij de viering van
het 200 jarig bestaan van het Oude Raadhuis werden er rondleidingen gehouden voor de
schooljeugd, waarbij de geschiedenis van Mierlo uitgebreid aan bod kwam. In
samenwerking met de schrijfster Mariolande Kennedy werd een voordracht voor kinderen
gehouden in de bibliotheek over haar boek “Het spook van Strabrecht”. Enkele weken later
werd het verhaal, dat zich afspeelt op de Strabrechtse heide, door veel kinderen en hun
ouders opnieuw beleefd tijdens een fietstocht op de heide.
De Heemkundekring Myerle werkte mee aan het project Jet en Jan. Voor dat project zijn
lesbrieven geschreven, die een beeld geven van de leefomstandigheden in Mierlo rond
1910. In 2010 zullen de lesbrieven gebruikt gaan worden.
Deze jeugd zal in de toekomst onze activiteiten over moeten nemen, willen
heemkundekringen blijven bestaan. Daarmee komen wij aan een onderwerp dat zorgen
baart. De gemiddelde leeftijd van de leden van onze vereniging ligt hoog. Ook aanvulling
in het bestuur is, ik denk evenals bij andere verenigingen, een probleem.

Heemkundekring Myerle startte in 1984 met 22 leden. In 2009 is dit aantal gegroeid tot 116
leden. Allemaal mensen die onze vereniging een warm hart toedragen en door hun
contributie de vele activiteiten mogelijk maken.
Bijna alle leden wonen in het huidige Mierlo, hebben daar gewoond, of hebben er binding
mee.
In artikel 1 van onze oprichtingsakte is aangegeven: “het werkgebied van de vereniging
omvat de burgerlijke gemeente Mierlo zoals deze begrensd was op een en dertig december
negentienhonderd zeven en zestig”. Dit werkgebied is goed te verklaren. De “oude”
gemeente Mierlo behoorde tot de Heerlijkheid Mierlo, Hout en Broek. Helaas zien we dat
het aantal leden uit Mierlo-Hout zeer beperkt is. Onze activiteiten zouden zich ook meer
moeten richten op dit gedeelte van ons werkgebied. Wat meer bekendheid dat zou geen
kwaad kunnen.

