
 

 

 

Nieuwsbrief  
Heemkundekring Myerle 

10 juli 2020 

 

 

BELEIDSPLAN 2020-2023           
Het oude beleidsplan liep eind 
2019 ten einde. Daarom is een 
nieuw beleidsplan opgesteld.  

 
In dit beleidsplan is opnieuw onder 
woorden gebracht wat onze missie en 
visie zijn. Wat is onze 
toekomstdroom en waar staan we 
voor. Hiermee rekening houdend en 
met de verschillende beleidsplannen 
van de gemeente Geldrop-Mierlo is 
een aantal doelstellingen 
geformuleerd. Bijvoorbeeld het 
bevorderen van de betrokkenheid van 
inwoners van Mierlo en Mierlo-Hout 
bij de Heemkundekring. En daarbij 
specifieke aandacht schenken aan 
volwassenen jonger dan 50 en 
leerlingen van het basisonderwijs en 
het voortgezet onderwijs.  

De doelstellingen zijn vertaald in 
concrete resultaten. Waarbij wordt 
vastgesteld wat we eind 2023 bereikt 
willen hebben? Om een voorbeeld te 
noemen: met de basisscholen 
projecten opzetten waarvan minstens 
120 leerlingen gebruik maken.  

Om de resultaten te kunnen behalen, 
is het belangrijk dat we gezamenlijk – 
bestuur en werkgroepen – er de 
schouders onder zetten. Dat kan 
echter alleen als meer mensen bereid 
zijn om hun steen(tje) bij te dragen 
aan de werkgroepen.  

Nieuwsgierig geworden naar wat we 
allemaal van plan zijn, kijk en luister 
dan naar de toelichting van  onze 
voorzitter Hans Klink via de knop 
“Kijk presentatie” hierboven of lees 
het beleidsplan. 

INHOUD 
Dit is de eerste 
nieuwsbrief nieuwe 
stijl. We zijn benieuwd 
wat je ervan vindt. In 
deze nieuwsbrief vind 
je het nieuwe 
beleidsplan, maar ook 
interessante artikelen 
over archeologie en 
historische geografie. 

 

  

We hebben heel leuke 
reacties gehad op onze 
fietsroute in het kader 
van 75 jaar bevrijding. 
Zowel van fysieke als 

digitale fietsers. Mocht 
je de fietsroute gemist 

hebben kijk dan op 
onze website. 

 

 

 

Kijk presentatie ! 

Op 3 juli bereikte ons 
het droeve bericht dat 
Jos van der Vleuten is 
overleden. Jos was een 
prominent lid van HKM. 

 

 

 

https://youtu.be/utA80Qpw4zo
https://youtu.be/utA80Qpw4zo
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/HKM%20beleidsplan%202020-2023.pdf
http://www.heemkundekringmyerle.nl/img/70%20jaar%20bevrijding/75_jaar/fietsroute/ft75_fietsroute.html
https://youtu.be/utA80Qpw4zo
https://youtu.be/utA80Qpw4zo
http://www.heemkundekringmyerle.nl/index.html#josv
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ARCHEOLOGIE 

 

In oktober 2019 vond op de locatie Hazewinkel, aan het 
einde van Het Broek een spectaculaire opgraving plaats van  
een boerendorpje uit de Romeinse tijd. Het terrein bij 
Hazewinkel is zeker 150 jaar bewoond geweest en er hebben 
minstens vijftien woningen gestaan van lokale boeren. 

Zodoende werd in november 2019 met hoge verwachtingen een aantal 
proefsleuven gegraven in Mierlo op het terrein tussen het Eindhovensch 
kanaal, het Oudven en de Geldropseweg aan de Burg. Termeerstraat.  

De verwachtingen waren ook hoog gespannen omdat er in 1991 objecten uit 
de Romeinse tijd waren gevonden (zie De Myerlese Koerier 1992 no 1, 
archeologie 3 door Henk Simons). “Bij het graven van de sleuven werden 
inderdaad sporen uit de ijzer- en Romeinse tijd aangetroffen wat inhoudt 
dat er voordat de grond bouwrijp gemaakt zal worden nog nader onderzoek 
nodig is.” aldus Henk van Sleeuwen van de werkgroep archeologie. 

Na het dichtgooien van de proefsleuven blijven vaak objecten die in diepere 
lagen hebben gezeten  dicht  aan de oppervlakte. Bij regen spoelen ze 
schoon en kun je ze vinden. Bij latere bewerkingen ten behoeve van de 
landbouw herhaalt zich dat. Zo werden door leden van de werkgroep 
archeologie er op deze locatie objecten uit allerlei periodes gevonden. 

HISTORISCHE 
GEOGRAFIE 
De werkgroep historische 
geografie timmert goed aan de 
weg. Niet alleen komt er steeds 
meer informatie beschikbaar over 
Mierlo en omliggende plaatsen via 
de internetpagina’s, maar ook 
wordt de krant gezocht. Zowel in 
het Eindhovens Dagblad als de 
Mierlose Krant verscheen een 
artikel. 

  

  

De verwachtingen 
waren hoog 
gespannen. 

Lees meer ! 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/archeologie_termeerstr.html
http://www.heemkundekringmyerle.nl/archeologie_termeerstr.html
http://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/oude%20doos/1992-1.PDF
http://www.heemkundekringmyerle.nl/img/Het_bekijken_waard/hisgeo/ED%2013-06-2020_-_Oost_-_Kaart%20Mierlo%20in%201832%20nu%20digitaal.pdf
http://www.heemkundekringmyerle.nl/img/Het_bekijken_waard/hisgeo/25-06-2020%20Historische%20geografie%20Peelland%20%20MK%20%20(Vehn).pdf
http://www.heemkundekringmyerle.nl/archeologie_termeerstr.html
http://www.heemkundekringmyerle.nl/archeologie_termeerstr.html
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WATEROVERLAST 
Woensdag 17 juni was een mooie zonnige dag, totdat het aan 
het begin van de avond begon te regenen. De bui hing boven 
Mierlo en bleef daar hangen met alle gevolgen van dien. 

 

Op de bekende plaatsen in het dorp, 
die veelal wat lager liggen, stond 
het weer blank. Ook op plaatsen 
waar wellicht niet verwacht werd 
dat het water tot overlast zou 
leiden was het raak. Een ware 
wolkbreuk.  

In het Oude Raadhuis was het (weer) 
prijs. Het water kon niet snel 
genoeg worden afgevoerd door het 
rioleringssysteem, zodat het toilet 
op de begane grond water liet 
overstromen. In de ruimtes beneden 
in het gebouw stroomde het water 
over de vloer binnen, al snel was 
het helemaal nat. In de archeologie 
ruimte hadden we geen problemen,  

daar staat alles op voldoende 
hoogte om een laagje water aan te 
kunnen. 

Dat geldt niet voor de ruimte van 
Buurtzorg, de expositieruimte en 
onze bibliotheek. Er moest 
handelend worden opgetreden. We 
hebben zo snel mogelijk alles op 
een droog plekje gezet zodat de 
schade beperkt kon worden. Een 
aantal Myerlese Koeriers en enkele 
wandplaten zijn beschadigd. 

Helaas stond er ook een doos met 
bidprentjes in het water, zodat die 
allemaal nat waren. Alle tafels in 
het Oude Raadhuis liggen vol met 
prentjes om die te laten drogen.  

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Op 16 juni heeft het bestuur na een aantal maanden van 
digitaal vergaderen weer fysiek kunnen bijeenkomen. Het 
bestuur werd door het bestuur van MFA uitgenodigd in ’t 
Patronaat om daar te vergaderen en tevens te bezien welke 
mogelijkheden ’t Patronaat voor HKMyerle heeft. 

In de nieuwsbrief van september 
zal de voorzitter het jaarthema 
voor 2021 bekend maken 

In het najaar komt er een 
informele ledenavond met een 
hapje en een drankje. De 
werkgroepen krijgen dan de 
gelegenheid zich te presenteren.  

Besproken is hoe om te gaan 
met de informatie die via 
bijvoorbeeld onze website 
beschikbaar is. Die informatie 
moet beschikbaar zijn voor 
gebruik door derden, als dat 
geen commercieel gebruik is. Zo 
gaan we ook om met informatie 
die we van derden gebruiken. 
Dit wordt nog besproken met de 
werkgroepen die zich hiermee 
bezig houden. 

 

Een groot deel van de vergadering 
is besteed aan de taken die de 
verschillende bestuursleden op zich 
gaan nemen. Zowel binnen het 
bestuur als in relatie tot de 
verschillende werkgroepen. Zodra 
deze taakverdeling definitief is, 
laten wij dat weten. 

Aangezien het door de coronacrisis 
niet mogelijk was om het nieuwe 
beleidsplan tijdens de algemene 
ledenvergadering aan te bieden, 
heeft de voorzitter een filmpje 
gemaakt. Je las daar eerder over. 

Oktober of 
november 

ingelaste gezellige 
ledenvergadering ! 
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JONGE ARCHEOLOGEN GEZOCHT 
Archeologen onderzoeken hoe de mensen vroeger leefden in Nederland. De meeste 
informatie zit in de grond. Maar we graven natuurlijk niet in het wilde weg. Eerst gaan we 
op zoek naar sporen bóven de grond, zoals prehistorische grafheuvels en akkers. 

Speur mee en ontdek resten uit de 
prehistorie. In Nederland zijn 
duizenden prehistorische 
grafheuvels en akkers. De meeste 
zijn nog door niemand ontdekt. Nog 
niet… 

Speur jij mee: misschien ontdek jij 
wel als eerste een grafheuvel of 
akker. 

Gewoon vanuit jouw luie stoel, met 
jouw computer! Belangrijk om te 
weten: het is géén spelletje, het 
gaat om echt speurwerk. 

Volwassenen speuren ook, maar 
Erfgoed Gezocht Junior denkt dat 
kinderen veel beter zijn.  

 

Vind je het leuk om op 
ontdekkingstocht te gaan, kijk dan 
voor meer uitleg op de website van 
erfgoedgezocht via de button Lees 
meer! of bekijk het filmpje op 
YouTube. 

Dit project is een 
samenwerkingsverband van de 
Universiteit Leiden en de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. 

Dit is een leuk project voor de 
(klein)kinderen waarbij ze 
zelfstandig kunnen werken maar 
ook samen met hen is het de 
moeite waard. Wil je als oudere 
meer weten klik dan hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Heemkundekring Myerle 

Burg. van Lokvenstraat 135 

5731 LT  Mierlo 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

Ga je mee op 
ontdekkingstocht? 
We speuren naar 

prehistorische 
resten, met de 

computer. 

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden 
door HKMyerle. Leden ontvangen 
deze automatisch. Andere belang-
stellenden kunnen zich aanmelden 
via onderstaand mailadres. Via dat 
adres kun je je ook uitschrijven. 

Lees meer ! 

https://www.zooniverse.org/projects/evakap/heritage-quest-junior
https://www.zooniverse.org/projects/evakap/heritage-quest-junior
https://youtu.be/aAQQKo7qfvM
https://www.zooniverse.org/projects/evakap/heritage-quest
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.zooniverse.org/projects/evakap/heritage-quest-junior
https://www.zooniverse.org/projects/evakap/heritage-quest-junior
https://www.zooniverse.org/projects/evakap/heritage-quest-junior
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