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BEDANKT EN OP NAAR 2021           
Misschien dat ik u verbaas, 
maar velen van jullie zijn net 
          Sinterklaas 
voor de heemkundekring in Mierlo. 
Dat zit namelijk zo. 
Bij de Rabobank Clubsupport actie, 
was HKMyerle heel blij met jullie  
        reactie. 
Al die stemmen die jullie hebben  
       uitgebracht 
leverden voor ons meer op dan  
       verwacht. 
967,44 euro was het mooie resultaat 
wat nu op onze bankrekening staat. 
Heel veel dank daarvoor en  
      natuurlijk ook 
voor de Rabobank die hiervoor in de  
      kas dook. 
We zullen het geld besteden zoals 
     beloofd, 
jullie hebben je immers niet voor 
     niets uitgesloofd. 
Wij hopen dat we elkaar 
in het aankomende nieuwe jaar 
weer wat meer kunnen ontmoeten. 
Want door de corona was het elkaar  
       begroeten 
in 2020 wel heel erg beperkt 

 

 

 

 

 
 

dat hebben we allemaal vast en zeker 
       gemerkt, 
Onze lezingen, excursies en andere  
       mooie zaken, 
hebben we niet helemaal waar kunnen 
       maken. 
Daarom op naar een vaccin en weg met 
       het virus, 
terug naar het normaal met een hand 
       en een kus. 
Dat wenst het bestuur jullie van harte 
        toe, 
want ook wij zijn klaar met het hele 
       gedoe. 
We staan in de steigers voor het  
       jaarthema ‘Brand’ 
en maken 2021 daarmee vast en zeker  
       interessant. 
Maar voordat we daarmee beginnen 
melden we dat er voor jullie nog iets  
       valt te winnen, 
Met de Mierlopuzzel op onze website  
        en in de Mierlose krant, 
waar die half december zal zijn 
        aangeland. 
Maak er even tijd voor en stuur je  
        antwoorden in 
dan begint 2021 mogelijk met het eerste  
        gewin. 

INHOUD 
In deze nieuwsbrief 
voornamelijk externe 
berichten. Leuke dingen 
om eens te bekijken, 
maar ook de aandacht 
voor genealogisch 
onderzoek en een 
cursus over de regionale 
geschiedenis.  

 

Het einde van een 
bijzonder jaar nadert en 
dat betekent ook de 
feestdagen zoals Sinter-
klaas, Kerstmis en oud 
en nieuw.  
Voor HKMyerle de tijd 
van de fotoavond en de 
puzzel. De eerste gaat 
niet door, de tweede 
wel.
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MEME’S OUD OF NIEUW?   

 

Een meme (spreek uit miem) is meestal een plaatje op internet 
dat, veelal voorzien van een tekst, verspreid wordt onder 
bekenden. Die zullen, als ze de meme waarderen, deze ook 
weer verspreiden en zo gaat het als een lopend vuurtje rond. 

Maar zijn die meme’s wel zo modern als het lijkt? De term is nog niet zo oud, 
voor het eerst wordt die in 1986 gebruikt door de Brit Richard Dawkins. Hij 
beschreef het verschijnsel als een evolutionair virus. Het ontwikkelt zich (door 
dat mensen de tekst of het plaatje aanpassen) en het verspreidt zich snel over 
het internet als het wordt gedeeld. Toch zijn er ook in de middeleeuwen al veel 
plaatjes met een boodschap. Het was niet zo duidelijk misschien als 
tegenwoordig, maar voor de toen levende mensen waren het duidelijke beelden 
en boodschappen. Wij hebben er tegenwoordig wat meer moeite mee om die te 
interpreteren, omdat de tijd heel anders geworden is. Wat te denken 
bijvoorbeeld van het plaatje hieronder waarbij de heilige Antonius door de 
duivel in zijn gezicht gescheten wordt terwijl hij zit te lezen? Wil je de uitleg 
daarvan bekijken, zie dan deze video. 
Op de site medieval memes van de Koninklijke bibliotheek kun je van een 
aantal middeleeuwse plaatjes de uitleg vinden en er ook een eigen meme van 
maken, zoals we hieronder ook gedaan hebben. Verder zie je nog een 
voorbeeld. 

ONLINE  
FOTO-UURTJE 
In de vorige nieuwsbrief stond de 
uitnodiging voor het online foto-
uurtje op 16 december. Dit werd 
georganiseerd omdat de fotoavond 
van december dit jaar niet door kan 
gaan. De aanmeldingstermijn is 
gesloten en het blijkt dat er te 
weinig aanmeldingen zijn. Daarom 
is besloten om dit uurtje NIET door 
te laten gaan.  

1575  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 
Middeleeuwers 

begrepen dingen 
waar wij moeite 

mee hebben! 

https://player.vimeo.com/external/482621283.hd.mp4?s=5307500dce41d9a0f35ea71016ca2b0e85747763&profile_id=175
https://www.medievalmemes.org/
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REGIONALE GESCHIEDENIS BRABANT 
In 2021 wordt de cursus Regionale Geschiedenis in Brabant 
weer georganiseerd. Vanwege de Coronabeperkingen zullen de 
bijeenkomsten online plaatsvinden vanaf 2 februari 2021.  

 

De cursus bestaat uit 28 online 
bijeenkomsten. De colleges zijn een 
inleiding in de bestudering van het 
verleden van de regio en de regionale 
volkscultuur. De colleges worden 
gegeven op dinsdagen tussen 12.45 en 
15.30. Tijdens de cursus wordt als 
cursus-boek gebruikt: Jan van 
Oudheusden, "Verhalen van Brabant. 
Geschiedenis en erfgoed in tien 
tijdvakken". Het boek vertelt over de 
lange en bewogen geschiedenis van 
wat nu Noord-Brabant is. Deze 
geschiedenis heeft veel sporen nage-
laten: in het landschap, in monumen-
ten, in voorwerpen en documenten en 
natuurlijk ook in de herinnering van 

mensen. Samen vormen zij het 
erfgoed van Brabant en bepalen zij de 
culturele identiteit van deze 
provincie en haar bewoners.  De 
cursus staat open voor studenten van 
Tilburg University, van de Open 
Universiteit, mensen uit de archief- 
en museumwereld en heemkundigen. 
Ook particulier geïnteresseerden zijn 
van harte welkom. Van de deelne-
mers wordt een goede voorbereiding 
en actieve houding verwacht. De 
deelnamekosten zijn €45,- exclusief 
en €75,- inclusief de aanschaf en 
verzendkosten van het genoemde 
boek.  Inschrijven vanaf 7 december, 
voor meer informatie klik hier. 

 

MIERLO PUZZEL EN RABO CLUBSUPPORT 
Vanuit het bestuur dit keer aandacht voor een tweetal zaken 
die in november en december 2020 spelen. De uitslag van de 
Rabobank Clubsupport actie en onze jaarlijkse Mierlo Puzzel 
in samenwerking met De Mierlose Krant. 

Alleen JVW, Scouting en Mifano 
bleven ons voor. We feliciteren 
hen met de uitkomst. Het aantal 
stemmen was 181, dat is wat 
minder dan voorgaande jaren, 
maar het bedrag per stem is door 
de bank aangepast, zodat we toch 
het mooie bedrag van € 967,44 
mogen ontvangen. 
Half december verschijnt de 
Mierlo Puzzel op onze website en 
in de Mierlose Krant. Je kunt weer 
enkele uurtjes zoeken naar ant-
woorden en die uiterlijk 10 januari 
insturen. Op 21 januari is de 
uitslag. Hoe weten we nog niet 
precies, dat lees je in de volgende 
nieuwsbrief. Doe rustig mee, je 
hoeft niet alles goed te hebben 
om een prijsje te bemachtigen. 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

Op 10 november ontvingen we het 
bericht dat de uitslag van de Rabo-
bank Clubsupport actie bekend was. 
Natuurlijk waren we erg benieuwd 
hoe HKMyerle het gedaan had. De 
opzet van de actie was anders dan 
afgelopen jaren en ook de stempro-
cedure was veranderd. We hadden 
het idee dat de procedure complexer 
geworden was en vreesden een beetje 
dat het tegen zou gaan vallen. Dit 
bleek – gelukkig – niet zo te zijn. In 
Mierlo zijn we op de 4e plek geëin-
digd wat een mooie prestatie is. 

https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/verhalen-van-brabant/
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/verhalen-van-brabant/
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/verhalen-van-brabant/
http://www.erfgoedbrabantacademie.nl/cursusaanbod/cursus-regionale-geschiedenis
https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel_2020.html
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/


 

 4 

 

STAMBOOM ONDERZOEK 
Veel mensen zijn benieuwd naar hun afkomst. Wie waren je voorouders, uit welke families 
stam je af? Zijn er onder jouw voorouders ook beroemde of beruchte mensen te vinden. Of 
je wilt gewoon zover mogelijk terug in de tijd in je eigen familie.  

Antwoorden op deze vragen zijn te 
vinden in het stamboomonderzoek of 
de genealogie. Hierbij probeer je een 
overzicht samen te stellen van je 
familie beginnende bij jezelf, via je 
ouders, grootouders en overgroot-
ouders. Tot zover is het meestal niet 
zo moeilijk, die gegevens weet je vaak 
wel of kun je via navraag eenvoudig te 
pakken krijgen. Maar als je wilt weten 
hoe groot het gezin van je overgroot-
ouders was of wat de familienaam van 
je overgrootmoeder was, of het 
beroep van haar vader dan wordt het 
al moeilijker. Terwijl je dan toch nog 
pas 3 generaties terug bent. Voor 
verder onderzoek moet je gaan 
speuren in archieven, oude 
bidprentjes, krantenartikelen e.d.  Nu 
hebben we daarbij tegenwoordig via  

internet veel hulpmiddelen. Er zijn 
veel websites die je kunnen helpen 
bij het verkrijgen van die informatie. 
Bibliotheek Dommeldal heeft in 
samenwerking met de Nederlandse 
Genealogische Vereniging afdeling 
Kempen en Peelland hierover een 
webinar gepubliceerd Als je die 
webinar wilt bekijken, klik dan hier. 
Voor HKMyerle is genealogie een 
belangrijk onderdeel van de werk-
zaamheden. De werkgroep biedt je 
hulp bij het uitzoeken van de stam-
boom als je daar zelf niet verder mee 
komt. Via de link boven aan bij dit 
artikel kom je op de pagina van de 
werkgroep. Wil je eens grasduinen in 
de genealogie van oud Mierlo dan is 
de kaart van de historische geografie 
daarvoor een goed uitgangspunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Heemkundekring Myerle 

Burg. van Lokvenstraat 135 

5731 LT  Mierlo 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

Waren jouw 
voorouders boeren, 

burgers of 
buitenlui?  

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.heemkundekringmyerle.nl/genealogie.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/genealogie.html
https://www.ngvnieuws.nl/beste-websites-vermeld-voor-genealogisch-onderzoek/
https://bibliotheek.webinargeek.com/watch/replay/729950/f98cfbbbef86889400de4fe62d9d384e/
https://historischegeografiebrabant.nl/minuutplan.php?gemeente=Mierlo
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.heemkundekringmyerle.nl/genealogie.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/genealogie.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/genealogie.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/genealogie.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/genealogie.html
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