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INVLOED MET IMPACT           
Dit is het thema van de  
internationale vrouwendag 2021 
die gehouden is op 8 maart. 

Samen kunnen wij de verharding in 
onze maatschappij tegengaan door op 
een positieve manier in te steken op al 
die maatschappelijke problemen die op 
ons bordje liggen, vrouwen spelen 
daarin een sleutelrol en positiviteit is 
daarbij het sleutelwoord. 
Niet in problemen denken maar in 
kansen, uitdagingen en mogelijkheden. 
Invloed met Impact is daarbij het 
nieuwe verhaal. Het is onze gezamen-
lijke verantwoordelijkheid om de 
wereld een beetje mooier te kleuren op 
een positieve manier. Dat is zeker een 
uitdaging die nu in 2021 geldt en het is 
ook een herhaling uit de geschiedenis. 
Vrouwen hebben in de Mierloose   

geschiedenis invloed met impact getoond 
waarbij dat vaak op de achtergrond 
gebeurde. Niet voor niets klonk jarenlang: 
“achter elke succesvolle man moet een 
succesvolle vrouw staan om succesvol te 
kunnen zijn”. We hebben gezien dat 
vrouwen in Mierlo uit die schaduw getreden 
zijn, denk maar eens aan onze vrouwelijke 
burgemeesters en zakenvrouwen, waarbij 
we alle anderen, zoals de zusters, verpleeg-
sters en onderwijzeressen niet willen 
onderbelichten. Een bijzondere groep 
vrouwen die veel invloed heeft gehad, waren 
de Mierlose heksen die in 1595 door 
Erasmus van Grevenbroeck berecht werden. 
Ze waren waarschijnlijk onschuldig aan de 
ten laste leggingen, maar door hun situatie 
hebben ze uiteindelijk de Heer van Mierlo 
op de knieën gekregen en deze letterlijke 
heksenjacht weten te stoppen, hoewel ze 
daar zelf geen voordeel meer van hadden. 

INHOUD 
Nieuws vanuit het 
bestuur, maar ook 
actualiteiten en 
items om zowel 
vanuit huis te 
ondernemen als 
om naar buiten te 
gaan. Voor elk 
wat wils deze 
keer. 

 

 

Digitaal maakt veel 
mogelijk, internet lijkt 
onmisbaar bij zoeken 
van informatie en het 
levert uren vol met 

leesplezier. Met 
digitale mogelijkheden 

kunnen ook oude 
beelden worden 

bewerkt.

 

 

 

Lees meer ! 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/heksenprocessen_Mierlo_1595.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/heksenprocessen_Mierlo_1595.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/heksenprocessen_Mierlo_1595.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/heksenprocessen_Mierlo_1595.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/heksenprocessen_Mierlo_1595.html
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INGEKLEURDE OUDE FILM 

 

“600 Belgische ex-gevangenen van het beruchte concentratie-
kamp Vught komen samen met hun Nederlandse lotgenoten 
om de gevallen kameraden te herdenken”. Dat is de eerste zin 
uit een Polygoon-journaal over een herdenking op 8 sept 1946.  

Een grote groep mensen loopt door de straten van Vught en passeert het bord 
‘Bewarings- en interneringskamp’ op het kampterrein.  In een volgend 
filmbeeld leggen bezoekers kransen op de voormalige fusilladeplaats, waar kort 
na de oorlog een groot houten kruis werd opgericht door omwonenden. 
Sommige oud-gevangenen zijn in hun oude kamppakken gekleed. Emiel 
Verwijst werkzaam bij het team foto en film van het Brabants Historisch 
Informatie Centrum in ’s-Hertogenbosch heeft het inkleuren van oude foto’s als 
hobby: “Het is mijn passie geworden om oude foto's een tweede leven in kleur 
te geven.” Het filmpje uit 1946 vond hij op www.openbeelden.nl Het inkleuren 
van foto of film kan het verleden dichterbij brengen. Kleur in een beeld maakt 
het toegankelijker. Natuurlijk is het gevaarlijk omdat vaak de echte kleuren niet 
bekend zijn en dat daardoor de waarheid slechts benaderd wordt. Hieronder 
zie je een beeld uit de zwart wit en uit de gekleurde film. Via  Lees meer! ga je 
naar de site waar de films te zien zijn. Nog een tweede foto uit WWII om het 
effect in inkleuren te zien. We komen in een volgend artikel terug op de 
wenselijkheid, effecten en gevolgen van het inkleuren van (oude) foto’s. 

ONLINE FOTO-
UURTJE 
Op 9 februari vond ons eerste 
online foto-uurtje plaats met elf 
deelnemers, zelfs Eduard uit Zuid-
Afrika was present. Er was een 
aantal foto’s ingestuurd die mooie 
verhalen losmaakten, over o.a. de 
Beukenlaan, de ‘neej‘ brug 
(Geldropseweg) en de start van 
(Toon) Bergerhof. Het is de 
deelnemers zo goed bevallen dat op 
6 april een tweede online foto-
uurtje zal plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kleur maakt een 
afbeelding 

toegankelijker. 

Lees meer ! 

https://www.bhic.nl/nieuws/filmbeelden-van-herdenking-1946-in-vught-nu-in-kleur
https://www.bhic.nl/nieuws/filmbeelden-van-herdenking-1946-in-vught-nu-in-kleur
http://www.openbeelden.nl/
https://www.bhic.nl/nieuws/filmbeelden-van-herdenking-1946-in-vught-nu-in-kleur
https://www.bhic.nl/nieuws/filmbeelden-van-herdenking-1946-in-vught-nu-in-kleur
https://www.bhic.nl/nieuws/filmbeelden-van-herdenking-1946-in-vught-nu-in-kleur
https://www.bhic.nl/nieuws/filmbeelden-van-herdenking-1946-in-vught-nu-in-kleur
https://www.bhic.nl/nieuws/filmbeelden-van-herdenking-1946-in-vught-nu-in-kleur
https://www.bhic.nl/nieuws/filmbeelden-van-herdenking-1946-in-vught-nu-in-kleur
https://www.bhic.nl/nieuws/filmbeelden-van-herdenking-1946-in-vught-nu-in-kleur
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TERUG NAAR TOEN (3) 
Als je de tijd krijgt om terug te kijken naar wat geweest is, dan 
zijn veel internetsites daarbij een behulpzaam instrument. In 
deze 3e aflevering aandacht voor verschillende media. 

0 

Heb je zelf ook nog een idee, laat dat 
dan even weten via onze mail, dan 
nemen we die op in deze rubriek. 
Kranten zijn altijd een belangrijke 
historische bron. Vaak staan er ook 
leuke artikelen in de krant die de 
moeite waard zijn om te herlezen. Op 
de website van onze vereniging staan 
een tweetal pagina’s met kranten-
artikelen, één van voor 1975 en één 
van daarna.  Zie: 
www.heemkundekringmyerle.nl/Mier
lo_indekrant.html 
 
Nog meer krantenartikelen zijn te 
vinden via de site van Delpher. Daar 
staan ruim 1,83 miljoen kranten 
waarin je kunt zoeken op verschil-  

lende trefwoorden. Naast kranten 
zijn er ook nog tijdschriften en 
boeken die je kunt raadplegen. Al 
deze teksten zijn ook eenvoudig te 
downloaden. Zie: 
www.delpher.nl/nl/kranten 
 
Wil je meer terugzien van oude tv-
programma’s dan is TV van toen een 
aangename pagina. Via deze pagina 
kun je informatie inzien over oude 
series en voor zover beschikbaar er 
ook nog beelden van bekijken. Zie: 
www.tvvantoen.nl 
 
Op veel plaatsen op internet is 
historische informatie terug te 
vinden. Samen vertelt dit digitale  

erfgoed talloze verhalen. 
Geheugen van Nederland is een 
campagne met als doel om deze 
verhalen een podium te geven. 
Zie: 
www.geheugenvannederland.nl 

Natuurlijk zijn er ook nog de 
bronnen die HKMyerle heeft 
gepubliceerd. Veel daarvan zijn 
ook digitaal in te zien. Zie: 
www.heemkundekringmyerle.nl/p
ublicaties.html 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het bestuur komt net zoals de werkgroepen niet bij elkaar 
zoals dat normaal het geval is. De vergaderingen vinden op 
afstand plaats, maar gaan wel zoveel mogelijk door. Via deze 
rubriek houdt het bestuur je zoveel mogelijk op de hoogte.  

de jaaragenda horen te staan. 
Zolang de maatregelen  rondom 
de pandemie van kracht blijven is 
het niet mogelijk om activiteiten 
te organiseren waarbij mensen 
samenkomen. In de vergadering 
van maart zal besloten worden of 
de jaarexcursie op 5 juni door 
gaat. Je leest daarover in de 
volgende nieuwsbrief. Verder 
heeft het bestuur de jaarrekening 
2020 en de begroting 2021 
besproken. Onze vereniging heeft 
een financieel gezonde positie en 
die is afgelopen jaar versterkt. 
Voorlopig hoeven we ons geen 
zorgen te maken en daarom hoef 
je voor dit en volgende jaar geen 
rekening te houden en een 
mogelijke contributieverhoging. 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

In de vergadering van februari waren 
er drie zaken die de agenda 
beheersten. Het bestuur heeft zich 
gebogen over de passage in onze 
statuten waarin besproken wordt dat 
de vereniging naast gewone leden en 
donateurs ook ereleden kent. Aan die 
bepaling is nooit aandacht besteed. 
Het bestuur komt met een voorstel 
naar de algemene ledenvergadering 
hoe ze denkt daarmee om te willen 
gaan. Verder is gesproken over het 
doorgaan van de verschillende 
activiteiten zoals die op 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/Mierlo_indekrant.html
http://www.heemkundekringmyerle.nl/Mierlo_indekrant.html
http://www.delpher.nl/nl/kranten
http://www.tvvantoen.nl/
http://www.geheugenvannederland.nl/
http://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties.html
http://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties.html
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
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HET DAK VAN BRABANT 
De afgelopen weken hadden we te maken met bijzondere weersomstandigheden,  de ene 
week lag er een pak sneeuw met strenge vorst terwijl een week daarna de records gebroken 
werden met dagelijkse maxima. Op Gulbergen was dat goed te merken, het was er druk. 

Op het landgoed Gulbergen, op de 
voormalige vuilstortplaats ligt het 
Dak van Brabant. En inderdaad je 
hebt vanaf de top die zich op 62,3 
meter boven NAP bevindt (zo’n 40 
meter boven het maaiveld), een 
prachtig uitzicht over Mierlo, 
Geldrop, Brandevoort, Nuenen, 
Eindhoven en Helmond. De naam 
Dak van Brabant is terecht, want het 
is het hoogste punt van Noord-
Brabant. De stortplaats is ontwikkeld 
om het, per trein vanuit het westen 
van het land aangevoerde, afval te 
composteren. Vanaf 1979 werd er 
alleen nog regionaal afval gestort en 
sinds 2003 wordt er helemaal niet 
meer gestort. Het gebied heeft nu een 
recreatieve bestemming. Van de 
vuilstort is niet veel meer te merken,  

anders dan de ontluchtingspunten 
die er veelvuldige oprijzen. Naast de 
golfbanen en Dierenrijk wordt er 
volop gefietst op mountainbikes. Ook 
is het een geliefd gebied voor wande-
laars en toen er sneeuw lag werd er 
wintersport beoefend. Over de 
toekomst van het terrein wordt de 
laatste tijd weer veel geschreven in de 
pers. Je zult dat ongetwijfeld hebben 
meegekregen. Vanuit Mierlo is het 
een mooie wandeling door Luchen 
langs het Eindhovensch Kanaal. 
Mocht je dat te ver vinden dan kun je 
in de video van amateurfotograaf 
Erik Dankbaar genieten van een 
wandeling naar dit gebied. Via de 
knop rechtsboven kom je bij de 
Wandeling van Omroep Brabant over 
Gulbergen van René Bastiaanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Heemkundekring Myerle 

Burg. van Lokvenstraat 135 

5731 LT  Mierlo 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

Het hoogste punt 
van Brabant ligt in 

Mierlo ! 

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://dewandeling.tv/afleveringen/seizoen-7/mierlo
https://dewandeling.tv/afleveringen/seizoen-7/mierlo
https://www.youtube.com/watch?v=kEM9flXYTt4
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://dewandeling.tv/afleveringen/seizoen-7/mierlo
https://dewandeling.tv/afleveringen/seizoen-7/mierlo
https://dewandeling.tv/afleveringen/seizoen-7/mierlo
https://dewandeling.tv/afleveringen/seizoen-7/mierlo
https://dewandeling.tv/afleveringen/seizoen-7/mierlo
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