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DE NIEUWE MEIBOOM  
De traditie om de meiboom te 
plaatsen wordt in 2022 voort-
gezet. Samen met de Kersenpit 
wordt het schildje op de 
meiboom, op 27 april onthuld. 

In 2020 konden we de meiboom niet 
plaatsen vanwege de beperkingen die 
toen golden. Vorig jaar was een 
onthulling met publiek niet mogelijk 
en is de meiboom in stilte geplaatst 
met daarom een speciaal corona-
schildje. Helaas bleef de meiboom niet 
lang staan, want enkele dagen na de 
plaatsing speelde de wind hem parten. 
Door de heftigheid van de wind 
bewoog de meiboom zo heftig heen en 
weer dat het – reeds eerder 
beschadigde – grondwerk niet meer 
stabiel was. Begin mei werd besloten   

de meiboom te verwijderen. Het grondwerk 
moest vervangen worden. Dat zou 
natuurlijk gekund hebben op het plein 
achter de kerk, maar de wens was om de 
meiboom meer in het centrum te plaatsen. 
Op het plein voor de molen of op het plein 
voor het voormalige gemeentehuis zou een 
mooie plek zijn. In overleg met de gemeente 
is gekozen voor het plein bij de molen. Voor 
het plantsoen naast het plein is een nieuw 
grondfundament gemaakt. Daar wordt de 
meiboom eind april geplaatst zodat de 
vereniging die in 2020 zo graag het schildje 
had onthuld dat nu kan doen. 

Heemkundekring Myerle, het Oranjecomité 
en carnavalsvereniging De Kersenpit 
nodigen je van harte uit om daarbij 
aanwezig te zijn.  
Dus tot zien op woensdag 27 april 10.00 uur, 
Molenplein.  

INHOUD 
Aandacht voor de 
komende activi-
teiten van onze 
vereniging. En 
natuurlijk de 
algemene 
ledenvergadering 
op 14 april 2022. 
En wat dacht je 
van wegdromen 
bij de Dommel? 

 

 

 

Geen enkele vereniging 
kan zonder mensen die 

de vereniging 
ondersteunen. Dat kan 
gewoon door lid te zijn, 
maar ook door in een 

werkgroep mee te doen. 
Ook kun je als ‘helpend 
handje’ ondersteuning 
bieden. Bij HKMyerle 

ben je van harte 
welkom! 

 

 

 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/intakeform.html
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DE DOMMEL IN 22 DELEN  
 

In het jaarthema voor 2022 worden de belangrijkste 
geschiedkundige hoogtepunten uit Mierlo opgenomen. Maar je 
kunt ook net zoals Sake Kingma gedaan heeft, een overzicht 
maken van de Brabantse rivier de Dommel.  

De uit Geldrop afkomstige Sake Kingma heeft als hobby fotografie en filmen. 
Toen hij gepensioneerd was kreeg hij hiervoor meer tijd. Daarbij kwam zijn 
belangstelling voor rivieren en beken. Samen maakte dat dat hij begon aan het 
project om de totale stroom van de Dommel, vanaf de bron in het Belgische 
Kempenplateau tot aan de monding in de Maas in beeld te brengen. Hij deed dat 
met een gewone camera, maar hij gebruikte vooral een drone waardoor 
prachtige beelden uit de lucht ontstonden. Hij heeft vrijwel het gehele gebied 
gefilmd, alleen waar opnames niet toegestaan waren of waar de privacy van 
mensen in het geding kwam heeft hij niet gefilmd. Tijdens zijn research kwam 
hij ook allerlei wetenswaardigheden tegen die hij als teksten in de opnames 
verwerkte. Zo ontstond een omvangrijke hoeveelheid materiaal die hij vanwege 
de lengte opgeknipt heeft in 22 delen die variëren van 22 tot 53 minuten. Het zijn 
mooie beelden die heel rustgevend zijn en die de stroom van het riviertje in 
beeld brengen. Deel 12 komt het dichtste bij Mierlo. In dit deel staat het 
stroomgebied Eindhoven-Noord centraal, daar waar de kleine Dommel, die door 
Geldrop stroomt, in de Dommel uitkomt. Als het weer weer eens te wensen 
overlaat is het een goed idee om de tijd te nemen om te genieten van dit moois. 

 

HELPENDE 
HANDJES  
Vele handen maken licht werk. In 
deze rubriek vragen we hulp bij 
onze activiteiten. Heb je even tijd, 
neem dan contact op via de mail. 
• Op 28 mei worden enkele 

groepen van de Scouting 
rondgeleid door Mierlo. We 
zoeken nog enkele vrijwilligers 
die met een groep willen 
meelopen. 

 
HET GEHEUGEN 
VAN BRABANT 

 

 

 

 

 

 

Voor onze meer actieve  
leden die liever wandelen 
of fietsen dan video kijken 
is er een achttal wandel-  
en fietsroutes samen  
120 km lang. Klikt voor  
meer informatie hier.  

 

 

 

 

 

 

 

Maart, de maand van 
Internationale Vrouwendag 
maar vooral een mooi moment 
om een stem en een gezicht te 
geven aan de vrouwen uit de 
archiefstukken van het BHIC. 
Want vrouwen zijn dan wel veel 
minder aanwezig dan de 
mannen met eervolle beroepen 
en gewichtige posities... Maar 
zijn vrouwen daardoor minder 
belangrijk? Het antwoord 
daarop weet je als weldenkend 
mens waarschijnlijk wel!  
Klik hier, doe je oortjes in, of zet 
je koptelefoon op. Druk op play 
en …………… dwaal mee! 

 Sake Kingma stuurt zijn drone op weg voor een opname 

  De Dommel meandert ten noorden van Eindhoven 

https://youtu.be/bm235WSzAk8
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Helpend%20handje%20aangeboden!
https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen/het-dommelpad
https://bhic.fireside.fm/4
https://www.brabantsheem.nl/de-hele-hoofdstroom-van-de-dommel-in-22-films/
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KOMENDE ACTIVITEITEN  
Door de onzekerheid wat er wel en niet kon/kan doorgaan is er 
voor 2022 geen jaarprogramma vastgesteld. Dat wil niet zeggen 
dat er geen activiteiten zijn.  

 

Op 14 april is de Algemene Ledenver-
gadering van onze vereniging. Alle 
leden zijn daarvoor uitgenodigd. 
Inloop vanaf 19.30 uur bij D’n 
Intheek. De vergadering begint om 
20.00 uur. Na de vergadering een 
nazit met een hapje en een drankje.  

Op 27 april wordt het nieuwe schildje 
op de Meiboom onthuld. Dit gebeurt 
om 10.00 uur in de ochtend op het 
Molenplein. 

Op 28 mei is de uitgestelde 
middagexcursie naar het Jan Visser 
Museum in Helmond. In de komende 
nieuwsbrief daarover meer. 

Op 22 juni is het dan zover. Leo  

Lenssen neemt ons mee in zijn 
zoektocht naar informatie over 
brouwerijen in Mierlo. Leo heeft een 
zeer uitgebreide presentatie gemaakt, 
en dat moet ook wel, want er waren 
veel brouwerijen en herbergen in ons 
dorp. Vermoedelijke locatie is ‘t 
Mierles Huukske en de tijd 20.00 uur.  

Op 3 september wordt de jaarexcursie 
georganiseerd. We blijven dit jaar in 
Nederland. Het tijdstip in het jaar is 
anders, de opzet zal je bekend 
voorkomen. 

Elke donderdagavond: Clubavond in 
het Oude Raadhuis van 20.00 tot 22.oo 
uur. Kom gezellig eens langs. 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Op donderdag 14 april houden we onze algemene ledenvergade-
ring. De uitnodiging hiervoor heb je al ontvangen in de mail. 
De agenda en de vergaderstukken komen ook op de website. 

waarmee het bestuur de leden 
informeert over het wel en wee 
van de heemkundekring over 
2021. Er wordt gekeken naar de 
activiteiten die we georganiseerd 
hebben en de penningmeester 
zal verslag doen van de 
financiële huishouding. De 
kascommissie heeft de boeken 
gecontroleerd en laat weten wat 
ze daarvan vonden. We hebben 
dit jaar een aftreden van een 
bestuurslid dat zich na vele jaren 
niet meer herkiesbaar stelt. Er is 
een geschikte kandidaat gevon-
den om in de lacune te voorzien. 
Na de rondvraag is het tijd voor 
een glas en versnapering en 
gezellig ‘bijbuurten’. 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

We hebben twee jaar geen gewone 
algemene ledenvergadering kunnen 
houden, maar dit jaar gaat die gelukkig 
wel weer door. Op de bijzondere 
ledenvergadering van september 
waren minder leden aanwezig dan we 
gewend zijn. Waarschijnlijk verklaar-
baar op grond van de coronamaat-
regelen die er toen nog waren. Nu zijn 
die geen belemmering meer, dus we 
verwachten jullie weer als vanouds. 
We zullen na de ontvangst met 
koffie/thee en iets lekkers (vanaf 19.30 
uur) om 20.00 uur starten met de 
agenda. Daarop staan de vaste punten 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/2022/Agenda%20ALV%202022.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/bestuur_contact.html
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
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ROMEINEN IN HELMOND  
De afgelopen jaren zijn bij opgravingen in Helmond sporen van nederzettingen en 
grafvelden uit de Romeinse tijd opgegraven. Deze wijzen op uitwisseling van kennis en 
producten met groepen die sterk door Romeinse gewoonten zijn beïnvloed.  

Maar wie waren de bewoners? Hoe 
waren nederzettingen ingericht? Wat 
werd er geproduceerd? Hoe groot was 
het handelsnetwerk? Welke rol 
speelde de natuurlijke omgeving? 

De Romeinse vondsten uit Helmond 
staan niet op zichzelf. In de regio zijn 
de afgelopen jaren meerdere 
nederzettingen en grafvelden 
aangetroffen. 

Theo de Jong is al enkele decennia 
betrokken bij opgravingen in 
Helmond. Vanaf begin jaren tachtig 
was hij actief lid van de ‘Historische 
en Archeologische Vereniging 
Helmont’. Hij heeft een 
archeologiestudie afgerond aan de 
Universiteit van Leiden.  

Vanaf 2010 is hij gemeentelijk 
archeoloog voor Helmond. 

De Romeinse tijd markeert de 
bijzondere periode van ‘prehistorie’ 
naar ‘historie’. Het blijkt dat die óók in 
onze omgeving grote veranderingen 
teweeg bracht. Theo de Jong gaat in 
een lezing, verzorgd door de 
Volksuniversiteit Helmond, op deze 
materie in. 

Dinsdag 12 april, 20.00-22.00 uur. 
Bibliotheek Helmond 
Watermolenwal 11 
5701 RV Helmond 

Toegangsprijs € 6,--  
(inschrijven kan via de knop lees 
meer!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Rare jongens, 
die Romeinen? 

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. 

Heemkundekring Myerle 

Burg. van Lokvenstraat 135 

5731 LT  Mierlo 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

https://helmondpeel.op-shop.nl/2274/lezing-romeinen-in-helmond/12-04-2022
https://www.heemkundekringmyerle.nl/wapen_mierlo.html
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
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