Nieuwsbrief
Heemkundekring Myerle

10 maart 2022

BELEIDSPLAN HKMYERLE 2020-2023
We zitten op de helft van de
uitvoering van ons beleidsplan.
Tijd om terug te kijken welke
ontwikkelingen in gang zijn
gezet. Maar ook om vooruit te
kijken om te zien wat de
uitdagingen zijn.
Wat waren de uitgangspunten?
Kijkend naar de visie, missie en
ambitie dan zijn er drie overstijgende
uitgangspunten:
1. We willen meer samendoen met de
leden. We willen de leden meer betrekken bij werkgroepen en projecten.
2. We willen meer laten zien wat we
doen. We willen daar zijn waar de
mensen zijn en komen. Denk aan deze
maandelijkse publicatie en de
brandkrant van Thuis in Mierlo maar
ook het jaarlijks bezoek van het college
van B&W. We vertellen met trots wat
we allemaal doen!
3. We willen meer samenwerken en
doen in principe niets meer alleen. Met
andere verenigingen en partners
organiseren we activiteiten en voeren
we projecten uit. Denk aan de tentoonstelling in samenwerking met de
brandweer in Bethanië en de huidige
gesprekken met Mierlose ondernemers
met betrekking tot de Canon van
Mierlo.

Deze uitgangspunten zijn vertaald naar
doelstellingen en resultaten. Die kun je via
“Lees meer!” nalezen.
Uitdagingen komende tijd.
Als wordt gekeken naar de uitdagingen in
relatie tot de uitgangspunten dan zit er
enige zorg in de bezetting van de
werkgroepen en het aantal actieve leden.
Vaak worden de werkgroepen bezet en
projecten uitgevoerd door dezelfde, zeer
actieve leden (waar we erg blij mee zijn
omdat zonder hun hulp en bijdrage onze
vereniging nooit zover gekomen was als we
nu zijn). Enkele werkgroepen zijn erg
kwetsbaar omdat die bestaan uit 1 of 2 leden
waarvan er enkele hebben aangegeven op
termijn te willen stoppen. Daarnaast wordt
vaak in de nieuwsbrief een oproep gedaan
onder ‘Helpende Handjes’ om aan te sluiten
bij een project. Helaas komt daar vaak geen
reactie op.
We nodigen je uit om deel te nemen aan
een werkgroep of je aan te melden bij een
project dat je energie geeft of waar je veel
van weet. Dan kunnen we de komende tijd
weer vele mooie activiteiten organiseren
met medewerking van jullie allemaal. Het is
de manier om samen de geschiedenis te
laten herleven en beleven.

INHOUD
Het voorjaar lijkt
Mierlo weer te
bereiken. Corona
maatregelen zijn
afgeschaald. We
komen wat dit
betreft langzaam
weer in het
normaal terug. Je
leest dat ook in
deze nieuwsbrief.
De inval van Russische
troepen in Oekraïne
schokt vrijwel iedereen.
Met name gaan onze
gedachten uit naar de
burgers van Oekraïne
die het grootste
slachtoffer dreigen te
worden van het geweld.
Hun heem wordt ernstig
verstoord zonder dat ze
daaraan iets kunnen
doen.

DE STRABRECHTSE HEIDE
Dinsdag 15 maart wordt deze lezing verzorgd door Rinie Weijts.
Locatie Mierles Huukske, Vesperstraat 8, Mierlo (ingang door
zijdeur). Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis
Met de Strabrechtse Heide ligt er een prachtig natuurgebied naast de deur.
Behalve de paarse heidestruiken zien we ook veel andere bijzondere struiken en
planten zoals de gentiaan, de gagel en de wilgenstruwelen. Er zijn veel soorten
dieren, zoals reeën en vossen en insecten, reptielen en amfibieën. Niet te
vergeten natuurlijk de schaapskuddes. Ook een brok geschiedenis: het ontstaan
van de vennen, stuifzanden en kleinschalige akkers. Er liggen bijzondere
plaatsen als het Grafven, de Galgenberg en de Hoenderboom met daar dichtbij
het Rondvenneke, ofwel een pingoruïne. Behalve dat je op de heide en door de
bossen er omheen eindeloos kunt wandelen en fietsen was het vroeger dankzij
die vele vennen ook geliefd bij zwemmers en schaatsers. Met het hele gezin
werden er krootjes (dennenappels) geraapt voor de stook. Daarna was het voor
de kinderen heerlijk spelen in de bossen en op de zandverstuiving. Voor groepen
als de Scouting was het er geweldig vertoeven. De Kazemat die nog steeds
aanwezig is zal daar zeker een onderdeel van zijn geweest. De moeite waard dus
om deze lezing die aan de hand van veel afbeeldingen de heide belicht, bij te
wonen.
Dus kom op 15 maart 2022 naar het Mierles Huukske en ……….. geniet
ervan dat het weer kan!!!

Onze nieuwe
locatie voor
lezingen:
Mierles Huukske

VOORJAARS
KOERIER
Normaal verschijnt in het voorjaar
het eerste nummer van de
Myerlese Koerier. Voor 2022 heeft
het bestuur, in verband met de
inzet van de auteurs voor de
Canon van Mierlo, besloten om de
voorjaarskoerier te laten
vervallen. Daarvoor in de plaats
komt aan het einde van 2022 een
themanummer.

EXCURSIE 2022

Lekker pootje baden in het Beuven, met een pilsje erbij!

De kazemat in 1965

Afgelopen 2 jaar kon de dagexcursie helaas niet doorgaan,
maar voor 2022 hebben we
goede hoop dat het weer gaat
lukken. Waar we precies naar
toegaan houden we nog even
voor ons, maar we willen de
datum in ieder geval bekend
maken zodat jullie die alvast in
de agenda kunnen zetten. De
excursie zal plaatsvinden op
zaterdag 3 september 2022. Een
klein tipje van de sluiter: we
blijven in Nederland en stappen
omstreeks 10.00 uur op een boot
waar we koffie en gebak krijgen.
Voor de rest blijft het nog even
een verrassing. Je krijgt tijdig te
horen wanneer de inschrijving
zal plaatsvinden.
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CANON VAN MIERLO
De werkgroepen voor de canon zijn aan het werk en hebben een
goed vooruitzicht op een mooi resultaat. We hebben opgehaald
wat er in de canon kan worden opgenomen en dit wordt het.
De 28 titels van de onderwerpen in de
canon zijn vastgesteld en luiden als
volgt:
1. Venus van Mierlo
2. Wonen in Luchen is niks nieuws
3. Merovingische vondsten
4. Ten tijde van Karel de Grote
5. De eerste heren en de grenzen van
de heerlijkheid
6. Het kasteel en haar bewoners
7. Een kardinaal, een bisschop en een
kanunnik
8. De heer en de heksen
9. Godsdienst twisten gaan niet aan
ons voorbij
10. Besmettelijke ziektes raken het
dorp
11. Huisvlijt: brouwers en wevers
12. Modern transport via weg, water
en rails

13. Naar de missie
14. De zusters komen!
15. Onderwijs in ontwikkeling
16. Twee Lucia kerken
17. Ten tijde van de Eerste Wereld
oorlog
18. Mierlo’s eigen 85-jarige oorlog
19. Brand in de Marktstraat
20. Lustoord Molenheide, plezier en
vertier
21. Tweede Wereldoorlog en de
bevrijding
22. De Mierlose zwarte kers
23. Medische aandacht voor anderen
24. Rond de TV-toren
25. 3 keer 10.000
26. Nieuwe woningen voor nieuwe
inwoners
27. Malende molens
28. Dörp mi pit, witte nog …..?

Bij 28 komen diverse onderwerpen uit de laatste decennia
aan de orde. Wij denken dat het
een mooi beeld kan geven van
de dingen die Mierlo gemaakt
hebben wat het is: un dörp mi
pit. Op dit moment worden de
teksten gemaakt en worden er
foto’s bij gezocht. Heb je foto’s
waarvan je denkt dat we die
kunnen gebruiken laat het ons
weten (bijv. via de mail.)

VAN DE BESTUURSTAFEL
Per 1 juli 2021 is de WBTR in werking getreden. Deze wet is
bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer,
misbruik van positie en overige ongewenste activiteiten binnen
besturen van verenigingen en stichtingen te voorkomen.

Deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Afgesproken is dat twee keer per jaar
tijdens een bestuursvergadering de
gang van zaken binnen HKMyerle
wordt besproken. De leden worden
daarna geïnformeerd over de punten
die zijn besproken:
Tevreden zijn we over: activiteiten
die zijn doorgegaan tijdens coronaperiode, de maandelijkse nieuwsbrief,
het jaarthema, de gezonde financiën
en het online foto-uurtje.

Ontwikkelpunten zijn: het
activeren van leden, het zorgen
voor een goede ruimte met
voldoende opslag (locatie), de
bestuursvergaderingen mogen
korter en zakelijker en het meer
mogen denken in kansen en
mogelijkheden.
We presteren voldoende ten
opzichte van het beleidsplan:
we werken meer samen, laten
meer zien wat we doen en er is
een jaarthema.
In augustus bespreekt het
bestuur haar functioneren
(zelfevaluatie).
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WOLVEN TOEN EN NU
Op 17 januari werd op de A67 ter hoogte van Ekenrooi een dode wolf gevonden. Het toeval
wilde, dat ik - toen ik dit bericht las – net het boekje “Sprokkelingen” van H. van Bussel aan
het doorbladeren was op zoek naar informatie voor de Canon van Mierlo. En wie schetst
mijn verbazing op pagina 76 stond een artikel met de titel “Wolvenjacht”.
Van Bussel schetst twee
wolvenjachten: een in 1680 en een in
1804.
In 1680 maakte de vorster na de
Hoogmis een bekendmaking op het
kerkplein. Het kerkplein was de plek
waar de inwoners geïnformeerd
werden over nieuwe wetten en
gebeurtenissen. De vorster kondigde
aan dat eenieder die een paard of
koeien had op maandag om 10.00 uur
’s morgens naar het raadhuis moest
komen en een geweer, kruit en lood
mee moest brengen voor de wolvenjacht. Men schrok niet van deze
mededeling want er was al langer last
van wolven. De wolven hadden zich
tegoed gedaan aan geiten, schapen en
andere dieren. Men vermoedde dat de
wolven afkomstig waren van de grote
bossen op de Duitse grens.

In 1804 hadden wolven veel schade
aangericht in Peelland. Someren nam
het initiatief voor een grote wolvenjacht samen met andere omliggende
dorpen. De jacht vond plaats op 14 en
15 september. Daaraan namen deel uit:
Someren 175 man, Asten 150, Lierop 70,
Maarheeze 90, Budel 100 , Soerendonk
80 , Geldrop 60, Heeze 150, Leende 70,
Mierlo 90, Weert 200 en Nederweert
200. Er mocht alleen op wolven
geschoten worden.
Van Bussel eindigt zijn artikel met de
opmerking: “Of deze grote jacht
geslaagd is weten we niet. Maar
wel....door de grote ontginningen en
het rooien van vele bossen konden de
wolven zich in onze streken niet
handhaven. Nu komen er in ons land
geen meer voor.” Maar in 2022 zijn ze
wellicht weer terug!

Wolven kwamen
in ons land niet
meer voor!

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

Heemkundekring Myerle
Burg. van Lokvenstraat 135

www.heemkundekringmyerle.nl

5731 LT Mierlo

info@heemkundekringmyerle.nl
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