
10 maart 2023

Lees meer!

Wonen in Luchen, is niks nieuws
is het jaarthema van 2023.
Verschillende activiteiten zullen
dit jaar in het teken van deze
jongste wijk van Mierlo staan.

Veel lezers zullen zich nog herinneren dat
Luchen vóór 2008 – toen de bouw-
activiteit in de nieuwe wijk van start ging -
een echt buitengebied was. Een gebied
waarin de agrarische activiteiten de
boventoon voerden. Toch weten we ook
dat in dit stuk van Mierlo al heel lang
mensen wonen. Uit verschillende
archeologische onderzoeken blijkt dat er
op Luchen bewonerssporen zijn uit de 6
archeologische perioden van de grove
indeling.
Die grove indeling luidt als volgt:
• Steentijd tot 2000 voor Chr.
• Bronstijd van 2000 tot 800 voor Chr.
• IJzertijd van 800 tot 50 voor Chr.
• Romeinse tijd van 50 voor tot 450 na Chr.

• Middeleeuwen van 450 tot 1500
• Nieuwe tijd van 1500 tot heden

Een van de onderzoeksbureaus die
archeologisch onderzoek op Luchen
gedaan hebben is VUhbs, sinds 1997 het
archeologisch opgravingsbedrijf van de
Vrije Universiteit Amsterdam. Martijn
Bink, teamleider Zuid-Nederland bij
VUhbs archeologie, geeft een lezing over
de wijk Luchen. Hij zal daarin vertellen
over de geschiedenis van het archeologisch
onderzoek dat heeft plaatsgevonden . Hij
zal daarbij per archeologische periode
ingaan op de resultaten. Ook worden de
resultaten door hem in een bredere
context geplaatst, waarbij onderzoeken in
de Burgemeester Termeerstraat,
Neerakkers, Kranenbroek, Hazenwinkel
en bij Huize Bethanië en de Mona Lisa aan
bod komen.
Woensdag 22 maart, 20.00 uur
‘T Mierles Huukske, Versperstraat 8
Gratis toegang.

WAT ZIT ER ONDER DE GROND OP LUCHEN

INHOUD
Archeologie is een
belangrĳk werk-
terrein van de
heemkunde. We
brengen het in
nauw contact met
ons jaarthema
2023. Verder kun je
de agenda bĳwer-
ken met enkele
activiteiten die we
organiseren. Ook
een oproep van
onze gemeente.....

Voor het bestuur van
Heemkundekring

Myerle worden nieuwe
bestuursleden gezocht.
Dit is de kans om mee te
doen in de vereniging en
om HKMyerle nog

sterker te maken dan die
al is. Lees verder bij
‘verenigingsnieuws’.

https://www.heemkundekringmyerle.nl/jaarthema23.html
https://monumenten-mierlo6.webnode.nl/products/langgevelboerderij-7/
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VALT ER WAT TE KIEZEN?

De provincie Brabant bestaat al heel lang. Voortkomend uit het Hertogdom
Brabant ontstond de provincie feitelijk bij de vrede van Munster in 1648. Filips
IV van Spanje stond Staats-Brabant af aan de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Het was een generaliteitsland, een gebied dat onder gezag van
de Staten-Generaal viel, maar in tegenstelling tot de zeven gewesten (eigenlijk
acht, maar Drenthe had geen stem in de Staten-Generaal) - Groningen,
Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland enWest-Friesland, en
Zeeland – hadden de generaliteitslanden geen stem in het landsbestuur. Het
waren voornamelijk rooms-katholieke gebieden die fungeerden als bufferzone
tussen de Republiek en het Spaanse respectievelijk Oostenrijkse Rijk. Staats-
Brabant ging in 1795 over in Bataafs-Brabant, dat als gelijkwaardig gewest met
autonome status toetrad tot de Bataafse Republiek. Bataafs-Brabant werd het
departement Brabant van het koninkrijk Holland, zoals dat ontstond onder
Lodewijk Napoleon Bonaparte. Na de Franse tijd, bij de stichting van Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden in 1815, werden hieruit drie provincies gevormd:
Noord-Brabant, Antwerpen en Zuid-Brabant. Nadat België zich in 1830
afscheidde, bleef Noord-Brabant bij Nederland. Er waren Provinciale Staten
die de provincie bestuurden, maar die werden niet gekozen. Dat veranderde na
de Grondwet van 1848 die de provinciewet van 1850 mogelijk maakte. De

15 maart:
feest van

de democratie.

OPROEP
4 MEI 2023
Heb je een persoonlijk verhaal
rondomWOII? Of ken je
iemand met een dergelijk
verhaal?

Onze gemeente is op zoek
naar een spreker met een
persoonlijk verhaal tijdens de
Dodenherdenking op donder-
dag 4 mei 2023 op het Brits
Ereveld in Mierlo. Mocht jij
dat zijn of ken je iemand,
neem dan email-contact op
met Annet Kuenen, gemeente
Geldrop-Mierlo .

samenstelling, verkiezing en
bevoegdheden van Provinciale
Staten werden vastgelegd. In 1916
waren de laatste verkiezingen
waarbij het districtenstelsel van
toepassing was. Door een wijziging
van de Grondwet in 1917 werd vanaf
de verkiezingen in 1919 het stelsel
van evenredige vertegenwoordiging
gehanteerd. Daarom mogen we nu
weer gaan stemmen. Kieswijzers
kunnen helpen bij de keuze.
Brabants Heem heeft een overzicht
gemaakt voor erfgoed en cultuur.
Zie Lees meer !

Op woensdag 15 maart mogen we naar de stembureau’s om
onze stem te gaan uitbrengen voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten van Noord Brabant. De vraag die velen
zich stellen is of er wel wat te kiezen valt?

Lees meer !

mailto:a.kuenen@geldrop-mierlo.nl
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.ed.nl/politiek/provinciale-statenverkiezingen-en-de-waterschappen-doe-hier-onze-kieswijzer~a3705a0e/
https://www.heemkundekringmyerle.nl/
https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2023/02/Programma-verkiezingen-Provinciale-Stanen-2023-.pdf
https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2023/02/Programma-verkiezingen-Provinciale-Stanen-2023-.pdf
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BAH, EEN ARCHEOLOOG IN DE KLAS!

VERENIGINGSNIEUWS

Eind december overleed Marieke van de Konijnenburg. Marieke
was niet alleen lid van onze vereniging maar ook jarenlang
leerkracht in het basisonderwijs in Mierlo. Marieke had een brede
interesse, zo ook in archeologie.
Dat was ook de reden dat Marieke in
1999 Nico Arts, de gemeentelijk
archeoloog van Eindhoven en Helmond
in haar klas uitnodigde. In de
Nieuwsbrief van de Archeologische
vereniging Kempen en Peelland (AVKP)
stond een artikeltje over deze bijzondere
les. Dat stukje willen we je niet
onthouden:
Op 19 april 1999 stond de gemeentelijke
archeoloog van Eindhoven en Helmond
voor de klas (groep 6) van Juf Marieke
van de basisschool St. Johannes in
Mierlo. Hij vertelde er onder andere over
de opgravingen te Brandevoort. De
kinderen hebben hun ervaringen opge-
schreven. Hier één voorbeeld:

Judith schreef:
De Archeoloog.
Toen de juffrouw ’s morgens zei: ‘Denk
aan vragen voor de archeoloog’ dacht ik o
oo ik heb geen vragen. Maar dat maakte
niks uit. De dia’s en voorwerpen die hij
had meegenomen vond ik heb leukst.
Eerst dacht ik: ‘Bah, een archeoloog in de
klas’ (ik houd niet van geschiedenis)
maar ik vond het hartstikke kei gaaf.

Als kinderen in groep 6 het al zo leuk
vinden, dan moet dat toch voor
volwassenen ook gelden. Dus de lezing
van 22 maart aanstaande over de
archeologie op Luchen (zie ook pagina 1)
willen we je dan ook zeker aanbevelen.

In deze rubriek dit keer een aantal punten om alvast in de agenda
te zetten, informatie over de Algemene Ledenvergadering en
opnieuw de oproep voor kandidaatbestuurders. De inschrijftermijn
staat nog open tot einde van deze maand.

Deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

De volgende data zou je al in de agenda kunnen
noteren:
- 22 maart ‘T Mierles Huukske, lezing: Wat zit er
onder de grond op Luchen?
- 12 april D’n Intheek, Algemene Ledenvergadering
- 24 april Den Heuvel, lezing: Vliegtuig crashes en
de luchtoorlog inWO II
- 27 april Molenplein, onthulling schild Meiboom
- 10 juni, leden excursie naar Oudenbosch en
Bovendonk

Opwoensdag 12 april is de Algemen Ledenverga-
dering. De voorlopige agenda en de
vergaderstukken komen binnenkort op de website

onder de knop
Bestuursdocumenten. Bij de
volgende nieuwsbrief ontvang
je de stukken als bijlage.

Begin deze maand hebben we
een vragenlijst uitgezet over
de nieuwsbrief. We hebben al
veel respons binnengekregen.
Bij de ALV bespreken we dit.

In het bestuur zijn op dit
moment een drietal vacatures.
We hopen in de ALV nieuwe
bestuursleden te kunnen
benoemen. Ook staat de
vacature voor aspirant
penningmeester open. Mocht
je interesse hebben in een
bestuursfunctie informeer
dan bij de secretaris.

https://www.heemkundekringmyerle.nl/bestuur_contact.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/nieuwsbrief/2023/Vacature_bestuursleden.pdf
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
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SPOORLIJN EINDHOVEN-WEERT Lees meer!

Ook naar de aanleg en inrichting van de
Stationsstraat die er moest komen om
verbinding te krijgen met de kom van
Geldrop. Hiervoor heeft de gemeente
Geldrop zich in de 19e eeuw ruim 40 jaar
ingezet. Het was voor de 16 textiel-
bedrijven in Geldrop noodzakelijk dat
Geldrop werd aangesloten op het
spoorwegennet. De opening van de
spoorlijn vond plaats op 30 oktober 1913.
Tijdens de lezing wordt uitvoerig ingegaan
op de aanleg van de spoorlijn en de bouw
van de diverse stations. Ook wordt
uitvoerig ingegaan op de aanleg en
inrichting van de Stationsstraat met o.a.
fabrikantenwoningen en de voormalige
woning van de ouders van oud-premier
Van Agt.

Donderdag 16 maart 2023

Aanvang 14.00 uur
Eindtijd 15.30 uur

Door André Josiassen

DeWeeffabriek,
Molenstraat 23,
5664 HV Geldrop

De lezing duurt 2 x 40 minuten
en is gratis toegankelijk.

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.

In 2013 bestond de spoorlijn Eindhoven–Weert 100 jaar. Geldroppenaar André Josiassen heeft
onderzoek gedaan naar de totstandkoming en aanleg van die spoorlijn. Hij heeft hiervan
een presentatie gemaakt die je op 16 maart kunt bezoeken.

Waarom
kreeg Geldrop
geen station?

Heemkundekring Myerle

Burg. Pankenstraat 19

5731 LW Mierlo

www.heemkundekringmyerle.nl

info@heemkundekringmyerle.nl

https://www.heemkundekringmyerle.nl/
https://www.weeffabriek.nl/evenement/spoorlijn-eindhoven-weert/
http://www.heemkundekringmyerle.nl
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl

