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Uitslagavond Mierlo puzzel 2016 op donderdag 19 januari. 
Ook nu was de bekendmaking van de uitslag en prijsuitreiking van de Mierlo puzzel weer de 
eerste activiteit van het nieuwe verenigingsjaar 2017. De puzzel was opgenomen in de 
Mierlose krant en op onze website. De Trouwzaal van het Oude Raadhuis, waar deze 
activiteit al een aantal jaren plaats vindt, was goed gevuld.  
Via een beeldscherm werden de vragen doorgenomen en besproken. De inzending van fam. 
V. Eemeren uit Mierlo-Hout was de beste, zij konden een mooi Plus pakket mee naar huis 
nemen. Verder was er nog een 2e en 3e prijs. Onder de overige aanwezige inzenders van de 
puzzel werden nog een paar leuke prijzen verloot.  
 
Lezing: “Klokken een spoor van brons” op woensdag 1 februari 
door Willy van Vlerken. 
Onze oud-dorpsgenoot Willy van Vlerken heeft een heel interessante lezing voor ons 
gegeven over het onderwerp klokken van paardenbel tot speelklok. Willy had als 
medewerker in het klokkenmuseum in Asten veel tijd doorgebracht tussen de klokken en 
bellen en wist dus precies waar hij over sprak. Aan de hand van mooie beelden heeft hij ons 
veel nieuwe dingen geleerd over de klokken en bellen.  
 
Foto exposities “Oud Mierlo” in februari en mei met Jos v.d. Vleuten. 
De foto tentoonstellingen van Jos hoeven geen verder uitleg. Zeker sinds ze in het atrium 
van Bethanië tentoongesteld worden trekken ze zeer veel bekijks. Nagenoeg iedereen die 
een bezoek brengt aan huisartsenpost of andere faciliteiten blijft wel even stilstaan om te 
kijken naar bekende beelden.  
 
Jaarvergadering op donderdag 23 maart in de bibliotheek Mierlo. 
Tijdens de jaarvergadering zijn de activiteiten, de verslagen van de werkgroepen en de 
notulen van de jaarvergadering 2016 doorgenomen en toegelicht. Evenals het financieel 
verslag van 2016 en de begroting 2017. De bestuursverkiezing en kascontrole en verkiezing 
zijn gepasseerd. Na afloop van de vergadering hebben we de avond gezellig voortgezet met 
een drankje en hapje. 
 
Lezing: “XXL grote gezinnen op 12 april door Ad Rooms. 
 De lezing over grote gezinnen was voor de vele leden en andere bezoekers een beeld van 
herkenning. Zeker door hen die zelf huis en haard (en bed) moesten delen met broertjes en 
zusjes. Dikwijls behoorden ook nog inwonende grootouders tot het zin. De beelden en 
verhalen uit de periode dat er in het gezin in fasen moest worden gegeten, maar ook dat er 
altijd voldoende speelkameraadjes waren in gezin of buurt, waren dan ook heel herkenbaar.  
    
Lezing “Eindhovens Kanaal” op 6 april door Theo de Groof in Mierlo-Hout. 
In november 2013 heeft Theo de Groof een lezing gegeven over het Eindhovens Kanaal. Theo 
had veel onderzoek gedaan naar de aanleiding om dat kanaal te graven, en wat er aan 
vooraf ging voordat de eerste spade in de grond kon worden gestoken. De moeilijkheden bij 
de graafwerkzaamheden aan het kanaal, de onderhouds- en herstelwerkzaamheden en de 

Jaarverslag 2017 
Lezingen, excursies, exposities, evenementen. 



 

2 

leefomstandigheden in de periode van de aanleg van het kanaal etc. Zijn onderzoek 
resulteerde in een Myerlese Koerier die geheel gewijd was aan dit onderwerp.  
En in 2017 is deze lezing dus herhaald in Mierlo-Hout. 
    
Expositie ”Van Mierlose buurtwinkels tot supermarkt” van 9 april t/m juni. 
In de tentoonstelling werd op een voortreffelijke wijze een beeld geschept van de 
ontwikkeling van bedieningswinkel naar zelfbediening en supermarkt in Mierlo in de 20e 
eeuw. Ook de begeleidende film met interviews van kinderen van winkeliers uit die periode 
gaf een goed beeld van de situatie in die winkeliers gezinnen. 
De tentoonstelling is erg goed bezocht, niet in het minst door nazaten van die winkeliers.  
 
Meiboomonthulling m.m.v. het jubilerende Badmintonvereniging Mierlo op  
Koningsdag donderdag 27 april.  
Badmintonvereniging Mierlo’76 die in 2016 het 40 jarig jubileum vierde, heeft in 2017 het 
schild met hun logo aan de Meiboom gehangen. Dit ging vergezeld van een leuke 
ballonnenactie voor de aanwezigen kinderen. Uit de terugmelding van de ballonnen die in 
de prijzen vielen bleek dat de wind die dag richting België stond.  
Tevens is er een herinneringsschild toegevoegd voor Hans Berkers, aan wie we de Meiboom 
traditie te danken hebben. De aftocht van de harmonie, de gilden en kinderen met 
versierde vervoermiddelen was zoals elk jaar weer een feestelijk uiting van het oranje 
gebeuren.  
 
Middeleeuwse Kerktorenroute “Kerken in de Peel” op zondag 21 mei.  
Voor de 6e keer hebben we meegedaan aan de regionale Middeleeuwse Torendag. Het doel 
van deze openstelling is om aandacht te vragen voor kerkterreinen in Z-O Brabant, waarvan 
de geschiedenis teruggaat tot vóór 1250. Het thema van 2017 was de architectuur van de 
gebouwen van V. Groenendael, pastorie, patronaat en calvarieberg. 
 
Dag Excursie naar Culemborg en kasteel Ammerzoden op zaterdag 13 mei. 
We hebben een bezoek gebracht aan Culemborg, de eigentijdse, levendige stad met een 
gaaf bewaard gebleven oude binnenstad die dateert uit de 14e eeuw. Met talloze 
monumentale gebouwen als het voormalige stadhuis, het Elisabeth Weeshuis, de grote 
gotische kruisbasiliek, de lutherse kerk en de joodse synagoge.  
Na de lunchpauze in Culemborg hebben we het  imposante kasteel Ammersoyen bezocht dat 
dateert uit omstreeks 1300. Na later nog een tijd te hebben gefungeerd als klooster is het 
nu terug gerestaureerd naar de middeleeuwse staat.  
Deze mooie dag hebben we afgesloten met een diner in Mierlo. 
 
Fiets/foto puzzeltocht in en rond onze gemeente op zondag 11 juni. 
Rien en Jan hadden er weer een mooie tocht van gemaakt. Onder een dreigende lucht, maar 
met een zon die toch echt sterker was, hebben we die middag weer extra  alert naar onze 
omgeving leren kijken. Heel gezellig was ook de pauze bij de kantine van de grote volkstuin 
in Brouwhuis. Met ± 50 deelnemers  een geslaagde activiteit. 
 
Lezing ”Heksenprocessen in Mierlo en omgeving” op dinsdag 29 augustus door Wim 
Steenbakkers. 
In de 16e eeuw kende ook Mierlo een ware terreur tegen in hoofdzaak vrouwen die, hoewel 
onschuldig, door gruwelijke folteringen toch bekenden dat zij schuldig waren aan hekserij. 
En onder dwang van deze foltering daarbij ook weer anderen aan wezen. Na de waterproef 
wachtte hen meestal de brandstapel. Wim die opgroeide in de nabijheid van “ons” kasteel 
heeft een goed beeld geschetst van die gruwelijke periode. 
 
Fietstocht langs historische locaties van de Heksenprocessen op zaterdag  
2 september. 
Als vervolg van de lezing hebben leden van toneelgroep De koffieleutjes en leden van onze 
vereniging onder leiding van Eveline v.d. Linden een heel interessante en goed bezochte 
fietstocht gehouden langs de historische locaties van de heksen-vervolgingen. De ervaringen 
van die tocht kregen ruim aandacht gekregen van de media. 
 
“De Mierlose kermis en het kleine geluk” op donderdagmiddag 26 oktober. 
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Het thema van de maand van de geschiedenis was Geluk. In het kader hiervan is o.l.v. 
Eveline in het Loesje een activiteit georganiseerd voor kinderen die samen met ouderen op 
een speelse manier herinneringen aan de kermis hebben gedeeld. Onderdeel van deze 
activiteit was ook een beeldpresentatie en foto expositie over de  Mierlose kermis door de 
jaren heen. Een inspirerende middag. 
 
De Kraaknacht op donderdag 2 november. 
Op het Oude Raadhuis hebben we weer groepjes 10, 11 en 12 jarige kinderen ontvangen 
voor een bloedstollende avond, de z.g. Kraaknacht. De code van het Oude Raadhuis moest 
worden gekraakt waarna ze werden getrakteerd op een spannend verhaal. Voor het verhaal 
van 2017 hebben we als uitgangspunt het nieuwe boek over het verdwenen Katoenpad 
genomen. In dit boek speelt het Oude Raadhuis nl. een belangrijke rol.   
 
Lezing “Bijgeloof op oude gebouwen” op woensdag 8 november door  
Marc Robben.  
Een interessante en enthousiast gebrachte lezing over tekens en symbolen op muren: de z.g. 
metselaarstekens, op muurankers en in dakbedekkingen. Veel van deze tekens hebben 
onheil afwerende motieven. Wat vooral te maken had met het bijgeloof in de periode dat 
deze tekens veelvuldig werden aangebracht. 
  
Fotopresentatie “Mierlo-Hout een juweel van een kerkdorp” op  
donderdag 23 november door Rinie Weijts. 
We hebben inmiddels al een behoorlijk aantal leden in Mierlo-Hout. Daarom heeft Rinie aan 
de hand van een PowerPoint presentie door zijn geboortedorp, laten zien dat dit kerkdorp 
van Mierlo ook een historische wandeling waard is. 
 
Leden inloopavond op donderdagavond 28 november.   
Deze inmiddels traditionele avond was aanvankelijk bedoeld om niet alleen nieuwe, maar 
alle leden kennis te laten maken met onze activiteiten en doelstellingen én met het Oude 
Raadhuis welkom. In 2017 is er weer goed gebruik van gemaakt om zich te laten informeren 
over de activiteiten van de werkgroepen en de mogelijk- heden voor informatie op 
heemkundig gebied en Mierlose aangelegenheden. 
 
Foto- en Filmavond op donderdag 7 december door Rinie Weijts. 
Aan de hand van vele foto’s, afbeeldingen, verhalen en anekdotes is een historische 
wandeling door “het Mierlo van toen” gemaakt. Ook is er ruim aandacht besteed aan het 
dramatische splinterbombardement op 22 oktober 1944 in de Wilhelmina- straat. Het 
tragische gevolg daarvan was dat er na de bevrijding nog twee dodelijke slachtoffers te 
betreuren waren. 
   
 
 
 
 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur is in 2017 10 x bij elkaar geweest. De vergadering vindt altijd plaats in de 
secretariskamer of op de zolder van het Oude Raadhuis.  
 
ANBI 
Onze vereniging heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Wat betekent 
dat schenkingen aan HKMyerle voor de belasting aftrekbaar zijn.  
 
Regiobijeenkomsten Peelland 
De organisatie van deze bijeenkomsten die 2 x per jaar worden gehouden, is in handen van 
de regio-coördinator van Brabants Heem. De locaties van de bijeenkomsten zijn om de beurt 
bij de 10 aangesloten kringen zodat wij ook een kijkje kunnen nemen bij onze “zuster” 
verenigingen waar wij altijd met 2 -3 bestuursleden aan deelnemen. In 2017 waren we op 19 
april in Bakel te gast bij Heemkundekring Bakel en Milheeze en op 15 november bij 
Heemkundekring  De Kommanderij in Gemert.    
 

Bestuur 
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Wij zijn als vereniging aangesloten bij Brabants Heem.  
Voor dat lidmaatschap betalen wij naar gelang het aantal leden, daar stellen zij echter wel 
het e.e.a. tegenover. Via het twee maandelijkse Koerier worden we op de hoogte gehouden 
van wat er in Brabant zoal speelt en kunnen we zelf eventueel door het indienen van kopij 
andere geïnteresseerde Brabanders op de hoogte  brengen.  
 
PR, Nieuwsbrieven en posters 
Voor contact: Annie Berkers 
 
 
 
 
 
 
 
Archeologie 
In 2017 hebben er diverse archeologische activiteiten plaatsgevonden.Voor het ontwikkelen 
van bouwlocatie Luchen fase III werden op alle 6 de deellocaties proefsleuven gegraven. Dit 
onderzoek vond plaats in de koude natte maand januari. Op twee locaties, deelgebieden A 
en F, werden sporen aangetroffen die om een nader onderzoek vroegen. Aangezien in 
gebied A de percelen in 2017 werden uitgegeven, werd daar in april een vervolgonderzoek 
gedaan. Het leverde een ijzertijd boerderij op die d.m.v. paalsporen kon worden 
beschreven in het inmiddels verschenen rapport. Bij het aanleggen van het rioolstelsel in dit 
gebied was het mogelijk het interessante  bodemprofiel te fotograferen. In gebied F gaven 
sporen aan dat nabij de plaats waar ±1960 een boerderij is gesloopt een paar plaggenputten 
en een kleine, waarschijnlijk, boomstamput heeft gelegen. Deze worden t.z.t. nader 
onderzocht.   Bij het veldlopen op de diverse locaties van Luchen fase III werden overal wel 
aardewerk en steengoed vondsten gedaan. Ook werden enkele stukjes glas en lei 
aangetroffen. 
Op het perceel hoek Overakker/Trimpert werden op de plaats waar eerder proefsleuven 
werden gegraven i.v.m. het vaststellen van de exacte locatie van het kasteel na het ploegen 
weer scherven van aardewerk en steengoed gevonden. Deze vondsten zijn deels al 
gedetermineerd in Het Erfgoedhuis in Eindhoven.Het graven van de bouwput Voortje 2 
hebben we archeologisch kunnen volgen. De verwachte vondsten i.v.m. de nabijheid van De 
Zwanewijer en het kasteel werden niet gedaan. 
Op verzoek van De Heren van Mierlo hebben wij op 16 juni meegedaan aan een activiteiten 
dag voor scholen. Bij het kasteel hebben wij uitleg gegeven over het vroegere bestuur en 
over de bouw, sloop en opgravingen van het kasteel. Ook bij de gereconstrueerde Molenberg 
en het oorlogskerkhof werd uitleg gegeven.  
Bij de opname van een filmpje van de Rabobank werd uitleg gegeven over onze  activiteiten 
op archeologisch gebied. 
Voor contact: Henk v. Sleeuwen en Annie Berkers 
 
SAS:  
Heemkundekring Myerle heeft zitting in het bestuur van de regionale stichting SAS (Stichting 
Archeologisch Samenwerkingsverband) wat met enige regelmaat bij elkaar komt. In 2017 is 
er wel mondeling contact geweest, maar geen bijeenkomsten. Voor contact: Annie Berkers. 
      
 
Meiboom 
De werkgroep zorgt er elk jaar weer voor dat de Meiboom kan worden opgericht. Het 
nieuwe schild wordt voorbereid, de ringen gecontroleerd en indien nodig de kabels hersteld. 
Leden (altijd vrouwelijke) versieren enige dagen voor de oprichting de ringen met vers 
groen dat het een maand moet uithouden op die hoogte. De linten hebben na 18 jaar dienst 
te hebben gedaan hun beste tijd echt wel gehad en worden in 2018 vervangen. Voor 
contact: Adriaan van Dijk en Annie Berkers. 
 
Jaarverslag werkgroep "Beeldcollectie" 2017 
Algemeen: 
De werkgroep heeft een aantal nieuwe leden verwelkomd, waar we heel blij mee zijn. 
Enkele daarvan staan klaar om met het nieuwe programma aan de slag te gaan. Dat is het 
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ZCBS (Zijper Collectie Beheer Systeem) oftewel een database voor foto’s in te voeren, die 
ze via internet aan iedereen kunnen laten zien. Naar verwachting kan er in het  voorjaar 
2018 mee worden begonnen. 
Foto’s en Dia’s van: 
Van de Linden Luchen, Fam. Kusters, Fam. Van Neerven, Jan Swinkels, Johannesschool, 
Meulendijks-Raaijmakers, Fam. Jansen, Jos Konijnenberg, Lammers- v.d. Kimmenade, Fam. 
Truijen-Janssen, Foto’s van en voor Dobris. Een aantal daarvan zijn nog in behandeling. 
Het beeldmateriaal van Harrie Meulendijks krijgt een aparte status, want dat zijn vele 
duizenden foto’s, negatieven en dia’s. Grandioos natuurlijk maar het vraagt nog een heel 
lange tijd om die allemaal te verwerken.   
De foto’s van de Lucia school zijn nagenoeg klaar en gescand, ook de meeste klassenfoto’s 
zijn genummerd. Voormalige onderwijskrachten van de Lucia school helpen ons om de 
kinderen op de foto’s een naam te geven. 
DVD’s 
DVD’s om te branden hebben we dit jaar niet aangeboden gekregen, maar we hebben wel 
“De Brandsma” films door het RHC Eindhoven over kunnen laten zetten naar 5 digitale 
bestanden. Verder een 50 tal digitale films die nog na gekeken moeten worden op 
originaliteit en evt. dubbele exemplaren. 
 
Ten behoeve van de film/foto avond: 
Rinie Weijts maakt altijd gebruik van onze uitgebreide collectie fotomateriaal voor de 
filmavonden in Mierlo en Mierlo-Hout. 
 
Fotoherkenningsgroepen 
 
Fotoherkenningsgroep Mierlo 
De Fotoherkenningsgroep Mierlo, onderdeel van de Beeldcollectiegroep, heeft een goed jaar 
achter de rug. Met de opkomst 15 tot 20 personen op de 1e woensdag van de maand van 
09.30 uur tot 11.30 uur mogen we stellen dat de gehanteerde formule van presenteren en 
bespreken positief en gezellig is. Ook het kopje koffie of thee, met soms een versnapering, 
wordt gewaardeerd. Het verzamelen van gegevens van zowel oude als jongere foto’s, valt 
soms tegen. Desondanks zijn we met zijn allen er weer aardig in geslaagd de informatie van 
ongeveer 400 foto’s in 2017 in de werkmappen bij te schrijven. Alle gegevens moeten nog 
worden ingebracht in  het Computer Archief van Heemkunde Myerle. Hierin is ook nog een 
hoop werk in te doen, per slot van rekening wil je de geschiedenis van Mierlo, waar deze 
groep ook aan werkt, op de juiste manier voor het nageslacht vastleggen. We zijn 
momenteel nog op zoek naar een simpeler systeem om alles in te voeren en dit kost meer 
tijd dan dat we eigenlijk willen. Afgelopen jaar hebben zich 3 nieuwe mensen aangemeld 
om mee te helpen alles in te voeren, helaas heeft er zich toch weer 1 afgemeld, want het is 
meer en moeilijker werk zeker voor mensen met minder computer ervaring dan dat het 
lijkt. 
Mierlonaren zowel jong als oud die actief zijn geweest in welke organisatie dan ook zowel 
mannen als vrouwen, liefst met een goed geheugen, kunnen ook een steentje bijdragen. 
Hebt u of een van uw kennissen interesse om aan deze ochtend deel te nemen, of ben je 
misschien nieuwsgierig of jij ook op een van de vele foto’s staat, b.v. van een vereniging, 
oude wijk of school, of heb je zelf nog thuis, of in je familie oude foto’s liggen, die voor de 
Heemkunde interessant kunnen zijn, neem dan  contact op met: Toon Romonesco of Marij 
Damen.  
 
Fotoherkenningsgroep Mierlo-Hout 
In 2017 zijn we maandelijks op de laatste maandag van de maand in de Geseldonk in Mierlo-
Hout  bijeen geweest. Er was een gemiddelde opkomst van ongeveer 35 enthousiaste 
belangstellende die ons alle informatie en bijzonderheden verstrekten over de getoonde 
foto’s. Bij benadering werden er 350 foto’s beoordeelt. De informatie hiervan werd mede 
door Marij Damen, Henk Wasser en Rinie Weijts  voorbereid en verwerkt. Mierlo-Houtenaar 
en vrijwilliger Jan Snijders heeft de eindresultaten  gecontroleerd en verwerkt in het grote 
“computerproject’ en door- gezonden naar de verenigingscoördinator Peter v. d. Berk. 
Bovendien werden er nog honderden foto’s ingenomen die nog verwerkt moeten worden.    
Op één van de maandagen heeft Rinie aan de betrokken vrijwilligers de PowerPoint 
presentatie over heksenvervolging gegeven. 
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Historische Geografie Mierlo 2017 
De leden van de werkgroep hebben, meestal op de achtergrond en de een iets meer of 
minder dan de andere heel veel  werk verricht. Dank zij hen hebben we in maart 2017 de 
kaart van 1832, met alle eigenaren, soorten grond en hun bewoning kunnen introduceren via 
de website. Wat nog niet te zien, maar wel klaar is, zijn alle veranderingen van de in te 
tekenen percelen en gebouwen vanaf 1832 tot 2015. Waar we wel al lang mee bezig zijn, is 
de database die iedere verandering van een perceel en gebouw aangeeft. Dit is gereed van 
1832 tot ongeveer 1950, samen met de tekeningen en de database moet dit een overzicht 
geven van alle veranderingen in de loop der jaren. Zoals ook is te zien hoe met de eigenaren 
alles is verdeeld in een scheiding en deling zoals dat heet. Met de grondsoorten, wat ze 
allemaal verbouwd hebben enz. In het aankomend jaar zal ook de genealogie van alle 
eigenaren aan ieder perceel worden gehangen, zodat op internet te zien zal zijn wie de 
eigenaren waren. Zodoende heb je dan meteen een groot stuk genealogie (stamboom) er 
bij.Een apart onderdeel zijn de wegen en waterwegen waar aan nu wordt begonnen. De 
eerste schreden terug in de tijd zijn gezet. Zo zijn er bijvoorbeeld van ongeveer 1800 tot 
1810 heel veel percelen van Gemene woeste gronden uitgegeven, maar ook heide en natte 
gronden. Ze zijn om financiële redenen door de gemeente voor een lage prijs verkocht. De 
koper hoefde dan de eerste 10 jaar geen grondbelasting te betalen, maar hij moest de 
grond wel ontginnen. Deze stukken grond moesten dan weer aansluiten op 1832. We hebben 
ook 728 kaarten in huis, de meesten hiervan zijn kadasterkaarten, die inmiddels ook 
allemaal zijn geïnventariseerd. 
En nu komt het! De werkgroep zoekt zo’n 20 tal personen die hen bijstaan met het 
digitaliseren van de vele gegevens. Een leuk project, zelf indelen hoeveel uren je per week 
wilt werken aan de goed leesbare geschriften. En omdat we zo secuur mogelijk willen 
werken, hebben we ook nog mensen nodig voor het nakijken van wat is gedigitaliseerd. Heb 
je een paar uurtjes per week over, meld je dan aan en kom proef draaien. We hebben ook 
wat teksten die in het Frans zijn gesteld, ook die zouden we graag vertaald 
(getranscribeerd) willen hebben, een uitdaging en leuk om je Frans weer eens wat op te 
halen, zeker als er vakantieplannen voor Frankrijk zijn. 
Contactpersonen: Peter v.d. Berk, Peter v.d. Boogaard, Rini v.d. Laar, Jan Manders. 
    
Bibliotheek  
Nadat de inventarisatie en nummering van onze boeken en ander documentatie materiaal 
enige tijd min of meer heeft stilgelegen, wordt er nu weer voortvarend aan deze klus 
gewerkt. Er wordt ook nog steeds divers nieuw materiaal aangevoerd.  
Voor contact: Giel Verest en Joop de Koning. 
 
Kadaster 
Leo Lenssen heeft zich al heel wat jaren beziggehouden met het kadaster en de werkgroep 
Historische Geografie plukt nu dankbaar de vruchten van de resultaten van zijn onderzoek. 
Eveneens al jaren houdt Leo zich bezig met het onderzoek naar de Mierlose herbergen en 
brouwerijen en dat moet binnen niet al te lange tijd resulteren in een boekwerk. We laten 
Leo op zijn eigen wijze aan het woord over dat onderzoek. 
  
Wa doew ik bai de Heem? 
Annie Berkers vroeg an mai um ‘n stukske te skreve wór ik mi bizzig war bai de Heem. Vur 
de geen die ’t nog nie wete, ik ben bizzig ‘n boek te skreve. Ja,  hoe koom d’r bai  um zo 
iets te doew, as ge aigelijk ginne skrever bèènt. Dè zal ik oe vurtelle. Nó aflowp van ne 
fietstocht, ovver brawwerije en herberge zi Toon Romonesco tigge mai; Hiejer moette ‘n 
boek over skreven. Ik zi toen; Neije neije   dor begin ik nie an, dè is  nie niks. Toen zi Frans 
Dame, die t’r ok bai war; Ja dè moette wel doew, dan gón dees  gegivves nie vurlorre vur 
latter, dan wete de mense hoe ‘t  ‘r vruger an toew ging. Oitaindelijk (onder n’n borrel) 
zeej ik tigge Frans, dè is goewd as gai ’t vurwoord skreeft. Dè doew ik zi Frans. Ik daagt bai 
m’n aige dè is ie straks toch wir vurgèète. Mer driej daag latter lag ’t vurwoord bai ons in de 
brievebus. Ik ha t’r zèèlf nie mer an gedaagt, mer hai wel. Di gebeurde mi Mierle-kermis 
2007. Oitaindelijk ben ik ‘r an begonne. Eijn ding weet ik naw wel vort, ge kèènt ‘r bitter 
ovver vurtelle dan skreve. Ik heb naw al 274 A viertjes vol geskrivve. 
Op bladzijde 24 van dit Jaarverslag geeft Leo een voorbeeld van een document uit het 
kadaster.  
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Genealogie. 
De genealogie van Mierlo wordt door de werkgroep leden Giel Verest en Henny de Ruiter nog 
steeds verder verbeterd en uitgebreid. 
Wij hebben deze genealogie nodig voor de Historische Geografie van Mierlo. 
Door het betrekken van oude notariële aktes en andere historische gegevens bij het 
onderzoek kunnen regelmatig correcties aangebracht worden in ons bestand. 
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand zitten Giel en Henny in de bibliotheek in Mierlo met 
hun project: het genealogiecafé. Het project krijgt de nodige belangstelling van mensen die 
vragen hebben bij het opzetten van hun stamboom. Wij helpen zowel mensen uit Mierlo als 
uit de verre omtrek. We zijn van mening dat dit project in een behoefte voorziet. Dus elke 
1e en 3e zaterdag van de maand van 11 tot 13 uur kunnen we bij hen terecht in de 
bibliotheek. In de maand december is er geen café. 
Buiten deze zaterdagen kunt U altijd terecht op onze heem avonden op de donderdag-
avonden vanaf 20 uur.  
 
 
Werkgroep Geschiedenis 
De Werkgroep Geschiedenis legt met behulp van archiefstukken, literatuur, interviews, e.d. 
het verleden van de oude heerlijkheid “Mierlo, ’t Hout en Broek” voor de toekomst vast. 
Onze heemkundekring beschikt over een zeer uitgebreide bibliotheek met uitgaven over 
Mierlo en omgeving, over uitgaven met de meest uiteenlopende heemkundige onderwerpen, 
over tijdschriften, krantenartikelen, enz. Vele verhalen zijn terug te vinden op onze 
website. 
In 2017 hebben wij ons met name bezig gehouden met Mierlonaren in oorlogstijd en de 
textielgeschiedenis van Geldrop-Mierlo. Wat de oorlog betreft ging het niet alleen over de 
2e Wereldoorlog, maar ook over de oorlogen die Napoleon vervoerde met Mierlose soldaten 
in zijn gelederen. 
De voormalige gemeenten Geldrop en Mierlo hebben beide een textielverleden. Hoe zich dat 
ontwikkeld heeft wordt in de Myerlese Koerier beschreven, evenals  enkele weversverhalen. 
Verder komt daarin ook de toen 87 jarige Piet Smeets aan het woord. Het dagelijkse leven 
van de afgelopen 80 jaren van een Mierlonaar trekt aan ons voorbij. Op donderdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 uur is iedereen, ook niet-leden, van harte welkom. Contactpersoon: 
Theo de Groof. 
 
Myerlese Koerier 
De Myerlese Koerier heeft in 2017 een verandering ondergaan. Carin Janssen heeft zo’n 10 
jaar de Koerier vormgegeven, waarvoor wij haar vanaf deze plaats alsnog hartelijk danken. 
We hebben nu gekozen voor een andere uitgeverij en een heel andere methode van het 
invoeren en aanleveren van de kopij en foto’s. Veel andere verenigingen maakten al gebruik 
van deze methode en uitgeverij. Het betekende voor ons een aantal voordelen, maar dan 
hadden wij wel enkele mensen nodig die hiermee wilden werken. En die hebben wij 
gelukkig gevonden in Pim v. Deursen en Peter v. Vlerken. De aanloop naar de nieuwe 
methode heeft van hen de nodige energie gevraagd, maar de beide uitgaven van 2017 zijn 
heel positief ontvangen.  
 
Monumenten 
Wat betreft onze monumenten is in 2017 niet zoveel te melden. Wel dat de boerderij 
Hekelstraat 24 -gemeentelijk monument- thans wordt opgeknapt en dat is natuurlijk goed 
nieuws. De monumentale boerderij aan de Weijer is afgedekt zodat het verval niet (verder) 
gaat, de vraag is wat de toekomst voor dit gebouw brengt. Hoewel er sprake van is dat er 
onderhandelingen gaande zouden zijn voor de verkoop van de -rijks- monumentale boerderij 
aan de Broekstraat, staat die momenteel nog te koop. Aan de Elderse molen zijn herstel- of 
onderhouds werkzaamheden verricht, maar verder blijft het zoals voorheen. Voor contact: 
Annie Berkers. 
 
Bidprentjes 
Ook in 2017 zijn er weer nodige bidprentjes bij onze vereniging afgegeven.  
Na controle of er geen dubbel exemplaar is worden de gegevens in PRO-GEN, het 
bidprentjesprogramma ingevoerd. Alle gegevens zijn nu te raadplegen door leden en 
belangstellenden. Er mogen kopieën gemaakt worden tegen kostprijs. Hierna gaan de 
bidprentjes naar de vrijwilligers van het Nederlands Bidprentjes Archief (NBA) in Helmond. 
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Alle prentjes worden ook daar weer gecontroleerd op dubbelen. Na inscannen worden ze 
met een speciaal programma op beschadigingen en helderheid gecorrigeerd. Het optimale 
resultaat wordt op de internetsite van NBA geplaatst. Iedereen kan de prentjes via de site 
opvragen lezen en desgewenst thuis op de printer uitprinten. De prentjes komen weer terug 
bij  
HKMyerle en zijn in het OR in te zien. Voor contact: Rinie Weijts. 
 
Evenementen, exposities, lezingen, excursies 
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van de diverse activiteiten. Voor 
contact: Marij Damen en Annie Berkers. 
 
Jaarprogramma 
Om al die activiteiten goed te plannen hebben we een werkgroep die in oktober start met 
het samenstellen van het Jaarprogramma voor het nieuwe jaar.  
Ideeën van onze leden zijn altijd heel welkom en we kijken of ze in te passen zijn in het 
programma. Voor contact: Annie Berkers en Marij Damen. 
 
 
 
 
 
 
Oorlogsmonument 
Onze vereniging heeft met als kartrekker Rinie Weijts, het initiatief genomen om een 
herinneringsmonument te realiseren voor alle Mierlose slachtoffers van de oorlog 1940-1945. 
Dat zou dan onthuld moeten worden tijdens de viering 75 jaar bevrijding van Mierlo in 2019. 
Daartoe hebben we een verzoek neergelegd bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Tot nu toe 
verlopen de contacten positief. Rinie heeft i.s.m. Rinus Sloots; de nazaat van de 
slachtoffers van Den Brand, het verhaal van dat drama op papier gezet. Op een 
indrukwekkende wijze heeft  Rinus Sloots tijdens de herdenkingsdienst op 4 mei op het 
Engels kerkhof het ‘oorlogsverhaal’ dat zijn familie zo diep heeft geraakt voorgedragen 
zodat het niet vergeten zal worden. Op de activiteiten dag voor scholen, op verzoek van De 
Heren van Mierlo is op het Engelse kerkhof tekst en uitleg gegeven aan de schooljeugd.  
 
Website HK 
www.Heemkundekringmyerle ontwikkelt zich steeds verder. In 2017 is toegevoegd: 
Interactieve Mierlose kadastrale kaart van 1832 met toponiemen. Via Beeldbank en  Youtube 
zijn diverse filmpjes te bekijken van Mierlo en Mierlo-Hout. 
Als u interessante artikelen hebt voor op de site of een idee dat de site nog kan verbeteren 
neem dan contact op met onze webmaster Hans Verhees. 
 
Klankbordgroep Sang en Goorkens 
Aanvankelijk zouden er 2 vispassages komen, maar inmiddels zijn er zelfs 3 vispages 
aangelegd in de Goorloop, 1 kunstmatige daar waar de Goorloop het Eindhovens kanaal 
kruist, 1 kunstmatige in de Goorloop nabij een stuw en 1 natuurlijke bij een stuw richting de 
Vleutloop. 
Verder is er een stapsteen (ecologische zone) bij de Vleutloop nabij Moorsel aangelegd. De 
planning is dat de werkzaamheden in 2018 afgerond worden.Er ligt ook nog een voorstel om 
de landweer, die nog gedeeltelijk zichtbaar is op de grens van Mierlo en Lierop te herstellen 
en op de kop, aan het Voortje, een blauwe kei terug te plaatsen omdat die daar vroeger ook 
gelegen heeft. Deze markeert dan de vroegere historische weg van Mierlo naar Geldrop. Aan 
de kant van Geldrop, aan de Sluisstraat ligt al zo’n kei.  
Voor contact: Piet van der Linden. 
 
Molenstichting Geldrop-Mierlo  
De Standerdmolen in Mierlo en ’t Nupke in Geldrop zijn beiden Rijksmonumenten en 
eigendom van de gemeente Geldrop-Mierlo. De gemeente draagt ze nu over aan een 
Stichting. Niet direct omdat ze zich wil onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor 
behoud en onderhoud van de molens of geen geld meer beschikbaar stelt voor behoud en 
dus onderhoud. Maar een Stichting kan zich breder inzetten, de lijntjes naar de molenaar en 
publiek / toerisme kunnen dan wat korter zijn.  

Verder nieuws 
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En niet onbelangrijk: als Stichting kom je in aanmerking voor subsidies van diverse 
instanties. De Standermolen is een van Mierloos belangrijkste monumenten en daarom gaat 
behoud en beheer Heemkundekring Myerle erg ter harte. Dat is ook de reden dat een van 
onze bestuursleden zitting wilde nemen in de op te richten Stichting. Inmiddels is de akte 
bij de notaris gepasseerd (21 februari 2018) er volgen nog een aantal zaken als 
gemeentelijke overdracht, huishoudelijke regelement etc.  
Voor contact: Annie Berkers 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
Zoals al een aantal jaren gebruikelijk had Rabobank Peellandzuid voor de Rabo Clubkas 
Campagne ook in 2017 weer een mooi bedrag beschikbaar gesteld om te verdelen over de 
verenigingen in Mierlo. Nu niet zoals andere jaren in oktober maar al in april. Ook wij 
hadden weer actie gevoerd en dat leverde ons een bedrag op van bijna € 1000,00 euro!!! 
Een teken dat we in de Mierlose gemeenschap erg worden gewaardeerd. 
 
Boekje: De Kardinaal en het Apostelhuis 
Deze publicatie, die in samenwerking tussen de Heemkundekring Helmont en 
Heemkundekring Myerle tot stand is gekomen, is in december gepresenteerd tijdens een 
bijeenkomst in café De Koning in Mierlo-Hout. In het boekje wordt aandacht besteed aan 
Kardinaal van Enckevoirt die gediend heeft onder de enige Nederlandse paus die er ooit 
geweest is, te weten Adrianus VI. Uit de nalatenschap van de Kardinaal is in het Mierlo van 
toen een instituut opgericht voor 12 behoeftige mannen, het Apostelhuis. Ook dit komt in 
het boekje aan de orde.  
Het boekje is via onze Heemkundekring te verkrijgen voor 5 euro. 
 
 
   
 
 
*  Het  Openlucht theater in Mariahout zal in hun jubileumvoorstelling 2019 een  
    uitvoering op de planken brengen over de Zwarte Ruiter. Rinie Weijts die eerder  
    voor ons al een lezing heeft gegeven over dit onderwerp, heeft op hun verzoek  
    in Mariahout een presentatie over het onderwerp gehouden. 
*  Enkele bestuursleden hebben in oktober deelgenomen aan de Beursvloer in    
    Geldrop. Onder de vlag  Stichting Samen voor Geldrop-Mierlo kunnen bedrijven,  
    Verenigingen en diverse andere maatschappelijke instanties onderzoeken of ze als  
    een soort ruilhandel iets voor elkaar kunnen betekenen. 
*  En ook zijn we aanwezig geweest bij de inspraak bijeenkomst over het gemeentelijk   
    cultuurbeleid.  
*  In het wintermagazine voor leden van de Rabobank was een artikel met foto  
    in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne opgenomen over onze  
    Heemkundekring. Daarnaast is er ook een filmpje opgenomen -te zien op YouTube-  
    met ons opgenomen over historische locaties  in Mierlo. 
 
Wij danken iedereen weer voor zijn of haar inzet bij de diverse werkzaamheden in    
projecten, werkgroepen en andere activiteiten.  
 
De secretaris, Annie Berkers-Romonesco 
 

Weetjes 


