
 
Nieuwsbrief december 2018 
 
 
 
Uitnodiging voor de fotopresentatie op donderdag 13 december met als thema:  
Eindhovensch Kanaal door Rinie Weijts. Aanvang 20.00 uur in denHeuvel.  
 
Omdat landverkeer en vervoer in de eerste helft van de 19e eeuw nog erg slecht waren, wilde 
Eindhoven graag een aansluiting naar de Zuid-Willemsvaart. Het bijna 14 km. lange kanaal dat 
op 28 oktober 1846 werd geopend is geheel zonder overheidsgelden door Eindhoven gegraven 
waardoor het ook eigendom van Eindhoven was en nog steeds is. Deze foto presentatie is een 
aanvulling op een eerdere lezing van Theo de Groof. Toen werd de aanleiding voor het graven 
van een kanaal, het vergunningstelsel, de aanvragen, het bestek, graven en exploitatie van het 
kanaal belicht. Er is destijds ook een hele editie van “De Myerlese Koerier” gewijd aan het 
Eindhovensch Kanaal. Aan de hand van zo’n 165 foto’s en afbeeldingen zal Rinie Weijts nu een 
andere zijde van de ontstaans geschiedenis van het  
kanaal laten zien. Alle randzaken in, om en bij het  
kanaal. Zoals de leefomstandigheden in de periode  
van de aanleg van het kanaal. Geschetst worden  
o.a. de dijkdoorbraak, ongelukken, oorlog, zwem- 
verbod, boze schippers, recreatie, natuur, visserij,   
bruggen, sport  en nog heel veel andere bijzonder- 
heden. En zo wordt het totale plaatje rondom het  
Eindhovensch Kanaal compleet. U leert de vele  
bijzonderheden kennen van ons idyllisch en  
recreatief kanaal met de karakteristieke  
"kattenrugbruggen als u op 13 december komt  
luisteren en kijken.  
 
 
Mierlo Puzzel 2018 
De volgende activiteit is onze puzzel die in de week vóór Kerst verschijnt in de Mierlose krant. 
Met vragen over het voorbije jaar en vele jaren daarvoor. Een leuk tijdverdrijf voor de puzzelaar 
en ook nog eens een gezellige uitslagavond in januari. Het gaat niet alleen om alles goed te 
hebben, maar vooral om op een leuke manier bezig te zijn met geschiedenis en cultuur van ons 
Mierlo. Behalve in de Mierlose Krant vindt u vanaf half december de puzzel ook op onze 
website www.heemkundekringmyerle.nl  Wij hopen dat u er al weer zin in begint te krijgen. De 
uitslagavond is op donderdag 17 januari 2019 in het Oude Raadhuis. Ook al hebt u de puzzel 
niet ingezonden bent u toch welkom op die avond.  
 
Foto expositie Bethanië door Jos v.d. Vleuten 
Vanaf 8 januari 2019 is in de centrale hal van Bethanië weer een fototentoonstelling over 
algemene Mierlose onderwerpen en personen te zien. Bijeengebracht door Jos, hij wordt bij 
het opmaken van de expositie  bijgestaan door nog enkele van onze leden. 
Hoelang de tentoonstelling is te zien is nog niet duidelijk, maar ga beslist kijken, regelmatig 
kunt u ook Jos zelf daar aantreffen. 
 
 
 
 
 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
We hebben u in de afgelopen periode op de hoogte gehouden van onze vorderingen om aan de 
eisen van deze nieuwe wet te kunnen voldoen. Dit hebben we afgerond, het moet echter alleen 
nog bekrachtigd worden in de Algemene Ledenvergadering. Op onze website 
www.heemkundekringmyerle.nl vindt u inmiddels onder het kopje Bestuur de privacy 
verklaring, de geheimhouding verklaring  en het toestemmingsformulier voor het gebruik van 
materialen. De privacy verklaring kunt u zelfs ook vinden op de Home pagina, links boven. 
 
Ook op de website is bij Agenda / nieuws een kort artikeltje geplaatst over de lezing van Hans 
van de Broek op 19 november met daarbij de tekstversie van zijn voordracht  
“Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes”. Met name interessant voor hen die er geweest zijn 
en het nog eens willen nalezen en voor hen die er niet geweest zijn en er kennis van willen 
nemen. 
 
3D filmpjes over het kasteel van Mierlo. 
In 2015 en 2016 is er nader onderzoek gedaan naar de restanten van het kasteel van Mierlo. 
Deze onderzoeken bestonden uit een bureauonderzoek, boor- en grondradar onderzoek en 
door middel van het graven van enkele kijkgaten en proefsleuven. Behalve door een 
professioneel bureau, het AVKP en omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB), heeft ook 
onze archeologische werkgroep een belangrijke bijdrage geleverd aan de onderzoeken. Graag 
had de gemeente een visualisatie van het verdwenen kasteel op locatie willen verwezenlijken, 
maar dat was om diverse praktische redenen niet mogelijk. Daarop heeft zij opdracht gegeven 
voor het maken van een 5 tal 3D filmpjes.  
Aan het slot van onze lezing: “de archeologie van het kasteel van Mierlo” op dinsdag 9 oktober 
jl. hebben wij al een voorvertoning kunnen zien van de filmpjes. Aanvankelijk was het de 
bedoeling van de gemeente een officieel tintje te geven aan de presentatie. Echter in de 
Middenstands Belangen zijn de filmpjes al aangekondigd, graag hadden wij ook onze naam 
vernoemd gezien in deze publicatie. Maar het belangrijkste is toch dat ook u kunt genieten van 
deze leuke filmpjes die ons een goed inzicht geven van wat er zich in het verleden heeft 
afgespeeld.  U kunt de filmpjes vinden op onze website 
http://www.heemkundekringmyerle.nl/Kasteel_myerle_in_beeld.html  
 
Contributie  
Wij willen hen die hun contributie voor 2018 nog niet hebben voldaan, vriendelijk verzoeken dit 
alsnog te doen, € 18,- voor het hoofd lid en € 9,- voor een gezins /partner lid. En omdat 2018 
bijna ten einde is, denk dan ook aan de contributie voor 2019. Voor de leden die een 
machtiging hebben verleend geldt dat die rond 1 maart automatisch wordt afgeschreven.  
Wel zo handig natuurlijk, voor u maar ook voor ons. Voor het contributiejaar 2019 kunt u 
alsnog een machtiging afgeven. Geef het dan even door aan het secretariaat: 
Burg. v. Lokvenstraat 135, tel. 0492-664118. Of mail naar info@heemkundekringmyerle.nl 
 
Kerst en Nieuwjaarswens 
Het bestuur van Heemkundekring Myerle wenst al haar leden en  
hun dierbaren fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2019.  
En wij hopen u nog vaak te mogen verwelkomen bij onze  
activiteiten. Het Jaarprogramma krijgt u in de eerste helft van  
januari, het is dan ook te vinden op onze website.   
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