
 
Nieuwsbrief juni 2015 
 
Met:     Woensdag  24 juni, Lezing met praktijk met Handboogvereniging “De Vriendschap”. 

Woensdag 10 juni, Lezing “Eindhovens Kanaal” van Theo de Groof voor IVN. 
Zondag       21 juni, “Mierlo Bruist”, Verenigingenmarkt. 
Fotoherkenningsgroep Mierlo. 

 

Lezing met praktijk, met en bij Handboogvereniging “De Vriendschap” in Mierlo. 
 
Op woensdag 24 juni, aanvang 20.00 uur. In het Verenigingsgebouw van De Vriendschap aan het einde 
van de Eikendreef, de ingang van de Eikendreef vindt u vanaf de Brugstraat naast nummer 12. 
 
Schutterijen waren kleine legertjes in dienst van de kasteelheren. Zij hadden de taak de orde te bewaren 
en bescherming bieden aan de burgers. Als wapens hadden zij zwaarden, lansen en de pijl en boog.  
Nadat het buskruit zijn intrede had gedaan, werd deze bewapening steeds meer vervangen door 
geweren. Het schieten met pijl en boog werd verheven tot een schietsport en er werden overal 
handboogverenigingen opgericht. Het schieten met pijl en boog werd daarmee een wedstrijdsport, die 
zijn oorsprong dus vindt in de vroegere schutterijen.  
Handboog - schietsport vereniging- “de Vriendschap” Mierlo is opgericht in 1840 en is daarmee 
waarschijnlijk de oudste vereniging in Mierlo. Na de nodige  omzwervingen bij Mierlose cafés waar 
De Vriendschap thuis was, hebben ze nu een eigen accommodatie aan de Eikendreef. De Vriendschap 
Mierlo heeft door de jaren heen al heel wat schutters gehad die op hoog niveau hun prestaties neer 
gezet hebben op o.a. Nederlandse kampioenschappen. In plaats van met de vroegere houten bogen en 
pijlen, wordt nu geschoten met moderne en veel lichtere materialen zoals aluminium en carbon. 
Hierdoor hebben ook steeds meer vrouwen, kinderen en senioren deze sport ontdekt. De vereniging 
houdt dan ook regelmatig promotie avonden om mensen kennis te laten maken met deze mooie 
schietsport en op 24 juni doet ze dat dus voor Heemkundekring Myerle. 
Wij krijgen eerst een stukje historie en inleiding en daarna de nodige instructie. Daarna wordt ons de 
gelegenheid geboden om zelf de pijl en boog ter hand te nemen onder leiding van ervaren instructeurs.  
Maar U kunt ook gewoon genieten van het kijken naar de verrichtingen van de andere bezoekers van 
deze avond. De kosten voor de consumpties zijn er heel schappelijk. 
De entree is € 4,- ongeacht of er wel of niet wordt deelgenomen aan het boogschieten. Leden van 
Heemkundekring Myerle betalen geen entree. Om te kunnen bepalen hoeveel instructeurs er nodig zijn 
vragen wij u zich vooraf aan te melden.  
 
*************************************************************************************  
 
Naam: ………………………………………………………………………  
 
Wil de Lezing met praktijk bij Handboogvereniging De Vriendschap bijwonen met  
………………leden  van HKM   en met ……………..niet leden. 
 
Daarvan willen …………………. personen ook deel nemen aan het boogschieten. 
 
Dit strookje inleveren op het secretariaatsadres Burg. v. Lokvenstraat 135, 5731 LT Mierlo. 
Op de donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in het Oude Raadhuis. 
Of per E-mail: annie.berkers@onsbrabantnet.nl en info@heemkundekringmyerle.nl 
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Lezing Eindhovens Kanaal van Theo de Groof voor IVN Mierlo op woensdag 10 juni. 
In november 2013 heeft onze voorzitter Theo de Groof een lezing gegeven over het Eindhovens Kanaal. 
Hieruit voortvloeiend heeft hij van De Myerlese Koerier nr.1 2014 een thema nummer gemaakt over dit 
onderwerp, waarvoor ook buiten ons ledenbestand veel belangstelling was en nog steeds is. 
De werkgroep natuurfotografie I.V.N. Mierlo heeft een jaar lang van de Lungendonkse brug tot 
aan de Heikrekelsche brug alle seizoenen van het kanaal door de lens vastgelegd. De werkgroep heeft de 
resultaten van deze prachtige foto- en filmopnames vastgelegd in de tentoonstelling “HET KANAAL”  
die vanaf 7 juni is te zien in het Klokhuis. Om de beelden in de tentoonstelling nog meer te laten spreken 
is het belangrijk om de historie en de geschiedenis van het kanaal duidelijk te maken.  
Op uitnodiging van het IVN neemt Theo ons in beeld en woord weer mee naar het ontstaan het 
Eindhovens Kanaal. Maar hij heeft zijn lezing wat aangepast. Nu is die wat meer toegespitst op de natuur 
die een grote rol speelt bij de huidige beleving en recreatie van het kanaal en daarmee dus ook naar de 
onderwerpen van de tentoonstelling. 
De lezing op 10 juni begint om 20.00 uur in het “Klokhuis”, het verenigingsgebouw van het IVN, 
Goorsedijk nr. 1. U kunt er al om 19.00 uur terecht zodat er vooraf gelegenheid is om de 
fototentoonstelling te zien. Iedereen is van harte welkom op de lezing, maar i.v.m. de beperkte ruimte 
graag vooraf even aanmelden bij Leny v.d. Coevering, E-mail lenyvdc@onsbrabantnet.nl of tel. 0492-
432424. Entree niet- IVN leden € 1,50 dit is incl. koffie/thee. 
Aanmelden mag ook via het secretariaatsadres van Heemkundekring Myerle. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 “Mierlo Bruist”, Verenigingenmarkt op 21 juni. 
Na enige jaren van stilte en waarschijnlijk oriëntering hoe verder te gaan met de Verenigingen- en 
Kunstmarkt vindt deze op zondag 21 juni weer plaats. Omdat de route weer tot het Oude Raadhuis 
loopt, hebben wij besloten hier op beperkte schaal aan deel te nemen door enkele activiteiten te 
ontplooien. Met oude films in de Trouwzaal en in de vitrines in de secretariaatskamer een kleine selectie 
van de “Broekse potten en pannen. Vóór het Oude Raadhuis hebben we een kraam met oude boeken 
tegen een klein prijsje, verder de verkoop van de DVD “Kerken in Peelland” over onze middeleeuwse 
Kerktorens. En beelden van onze activiteiten met name van 15 jaar Dag Excursies en enkele fietstochten. 
Kom dus eens langs op 21 juni. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fotoherkenningsgroep Mierlo 
Jan Verhoeven heeft een aantal jaren samen met Marij Damen de fotoherkenningsgroep van onze 
vereniging geleid. De groep komt elke 1e woensdag van de maand bijeen. Met enig geluk kunnen de 
afbeeldingen op die foto’s dan worden voorzien van een naam, jaartal, gebeurtenis, locaties etc. De 
werkzaamheden voorafgaand aan de maandelijks bijeenkomsten, het verwerken daarvan en daarna het 
invoeren van de gegevens in de PC was en is een hele klus. Vooral het formeren van een goed lopend 
programma voor de verwerking en invoering van de gegevens heeft heel wat voeten in de aarde gehad. 
Nu dat goed draait heeft Jan te kennen gegeven dat hij door andere drukke werkzaamheden het werk 
voor de foto/beeldherkenningsgroep over wil dragen. 
Toon Romonesco die hierin al meedraaide zal de voorbereidende werkzaamheden en het verwerken van 
de gegevens op zich nemen. Maar om de werkzaamheden te verlichten door taken te delen zoeken we 
dringend iemand die het inbrengen van de gegevens die op de woensdagmorgen aan het licht zijn 
gebracht gaat invoeren: ofwel de administratieve taken voor de fotoherkenning op de PC voor zijn of 
haar rekening wil nemen. Dit invoeren op de PC kan op het Oude Raadhuis, maar ook thuis op het 
tijdstip dat u het beste uitkomt. Niet alleen voor de aanloopperiode, maar ook nadien zal er altijd 
iemand zijn waar u indien nodig op kunt terug vallen. Wie is graag nuttig bezig op de PC en wil tegelijk 
nog leuke wetenswaardigheden over het Mierlo van weleer voor het nageslacht vastleggen. U, of 
misschien iemand anders in uw familie of kennissenkring? Meldt u dan op een donderdagavond of op de 
1e woensdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur in het Oude Raadhuis of via ons E-mailadres.  
En Jan, hoewel je gewoon actief blijft binnen onze vereniging toch bedankt dat je dit al die jaren hebt 
willen doen.  

mailto:lenyvdc@onsbrabantnet.nl

