
 
Nieuwsbrief september 2015 
 
Donderdag 15 oktober lezing/presentatie “Van D’n Heuvel tot D’n Heuvel in Mierlo”, 
Door Ludo Boeije uit Deurne en leden van Heemkundekring Myerle: Peter v.d. Berk,  
Peter v.d. Boogaard en Rini v.d. Laar. 
 

Wist u dat een paar honderd jaar geleden D’n Heuvel in Mierlo niet op de huidige locatie lag?  
Toen heette het centrum, op de plaats waar het - inmiddels voormalig- gemeentehuis staat en waar 
wij ons nog Zaadhandel “de Kim”, het oude hotel met zaal “Het Anker” en de boerderij van Verhagen 
herinneren, D’n Heuvel. Dit is maar een van de vele zaken die zeer actieve leden van Heemkundekring 
Myerle in de voorbije jaren hebben ontdekt. Door intensief speuren in de kadastrale leggers, kadaster- 
topografische- en andere oude kaarten, foto’s, kranten, documenten, familie-stambomen, 
archeologische vondsten en waarnemingen etc. is een schat aan informatie over Mierlo boven water 
gehaald. En dat kun je dan gewoon optekenen, opslaan en bewaren en dat is het dan.  
 

Maar je kunt er ook mee aan de slag gaan om  
er een onvergetelijk historisch document van  
te maken waarmee ons verleden voor altijd  
vast ligt. Een aantal jaren geleden zijn leden 
van onze vereniging gestart  om in een  
omvangrijk digitaal project allerlei gegevens  
aan elkaar te koppelen. Niet alleen in Mierlo  
gebeurt dit, landelijk werken veel  
Heemkundekringen en andere vrijwilligers  
aan zo’n project. Wij noemen ons project de 
“Historische Geografie van Mierlo”, simpel  
uitgedrukt: ons Mierlo’s verleden zichtbaar 
maken. Het zal nog vele jaren duren voor  
deze klus geklaard is en door verdere  
ontwikkelingen zal het daarna waarschijnlijk                     De oude locatie van D’n Heuvel 
nog steeds aangevuld worden.      
       

Peter v.d. Berk zal de avond beginnen met een korte schets van onze geschiedenis en het project 
Historische Geografie. Daarna zal Ludo Boeije uit Deurne,  van origine landmeter, ons meer vertellen 
over het kadaster: wat was begin 1800 de reden voor het opzetten van het kadaster en welke 
gegevens kunnen we daarin vinden.                 
Na een korte pauze geven we het woord en beeld aan Peter v.d. Boogaard en Rini v.d. Laar. Zij werken 
al jaren intensief aan het project en hebben al verrassende resultaten geboekt. Door de veranderingen 
en ontwikkelingen te laten zien van een aantal locaties laten zij ons kennis maken met dit boeiende 
project. Zoals de ontwikkeling van D’n Heuvel. En een heel interessant en duidelijk voorbeeld is de 
ontwikkeling van onze H. Luciakerk vanaf 1832 tot vandaag de dag. Met plattegrond, tekeningen en 
foto’s tot aan de gewelven toe ziet u hoe de vorige, middeleeuwse kerk voor een deel is opgenomen in 
de huidige kerk met zelfs nog verborgen deurtjes, bogen en ramen. Door hun kennis, hun 
enthousiasme en heldere uitleg zullen zij u meenemen naar het Mierlo van onze voorouders.  
Komt zelf zien welke interessante en vaak onverwachte ontwikkelingen uit dit project voortkomen. 

De lezing/presentatie vindt plaats in Partycentrum Den Heuvel, aanvang 20.00 uur. 
Op 15 oktober zal er geen avond openstelling zijn in het Oude Raadhuis. 

 



 
 
Stemmen voor de Rabo Clubkas Campagne 2015 van 1 t/m 12 oktober. 
 
De ondersteuning aan het lokale     
verenigingsleven d.m.v. de Rabobank Clubkas 
Campagne van Rabobank Peelland Zuid, levert  
ons al jaren een mooie aanvulling van onze 
clubkas op. De voorwaarde is wel dat we  
vooraf een doel opgeven zodat duidelijk is  
waar het geld aan zal worden besteed.  
 
Was het vorig jaar een flinke bijdrage aan de 
aanschaf van het grote scherm dat we het 
afgelopen jaar al veelvuldig hebben kunnen  
inzetten bij onze activiteiten, dit jaar gaan we  
voor een daarbij passend doel. Als u wilt weten waarvoor Marij en Nelleke namens HKM hulp vragen, 
kijk dan op onze website: www.heemkundekringmyerle.nl en klik op de button van de Rabobank 
Clubkas Campagne. 
 
Bent u lid van Rabobank Peelland Zuid? Dan krijgt u vóór 1 oktober van de Rabobank een persoonlijke 
kaart met een unieke stemcode, deze code is nodig om te kunnen stemmen op de site: 
www.rabobankpeellandzuid.nl 
  
U kunt per persoon in totaal 5 stemmen uitbrengen, maximaal 2 per vereniging.  
Elke stem is in 2015 € 4,- waard, uw stem kan dus € 8,00 waard zijn voor onze vereniging.  
Laat uw stem niet verloren gaan, stem vanaf donderdag 1 oktober t/m maandag 12 oktober op 
Heemkundekring Myerle.  
Alvast bedankt voor uw stem.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Activiteiten in 2015 
 
*   18 November, een lezing met het onderwerp: “Tussen Hoogmis en Herberg”. Deze wordt  
     gegeven door Simon van Wetten. Een belangrijk onderwerp in de lezing is de criminaliteit in de  
     dorpse samenleving in de periode 1500 tot 1800. 
 
*   10 December onze jaarlijkse Foto- en filmavond met Oude Beelden van Mierlo, door de werkgroep   
     Beeldcollectie. 
     Beide activiteiten vinden plaats in Partycentrum Den Heuvel, aanvang 20.00 uur. 
 
*  Kraaknacht op 5 november 
    Wij geven onze medewerking aan de door de bibliotheek Mierlo georganiseerde Kraakavond, een   
    spannende / bloedstollende avond voor 10, 11 en 12 jarigen.  
    Van een aantal Mierlose gebouwen: o.a.de standaardmolen, Oude Raadhuis en Bibliotheek worden  
    deze avond de sloten en kettingen van de deuren verwijderd. Alwaar van 19.00 tot 20.30 uur een  
    spannend / interessant verhaal over de betreffende locatie wordt vertelt.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tip  
Voor wie geïnteresseerd is in de heksengeschiedenis in onze omgeving is het misschien interessant om 
het boek Duivelskwartier van de Lieropse auteur Johan Otten aan te schaffen. 
http://www.vantilt.nl/boeken/duivelskwartier/ 

http://www.vantilt.nl/boeken/duivelskwartier/

