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VAN ONZE VOORZITTER
Beste leden,
Het begon zo mooi in 2020 met de
uitslag van onze inmiddels traditionele
Mierlo puzzel. In maart werd alles
anders. Veel van onze activiteiten
werden verschoven of zelfs afgelast.
We hebben geprobeerd het maximale
uit dit corona-jaar te halen; de Myerlese koeriers zijn gepubliceerd, er is
een fietsroute opgesteld in het kader
van de 75-jarige bevrijding, de maandelijkse nieuwsbrief verscheen, we waren
te gast bij HK Helmont voor de Lucas
Gassel wandeling, de gezinsfietstocht
in september met 58 deelnemers, de
tentoonstelling Mierlose verenigingen
met een in memoriam aan Jos van der
Vleuten en de Mierlo puzzel stond
afgelopen Kerst weer in de Mierlose
Krant en op onze website. Ook zijn we
betrokken bij het zichtbaar maken van
de textiel-geschiedenis en onlangs nog

bij de opgravingen in de Burg.
Termeerstraat en op Luchen.
Ondanks deze activiteiten hebben we
jullie niet kunnen bieden wat je
normaliter van ons gewend bent. Om
jullie te verrassen, hebben we op een
ludieke manier een nieuwjaarsgroet
gebracht in de vorm van een setje
ansichtkaarten met diverse Mierlose
afbeeldingen. Elk lid heeft een setje van
zes verschillende kaarten ontvangen. In
de eerste week van januari zijn deze,
samen met de laatste Myerlese Koerier
van 2020, bezorgd.
In 2021 werken we voor het eerst met
een jaarthema. Het thema voor 2021 is
"brand". Het is dit jaar 100 jaar geleden
dat de grootste ramp uit de Mierlose
geschiedenis plaatsvond, namelijk de
brand in de Marktstraat.
We zijn bezig met het opstellen van
een jaarprogramma maar door de
onzekerheid i.v.m. corona anders dan
anders. Mocht je zelf nog een idee
hebben binnen het jaarthema, neem
dan gerust contact op met iemand van
het bestuur. Samen bekijken we dan op
welke manier we dit idee eventueel
kunnen opnemen in het programma.
Ik wens jullie namens het hele bestuur
een goed en vooral gezond jaar toe. We
hopen dat het weer een actief
heemkundejaar wordt, zoals jullie dat
van ons gewend zijn.
Hans Klink

10 januari 2021

Lees meer !

INHOUD
Het nieuwe (verenigings) jaar is begonnen.
Daarom in de nieuwsbrief daar aandacht
voor, maar ook voor de
opgraving op Luchen en
het Brabantse kloosterleven.

Eveline van der Linden,
Henk van Sleeuwen en
Theo de Groof namens
HKMyerle in gesprek
met Harold van
Lieshout tijdens de
uitzending in het kader
van de Wollige Winterweken in december.

OPGRAVING OP LUCHEN

Lees meer !

Waarom zitten er zo veel putten bij een huis? Hoe maakten ze
zo’n put? Waarom is dat hout niet verrot? Waarvoor diende
dat karrewiel onder in de put? Allemaal vragen van mensen
die kwamen kijken naar de opgravingen in december 2020.
Sommige antwoorden kon je zelf zien als je geluk had net op het moment van
het opgraven van zo’n plaggenput bij de opgraving aanwezig te zijn.
Voor het maken van zo’n waterput werd een diep gat gegraven. Daar werd de
bodem geplaatst, wiel, planken , een rand houtvlechtwerk . Daarop werden
plaggen gestapeld waarbij de kuil rondom werd aangevuld met het zand. Die
plaggen leken soms meer op turf maar bij enkele ook op graszoden. Daarbij is
na honderden jaren alleen het zand nog te zien. Alles wat onder het grondwaterpeil zit is redelijk beschermd tegen verrotting. Dat geldt voor plaggen
maar ook voor het hout van de karrewielen, de planken bodems, de vaten en
het vlechtwerk. Waarom er zo veel putten zijn laat zich gedeeltelijk verklaren
door de beperkte houdbaarheid van zo’n put. Door opwellend water komt zand
mee. Een van de putten was gedeeltelijk door een oude dichtgegooide put
gegraven. De twee waterkuilen hadden geen verstevigde wand en waren dus
veel ruimer. Op het moment dat je dit leest zit het graafwerk erop. Het
schoonmaken en bestuderen van de vondsten kan beginnen. Het wachten is op
het rapport van de archeologen. Meer is te lezen op de website via de link.

Als je vraagt zijn er
“schatten”
gevonden dan moet
ik je teleurstellen.

UITSLAGAVOND
MIERLO PUZZEL
De uitslagavond is gepland op 21
januari. Deze zou plaatsvinden in
het Oude Raadhuis op de manier
zoals we dat al jaren doen. Dat is in
2021 helaas niet mogelijk. Daarom
doen we het anders. Hoe is nog
even een verrassing.
Alle inzenders van een oplossing
van de Mierlo Puzzel zullen via de
mail hierover nadere informatie
ontvangen.
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ONLINE FOTO-AVOND OP 9 FEBRUARI
In december werd de eerste online foto-avond georganiseerd.
Door een gebrek aan inschrijvingen is toen besloten om die
door te schuiven naar 9 februari. Deze avond gaat zeker door!
Op 9 februari om 20.00 uur zal het
online uurtje plaatsvinden zoals was
bedoeld in december. We gaan dit nu
samen met de Facebookpagina
‘Mierlo zoals het was’ oppakken. Het
idee van dit online foto-uurtje is dat
we met elkaar foto's delen en naar de
verhalen luisteren van degene van wie
de foto is.
Het zou leuk zijn als je een (oude)
foto of video hebt (bij voorkeur met
een verhaal) die je zou willen laten
zien. Alleen kijken en luisteren mag
natuurlijk ook. Wil je aan deze avond
deelnemen meldt je dan aan via
info@heemkundekringmyerle.nl
We maken een selectie van maximaal

15 foto’s die in dat uur besproken
worden (gemiddeld 4 minuten per
foto). De deelnemers die de verhalen
vertellen bij de foto’s worden
benaderd en gevraagd om aan te
geven waar en wanneer de foto is
gemaakt, bij welke gelegenheid en
waarom, welke persoon(en) en/of
vereniging(en) het zijn, betekenis van
gebouw(en), omgeving, o.i.d., verhaal
achter de foto, eigenaar van de foto
en de fotograaf. Op deze manier is de
foto direct goed beschreven. Ook
wordt gevraagd om de foto (en
wellicht meerdere foto’s) beschikbaar
te stellen aan de HKM en deze op
correcte manier te scannen
(instellingen thuisscanner 300dpi).

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het verenigingsjaar 2021 wordt beïnvloed door de gevolgen
van het covid-19 virus en de maatregelen die daartegen in
Nederland gelden. Daarom heeft het bestuur besloten om
geen jaarprogramma op te stellen en te laten drukken.

Deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Het jaarprogramma van vorig jaar
stond in het teken van afgelastingen
en verschuivingen van activiteiten.
Natuurlijk heeft voor HKMyerle de
gezondheid van onze leden en
bezoekers voorrang en daarom is
besloten om al die activiteiten
waarbij mensen bij elkaar in een
ruimte komen niet door te laten
gaan. Gelukkig konden we enkele
activiteiten toevoegen, zoals de Lucas
Gassel wandeling in Helmond en de
(gezins)fietstocht rondom de
bevrijdingsroute Geldrop-Mierlo.

De tentoonstelling in het atrium
van Hof van Bethanië in het
najaar kon worden gerealiseerd en
is goed bezocht. Voor 2021 heeft
het bestuur besloten om het
jaarprogramma niet vooraf op te
stellen, maar de ontwikkelingen
af te wachten. Als het mogelijk is
om activiteiten te realiseren dan
wordt dat opgepakt en worden de
leden geïnformeerd via de website, de nieuwsbrief en de mail. Er
wordt dus dit jaar geen gedrukt
jaarprogramma uitgebracht. De
eerste activiteit van 2021, de
uitslagavond van de Mierlo puzzel
op 21 januari wordt alternatief
georganiseerd en niet in het Oude
Raadhuis. Op 9 februari is er een
online fotoavond (zie hierboven).
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KLOOSTERJAAR BRABANT 2021

Lees meer !

2021 is uitgeroepen tot het Brabants Kloosterjaar. De aanleiding zijn vier jubilerende
kloostergemeenschappen die hun eeuwenlange bestaan in Brabant vieren. Het kloosterleven in Brabant kent een lange geschiedenis. Al in de vroege Middeleeuwen werden
kloosters opgericht. Op veel plekken is deze geschiedenis nog zichtbaar.
De verhalen en herinneringen aan
kloosterlingen zijn niet voor iedereen
positief (misbruik, gedwongen arbeid
etc). In het kloosterjaar ontkent men
die werkelijkheid niet, maar wil men
vooral de positieve betekenis van het
kloosterleven voor de samenleving in
Brabant laten zien zoals de bijdrage
aan onderwijs en gezondheidszorg.
De Provincie Noord-Brabant ondersteunt de organisatie van het kloosterjaar met vier deelprojecten: een
publiekscampagne, ons Kloosterpad,
verkoop van kloosterproducten en
culturele en spirituele evenementen.
Speciaal voor het Kloosterjaar is een
330 km lang wandelpad samengesteld
dat in totaal veertig kloosters passeert waaronder het Missieklooster

Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. Ons
Kloosterpad kan worden gelopen in
vijftien etappes van klooster naar
klooster. Elk klooster heeft wat
anders te bieden. Sommige kloosters
werken aan een speciale tentoonstelling, in andere kun je overnachten
of lunchen.
Het Kloosterjaar wordt feestelijk
geopend op woensdag 10 februari
2021 van 14.00 – 15.00 uur in Klooster
Sint Agatha. Mocht U dit evenement
via de livestream willen bijwonen,
dan kan dat door voor 25 januari uw
naam, adres en emailadres te mailen
naar openingkloosterleven@brabant.
nl. U ontvangt dan een inloglink.
Lees ook de digitale brochure
Brabants Kloosterleven.

In de provincie
worden ruim
veertig kloosters
nog bewoond.

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden
door HKMyerle. Leden ontvangen
deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden
via onderstaand mailadres. Via dat
adres kun je je ook uitschrijven.

Heemkundekring Myerle
Burg. van Lokvenstraat 135

www.heemkundekringmyerle.nl

5731 LT Mierlo

info@heemkundekringmyerle.nl
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