
 
Cabrio bustocht door Mierlo - Brandevoort – Gulbergen -Geldrop en Zesgehuchten. 
Heemkundekring Myerle organiseert op zaterdag 9 mei a.s. een tocht met de Cabriobus van 
Bergerhof Tours door Mierlo, Brandevoort, Gulbergen, Geldrop en Zesgehuchten. Bij slecht weer 
wordt een dichte touringcar ingezet.  
Onderweg zal Rinie Weijts ons van alles vertellen over de vele interessante historische locaties, 
gebouwen en gebeurtenissen. In Geldrop wordt een stop gemaakt bij het Weverijmuseum. Een 
ervaren gids zal u in het museum rondleiden en er is koffie of thee met een koek. Iedereen kan aan 
de tocht deelnemen. De kosten voor dit arrangement: de bus met gids, entree en rondleiding in het 
weverijmuseum en koffie met koek is:  
Voor leden van Heemkundekring Myerle € 7,50. Voor niet leden € 12,50. 
Vertrek om 12.00 uur bij Hotel het Anker  
(VVV-Kantoor) aan de Dorpsstraat in Mierlo.  
Verwachte eindtijd ca. 17.00 uur.  
Aanmelden bij: 
Annie Berkers tel. 0492-664118 

info@heemkundekringmyerle.nl 
Marij Damen Tel. 0492-662571 

marijdamen@hotmail.com 
Rinie Weijts Tel. 0492-662758 

mjgweijts@onsbrabantnet.nl 
  

 
Opening Torendag 2015 en prijsuitreiking Erfgoedwedstrijd Peelnetwerk 

Op 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) vindt de middeleeuwse Torendag weer 
plaats. Betrokken heemkundekringen organiseren op de verschillende 
locaties activiteiten, presentaties of  
rondleidingen. Een aantal kerktorens kan dan worden beklommen. Doel 
van de Torendag is het versterken van de regionale identiteit door het 
zichtbaar en beleefbaar maken van de middeleeuwse unieke kerklocaties in 
Peelland met hun bijzondere ontstaans-geschiedenis. De officiële opening 
van de Torendag 2015 vindt dit jaar plaats in het Patronaat in Mierlo bij de 
Luciakerk. Vanaf 10.30 uur worden de resultaten gepresenteerd van een in 

2014 uitgevoerd kerkenproject. Het belangrijkste daarvan vormen de video-opnamen op negen 
middeleeuwse kerklocaties in Peelland. Met medewerking van de heemkundekringen wordt hierin 
“het verhaal” van die kerklocaties verteld aan de hand van anekdotes en beelden. Van de verdwenen 
kerken zijn 3D animaties gemaakt die een beeld geven hoe de kerk er in het verleden uitzag. Alle 
filmpjes zijn op een DVD beschikbaar die op de Torendag ook te koop zal zijn.  
Aansluitend om 11.15 uur zal de prijsuitreiking van de erfgoedwedstrijd van het Peelnetwerk 
plaatsvinden. Vanaf 12.00 tot 16.00 uur zijn er rondleidingen in de kerk van Mierlo waarbij de 
middeleeuwse toren van de Heilige Luciakerk kan worden beklommen tot bovenaan de 
middeleeuwse klokken. Ook de kerk zelf is te bezichtigen, waarbij wij uw speciale aandacht vragen 
voor de recent gerestaureerde kruisweg van Frans van Beers. Met behulp van een rondleidinggids 
kunt u zelf uw route door het kerkgebouw bepalen. Ook een rondgang buiten de kerk is de moeite 
waard. Er zijn diverse werken van architect J.H.H. van Groenendael te zien: de pastorie, het 
patronaatsgebouw, een gedeelte van de voorwand van Hof van Bethanië en de Calvarieberg  op 
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begraafplaats. De Calvarieberg is opgetrokken uit kunradersteen, waarschijnlijk overgebleven van de 
bouw van de Steentjeskerk in Eindhoven. Verder zal door Heemkundekring Myerle een kleine foto 
presentatie worden getoond over de 15e eeuwse kerk.  
Een schitterende fietsroute verbindt alle bijzondere negen kerklocaties met elkaar. De 47 km lange 
route loopt door vier gemeenten: Nuenen, Laarbeek, Helmond en Geldrop-Mierlo. Deze 
middeleeuwse kerktorenroute brengt je langs verschillende alleenstaande kerktorens die ons het 
verhaal vertellen over Peelland in de Late Middeleeuwen. Informatieborden ondersteunen dit 
verhaal. De routebeschrijving van de fietsroute zijn via de website www.kerkenindepeel.nl 
verkrijgbaar.  


