Nieuwsbrief augustus 2015
Ledenavond op donderdag 3 september vanaf 19.30 uur
Deze uitnodiging geldt niet alleen voor hen die het laatste jaar lid zijn geworden, maar voor alle leden.
Maak kennis met de mogelijkheden voor informatie op heemkundig gebied en bepaalde aspecten van
onze werkzaamheden en het werk van de diverse werkgroepen. Bekijk de resultaten van onderzoeken
en activiteiten en altijd interessant: de resultaten van de werkgroepen Beeldherkenning en
Beeldcollectie. Bekijk wat we behalve het foto- en filmmateriaal nog meer in huis hebben: zoals
kadasterkaarten, archeologische vondsten, diverse oude voorwerpen, genealogische gegevens.
In onze bibliotheek vindt u boeken en ander documentatie materiaal en op zolder diverse periodieke
uitgaven van bv. de Erfgoed- en Boerderij-stichting, Monumentenhuis, Archeologie, In Brabant, en (ruil)
abonnementen van andere Heemkundekring in de omgeving. Als lid kunt u ook boeken en andere
documentatie lenen.
We zijn er dus op 3 september vanaf 19.30 uur voor álle leden in ons mooie Raadhuis. Maar u kunt
gerust ook later nog binnenstappen, we zijn er minstens tot 22.00 uur en de koffie en thee staan klaar.

Middagexcursie naar kasteel Heeze op zaterdag 19 september,
aanvang 14.00 uur
In 1203 wordt voor het eerst in een oorkonde gesproken over
het bestaan van een burcht in de heerlijkheid Heeze. Dit oude
kasteel "Eymerick" genaamd, was midden 17e eeuw tot een
ruïne vervallen. Op de plaats van het oude kasteel zou een nieuw
kasteel worden gebouwd, met een voorburcht. Het was echter een tijd van oorlog en wegens geldgebrek
kon het oorspronkelijke ontwerp niet voltooid worden. De voorburcht werd wel afgebouwd en er werd
een extra verdieping op geplaatst. Daarmee werd dit statig gebouw dat aan drie zijden is omgracht, het
hoofdgebouw van het Kasteel Heeze.
En 1735 kwamen er stalgebouwen bij die nu samen met het hoofdgebouw, de eerste binnenplaats
vormen. Achter dit kasteel ligt een ouder gebouw uit de 15e eeuw en deels uit de 16e, dat een
overblijfsel is van het oude kasteel Eymerick, maar vermoedelijk op nog oudere resten is gebaseerd.

Het Kasteel is een van de laatst bewoonde
kastelen in Nederland, maar het is gelukkig wel
opengesteld voor rondleidingen. We maken
kennis met de opmerkelijke bouwgeschiedenis
van het kasteel en van zijn bewoners. De
rondleiding voert ons langs de belangrijkste
bezienswaardigheden: de stijlkamers met fraaie
schouwen, een badkamer met zeldzame
Romeinse badkuip, een gobelinzaal met 17eeeuwse gobelins etc.
Voor deze excursie betaalt u als lid € 3,introducés betalen € 6,-. Aanmelden vóór 30 augustus.
Het vervoer regelt u in principe zelf. Is dit niet mogelijk en/of u wilt graag met iemand meerijden met de
auto kunt u dat aangeven bij de aanmelding. Bij redelijk weer zal een aantal deelnemers waarschijnlijk
met de fiets via de Strabrechtse heide naar het Kasteel gaan. Als we de aanmeldingen binnen hebben
zullen we een punt afspreken vanwaar we per fiets vertrekken zodat u niet alleen hoeft te fietsen.

*************************************************************************************

Naam: ………………………………………………………………………

Wil met …….. leden deelnemen aan de excursie en met ………..introducés

Notitie betreffende vervoer ……..

!! Dit strookje inleveren bij Marij Damen, Ellenaar 4, 5731 JA, Mierlo.
Tel 0492-662571 of per E-mail: marijdamen@hotmail.com
U kunt ook mailen naar info@heemkundekrinigmyerle.nl

