Nieuwsbrief september 2014
Voor leden en 1 introducé.
Op zaterdagmiddag 4 oktober gaan we naar de kasteel ruïne in Asten-Heusden waar we worden
rondgeleid door het interessante complex, aanvang 14.00 uur.
Al in 1399 was er sprake van t' Huys tot Asten, dat rond 1600 werd
uitgebreid tot een heus kasteel in Renaissance stijl waarbij ook de
voorburcht met karakteristieke toren zijn huidige vorm kreeg.
In die tijd werd het bewoond door de kleurrijke en beruchte kasteelheer
Bernard van Merode, die zijn landgoed wist uit te breiden door
onteigeningen van door hem vervolgde en gemartelde heksen en
tovenaars uit de omgeving, waaronder die van Mierlo.
Tegen het eind van de 18e eeuw verviel het kasteel, doordat het veelvuldig van eigenaar wisselde en
de eigenaren ook vaak afwezig waren. Nadat het in de 19e eeuw niet meer werd bewoond raakte het
geheel in verval, maar uiteindelijk werd het toch weer gerestaureerd. Deze restauratie werd in 1938
afgerond, 6 jaar later echter werd het kasteel grotendeels verwoest door een Duitse fosforgranaat.
In de voorburcht, ofwel de vroegere boerderij van het kasteel zijn negen woningen gebouwd.
De bewoners vormen de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten aan wie de laatste eigenaresse het
complex in 1981 heeft verkocht. Zij beheren en onderhouden het kasteel.
De kasteelruïne en de voorburcht zijn een Rijksmonument, de omringende landerijen zijn aangewezen
als historische buitenplaats.
Van de introducés vragen we een bijdrage van € 3,00 in de kosten voor de rondleiding.
We gaan met eigen vervoer, maar proberen zoveel mogelijk met volle auto’s te gaan, ook om daarmee
de mensen die niet over een auto (kunnen) beschikken toch de kans te geven om hieraan deel te
nemen.


Naam:…………………………………………………………………………………mobiel nummer…………………………………….
Wil graag met …….. personen deelnemen aan de excursie naar Asten-Heusden op zaterdagmiddag
4 oktober.

o
o
o

Beschik over eigen vervoer.
Kan …….. personen meenemen in de auto.

Heb geen vervoer, zou graag met iemand meerijden (vergoeding zelf met de chauffeur te
regelen).
Opmerkingen:
Inleveren uiterlijk woensdag 24 september, Burg. v. Lokvenstraat 135, 5731 LT, Mierlo.
Per E-mail: info@heemkundekringmyerle.nl of annie.berkers@onsbrabantnet.nl
Telefonisch kan ook 0492-664118

Expositie 70 Jaar bevrijding
Onze werkgroep expositie werkt mee aan een expositie t.g.v. 70 jaar Bevrijding van Geldrop-Mierlo
in kasteel Geldrop. Hoewel over Mierlo niet heel veel is bewaard gebleven hebben we toch
documenten, foto’s en klein materiaal bijeen vergaard die iets zeggen of tonen van de aanloop en
bevrijding van Mierlo. Maar ook van de periode daarna, van een optocht en een fakkeltocht ter
herdenking aan de bevrijding, correspondentie en persoonlijke contacten met oud-bevrijders of
militairen die in Mierlo waren ingekwartierd.
En foto’s en documenten van het Britse oorlogskerkhof dat na de oorlog werd gerealiseerd op
oorspronkelijk Mierlo’s grondgebied, oorspronkelijk omdat de grond van het kerkhof is geschonken aan
het Britse Gemenebest.
Op zaterdagmiddag 13 september wordt de expositie geopend en zal t/m zondag 26 oktober te
bezichtigen zijn. Openingstijden: op zaterdag 13 september van 14.30 tot 17.00 uur.
Verder op de donderdag - vrijdag en zondagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur.

Rabo Clubkas campagne van 2 t/m 13 oktober
Van 2 t/m 13 oktober kunt u weer uw stem uitbrengen op Heemkundekring Myerle. Elke stem is € 5,waard. De opbrengst van 2014 willen we besteden aan een groot scherm waardoor we u op onze
filmavonden, presentaties en lezingen een veel betere kijk kunnen bieden op het verleden van Mierlo.

Expositie “Broekse potten en pannen”
Hebt u de mooie expositie van het archeologisch materiaal van Broekstraat 75 nog niet gezien?
Het is de moeite waard om te zien wat men in Mierlo minimaal 5 eeuwen geleden al voor aardewerk
keukenmateriaal gebruikten. Hij is nog alle donderdagavonden in september te zien. Loop gewoon
eens binnen, is de voordeur niet open kom dan achterom en drink daarna met ons koffie of thee.

Leden inloopavond op donderdag 2 oktober vanaf 19.30 uur.
In 2013 hebben we voor het eerst een avond georganiseerd voor hen die de laatste 4 á 5 jaren lid
waren geworden van HKMyerle. Dit om hen te laten kennisnemen van hetgeen waar we zo al mee
bezig zijn. Niet alleen wat we organiseren, maar vooral de resultaten van onderzoeken en andere
activiteiten. Voortaan willen we dit 1 x per jaar doen, maar dan voor alle leden ongeacht hoe lang men
lid is. Dus u bent alle welkom.

