
 
 

 

Nieuwsbrief nr. 2  april 2016 
 
Excursie 2016 voor leden en 1 introducé. 
 
Zaterdag 4 juni a.s. vertrekken we om 7.45 uur bij het Oude Raadhuis in Mierlo met de bus naar 
Duitsland, voor de dag excursie naar De Drachenfels en de Drachenburg in Köningswinter en Bonn. 
De verwachte thuiskomst is ± 21.00 uur. 
 
De bus zet ons af aan de voet van de Drachenfels, van daar kun je alleen maar met de tandrad-spoorweg,  
de Drachenfelsbahn, naar de top en dat gaan wij dus ook doen.  

Na aankomst in het restaurant op de Drachenfels drinken we eerst koffie of thee met gebak in de 
Kubuszaal van restaurant Der Drachenburg vanwaar we een geweldig uitzicht hebben op het dal 
van de Rijn. 
 
De Drachenfels is een 321 meter hoge dode vulkaan aan de oever van de Rijn, een van de zeven toppen van 
het Zevengebergte, tussen Köningswinter en Bad Honnef. Het geldt als het oudste natuurreservaat van 
Duitsland en vermoedelijk van heel Europa. Op de top van de Drachenfels bevindt zich de ruïne van een 
gelijknamig kasteel, dat was gebouwd in de 12e eeuw maar tijdens de 30 jarige oorlog werd verwoest. Door de 
legende van Siegfried en de draak, de ruïne en het iets lager gelegen 19e eeuwse slot, maar vooral door het 
weidse uitzicht vanaf de ruïne op de Rijn, is het een belangrijke toeristische trekpleister. En dat niet alleen 
vandaag de dag, want voor velen van ons is dit een brokje nostalgie. En dit gold blijkbaar voor veel 
Nederlandse toeristen, wat de berg al snel de spottende bijnaam "hoogste berg van Holland" opleverde.  
 

We zakken daarna met het treintje een klein stukje   de berg 
af  (te voet mag ook) voor een rondleiding in Schloss 
Drachenburg. Dit is een prachtig voorbeeld van een 19e 
eeuws neo-gotisch kasteel dat tussen 1995 en 2011 grondig is 
gerestaureerd. De meeste zalen zijn open gesteld voor 
bezoekers waar prachtige  historische schilderingen te zien 
zijn uit de geschiedenis en de sagen wereld van het Rijnland. 
Centraal staat de lange kunsthal met gebrandschilderde 
ramen en een bescheiden kunstverzameling. Meer kunst 
komt terug in het trappenhuis, waar onder meer prachtige  
schilderingen op het plafond zijn te bewonderen. Eveneens 
stuk voor stuk interessant zijn de als  een middeleeuwse 
herberg ingerichte Kneipzimmer, de met   donker eikenhout 

gedecoreerde bibliotheek, de slaap- en eetzalen en de Jacht en Biljartzaal, waar ook jachttrofeeën aan de 
muur hangen. Vanaf de tuin van het kasteel zijn het terras aan de kant van de Rijn en de voorburcht te 
bekijken. Dit laatste gebouw biedt behalve de toegangspoort een kleine expositie. Sinds enige tijd is het 
Museum voor de geschiedenis van de natuurbescherming in de voorburcht gevestigd. 

 
Na deze rondleiding brengt het treintje ons naar beneden vanwaar we vertrekken naar Bonn. 
We stappen uit de bus 5 minuutjes vanaf het centrum van Bonn, om het programma rond te krijgen 

konden we hier maar een korte lunchpauze inplannen. In het centrum zijn genoeg horecagelegenheden 
met terrassen voor een drankje, maar om de honger te stillen is ons advies om een lunchpakketje mee 
te nemen. Naar onze eigen ervaring zult u s ’avonds na het diner ook beslist geen honger meer 
hebben.  
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Om 15.00 uur zullen stadsgidsen ons bij de trappen van het oude Raadhuis midden in het centrum 
ophalen voor een 1½ durende rondleiding door het oude centrum van Bonn.  
 
De voormalige Duitse hoofdstad Bonn, waarvan de historie terug gaat tot de Romeinse tijd toen hier de 
vesting Castra Bonnensia lag, ligt aan de linkeroever van de Rijn. Een groot marktplein dat bijna de hele stad 
doorkruist wordt als het hart van Bonn beschouwd. Hier kunt u een grote verscheidenheid aan gebouwen van 
verschillende leeftijden en verschillende stijlen zien. Het Gemeente Stadhuis, dat werd gebouwd in de 18e 
eeuw, is het centrum van het winkelgebied. De unieke dual-layer trappen sieren niet alleen het stadhuis, maar 
de hele stad. De Münster, gebouwd in de 13e eeuw is de oudste kerk van Bonn, en volgens velen een van de 
mooiste van het hele Rijnland. In het centrum bevindt zich ook een prachtig paleis, gebouwd in barokke stijl 
dat door een universiteit wordt bezet. En niet te vergeten het huis waar de beroemde componist Ludwig von 
Beethoven in 1770 werd geboren. 
Denkt u dat dit voor u te vermoeiend zal zijn of wilt u gewoon liever op eigen gelegenheid het centrum 
bezichtigen dan kan dat natuurlijk ook.  

 
Na de rondleiding vertrekken we naar een (voor velen van ons) bekende locatie:  
Restaurant Rustika in Nettetal-Kaldenkirche voor het diner. 
 
Voor deze excursie inclusief de busreis, retour Drachenfelsbahn, koffie/thee met gebak, de rondleidingen 

in de Drachenburg en Bonn en het diner, betalen de leden € 52,- en introducés € 55,-.  Bij afmelding 
wegens onvoorziene omstandigheden krijgt u de kosten die wij niet hoeven te verrekenen retour. Als 
de bus bij uw aanmelding al vol zou zijn krijgt u z.s.m. bericht.  Als u zich eerder al hebt aangemeld 
dan staat dit wel genoteerd maar mede i.v.m. de keuze van het menu, is de aanmelding pas definitief 
door het invulstrookje in te leveren bij: Marij Damen, Ellenaar 4,  5731 JA. Aanmelden per mail met 
opgave van menukeuze kan ook: info@heemkundekringmyerle.nl en CC marijdamen@hotmail.com . 
En na betaling op bankrekening: IBAN NL51 RABO 0134 1598 37 met vermelding Excursie of contant 
aan Annie (secretariaatsadres) of aan Marij. 
 
!! Aanmelden t/m zaterdag 14 mei.  
Uitgebreidere documentatie en plattegrond Bonn krijgt u na aanmelding.  
                                                                   

 
Naam; …………………………………..               telefoonnr.……………………… event.  mobielnr. ………………………… 
Wil met   1  -   2   personen deelnemen aan de excursie.    (Doorhalen wat niet van toepassing is). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Geef uw Menu keuze aan:  
….  X   Kalkoen filet met frietjes en salade    eventuele dieetwensen: 
of 
….  X   Schol à la Parisien met frietjes en salade    ……………………………………………… 
of  
….  X  Schnitzel champignons met frietjes en salade   
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
Nagerecht:     
…. X Coup Dame Blanche:  Bourbon-vanille ijs met warme chocolade en slagroom  
of           
…. X Coup Maraska: vanille ijs met warme kersen en slagroom   
of  
…. X koffie, ook cappuccino, of thee                2   
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Meiboom 
Nadat de ringen zijn versierd met groen en linten wordt de Meiboom op vrijdag 22 april opgezet. 
Op Koningsdag woensdag 27 april a.s. zullen we m.m.v. het jubilerende IVN Mierlo het schild met hun 
logo aan de Meiboom onthullen. Dit luidt tevens de start van de Koningsdag festiviteiten in. Aan deze 
activiteit nemen ook Harmonie St. Lucia, Gilde St. Barbara en Catharina en gilde St. Sebastiaan, het 
College van B en W en kinderen met versierde fietsjes en andere vervoersmiddelen deel.  
Daarbij hopen we dat ook veel leden van Heemkundekring Myerle en IVN Mierlo aanwezig zullen zijn.  
Aanvang ± 9.50 uur op het Plein tussen patronaat, pastorie en achterzijde kerk.  
   

Op donderdag 12 mei zal Rinie Weijts namens Heemkundekring Myerle een presentatie 
houden: “Kris Kras door Mierlo-Hout”. Deze vindt plaats in de Geseldonk in Mierlo-Hout. In deze 
PowerPoint presentatie zal Rinie aan de hand van ruim 150 foto’s en afbeeldingen tekst en uitleg 
geven over het Mierlo-Hout uit onze kinderjaren.  
Zo ziet u veel bekende en spraakmakende mensen van vele tientallen jaren geleden weer terug op 
het witte doek. Gebouwen, huizen en straten, bijzondere objecten en afbeeldingen. Zelfs een 
tikkeltje pikante afbeeldingen worden niet geschuwd. Kris Krassend gaat Rinie in zijn verhaal van 
Kranenbroek naar het Eindhovens kanaal. Van het Goor naar het centrum van het dorp. De grens met 
Helmond en Mierlo worden daarbij 
aangedaan. We krijgen op deze avond veel 
wetenswaardigheden te zien en te horen, 
dit niet alleen door middel van 
beeldmateriaal, maar met een boeiend 
verhaal worden ze verlevendigd. Iedereen 
is op deze avond welkom en de toegang is 
gratis. De zaal van de Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 in Mierlo-Hout is open 
om 19.30 uur, de aanvang is om 20.00 uur. 
Breng gerust partner, buurman of 
buurvrouw mee, want zelfs de romantiek 
met een tikkeltje ondeugendheid van “De 
aaw Kéém” komt aan bod.  
 

Rondleiding toren, kerk en begraafplaats in Mierlo op Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei. 
Tussen 12.00 en 16.00 uur is de H. Luciakerk geopend voor bezichtiging. De toren kan weer 

beklommen worden tot aan de klokken, waarvan er één dit jaar 602 jaar oud 
wordt. Op weg naar de klokken is de ruimte tussen de oude en nieuwe toren te 
zien. Met de ene schouder tegen een muur uit de 15e eeuw en met de andere 
tegen een muur uit de 19e eeuw. De kerk kun je in eigen tempo met behulp van 
een rondleidinggids bezichtigen. Ook een rondgang buiten de kerk is de moeite 
waard.  
U  ziet er diverse werken van architect J.H.H. van Groenendael (de pastorie,het 
patronaatsgebouw en een gedeelte van de voorwand van Hof van Bethanië). Op 
de begraafplaats staat een Calvarieberg, samen met de kerk, pastorie en 
patronaat een rijksmonument. De Calvarieberg is eveneens een schepping van 
Van Groenendael en is opgetrokken uit kunradersteen, waarschijnlijk 
overgebleven van de bouw van de Steentjeskerk in Eindhoven.  
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Vanuit de hoofdingang van de kerk kun je over een verhard pad, dat tussen twee prachtige oude 
muren loopt, naar de begraafplaats gaan. Het pad loopt achter de pastorietuin door, waarin zich 
prachtige bomen bevinden.  
    
   
       
       
 

 
IVN Markt 
Op zondag 19 juni houdt IVN Mierlo t.g.v. hun 40 jarig jubileum een natuurmarkt, aangevuld met 
diverse aanverwante verenigingen, instellingen etc. Deze markt wordt gehouden bij het Klokhuis op 
het terrein annex natuurtuin aan de Goorsedijk en onder de Bumpkes.  
Veel natuur in Nederland is gecultiveerde natuur en grote delen van ons landschap zijn door 
mensenhanden ontworpen. Maar voor de bouw van ons -voormalige- kasteel bv. was gebruik 
gemaakt van een natuurlijke, waterrijke laagte. Zo staan we samen voor cultuurhistorie en dat willen 
we laten zien. De doelstelling van INV is vooral educatie betreffende de hedendaagse natuur, 
HKMyerle wil ook graag kennis overbrengen en delen, maar dan van ons verleden. Daarom sluiten wij 
ons aan bij deze gevarieerde markt. En daarbij doen we een beroep op u, want we hebben wel enkele 
mensen nodig om ons op die dag te ondersteunen.  
 

Genealogie café 
Vanaf zaterdag 2 april is Heemkundekring Myerle voortaan 2 keer per maand, de 1e en de 3e 
zaterdag, te gast in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Mierlo. Op deze zaterdagen zijn onze 
genealogen Giel Verest en Henny de Ruijter van 11.00-13.00 aanwezig om te helpen bij het zoeken 
naar familiegegevens. En om uitleg en demonstraties te geven bij speciale computerprogramma’s die 
handig zijn voor stamboomonderzoek. En natuurlijk om specifieke vragen te beantwoorden. Daarbij 
zetten de werkgroepleden niet alleen hun kennis en kunde in, maar delen ze die kennis ook op PC´s 
en op de Multi Touch table met een groot scherm, zodat bezoekers kunnen meekijken.  
De Bibliotheek en de Heemkundekring presenteren daarbij genealogieboeken uit hun collectie.  
Loopt u ook eens bij hen binnen. 
 

Zilveren Draaginsigne van Brabants Heem voor 3 leden van Heemkundekring Myerle. 
Leo Lenssen, Jos v.d. Vleuten en Hans Berkers 
werden tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op donderdag 31 maart, verrast met het 
Zilveren Draaginsigne en oorkonde van 
Brabants Heem.  Jos v.d. Vleuten en Hans 
Berkers kregen deze onderscheiding uitgereikt 
door Harrie Boot, secretaris van Brabants 
Heem. Leo Lenssen kon helaas op deze avond 
niet aanwezig zijn en kreeg deze een dag later 
uit handen van Theo de Groof, voorzitter van 
HKMyerle. De onderscheidingen waren door 

het bestuur aangevraagd voor de vele verdiensten 
die zij in de loop der jaren voor de 
Heemkundekring hebben gehad.                                           4       
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Voor Leo en Hans was dat vanaf de oprichting, bijna 32 jaar geleden. Beide hebben ze een bestuursfunctie 
bekleed en zich verdienstelijk gemaakt op velerlei gebied, met het kadaster, toponiemen, archeologie, 
monumenten, meiboom etc. En altijd bereid om informatie te zoeken en te leveren, bij allerlei activiteiten 
in te springen, en hand- en spandiensten te verrichten. Jos is er wat later ingestapt, maar hij verzamelt al 
sinds 50 jaren al het beeldmateriaal wat over Mierlo maar te vinden was, maar vooral toch foto´s. 
Gelukkig zag hij toen al de waarde van dit beeldmateriaal voor de toekomst, waarmee ons verleden  nu 
een gezicht  heeft gekregen. En sindsdien plukt HKMyerle daar door zijn inbreng en inzet, de waardevolle 
vruchten van. Heemkundekring Myerle feliciteert en bedankt hen met en door deze welverdiende 
onderscheidingen.   
  

Fiets - Fotopuzzeltocht 
voor het hele gezin 

van Heemkundekring Myerle 
 

Tweede Pinksterdag 

Maandag 16 mei 

 

lengte van de tocht ± 22 km 

in en rondom Mierlo 

tijdens de tocht is het de bedoeling dat u gefotografeerde  

onderwerpen herkent en in de goede volgorde plaatst. 

 

Onderweg is er een pauze met een versnapering. 

Tijdens de pauze mag u een vragenlijst invullen  

met algemene vragen, een puzzeltje enzovoort. 

 

De tocht is voor leden en niet leden. 

Leden en kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen, 

overige deelnemers € 2,- per persoon 
 

startplaats: Het Oude Raadhuis 

Dorpsstraat 134 Mierlo 
 

U kunt starten tussen 13.00 en 13.45 uur. 

 

Hopelijk mogen wij u 16 mei als deelnemer begroeten. 
 

Samenstelling en organisatie: Rien en Els Romonesco en Jan en Anja Raaijmakers 
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