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Geloven in monumenten 

Open Monumentendagen in Asten en Someren 
10-11 september 2005 

Dit boekje wordt u aangeboden ter gelegenheid van de Open 
Monumentendagen in Asten en Someren. Het is een initiatief van 
de Heemkundekring De Vonder die op deze wijze concreet 
invulling wil geven aan zijn meer algemene streven om aandacht 
te schenken en bescherming te bieden aan het culturele erfgoed in 
Asten en Someren. Onder het motto "geloven in monumenten" 
staat dit jaar de Open Monumentendag speciaal in het teken van 
religieuze monumenten. In dit programmaboekje vindt u dan ook 
een kort overzicht van de religieuze geschiedenis van onze dorpen 
alsmede een ommegang langs een groot aantal religieuze 
monumenten in de zeven zogenaamde kerkdorpen: Asten, 
Ommel en Heusden; Someren, Someren Eind en Someren Heide; 
en natuurlijk Lierop. Tenslotte vindt u aan het einde van dit 
boekje een overzicht van de relevante openingstijden. Wij 
houden ons uiteraard warm aanbevolen voor meer informatie 
over de in dit boekje mogelijk onderbelicht gebleven of geheel 
vergeten monumenten. Verder wensen wij u veel plezier en 
inspiratie toe tijdens deze monumentale pelgrimage! 

Jos Gommans 
Marianne Gommans-Welten 
Hans van de Laarschot 

Comité Open Monumenten Dagen Asten-Someren 
Kasteellaan 5 
5725 AD Asten 
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Geloven in Asten en Someren 

Je hoeft zelf echt geen gelovige te zijn om te beseffen hoe 
belangrijk het geloof is geweest voor de geschiedenis, de structuur 
en de architectuur van de dorpen Asten en Someren. Ondanks 
enkele decennia van stevige ontkerkelijking centreert het dorp zich 
nog steeds rondom de oude religieuze driehoek van kerk, pastorie 
en kerkhof. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de zeven 
ommegangen die in dit boekje worden aangeboden draaien om de 
zeven torenspitsen die nog steeds de dorpskernen markeren van 
Asten, Ommel, Heusden, Someren, Someren Eind, Someren 
Heide, en Lierop. Hoe zijn deze gemeenschapen eigenlijk 
ontstaan? Als we naar dit gebied als geheel kijken dan vallen drie 
periodes direct in het oog: (1) de Middeleeuwen, vooral de 12e 
en 13e eeuw; (2) de Reformatie, vooral 16e en 17e eeuw; (3) het 
"Rijke Roomse" leven, vooral eind 1ge-, begin 20e eeuw. 

Middeleeuwen 
Asten, Someren en Lierop worden al vanaf de eerste schriftelijke 
vermeldingen in Middeleeuwen (12e-13e eeuw) in verband 
gebracht met kerkelijke goederen. Deze zijn vermoedelijk terug te 
voeren op de vroege kerstening onder de pionier bisschoppen 
Willibrord en Lambertus. De Willibrordput - nu in Meijel maar 
vroeger precies op de grens met Asten - en de Lambertuskerk in 
Someren houden de herinnering aan deze missionarissen levend. 
Via de kerstening ontstonden waarschijnlijk allerlei clusters van 
kerkelijke en kloosterlijke bezittingen die ons diep naar het zuiden 
voeren: Maastricht, Luik en misschien zelfs Echternach in het 
huidige Luxemburg. Om deze veraf gelegen goederen te beheren 
werden vaak regionale voogden ingeschakeld - vooral uit Cuijck 
en later ook uit 's-Hertogenbosch. Uit deze voogdijschappen 
ontstonden geleidelijk de heerlijkheden Asten en Someren. Op hun 
beurt schonken de nieuwe heren weer land aan de kerk, deels om , 
zo een plaats in de hemel te reserveren, deels om de lokale 
economie te stimuleren. Deze nieuwe schenkingen kwamen voor 
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het grootste deel ten goede aan de Norbertijnen kloosters in 
Floreffe en Postel. De religieuze én staatkundige oriëntatie 
verschoof daarmee van noord-zuid (een "Lotharingse" as) naar 
oost-west (een "Brabantse" as), ook aangezien de opkomende 
Hertog van Brabant zijn greep op dit belangrijke grensgebied met 
Gelre wilde verstevigen. Op het dorpsniveau zien we tegelijkertijd 
een verschuiving van de bewoning van de hogere zandruggen naar 
de lagere beekdalen. In Someren en Lierop kwamen de oude 
kerken daarmee wat meer aan de rand van de nieuwe dorpskernen 
te liggen. 

Reformatie 
Een tweede belangrijke periode voor de religieuze ontwikkeling 
van de regio was de tijd van de Reformatie (16e-17e eeuw). Zoals 
in de Middeleeuwen bevinden zich ook nu Asten, Someren en 
Lierop in een grensgebied; ditmaal tussen het katholieke en 
Spaanse zuiden en het protestantse noorden. Aanvankelijk leek het 
erop dat dit gebied in stevige katholieke handen zou blijven. 
Tijdens de contrareformatie kregen de steeds beter opgeleide 
pastores een steeds grotere invloed op de ~okale be.volking ~n 
konden ze zich - met steun van de llleuwe bIsschop lil 

's-Hertogenbosch en het bestuur in Brussel - steeds succesvoller 
verzetten tegen de uitwassen van het lokale bestuur - denk alleen 
maar aan de hekserij processen! Een zeer belangrijke maatregel 
om het gebied definitief voor de Roomse kerk en het Bossche 
bisdom te winnen was de bisschoppelijke stimulering (onder 
bisschop Masius) van de Maria devotie in Omme!. 
Toen en nu concentreert zich deze devotie op een rond 1400 
aangetroffen, maar nog 300 jaar ouder geschatte Mariabeeldje. Het 
wonder verhaalt dat het aanvankelijk in de kerk van Asten gezette 
beeldje zich als een soort boemerang steeds terugverplaatste naar 
Omme!. De zogenaamde "keskesboom", halfweg tussen Asten en 
Ommel, herinnert nog steeds aan het moment dat de pastoor vol 
verwondering het beeldje op de terugweg naar Ommel 
observeerde. Vooral na de stichting van het zusterklooster 
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Mariaschoot in 1540 en dankzij de steun vanuit 's-Hertogen
bosch, kon Ommel zich ontwikkelen tot een zeer bloeiende 
bedevaartplaats. 
Deze bloei werd echter in de kiem gesmoord door de Vrede van 
Munster (1648) die bepaalde dat onze streek als generaliteits
gebied bij het protestantse noorden kwam. Dit betekende het 
einde van de publieke katholieke godsdienstoefening. In 1699 
werden de Ommelse processies definitief verboden. Het klooster 
werd nog wel gedoogd maar in 1732 moesten de zusters toch de 
wijk nemen naar het veilige Limburg. De Postelse hoeven in 
Someren waren reeds in 1648 door de staat geconfisqueerd en 
werden daarna beheerd door rentmeesters. Terwijl de kerken van 
Asten, Someren en Lierop in protestantse handen kwamen was er 
voor de katholieke eredienst alleen nog maar ruimte in 
grenskerken, zoals die aan de Bolderdijk in Nederweert, of, later, 
in schuurkerken zoals die in Someren aan de Postel, in Lierop bij 
de gehuchten Achterbroek en "Kerkenhuis ", en in Asten nabij de 
huidige protestantse kerk, waarvan nog één muur - als Rijks
monument (!) - bewaard is gebleven. In de Franse tijd vervielen de 
oude kerken van Asten en Lierop weer aan de katholieken. In 
Someren gaven de katholieken echter de voorkeur aan de centraler 
gelegen schuurkerk die in 1830 werd vervangen door een nieuwe, 
Waterstaatkerk. De protestanten behielden de oude Lambertuskerk, 
die echter in 1868 werd gesloopt om vlakbij, aan de Kleine 
Speelheuvel, te worden vervangen door een nieuwe kerk in 1885. 
In Asten hadden de protestanten al eerder (c. 1825) een nieuwe 
kerk gebouwd op de plaats van de oude schuurkerk, naast de uit 
de 18e eeuw stammende pastorie aan de Lindestraat. 

Het Rijke Roomse Leven 
Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 breekt in 
geheel Nederland een ware katholieke renaissance uit. In Asten, 
Someren en Lierop uit zich dit onder meer in de bouw van 
imposante nieuwe parochiekerken door de Roermondse architecten 
Carl Weber in Lierop (1892) en Casper Franssen in Asten (1898) 
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en Someren (1925). Deze bouwkundige explosie ging hand in 
hand met de snelle opkomst van allerlei kloosters en congregaties 
die zich vooral bezig hielden met enerzijds de missie, anderzijds 
met het lokale, bijzonder onderwijs en de zorg voor zieken en 
bejaarden. Zo gaan de latere bejaardenhuizen Sonnehove en 
Peeljuweel in de gemeente Someren en Huize Bartholomeus in de 
gemeente Asten terug op de vestiging van respectievelijk de 
Franciscanessen uit Oirschot (resp. 1870-1975; 1931-1980) en de 
Zusters van Liefde uit Tilburg (1841-1980). Iets later (1910-1964) 
vinden we in Lierop, in het zogenaamde Henricusgesticht, de 
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Steyl, met onder 
meer een landbouwhuishoudschool. Aan de Wilhelminastraat in 
Asten vinden we op dit moment nog twee functionerende 
kloosters: sinds 1908 (de huidige bouw van Kooken dateert van 
1929) het oude noviciaat van de Franse missiepaters Priesters 
van het Heilig Hart van Jezus en sinds 1921 het moederhuis van 
de missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius. De missie
zusters openden in 1938 een dependance in Ommel die ze met 
veel gevoel voor historie "Mariaschoot" noemden. 
De periode van katholieke emancipatie kenmerkte zich ook door 
nieuwe, grootschalige ontginningen die een sterke bevolkings
groei veroorzaakten in de oude (Ommel en Heusden) en de 
nieuwe (Someren Eind en Someren Heide) kernen aan de rand 
van de Peel. Dit leidde bijna automatisch tot de stichting van 
nieuwe parochies en de bouw van nieuwe kerken: die in 
Someren-Eind door Van Tulder uit Tilburg (1878), in Heusden 
door Vorstermans uit Oss (1922), in Someren Eind door Strik uit 
Boxtel (1958), in Someren Heide en Ommel door Geenen uit 
Eindhoven (resp. 1961 en 1963). Mogelijk nog sneller dan de 
opkomst van de katholieke herleving zien we vanaf de jaren 60 
het verval optreden. Anno 2005 hebben veel oude klooster- en 
schoolgebouwen en andere functie gekregen of zijn zelfs 
gesloopt. De kerken lopen inmiddels al maar verder leeg. Voor 
het behoud van dit unieke erfgoed wordt het "geloven in 
monumenten" daardoor steeds belangrijker! 
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Religieuze ommegang 

Religieuze monumenten en objecten Asten 
In vet: object is een rijksmonument 

Asten/dorp 

en 
o 
3 
(1) 

ëD 
:::l 

Ommel 

Heusden 

Uitgebreide informatie in: Jean Coenen. Asten, 'n eeuw historie van een 
Peel dorp. Asten, 1986. 
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1. Koningsplein 2 R.K. kerk H. Maria Presentatie 
rijksmonument 
initiatief: pastoor Smits 
architect: Caspar Franssen, Roermond 
bouwer: G.H. Mestrum, Venlo 
glazenier: F. Nicolas & Zn., Roermond; 
1948 nieuwe glas-in-loodramen; 1963 
zeven nieuwe ramen van glazenier 
Eugene Laudy 

jaar: 1896-1898; in WO 11 zwaar 
beschadigd en hersteld met materialen van 
zes andere verwoeste kerken, waaronder 
die van Ommel; 1981 restauratie door 
Fa. Geven, Asten 
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Kerkstraat 2 

neo-gotiek; driebeukige kruisbasiliek; 
baksteen; uitgemetselde steunberen en 
luchtbogen; hardstenen waterlijsten, 
boogfriezen, tandlijsten; lancet- en 
roosvensters; zadel- en lessenaardaken 
met leien in maasdekking; drie 
omgangskapellen; toren met 
flankeerspitsen; centraal een achtzijdige 
naaldspits met dakkapellen 

interieur: 
eiken Calvariegroep, 1480/1490; 
preekstoel door Gebroeders Goossens uit 
's-Hertogenbosch, 1858/1859; houten 
beeld van de H. Apollonia, 1525/1530; in 
Mariakapel een 18de-eeuwse 
staakmadonna; kruisweg door Frans 
Knirsch uit Boxtel, 1910/1912 
in toren de Mariaklok, gegoten door Jan 
die smet van der Diesdunc, 1447 

uitgebreide informatie in: Henk Berkers en Harry 
Verdijsseldonck. Aasten mi z'nne groten toren. 
Honderd jaar H. Maria Presentatiekerk Asten 
1898-1998. Asten, 1999 

R.K. Pastorie 
hoorde voorheen bij de middeleeuwse 
kerk, die op het huidige Koningsplein 
stond 
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2. Koningsplein / 
Kerkstraat 

Huize Bartholomeus 
een vleugel van het bejaardenhuis is 
rijksmonument 
initiatief: pastoor Kemps 
jaar: 1882; met veel uitbreidingen en 
verbouwingen in de loop van de tijd 
de Zusters van Liefde uit Tilburg 
begonnen op deze plaats in 1841 een 
klooster met onderdak voor zieken en 
behoeftigen; in 1882 werd de oude bouw 
gesloopt en een groot, nieuw klooster en 
"Liefdehuis" gebouwd; in 1980 is de 
kloosterfunctie opgeheven 

uitgebreide informatie in: Toon Hoefnagels en 
Wim ]oosen. Bartholomeus 1841-1991. Asten, 
1991. 

3. Wilhelminastraat 24, Klooster Paters van het H. Hart 
rijksmonument 
architect: Kooken, Eindhoven 
bouwer: N.V. Electrische Fabriek van 
Timmerwerken, Bergen op Zoom 
jaar: 1928-1929 
baksteen met siermetselwerk; deur in 
rondboogportiek; zadeldaken met 
verbeterde Hollandse pannen; dak 
hoofdingang en torentje bedekt met lei 
H.Hartbeeld onder baldakijn boven 
hoofdingang 
kloosterboerderij; begraafplaats; fruit
boomgaard met bijenweide en park 
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4. Wilhelminastraat 27, Klooster Missiezusters met villa 
'Semper Virens' 

5. Moussaultpark 

villa is rijksmonument 
initiatief klooster Missiezusters: G. W. 
van Schijndel, pastoor van Boerdonk 
jaar: villa circa 1870 (windvaantje 
"1898"); 1910 verbouwing (o.a. kapel) 
door H. Vorstermans; kloostergebouwen 
circa 1907 en later 
villa: handvormbaksteen; bepleisterde 
plinten, hoekpilasters en ingangspartij; 
balkon op dunne gietijzeren kolommen; 
platdak en schilddak; in aanbouw een 
beeldnis met het beeld van St. Franciscus 
met Kind 
rondom de villa naoorlogse 
kloostergebouwen en park 
villa is gebouwd door boter- en 
textielfabrikant Bluijssen; na faillissement 
is ze aangekocht en betrokken door de 
"Franse" zusters uit La Fleche; klooster 
kreeg de naam 'Avé Maria'; in 1921 
keerden de zusters terug naar Frankrijk 
en werd het klooster aangekocht door de 
Missiezusters Franciscanessen van de 
H. Antonius 

algemene en protestantse begraafplaats 
jaar: circa 1900 
bakstenen muur; oudste graven uit eerste 
kwart twintigste eeuw 
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6. Kerkstraat 
(ingang tussen STOA 

en bibliotheek) 

7. St. Jozefplein 

R.K. kerkhof 
graven van dorpsarts J.B. Verhoeven, 
J.M.E. van Best en 
L.G.M. Huysmans zijn rijksmonument 
jaar: negentiende eeuws 
diverse graven van pastoors uit 
negentiende eeuw; grafmonument van 
Bluijssen uit 1901 (J. Bolsius, 
's-Hertogenbosch); gietijzeren kruis met 
corpus 
het eerste kerkhof bevond zich rond de 
middeleeuwse kerk aan het huidige 
Koningsplein; daarna is de hoek van de 
huidige Kerkstraat / Moussaultstraat als 
begraafplaats in gebruik geweest 

St. Jozefkapel 
initiatief: "Actie-Comité" bewoners 
St. Jozefplein 
architect en kunstenaar: Jacob Maris, 
Mook 
bouwer: Fa. Jan Waals, Asten 
jaar: 1953 
baksteen, pannen; beeld van St. Jozef en 
kind; in 1980 is het oorspronkelijke beeld 
in geglazuurde steen vervangen door een 
bronzen beeld van Jacob Maris 
bij de inzegening op 18 april 1953 is door 
de twee oudste bewoners van het plein een 
oorkonde ingemetseld; bij de inzegening 
zijn ook "de gereedschappen bij 
gelegenheid van het St. Jozeffeest op 
initiatief van de KAB bij de kapel" 
gezegend 
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8. Lindestraat 1 

Lindestraat 

(tussen 1 en 7) 

Lindestraat 7 

9. Lienderweg 53 

Nederlands Hervormde kerk 
jaar: circa 1810; restauraties in 1895 en 
1965 
handvorm bakstenen gevels; voorgevel 
bepleisterd; uitgemetselde steunberen; 
vensters met ijzeren roeden, deels in vork
tracering; zadeldak; kloktorentje 
eiken preekstoel uit circa 1700 

muur; fragment van oude schuurkerk van 
Asten 
handvormbaksteen 

voormalige pastoors- en domineeswoning 
jaar: achttiende eeuws 
handvormbaksteen; vlechtingen in de 
zijgevel; zesruits Empire schuifvensters; 
voordeur met Empire bovenlicht; 
samengesteld dak met oud-Hollandse 
pannen 
van 1750 tot 1803 woning van de pastoor 
van Asten naast zijn schuurkerk; vanaf 
1803 woning van de Astense predikant 

RK Kerk H. Jozef 
initiatief: pastoor De Kleijn 
architect: Architectenbureau De Vries, 
Helmond 
bouwer: Fa. M. Driessen, Asten 
jaar: 1971-1972 
met mortuarium 
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Lienderweg 51 pastorie 
architect: J. Crooymans, Asten 
bouwer: Fa. Cortooms-Verberne, Asten 
jaar: 1981 

uitgebreide informatie in: Wim Joosen en Wilma 
Koolen-Hermkens. Parochie H. Jozef vijfentwintig 
jaar onderweg. Asten, 1992 

10. Ommelseweg 41 Keskesboom 
(hoek Keskesweg) hardstenen beeld "Troosteres lil elke 

nood" van Maria en Kind 

11. Voordeldonk 
(hoek Bluijssens 

Broekdijk) 

wegkruis 
houten kruis met kunststenen corpus 
jaar: ca. 1930; beeld vernieuwd in 1982 
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Ommel 

Uitgebreide informatie in: P. Dom. De Jong. Onze Lieve Vrouw van Ommel 
en het klooster Mariaschoot. Bronnenpublicatie. Achelse Kluis, 1960. 
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1. Marialaan 16 R.K. Kerk O.L. Vrouw Praesentatie 
architect: Geenen, Eindhoven (zie ook 

Someren-Heide) 

jaar: 1962-1963 
losstaande klokkentoren; aan gevel houten 
kruis "1882-1982"; aan westgevel een 
replica van het middeleeuwse 
Mariabeeldje 

interieur: 
Mariabeeldje en houten kruis 
rijksmonumenten 
het ivoren, 13de-eeuwse beeldje is in 1400 
door inwoners van Ommel gevonden; Jan 
van Haven, in nood op zee, belooft bij 
overleving in Ommel voor het beeldje een 
kapel te bouwen, wat rond 1440 gereali
seerd wordt; in 1732 is het beeldje door 
de zusters van het Ommels klooster 
Mariaschoot op hun vlucht meegenomen 
naar hun klooster te Nunhem; in de 19de 
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2. Marialaan 

3. Maria/aan 20 

eeuw is het teruggekeerd naar Ommel 
circa 1963 nieuwe Mariatroon van kun
stenaar Kersten (Maastricht) en mede
ontwerper professor Timmers 
het houten kruis dateert van circa 1300 

processietuin 'Genade-oord' 
rijksmonument 
initiatief: pastoor Van de Pas 
jaar: 1913 
centraal de calvarieberg met gietijzeren 
corpus uit circa 1930; voor de berg een 
offerblok met inscriptie voor pelgrims; 
rondom de berg zes kistkapellen met 
mirakels van Ommel; 1933 
openluchtaltaar in 'Lourdes'-grot; 1914 
veertien staties met het passieverhaal, 
geschonken door welgestelde families uit 
Helmond; H. Hartbeeld; Mariabeeld 
buiten de processietuin / aan de Marialaan 

R.K. pastorie 
initiatief: pastoor KooIen 
jaar: 1883; verbouwing in 1951 
handvormbaksteen; mansardedak met 
tuile-du-Nordpannen 

4. K/oosterstraat 30 voormalige noodkerk 
jaar: ca. 1930; verbouwd tot noodkerk 
1945 
witgeverfde baksteen; zadeldaken met 
pannen; eenschepig 
oorspronkelijk boerenbondsgebouw; na de 
verwoesting van de parochiekerk tijdens 
de bevrijdingsgevechten in 1944 
omgebouwd tot noodkerk 
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5. Maria/aan 33-37 voormalig klooster Mariaschoot 
Initiatief: Missiezusters Franciscanessen 
van de H. Antonius, Asten 
1938 in gebruik genomen (windvaantje op 
klokje "1939"); circa 1977 vervangen 
door nieuw klooster (dubbel woonhuis 
met oude kapelletje); op deze plaats stond 
het 16de-eeuwse klooster Mariaschoot, 
waaruit de zusters in 1732 gevlucht zijn 
naar Nunhem 

6. Dionysiusstraat Wegkapel 'Ons Moeder' 
(bij huisnummer 1) met kunststenen beeld Maria met Kind 

beeldhouwers: Gebr. Van Eck, Eindhoven 
jaar: circa 1905 
baksteen met ingemetselde zandsteen 
blokken; zadeldak met tuile-du
Nordpannen 
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Heusden 

Asten 

uitgebreide informatie in: Piet Snijders. Te Heusden bij het moer. 
Jubileumboek bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de parochie H. 
Antonius, Heusden, gemeente Asten. Heusden, 1996. 
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1. Vorstermansplein 14 R.K. kerk H. Antonius van Padua 
initiatief: pastoor Arnold 
architect: H. Vorstermans, Oss 
bouwer: Gebr. Geven, Asten 
jaar: 1921-1922 
neogotiek; eenschepig; baksteen; 
uitgemetselde steunberen; muizentanden 
en tandlijsten; lancetvensters met 
bakstenen vorktraceringen; samengesteld 
dak met verbeterde Hollandse pannen; 
achtkantige opengewerkte naald spits 
met Antoniuskapel, 2000 
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Vorstermansplein 16 Pastorie 
architect: G. Vorstermans 
jaar: 1920-1921 
baksteen; opgemetselde topgevel; 
zadeldaken met verbeterde Hollandse 
pannen 

2. Vorstermansplein 14 R.K. kerkhof 
(ingang Botanische Tuin) jaar: circa 1920 

kunststenen calvariegroep; gietijzeren 
grafkruis; graven van pastoors; vooroor
logse graven 

3. Vorstermansplein 12 voormalig klooster 'Ave Maria' in school 
rijksmonument 

4. Kasteellaan 

jaar: 1918-1919; restauratie 2005 
baksteen, afgewisseld met geglazuurde 
baksteen; tandlijsten; zadeldak met 
muidenpannen 
klooster van de "Dochters van Onze Lieve 
Vrouw" gesticht in 1946 en opgeheven in 
1978 

kasteelruïne met voormalige kapelkamer 
rijksmonument 
het kasteel van Asten dateert in de kern uit 
het begin van de vijftiende eeuw; van het 
omgrachte kasteelhuis, herbouwd in 1938-
1941, resteert na een felle brand in 1944, 
een schilderachtige ruïne; de voorburcht 
met poortgebouw en kasteelhoeves, 
waarschijnlijk in deze vorm stammend uit 
de zeventiende eeuw, is nog intact en 
omgebouwd tot tien eengezinswoningen; 
het kasteel met omliggend landscha p van 
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5. Gruttoweg 

6. Pijlstaartweg 

7. Keulsebaan 
(Deurne) 

weilanden, lanen en visvijvers is sinds kort 
aangewezen als historische uitenplaats 

uitgebreide informatie via www. Kasteelasten.nl en 
in: Geschiedenis van de heerlijkheid Asten. Asten, 
1994. ISBN 90-75169-01-9 

Orthodox klooster "Geboorte van de 
Moeder Gods" 
jaar: circa 1985 / 2005 

wegkruis 
houten kruis met corpus 

Willibrordusput "St. Wilbertsput 700-1900" 
jaar: 1900 
de put is gebouwd op het oude grenspunt 
van Asten met Meijel en Deurne; 
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Religieuze monumenten en objecten Someren 1. Kerkstraat 16 
In vet: object is een rijks- of een gemeentelijk monument 

Someren-dorp 

Someren Heide Someren Eind 
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R.K. Lambertuskerk 
gemeentelijk monument; het hoofdaltaar, 
de wijwatervaten, de communiebank en 
het orgel zijn rijksmonumenten 
initiatief: pastoor Van Lieshout 
architect: Caspar Franssen, Roermond 
bouwer: firma Krekelberg, Maasbracht 
jaar: 1926 
neoromaans; baksteen; zadeldak met 
verbeterde Hollandse pannen; toren met 
leien dak 

interieur 
hoofdaltaar uit circa 1750 in barokstijl uit 
vorige kerk aan de Postel; het 
middenpaneel is circa 1875 geschilderd 
door B. Weingärtner en stelt de 
Transfiguratie van Rafaël voor; de 
zijpanelen zijn origineel en geschilderd 
door Olivier E. Pirotte (Luik, 1699-1764) 
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Kerkstraat 14 

en stellen Johannes de Doper met 
Elisabeth en Anna met Maria voor; de 
beelden zijn Franciscus, Xaverius, Jozef, 
Augustinus en Elias de profeet 
eikenhouten communiebank uit 1750 met 
latere uitbreiding 
preekstoel uit 1850 uit vorige kerk aan de 
Postel; oorspronkelijk met klankbord 
orgel uit 1857 van orgelbouwer Franciscus 
Cornelis Smits (Reek); in 1872 uitgebreid 
door Antoon Franssen (Roermond); met 
luit de H. Cecilia, met harp koning David 
beelden aan de pilaren stellen de twaalf 
apostelen voor en zijn gemaakt door Jan 
van de Ven ('s-Hertogenbosch) in het 
midden van de 18e eeuw als modellen 
voor zijn apostelbeelden in het koor van 
de Bossche St. Jan 
op de kruiswegstatie 'Jezus wordt in het 
graf gelegd' is in de rechterbovenhoek 
pastoor Johannes van den Eijnde (1817-
1884) te zien 

Pastorie 
gemeentelijk monument 
jaar: 1901 
verbonden met de Lambertuskerk 
bakstenen gevel met hoekpilasters en 
fries; hardstenen waterlijsten; 
raamindeling niet meer origineel; originele 
voordeur met fronton en sierrooster; 
afgeplat leien schilddak 
zijgebouw met zadeldak 
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Kerkstraat 
(voor 14) 

Heilig -Hartbeeld 
gemeentelijk monument 
kunstenaars: beeldhouwers Theelen en 
Lücken, Roermond 
jaar: 1923 
brons 
oorspronkelijk werd het beeld geflankeerd 
door twee knapen met fakkels 
eerst geplaatst bij de vorige kerk aan de 
Postel; in 1954 verplaatst naar de 
Lambertuskerk 

2. Van Lieshoutstraat R.K. kerkhof 

3. Vaarselstraat 
(hoek Floreffestraat) 

graf familie Sonnemans is gemeentelijk 
monument 
jaar: negentiende eeuws 
calvarieberg met kruis en corpus en slang; 
kalkstenen engelenbeeld van H. van 
Melick; enkele grafzerken uit periode 
1894-1918 

wegkapel "Moeder van Brabant" 
gemeentelijk monument 
architect: Jos Bedaux, Goirle 
bouwer: Brabants Studentengilde van St. 
Leonardus (Bouwkundige Academie, 
Tilburg 
beeldhouwer: Manus Evers, Tilburg 
jaar: 1939 
witgeverfde baksteen; zadeldak 
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4. Speelheuvelplein 6 protestantse kerk 
rijksmonument 
architect: P. van de Erve jr., Breda 
bouwer: L. Nooten, Helmond 
jaar: 1885; renovatie in 1965 
bakstenen pilaster-topgevel met boogfries; 
portaal met fronton, waarop een pinakel; 
spitsboogramen met geometrische 
roedenverdeling en sluitstenen; zadeldak 
met leien in maasdekking; klokkentorentje 
met leien 

interieur: 
achtkantige eiken preekstoel uit 1740; 
koperen lezenaar; doopbekken (alle drie 
uit de middeleeuwse dorpskerk, die de 
N.-H. Gemeente van 1648 tot 1885 in 
gebruik had); houten klankbord met 
gouden stralenkrans, gemaakt door 
timmerman Godefridus Scheepers uit 
Heeze; in het torentje een carillon van 
achttien klokken (1976) 

Speelheuvelplein 4 oude dominees huis 
jaar: 1840; verbouwing in 1959 met een 
extra verdieping 
witgeverfde baksteen; geometrische verde
ling van bovenlicht in voordeur; schilddak 
met muidenpannen 
in 1960 is aan de andere kant van de kerk 
een nieuw huis voor de predikant 
gebouwd 
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5. Kerkweijerstraat 12 R.K. Pauluskerk 

6. N achtegaallaan 

7. Amer 

initiatief: pastoor Lammers 
jaar: 1967-1968 

protestants kerkhof 
graf familie Lamm is gemeentelijk 
monument 
jaar: negentiende eeuws 
bakstenen baarhuisje met zadeldak met 
oud-Hollandse pannen 
diverse oude grafzerken (o.a. 1887) 
terrein van oude, middeleeuwse dorpskerk 

prehistorische begraafplaats 
in de bestrating zijn de vormen van de 
grafheuvels uit Brons- en Ijzertijd geac
centueerd 

8. Kanaaldijk Noord Kruismonument Asten-Someren 
(sluis 11) gemeentelijk monument 

oorlogsmonument 
kunstenaar: Charles Grip, Vught 
houten kruis met corpus op bakstenen 
sokkel met gemetselde bloembak 
jaar: 1949 
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Lierop 

Someren 

10. Offermansstraat 1 R.K. Kerk van de Heilige Naam Jezus 
rijksmonument 
initiatief: pastoor Van Dongen ( Van 
Dongenstraat) 
architect: Carl Weber 
jaar: 1890-1892; in 1953 zijn de twee 
oorspronkelijke, hoge torens afgebroken; 
in 1986 zijn twee nieuwe torentjes 
gebouwd 
kruisbasiliek met grote, achthoekige 
koepel op de kruising, omgeven door 
vierkante hoektorens; bakstenen gevels 
met spaarvelden en boogfriezen 
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interieur: 
kruisweg (1916; atelier Windhausen, 
Roermond); Maria Bambina (gipsen 
beeldje van Maria als baby, kopie van de 
wassen Maria Bambina uit de kloosterka
pel van de Liefdeszusters in Milaan); lui
klok uit 1509 

uitgebreide informatie in: EA.C. Haans en 
C.H.J.M. van den Broek. Architect Carl Weber en 
de bouwgeschiedenis van de koepelkerk te Lierop 
& Een kunsthistorische beschouwing over de koe
pelkerk van Lierop (beide in Lierop, 'n beeld van 
een dorp. Lierop, 1989. ISBN 90-9003034-4) 
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Offermansstraat 1 R.K. kerkhof 
graf pastoor Van Dongen gemeentelijk 
monument 
enkele graven van pastoors uit eind 
negentiende en begin twintigste eeuw; 
diverse graven uit de jaren twintig en 
dertig; smeedijzeren kruis, herplaatst bij 
hoek kerk; baarhuis uit omstreeks 1890 
met zadeldak met oud-Hollandse pannen 

Offermansstraat 1 Heilig-Hartbeeld 
Gemeentelijk monument 
kunstenaar: Jan Kusters, Helmond 
jaar: 1922 
natuurstenen sokkel 
eerst geplaatst pal voor de koepelkerk; in 
jaren 70 van de 20e eeuw verplaatst naar 
pastoriemuur 

2. Offermansstraat 3 Pastorie 

3. Florastraat 

gemeentelijk monument 
jaar: circa 1850 
handvorm baksteen; lijstgevel met 
hanekammen; panelen deur met pilaster, 
kroonlijst en geometrisch verdeeld 
bovenlicht; schilddak met leien; tuinmuur 
met pilaster, muizentand en ezelsrug 
aangebouwde schuur, bijkeuken en 
paardenstal; zadeldaken met kruispannen 
en oud-Hollandse pannen 

kerkkruis 
kruis van de oude R.K. kerk van Lierop, 
die tot 1898 op de hoek Van 
Dongenstraat met de Florastraat stond 
fragmenten van de oude kerk- en 
kerkhofmuur 
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4. Boomen 14 

5. Herselseweg / 
Achterbroek 

6. Philipsbosweg 

7. Moorsel 

Marialinde 
Boomen is een beschermd dorpsgezicht 
in de eeuwenoude linde is door bewoners 
van Boomen 
een beeldje van Maria geplaatst, omdat 
zij ongeschonden de bevrijdingsdagen van 
1944 zijn doorgekomen 

Mariakapel 
gemeentelijk monument 
initiatief: Lieropse gilden 
architect: Fons Crone 
bouwers: Harrie Maas Antoonzn. en 
Wim Hurkmans 
smeedwerk: Willem van Bussel 
jaar: 1955; renovatie en nieuw 
Mariabeeld in 1992 
voor de kapel zijn oude stenen gebruikt 
van onder andere de Lieropse molen aan 
de Hogeweg 

prehistorische begraafplaats 
archeologisch monument 
urnenveld uit Brons- en Ijzertijd 

voormalige hof van de broeders van Postel 
in 1244 schenkt keizerin-weduwe Maria 
van Brabant aan de curtis van Morsele en 
de broeders die daar wonen grond voor 
de priorij van Postel; in het landschap is 
rondom Moorsel nog een aarden wal 
zichtbaar, die rondom de hoeve was 
aangelegd 
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Someren-Eind 

Sotnèren -Eind l . 
~ 

13 

Someren Heide 

I 

1. Nieuwendijk 32 R.K. kerk O.L. Vrouw ten 
Hemelopneming 
initiatief: pastoor Meyers 
architect: Jan Strik, Mill 
bouwer: firma Jansen, Venray 

Someren kunstenaar grafito 'tenhemelopneming' 

12 

(buitenzijde): Jan Dijker, Moergestel 
jaar: 1956-1957 
beton met bakstenen bekleding; plat dak; 
toren los van kerk 

2. Nieuwendijk 37 Pastorie 
gemeentelijk monument 
initiatief: pastoor Arts 
architect: P.J. Vervest, Eindhoven 
jaar: 1931 
baksteen; dubbele rondboogdeur met 
glas-in-Iood omlijsting onder luifel; 
zadeldak met geglazuurde verbeterde 
Hollandse pannen 
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3. Nieuwendijk 30 voormalig klooster zusters 
Franciscanessen; in/bij het klooster was 
ook de kleuter- en meisjesschool gevestigd 
initiatief: pastoor Arts 
architect: P.J. Vervest, Eindhoven 
bouwer: aannemer Raaijmakers, Wouw 
jaar: 1931; in 1980 bij het bejaardenhuis 
getrokken, nadat de zusters Someren-eind 
hadden verlaten 
baksteen met spek banden; ingang onder 
rondboog met glas-in-Iood bovenlicht; 
schilddak met verbeterde Hollandse 
pannen; torenspits met windvaan 

4. Lambertusstraat R.K. kerkhof 
(tussen 5 en 9) twee gietijzeren kruisen van familie Van 

der Heijden gemeentelijke monumenten 
jaar: circa 1900 

5. Coöperatiestraat 
(bij huisnummer 9) 

diverse gietijzeren kruisen uit het begin 
van de twintigste eeuw een aan muur 
colombarium); hardstenen kruisen uit de 
jaren dertig en veertig; graven van 
pastoors 

wegkapel O.L. Vrouw van Fatima 
gemeentelijk monument 
initiatief: familie Peters-Kuipers 
jaar: 1955 
kunstenaar beeld: Charles Grip, Vught 
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6. Boerenkamplaan St. jozefkapel 
(hoek Heikomstraat) gemeentelijk monument 

initiatief: familie Wijlaars-van de 
Moosdijk 
architect: Janus van Heugten, Someren 
bouwer: J. Smits en kinderen Wijlaars 
jaar: 1947 
baksteen; zadeldak met oud-Hollandse 
pannen 
beeld: gieterij St. Joris, Beesel; keramisch 

7. Landbouwstraat 5 St. Lambertuskapel 
(sluis 13) gemeentelijk monument 

oorspronkelijk op zolder van voormalige 
St. Antoniusschool; nu gemeenschapshuis 
initiatief: Frans Smits 
jaar: 1950 
baksteen, portaal met topgevel; zadeldak 
met verbeterde Hollandse pannen; 
driehoekige dakkapellen 
eerste inrichting: altaar uit voormalige 
St. Josephskapel, Weert; banken uit 
St. Vincentiusgesticht Stokershorst, 
Nederweert 
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Someren-Heide 

Someren 
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Someren - Heide 
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1. Kerkendijk 97 R.K. St. ]ozefkerk 
gemeentelijk monument 
initia tief: pastoor Bos 
architect: Geenen, Eindhoven (zie ook Omrnel) 

bouwer: Van Bree, Someren 
jaar: 1959-1961 
glazenier: Jan Martens, Maastricht 
baksteen en beton met glazen bovenbouw 
en luifels; klokkentoren met bakstenen 
bekleding; doopkapel met opengewerkte 
betonnen kroon; plat dak; bakstenen zuil 
met kruis 
"De kerk is eigenlijk een groot vierkant 
gebouw, maar van het 'vierkante' wordt 
de aandacht op een listige wijze afgeleid 
door de lichte inkeping in het dak, door 
het lucide torentje op de doopkapel en 
door het forse uitspringen van de 
klokkentoren. " 
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2. Graathof R.K. kerkhof 
(toegang: pad voor jaar: circa 1935 
gemeenschapshuis) hardstenen kruisen uit 1936-1937; 

grafzerken vanaf circa 1940; graven van 
pastoors 

3. bij Kerkendijk 84 wegkruis 
(hoek Michelslaan) gemeentelijk monument 

geplaatst tijdens ontstaan van Someren
Heide na ontginning van de Somerensche 
heide 
jaar: jaren dertig 20e eeuw 
kruis met keramisch corpus onder afdakje 
met windveer; keiensokkel 

4. Kerkendijk Mariakapel 
(hoek Nederweertseweg) gemeentelijk monument 

Maria met Kind 
kunstenaar: Charles Grips 
baksteen met pannen 
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Openingstijden 

Hieronder vindt u een lijst met monumenten die tijdens de 
monumentendagen zijn geopend voor het publiek. U wordt 
verzocht zich strikt te houden aan de genoemde openingstijden! 

GEMEENTE ASTEN 

Kasteel Asten 
Kasteellaan, 5725 AD Asten-Heusden 
Open: zondag: 11.00 - 17.00 u. 

Klooster Missiezusters Franciscanessen 
Wilhelminastraat 27, 5721 KG Asten 
Open: zaterdag: 11.00 - 17.00 u. 

Protestantse Kerk Asten 
Lindestraat 1, 5721 XN Asten 
Open: zondag: 11.00 - 17.00 u. 

RK Kerk H. Maria Presentatie 
Kerkstraat 2, 5721 GV Asten 
Open: zaterdag: 13.30 - 17.00 u. 

zondag: 13.30 - 17.00 u. 

RK Kerk H. Antonius van Padua 
Vorstermansplein 16, 5715 AM Asten-Heusden 
Open: zaterdag: 13.30 - 17.00 u. 

zondag: 13.30 - 17.00 u. 

Mariaschool 
Vorstermansplein 10, 5715 AM Asten-Heusden 
Open: zondag: 13.30 - 17.00 u. 
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GEMEENTE SOMEREN 

Protestantse Kerk Someren 
Speelheuvelplein 7, 5711 AR Someren 
Open: zaterdag: 11.00 - 17.00 u. 

RK Kerk H. Lambertus 
Kerkstraat 14, 5711 GV Someren 
Open: zaterdag: 11.00 - 17.00 u. 

zondag: 11.00 - 17.00 u. 

RK Kerk H. Naam van Jezus (Lierop) 
Offermanstraat, 5715 AM Lierop 
Open: zaterdag: 13.30 - 17.00 u. 

zondag: 13.30 - 18.00 u. 

Afbeeldingen omslag: 
De verdwenen middeleeuwse kerken van Asten, Lierop, Someren en de kapel 
van Omme!. Gemaakt door Hedrik Verhees (1744-1813) 
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