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Noor Hagelaar
(voorzitter)

Voorwoord
Voor u ligt het Kasteelnieuws van Stichting Behoud Kasteelerfgoed
Astenn. Fijn dat u ons leest en bedankt dat u nog steeds onze
Stichting ondersteunt!
Het was een bijzonder jaar waarin we, zoals iedereen, ons moesten
aanpassen door wisselende coronamaatregelen. Daardoor kwamen
we voor uitdagingen te staan en ontstonden er nieuwe initiatieven.
Deze staan voor u beschreven in deze nieuwe editie van het
Kasteelnieuws.
Martijn heeft afgelopen januari het stokje van voorzitterschap aan
mij overgedragen. Bij deze dank Martijn voor je inzet als voorzitter in
de afgelopen 2 jaar!
Natuurlijk ook dank aan iedereen die op verschillende wijzen
betrokken zijn geweest en mee hebben geholpen: zoals de
vrijwilligers van de stichting, het Anna Ceelen Huis en de VVV. En ook
dank aan de omwonenden die meedachten in nieuwe mogelijkheden
en deze ondersteunden, en natuurlijk ook dank aan onze donateurs.
Veel leesplezier en vooral dank voor alle betrokkenheid!
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Noor Hagelaar
(voorzitter)

Hoe verging het Kasteel Asten in 2020?
Terugkijkend op 2020 kunnen we zeggen dat dit zoals bij iedereen
een bijzonder jaar is geweest. Toch is het voor ons een jaar geweest
waarin veel is gebeurd. Door een grote wisseling van bewoners lijkt
het wel alsof er, mede door andere energie, een nieuwe Stichting is
ontstaan. Dit alles leverde ideeën en andere inzichten op.
Ron en Loes zijn vanuit hun natuurachtergrond ijverig bezig met het
groenplan. Voor de moestuin maakte Loes een plan, gericht op
permacultuur.
Ondanks het Kasteelterrein voor bezoekers gesloten was, genoten
toch veel mensen van het Kasteellandschap. Menigeen ging weer
wandelen en (her)ontdekten dit gebied.
En wie heeft er tijdens de winterweken niet genoten van een
spectaculair deken van sneeuw over het landgoed, zelfs de schaatsen
konden uit de kast worden gehaald. Veel gezinnen kwamen
schaatsen, of gleden met sleetjes en stoelen op het ijs op de gracht
en de Moors.
De Volkskrant bracht een audiotour online, met een fietsroute van
Heeze naar Asten. Deze tour brengt ons langs alle plekken die de
geschiedenis rondom de heksenvervolging in beeld brengt. Meer info
https://www.volkskrant.nl/beter-leven/fietsen-langs-brabantsebrandstapels~b2f916fa/
Door Covid19 was de locatie lange tijd gesloten en toen we wel open
mochten, was er weer een trouwceremonie.
Kastelendag kon vorig jaar niet doorgaan maar in plaats hiervan
organiseerden we “Spektakel op ’t Kasteel”. We dansten op- en
genoten van de muziek.
Vanuit de overheid is er een compensatie regeling voor de culturele
sector per gemeente ingezet. Compensatie voor inkomsten die zijn
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misgelopen in 2020. Hier hebben we als Stichting ook n beroep op
kunnen doen. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee.
Rinus Manders verkocht zijn woning en verhuisde elders. Rinus was
een van de eerste bewoners en hield zich veel bezig met de natuur
op het landschap.
Rick, Eline, Ot, Ko en Kaat hebben een nieuw paleisje gevonden en
hebben ook afscheid genomen. Rick en Eline zijn altijd betrokken
geweest bij de stichting. Met name het beheer van groen op het
landgoed en wat er overdag maar ook zeker ‘s nachts tot leven komt.
De nieuwe bewoner van Nr 1 en 10 heet Richard Loomans en hij stelt
zich in deze editie voor.
Ook digitaal zijn we aan het ontwikkelen. De website heeft een
update gekregen, met een nieuw mailadres en naast Facebook
hebben we nu ook een Instagramaccount.
Op de locatie heeft Jan van der Heijden een foto van de originele
schouw opgehangen. Daardoor is een stuk historie weer zichtbaar.
De zomeravondrondleidingen waren een absoluut succes dit jaar.
Met als hoogtepunt 28 betalende deelnemers! Heel veel dank aan de
vrijwilligers van de VVV die op een flexibele en enthousiaste manier
deze rondleidingen hebben gegeven!
We gaan nu alweer richting zomer 2021. Door de huidige
coronabeperkingen weten we nog niet hoe gastvrij we de komende
maanden op het kasteelterrein kunnen zijn. We hopen snel weer
open te mogen en dat iedereen ons als vanouds weer kan bezoeken.
Natuurlijk is er nog genoeg werk te doen. Onderhoud aan de
bruggen, restauratie van de kelder en vooral de kansen pakken die
ook dit jaar vast weer zullen komen.
Wij hebben er veel zin in om met de stichting, vrijwilligers en
medebewoners op de Kasteellaan ook dit jaar samen aan de slag te
gaan!
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Winter op het Kasteel
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Iris Haak
(Bestuurslid)

‘Trouwen op het Kasteel’
Het afgelopen jaar zijn veel evenementen niet door gegaan en
mensen gingen op zoek naar alternatieven voor activiteiten.
Ook trouwerijen konden bij de gemeente maar met maximaal 10
personen, terwijl er buiten meer mensen samen mochten komen.
Daardoor kregen we het verzoek of we de locatie beschikbaar
konden stellen voor een trouwerij. De ruïne staat al langer
aangemerkt als trouwlocatie. Er had een aantal jaar terug al eerder
een trouwerij plaatsgevonden. Dus konden we met plezier
instemmen met het verzoek.
Dit resulteerde in het feit dat we op 19 juni 2020 het Kasteel hebben
omgedoopt tot een corona-proof trouwlocatie. Het was die dag
prachtig weer. Iedereen kijkt terug op een geslaagde dag!

Foto: SIRIS Rob Fritsen
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Franca Thijssen
(secretaris)

Plan Hazeldonk
In onze vorige Kasteelnieuws hadden we aangegeven dat het plan
Hazeldonk voorlopig stil ligt, we houden het in de gaten, mocht dit
toch weer een bespreekpunt worden binnen de gemeente
Hieronder artikel in Peelbelang voor de donateurs die het destijds
niet hebben kunnen lezen.
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Louk Dorrestein
(penningmeester)

Consolidatie en financiën
Ontwikkelingen van de Brim/SIM
De stichting maakt gebruik van de projectsubsidie (Brim) die in 2022
afloopt.
Deze subsidie is voor een specifiek project dat over meerdere jaren
loopt en bedoeld voor noodzakelijk onderhoud.
Mede door al deze extra inzet is besloten in het vierde kwartaal de
opdracht voor uitgestelde onderhoudswerkzaamheden uit te zetten.
Zo is begonnen met:
 Het herstel van de toegangsbrug;
 Vervanging van de kelderdeur;
 Betonherstel van het kelderplafond.
Twee van de drie punten zijn inmiddels afgerond. We hopen in
het voorjaar 2021 ook het betonherstel van de kelder uit te kunnen
voeren.
De komende periode zal de stichting zich moeten buigen over verder
onderhoud. Zo zijn in de oudste delen van de ruïne de scheuren in de
muren groter geworden. De oorzaak is te zoeken in het bijna
droogvallen van de binnen slotgracht dat steeds vaker plaatsvindt
door de lange en droge zomers.
Al jaren heeft de stichting een krappe maar sluitende begroting. Ieder
jaar kon een groot deel van de opbrengsten worden gebruikt voor
het behoud van deze mooie plek in Heusden-Asten.
Structurele subsidie ontbreekt en de stichting draait op de bijdrage
van donateurs, inkomsten van fotoshoots en evenementen, zoals
Kastelendag en incidentele giften en de hulp van vrijwilligers op
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diverse terreinen.
Door de corona kreeg de stichting
in 2020 een forse klap, in het
voorjaar zag het er zelfs naar uit
dat de stichting het jaar met een
aanzienlijk negatief resultaat zou
afsluiten.
Daarom brachten we grote
onderhoudswerkzaamheden terug
tot het minimale noodzakelijke,
wat wel kan voeren we uit in 2021.
Daardoor konden we de reserves
gebruiken om eventuele tekorten
op te vangen.
Echter! Door vereende
inspanningen van de
Foto: Leuning van de toegangsbrug
stichtingsleden en de vele
zijn hersteld
vrijwilligers konden wij een
negatief resultaat in 2020 ombuigen in een klein positief resultaat!
Toen in de zomer de regels iets soepeler waren gaf Yoga Jiva een
Buitenyogales, en alle opbrengsten waren voor de stichting. Ook is er
een 2de coronaproef evenement, ”Spektakel op het Kasteel”,
georganiseerd
en gaven onze gidsen extra rondleidingen; in samenwerking met
VVV-Asten.
Als penningmeester van de stichting was ik trots en blij om te zien
dat er zoveel mensen betrokken waren bij het wel en wee van onze
stichting.
Aan al deze mensen die ons hielpen 2020 financieel door te komen,
mijn en namens de gehele stichting onze hartelijke dank.
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Ron Hagelaar
(bestuurslid)

De treurwilg treurt niet meer!

Beroemd van vele fotosessies op de brug, waarna hij zich afgelopen
week op de brug heeft laten zaken.
Voor de stichting een uitdaging erbij, de leuning van de brug is flink
beschadigd.

De treurwilg is met vereende krachten van de kasteelbewoners
opgeruimd. De dikke stam blijft achter als herinnering en als
natuurlijke bank.
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Franca Thijssen
(secretaris)

Wereld Yogadag op de Kasteelruïne
Elk jaar op 21 juni is het wereldyoga dag. Bijdrage aan een goed doel
staat op deze dag centraal.
Dit jaar had yogadocent Franca Gijsbers van Yoga Jiva het Kasteel
uitgekozen w.b. het goede doel. Dit omdat we minder inkomsten
hebben door de coronamaatregelen.
Naast de yogales van Franca, werd deze ochtend ook een accent
gelegd op Mantra, dit werd ondersteund door Loes van Stratum.
We hadden schitterend weer en er was een flinke opkomst van maar
liefst 30 personen! We zijn erg blij en zeer verrast met de mooie
opbrengst van rond de 350 euro. Dit bedrag wordt geheel besteed
aan het onderhoud van het Kasteellandgoed en ruïne.
We willen alle yoga deelnemers hartelijk danken voor hun bijdrage.
Namasthé.

Foto: SIRIS Rob Fritsen
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Jan van der Heiden
(conservator Anna Ceelen Huis)

Het Anna Ceelen Huis in 2020
De droom van de baron valt in duigen tijdens de bevrijding van Asten
Afgelopen jaar was het 75 jaar geleden
dat Nederland bevrijd is. In het Anna
Ceelen huis hebben we dit thema stond
centraal tijdens de
zomeravondrondleidingen in de
maanden juli en augustus. De vele
bezoekers kregen een kort filmpje te
zien een bescheiden tentoonstelling
over “Het kasteel in brand”. In dat
filmpje vertelt de baron François van
den Hövell tot Westerflier (1948) iets
over de droom van zijn vader om de
Foto: baron François van den
kasteelruïne weer helemaal op te
Hövell tot Westerflier
bouwen. In 1937 is een deel van het
kasteel klaar en gaat er een tante van
de baron in wonen met 3 kleine kinderen totdat Asten bevrijd wordt
in september 1944. Dan worden er een aantal Amerikanen in
ondergebracht om op het kasteel te passen. In de nacht van 5 op 6
oktober worden zij echter verrast door terugkerende Duitsers die
met fosforgranaten het kasteel in korte tijd helemaal laten
afbranden. Daarmee valt de droom van de baron weer helemaal in
duigen.
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Schouw van Astense heksenjager weer zichtbaar gemaakt.
In de voormalige ridderzaal van het kasteel werd op Open
Monumentendag in september een stukje geschiedenis dat
betrekking heeft op de heksenjager Bernard van Merode
teruggebracht. De op een oude foto uit 1889 vastgelegde
haardomlijsting die de verbintenis van de beruchte kasteelheer met
Catharina van Brederode illustreert, keert visueel terug op de plaats
waar het echtpaar zich zo’n vierhonderd jaar geleden aan het vuur
warmde.
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Wat gaan we doen na corona in 2021?
Aansluitend bij deze schouw ontdekten we in een stripboek over het
tot slaaf gemaakte jongentje Quaco, dat hij na al zijn omzwervingen
via Suriname en op diverse locatie in Nederland ook tussen 17901792 op het kasteel van Asten heeft gewoond als zwarte bediende.
Het kasteel werd toen als jachtkasteel verhuurd aan Baron Assueer
Jan Torck van kasteel Rozendaal bij Arnhem. In dat stripboek staat hij
in de ridderzaal afgebeeld met Baron Torck, gezeten in een stoel bij
de open haard. Op de een of andere manier willen wij dit gaan
visualiseren in het kasteel met een kleine tentoonstelling over dit
verhaal in het Anna Ceelen Huis.
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Richard Loomans
(bestuurslid)

Even voorstellen
Mijn naam is Richard Loomans en een
bekende op het Kasteel. Ik kom uit een
echte bakkersfamilie en heb zelf 24 jaar een
eigen bakkerij gehad in Asten en Limburg.
Bijna 25 jaar geleden heb ik de
rechtervleugel gekocht van familie
Mennen. Deze heb ik gerenoveerd en hier 3
woningen gemaakt. Daar heb ik altijd
samen met mijn 2 dochters, Jovanny en
Kelly gewoond.
Zij wonen hier nu met hun gezinnen.
Afgelopen jaar heb ik nr 1 en 10 van Rinus
Manders overgenomen. Ik ben bezig met
het inrichten en hoop hier snel zelf te
kunnen wonen.
Sindsdien ben ik lid van de stichting en is
het mooi om zo ook betrokken te zijn.
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Loes van den Boomen-van der Klis en Ron Hagelaar
(bestuursleden)

Groenbeheer
Knotwilgen
De ruim 40 knotwilgen bij de Moors en bij het Anna Ceelenhuis zijn
weer geknot.
Knotwilgen zijn al eeuwen terug te vinden in het Hollandse landschap
en zijn voor mens en dier onmisbaar. Voor de mens als leverancier
van geriefhout, voor het vlechten van allerlei gebruiksvoorwerpen en
als erfafscheiding. De knot vormt voor verschillende planten/dieren
een eigen microbiotoop. De oude dikke holle stam biedt
nestelgelegenheid voor eenden, steenuil, winterkoninkje. Ook is het
een groeiplaats voor diverse mossen en planten. De katjes vormen
één van de eerste stuifmeelleveranciers in het voorjaar voor allerlei
insecten. En omdat de wilgen in rijen staan zijn ze voor vleermuizen
belangrijke oriëntatiepunten in het landschap.
Het was even geleden dat onze wilgen geknot waren. Met hulp van
oud-collega’s van Martijn (nr. 2) was deze klus in een dag gedaan!
De takken zijn opgestapeld onder de bomen en vormen een
schuilplaats voor verschillende dieren, een erfafscheiding is gemaakt
en een windscherm gevlochten. Zo zet de eeuwenoude traditie zich
voort.
Ruimte voor de ruïne
Afgelopen winter heeft het Kasteeleiland en de ruïne een wat
ruimtelijker aanzicht gekregen.
De karakteristieke treurwilg had het natuurlijk vorig jaar al begeven.
Enkele bomen in de rand van de gracht hebben daarna ook uit
zichzelf de horizontale positie gekozen. Gelukkig bleven daarbij de
bruggen en ruïne bespaard van schade. Om deze verder veilig te
stellen hebben we afgelopen winter een boomzager laten komen.
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Op spectaculaire wijze, door in de top van de boom te klimmen, heeft
hij enkele bomen gerooid. Hiermee heeft de ruïne aan de achterzijde
meer lucht en licht gekregen.
Aan de voorzijde is er een meer open karakter, waarmee de zichtlijn
vanuit het pad aan de buitenzijde van de gracht meer open is en
wandelaars beter zicht hebben op de ruïne.
We vinden het belangrijk om het natuurlijke karakter waar de ruïne
zich bevindt te behouden. Daarom zijn enkel de potentieel
gevaarlijke bomen voor ruïne en bruggen gerooid.
Het landschap kleurt wit
Roel en Selma (oudbewoners nr 4) zijn vele jaren geleden gestart met
het verspreiden van sneeuwklokjes op het landgoed. Dankzij hen
kleurt het landgoed elk vroege voorjaar/einde winter mooi wit.
De traditie van het verspreiden van de sneeuwklokjes willen we graag
voortzetten.
Zo hebben we onlangs een paar kruiwagens in samenwerking met de
pollinators sneeuwklokjes uit het bos gehaald en verspreid aan de
rand van de gracht bij de Moors. Zo spreidt het deken zich verder uit
over het landgoed.

Foto: boomklimmer in actie
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Franca Thijssen
(secretaris)

Spektakel op het Kasteel
In 2020 konden we geen Kastelendag organiseren en dit vonden we
natuurlijk erg jammer omdat dit altijd een erg leuk cultureel feest is
voor jong en oud.
We hebben toen gekeken wat eventueel mogelijk is in het najaar en
aangezien Willy Verberne ons altijd ondersteunt met
horecavergunning hadden we hem benaderd om samen met ons een
feest te organiseren. Daar hoefde Willy niet lang over na te denken.
Zo ontstond het Spektakel op het Kasteel. Twee dagen muziek op
het Kasteellandgoed. Dit alles met de nodige Corona-aanpassingen.
Op zaterdag 29 aug mochten we onze maximale bezoekers van 100
ontvangen. Op zondag 30 aug waren dit er minder, ondanks het
slechte weer kwamen toch zo’n 60 mensen genieten van de muziek
en de gezelligheid.
Dankzij de vele vrijwilligers is dit een geslaagd festival geweest. We
willen alle bezoekers bedanken. We hebben vele positieve reacties
mogen ontvangen.
Kastelendag gaat dit jaar ook niet door, wat wel mogelijk is, is nog
even afwachten.
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Iris Haak
(bestuurslid)

Open monumentendag 13 september 2020
Open monumentendag is dit jaar goed bezocht. Het was prachtig
weer. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik een bezoek
te brengen aan de kasteelruïne van Asten.
Via de VVV waren de gidsen die ook de zomeravondrondleidingen
houden ingezet en konden de bezoekers luisteren naar de
vertellingen van de geschiedenis van het kasteel.
Ook was er gelegenheid bij het wachten tot de rondleiding startte of
na afloop om na praten over de ontdekkingen. Dit onder het genot
van een kop koffie of thee of een glaasje limonade voor de kinderen
met een stuk zelfgemaakte kwark of monchoutaart. Daarnaast
verkocht onze imker zelfgemaakte honing van het kasteel.
Het bleek dat diverse mensen herinneringen van vroeger aan de
locatie hadden en er werden mooie verhalen uitgewisseld. Kortom
het is een activiteit die voor herhaling vatbaar is.
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Mocht u uw bijdrage nog niet
overgemaakt hebben,
dan kunt u deze acceptgiro gebruiken
voor uw donatie van 2021.
Naam en adres a.u.b. volledig invullen.
Een bedrag overschrijven
op onze rekening mag natuurlijk ook!

Wij danken u hartelijk en zullen dit jaar uw donatie gebruiken voor
de komende consolidatie- en herstelwerkzaamheden.
Uw donateurschap is voor ons belangrijk, ook indirect. Externe
fondsen waarderen het dat wij donateurs hebben en zijn mede
daardoor bereid ons financieel te ondersteunen bij de realisatie
van onze projecten.
Suggestie minimale bijdrage: € 15,-- (maar meer mag ook)
Bankrekening ING: NL04 INGB 0005 9311 10
Bankrekening Rabo: NL30 RABO 0103 6251 00
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