Beleef de Torendag op 9 mei Hemelvaart
Het geheim van de eenzame kerktorens ontrafelen? Een toren beklimmen en genieten van het
weidse uitzicht? Gilde en vendelzwaaien bewonderen ? Vroeg het bed uit en in alle rust
dauwtrappen met een lekker ontbijt als beloning? Of eerst uitslapen en dan al fietsend van
kerktoren naar kerktoren het fraaie buitengebied verkennen? Het kan allemaal tijdens de
Torendag die dit jaar plaatsvindt met Hemelvaart op donderdag 9 mei.
De Torendag is mede mogelijk gemaakt door SRE , Peelnetwerk en de deelnemende gemeenten.
Tijdens de Torendag, die dit jaar voor de tweede keer plaatsvindt, hebben diverse
Heemkundekringen een aantrekkelijk programma voor jong en oud samengesteld. Centraal staan
een negental middeleeuwse kerklocaties in de gemeenten Laarbeek, Nuenen, Helmond en GeldropMierlo. Op enkele plekken is de complete kerk nog in tact. Elders rest nog slechts een eenzame toren
als baken in het landschap en stille getuige van een rijk verleden. En soms is de getuigenis van het
verleden wat minder prominent aanwezig, rest nog het kerkhof of slechts een verhoging in het
landschap.
Opening Torendag in Nuenen
Verdwenen is ook de oude kerk op de Tomakker in Nuenen. Hier zijn de afgelopen maanden de
contouren van de kerk weer zichtbaar gemaakt. Op deze plek vindt de officiële opening van de
Torendag 2013 plaats. Wethouder Henk Pero van de gemeente Nuenen zal rond 12.00 uur de
opnieuw ingerichte kerklocatie Tomakker officieel en feestelijk openen. De onthulling van de oude
toren zal worden opgeluisterd door muziek met de vendelzwaaiers van het gilde St. Anna en met
leuke spelletjes voor kinderen zoals het schilderen van de oude Tomakker (net als Vincent van Gogh)
of schat zoeken.
De Middeleeuwse Kerktoren Route is uitverkoren tot Route van de maand in Brabant. Kijk op de
website van Routes in Brabant voor meer informatie.
Voor het complete programma van de Torendag kunt u terecht op de website van de kerken in de
Peel: www.kerkenindpeel.nl of op Facebook: www.facebook.com/kerk.toren.

