
FIETSEN IN SOMEREN

MONUMENTENFIETSROUTE 1 
Someren-Dorp/Lierop

12. Herdenkingsmonument Tweede Wereldoorlog langs de 
Kerkweg. Het herdenkt de bemanning van de Lancaster van het 15e 
squadron dat op 23 mei 1944 op Slieven verongelukte. 

13. Gehucht Boomen met 5 rijksboerderijen aan de Laan ten 
Boomen. Dit gehucht is sinds 1996 een beschermd dorpsgezicht 
en is een typisch voorbeeld van het ontstaan van een 
hoeve-akkerdorp. De eerste Boomsche hoef stamt uit 1254.  
In de 19e eeuw werd het gehucht verder uitgebreid en bestaat nu uit 
7 oude en 3 nieuwe boerdijen. 

14. Maria-kapelletje langs de Herselseweg. Dit kapelletje is in 1955 
gebouwd door de Lieropse gilden en diverse Oud-Indiëgangers. De 
eigendomsrechten zijn op 28 juni 1980 door de gilden overgedragen 
aan het kerkbestuur. De kapel is in 1992 gerestaureerd. 

15. Gedenkteken Frank Douchette aan de F.Douchettestraat. Dit 
is een gedenksteen met in reliëf een afbeelding van de Nederlandse 
en Amerikaanse vlag. In september 1974 is het monument onthuld 
waarin een grafzerk is verwerkt. Frank Douchette was een 
Amerikaanse piloot die op 19-09-1944 verongelukte. 

16. Koepelkerk Heilige Naam Jezus aan het Kerkplein. Deze kerk 
in Neo-Romaanse stijl is de laatste door architect Carl Weber 
gebouwde kerk. Deze Koepelkerk uit 1892 heeft een achthoekige 
vieringruimte en wordt geflankeerd door vier torens. De kerk is sinds 
1976 rijksmonument.

17. Gedenkteken Dr. v.d. Schaar nabij van Dongenstraat 2. Dit 
gedenkteken werd aangeboden in 1980 door patiënten die 
hartoperaties ondergaan hebben in Houston, U.S.A. Ze werden 
daarbij begeleid door de Lieropse hartchirurg dr. Van der Schaar. 
Symboliek: De gespleten steen met hart refereert aan de 
hartoperaties. 

18. Dorpspomp nabij van Dongenstraat 2. Deze dorpspomp werd 
ter gelegenheid van het 825-jarig bestaan van Lierop geschonken 
door de Stichting Evenementen Lierop 825. De kunstenaars Huub 
Maas uit Lierop en Karel de Jong uit Aarle-Rixtel hebben de pomp 
gemaakt zoals die er vroeger uitzag. 

19. Pastorie, Offermansstraat 5. De pastorie werd in 1798 in 
opdracht van de Abdij van Postel gebouwd. In het eerste jaar van 
pastoor Pijpers (1861) is er een verdieping opgezet. In 1907 liet 
pastoor Offermans op eigen kosten een restauratie uitvoeren 
waarbij in zowel de kerk als de pastorie acyteleen gasverlichting 
werd aangelegd. 

20. De grote Tromslager nabij Offermansstraat 7. Dit monument 
werd in 1989 aangeboden door de commissarissen van Fanfare  
St. Willibrordus Lierop ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van 
de fanfare.

5. De Peelwerker bij de zij-ingang van het gemeentehuis, gemaakt 
door beeldhouwer Niek van Leest uit Lage Zwaluwe. Geschonken 
door Rabobank Someren ter gelegenheid van de heropening van de 
Rabobank. 

6. Herdenkingsmonument op de hoek Wilhelminaplein/Laan ten 
Roode. Het monument ‘Vandaag heeft veel van gisteren’ is een zwart 
marmeren gedenksteen, bestaande uit vijf aan elkaar gekoppelde 
zuilen. Op vier van deze zuilen liggen bronzen gedenkplaten die 
gebroken zijn. De linkerzuil bevat een bronzen schild met in reliëf 
een Nederlandse soldaat in gevechtstenue. 

7. Ruimtelijk Object op het Wilhelminaplein voor het gemeentehuis; 
Het kunstwerk bestaat uit zeven kolommen: drie kolommen voor 
het getal van de volmaaktheid, het gevoel en vier kolommen voor 
het getal van wetmatigheid, de ratio. Op de kolommen rust de 
maan, het symbool van spiritualiteit. 

8. Herenhuis Huize Hockers, Speelheuvelstraat 1. Dit statige 
huis werd in 1886 in opdracht van notaris Hockers gebouwd, naar 
bestek en tekening van de firma Rooijakkers uit Helmond, door de 
timmerlieden Jan Meesterburrie en Jan Meeuws uit Someren.

9. Herenhuis, Speelheuvelstraat 2. 
Dit statige, kubusvormige, klassieke bakstenen huis is gebouwd 
in 1919 in opdracht van Jan Bakermans, destijds directeur van de 
strohulzenfabriek. Dit herenhuis, nu kantoor, werd o.a. bewoond 
door burgemeester Smulders en later door dorpsarts dr. Broos. 

10. Vredesmonument op het Speelheuvelplein. 
Dit vrijheids-monument bestaat uit vijf sokkels, waarop verschillende 
abstracte elementen zijn geplaatst. De sokkels bestaan uit 
metselwerk dat aangevuld is met zwart terrazzo, dat op zijn beurt 
weer overgaat in lagen van lichtere stenen. 
 
11. Nederlands Hervormde Kerk, Speelheuvelplein 6. 
Deze waterstaatskerk uit 1885 is een rijksmonument en werd in 1965 
gerestaureerd. Het vierkante klokkentorentje met torendak en windwijzer 
draagt sinds 1979 een carillon van achttien klokken. In de kerk staat o.a. 
een achtkantige eiken preekstoel uit 1740 met koperen lezenaar. 

21. Zwerfkei langs de Vaarsehoefweg. In de nacht van 11 op 12 
augustus 1942 is hier een Wellington vliegtuig van het 156-ste 
squadron neergeschoten. Op het koperen naamplaatje staan de 
namen vermeld van de vijf omgekomen bemanningsleden die 
nadien zijn begraven op begraafplaats De Oude Toren te Eindhoven 
(Woensel). 

22. Molen Den Evert aan de Einhoutsestraat.  Den Evert is een 
halfopen standerdmolen uit 1543 en stond oorspronkelijk nabij Sluis 
XI aan de Zuid-Willemsvaart. De molen werd in 1738 verbouwd en 
is in 1954 gerestaureerd. In 1978 werd de molen verplaatst naar de 
huidige locatie. In september 2009 werd de molen opnieuw grondig 
gerestaureerd. 

23. Mariakapelletje op de hoek Vaarselstraat/Floreffestraat. Dit 
is een kapelletje ter ere van Maria, Moeder van Brabant. Het werd 
gebouwd in 1939 en het beeld werd gemaakt door Manus Evers uit 
Tilburg.
 
Deze Monumentenfietsroute 1 eindigt in het centrum van Someren 
bij het VVV, De Meer 21a.
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MONUMENTENFIETSROUTE 1 
Someren-Dorp/Lierop
Deze Monumentenfietsroute is 18 km lang en voert u langs een 
aantal monumenten en bezienswaardigheden in Someren-Dorp en 
Lierop. Het startpunt is bij VVV Someren, De Meer 21a.
Tip: de objecten 1 t/m 9 bevinden zich op of nabij het Wilhelmina-
plein. Deze kunnen ook  wandelend bezocht worden, daarna gaat u 
fietsend via de Speelheuvelstraat richting object 10. 

1. Bronzen Vrouwenfiguur op het pleintje bij het VVV-agentschap. 
Geschonken door Gasbedrijf Peelland bij gelegenheid van de 
opening van Kantoor Gasbedrijf te Deurne. De kunstenaar was 
beeldhouwer Harry Storms.

2. D’n Bouwvakker aan het Wilhelminaplein bij café D’n Boemelaer. 
Geschonken door Bouwbedrijf Wijnen ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan. Gemaakt door beeldhouwer Niek van Leest uit 
Lage Zwaluwe.

3. Kennedy borstbeeld aan de linkerzijde van de bordesmuur 
van het gemeentehuis. Geschonken bij gelegenheid van het 20 
jarig bestaan van de Kennedymars door J.O.E.K. (Jongeren onder 
elkaar). J.O.E.K is organiseert sinds 1963 in het 1e  weekend van juli de 
Kennedymars in Someren.

4. Gemeentehuis met o.a. glas-in-lood ramen aan het Wilhelmina-
plein (zie informatiebord aan de zij-ingang). Het oorspronkelijke 
gemeentehuis werd gebouwd in 1936 door aannemer Frans van Bree. In 
1980 werd het gebouw ingrijpend verbouwd met een forse aanbouw aan 
de achterzijde. In de raadzaal hangen 4 gebrandschilderde glas-in-lood 
ramen. 
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