
OPEN 
MONUMENTENDAG 
BERNHEZE 

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 

‘Duurzaamheid duurt het langst’

NISTELRODE
Molen Windlust 
Molenerf 1 
11 september
11.00 tot 17.00 uur

VORSTENBOSCH
Molen Windlust 
Kerkstraat 22 
11 september
11.00 tot 17.00 uur

 

Kasteel Heeswijk 
is een top-
monument van 
Europese allure

De molen van Nistelrode 
- een korenmolen - werd 
vermoedelijk rond 1550 
gebouwd. Drie vrijwillige 
molenaars zorgen voor het 
onderhoud van de molen en 
verzorgen rondleidingen voor 
belangstellenden. Je bent 
van harte welkom voor een 
rondleiding door de molen 
of je kunt op eigen houtje 
met een informatiefolder 
de molen bezoeken. 
Voor de kinderen zijn er 
oud-hollandse spelletjes. 
Dorsclub De Stofvreters 
bestaat uit hobbyisten en 
verzamelaars van oude 
landbouwwerktuigen. Ze 
oogsten en dorsen graan 
met oude machines en 
proberen deze te bewaren 
en zo nodig te restaureren. 
Door er met regelmaat 
mee te werken worden 
ze in goede staat 
gehouden. Ze zijn op Open 
Monumentendag aanwezig 
met een standje en voor 
demonstraties. Koffie, 
thee en fris verkrijgbaar.

Open Monumentendag wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland in samenwerking met de Vriendenloterij en lokale comités 

door het hele land. Zeven monumenten in Bernheze openen zondag 11 september gratis hun deuren met als thema ‘Duurzaamheid’. 

Er zijn twee fietstochten uitgezet langs monumenten en bijzondere plekken. Een door Heesch en Nistelrode, de andere door 

Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch. De fietsroutes zijn met elkaar verbonden. De startpunten 

zijn bij alle deelnemende monumenten, waar ook de fietsroutes verkrijgbaar zijn. Voor actuele informatie 

kijk op www.openmonumentendag.nl en de websites en sociale media van de deelnemende monumenten.

De molen werd gebouwd 
in 1860, oorspronkelijk als 
grondzeiler. Na diverse 
restauraties is deze nu een 
beltmolen en draait onder 
beheer van twee vrijwillige 
molenaars. Bij voldoende 
wind draait molen Windlust 
en wordt er gemalen. De 
molenaars leiden je rond 
en vertellen over de 
werking en historie 
van deze prachtige 
maalvaardige molen. 
Voor bezoekers 
die niet naar 
boven kunnen, is 
het maalproces 
te volgen op een 
monitor. Presentatie 
van diverse molen-
filmpjes. Koffie, thee 
en frisdrank staan 
klaar.

HEESWIJK DINTHER
Kasteel Heeswijk  
Parkeerplaats 
Kanaaldijk Noord 
11 september 
10.00 tot 17.00 uur 

  

Kasteel Heeswijk is een 
Topmonument van Europese 
allure. De rijke geschiedenis 
van dit machtige monument 
kun je beleven in en rondom 
het kasteel. Wandel mee met 
de Waterwandeling over het 
landgoed en kom meer te 
weten over het belang 
van water op en rondom 
het kasteel.

Water is heel belangrijk 
voor kastelen. De slotgracht 
zorgde voor verdediging 
en de rivier zorgde ervoor 
dat bewoners makkelijk en 
snel op hun buitenplaats 
konden komen vanuit de 
stad. Ook bij kastelen is 
het noodzakelijk dat er aan 
waterbeheer wordt gedacht. 
De waterwandeling start op 

het kruispunt van de Zuid 
Willemsvaart, rivier de Aa en 
het begin van de historische 
laan naar Kasteel Heeswijk. 
Wat deze 3 punten gemeen 
hebben? Water!

Download vooraf alvast 
hier de app: 
Waterwandeling Kasteel 
Heeswijk | izi.TRAVEL
Vertrekplaats Water-
wandeling: 
Parkeerplaats Kasteel

www.kasteelheeswijk.nl

Meierijsche 
Museumboerderij 
Meerstraat 28 
11 september 
10.00 – 17.00 uur

  

In en rondom het museum 
ontdek je hoe men leefde, 
woonde en werkte op een 
boerderij in de Brabantse 
Meierij, tussen 1880 en 
1930. Er is een historische 
groenten/bloementuin en 
in het seizoen verkopen ze 
lekkere boerderijproducten.
Heemkundevereniging ‘De 
Wojstap’ laat in een film zien, 
hoe DUURZAAM er vroeger 
geleefd werd. De deskundige 
gidsen vertellen alles over de 
eeuwenoude boerderij, met 
zijn lage zijmuren, rieten kap, 
eiken spanten en gebinten, 
vensters voor de ramen 
tegen kou en warmte, zonder 
gas en elektriciteit. 

Er is een demonstratie 
van oude ambachten. 
Een mini-cursus: ‘lopen op 
klompen’ of leren fietsen op 
een antieke (transport)fiets is 
mogelijk voor jong en oud. 

Ze serveren boerenstruif, een 
Cuneraslukske en speciaal 
gebakken boerenvloerbrood.
Op het terras is er de hele 
dag levende muziek. 

De Kilsdonkse Molen  
Kilsdonkseweg 4-6 
11 september
11.00 tot 17.00 uur

 

De Kilsdonkse Molen is een 
dure maar duurzame molen. 
Na de brand in 1842 wordt 
er direct gestart met de 
wederopbouw van de molen 
en nu met de nodige kennis 
van duurzaam materiaal 
staal en ijzer.  
 
Een voorbeeld hiervan is 
het kettingkruiwerk, een 
mechanisme om de wieken 
op de wind te zetten. Dit 
is de enige molen die dit 
nog heeft. Wind en water 
laten de molens duurzaam 
functioneren in hun 
natuurlijke omgeving.

De molens draaien en de 
molenaars zijn aanwezig om 
u alles te vertellen over de 
werking van de molens.De 
Fluisterboot vaart. (niet gratis)

Er is ook een 
verhalenverteller.

Het gezellige bezoekers-
centrum voor een drankje 
en hapje is geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur.

www.kilsdonksemolen.nl  

Abdij van Berne
Abdijstraat 49
11 september 
14.00 tot 17.00 uur

    

Abdij van Berne (geopend 
tussen 14.00 en 17.00 uur) 
In de abdij worden de 
toekomstplannen voor het 
abdijcomplex gepresenteerd.

Erfgoeddeskundige Rien 
de Visser geeft vanuit een 
brede, gedifferentieerde 
en flexibele erfgoed-als-
vectorlijn benadering een 
lezing over het verduur-
zamen van erfgoed. 
Tijdstip: 14.00 uur 
en 16.00 uur

Gijs Verkuijlen zal namens 
gemeente Bernheze een 
presentatie geven over het 
onderwerp monumenten  
en duurzaamheid. Hierbij  
wordt met name ingegaan op 
de praktische mogelijkheden 
en knelpunten die het 

HEESCH
De Heemschuur
Schoonstraat 35 
11 september
10.00 tot 17.00 uur

 

Sinds 1987 biedt De 
Heemschuur onderdak aan 
Heemkundekring ‘De Elf 
Rotten’. 

Je vindt er een museale 
collectie met klederdrachten, 
archeologie, landbouwwerk-
tuigen en -gereedschappen, 
ambachten en beroepen 
en nog veel meer. Het pand 
herbergt ook een bibliotheek 

verduurzamen van monu-
menten met zich meebrengt.
Tijdstip: 15.00 uur

Proeflokaal (geopend 
tussen 11.00 en 17.00 uur)
De Stichting Berne Abdijbier 
stelt zich ten doel om door 
de ontwikkeling en verkoop 
van de Berne Abdijbieren 
de Norbertijnen te onder-
steunen bij het in stand 
houden van hun cultureel 
erfgoed: de Abdij van Berne.
• Het Proeflokaal is een   
 ontmoetingsplaats met  
 de Abdij van Berne als  
 decor. Voor vele fietsers  
 en wandelaars een sfeervol  
 rustpunt. Binnen maar  
 ook buiten op het terras  
 kun je genieten van een  
 Berne Abdijbier of een  
 andere versnapering. 

en archief en er vinden 
bijeenkomsten, ontvangsten 
en lezingen plaats. 

In het kader van het thema 
‘Duurzaamheid’ is een 
gevarieerd programma 
samengesteld met lezingen 
en presentaties van IVN 
Bernheze en Bijenvereniging 
Sint Ambrosius die zich met 
duurzaamheid bezighouden. 
De Heemschuur is tevens 
startpunt voor de fietstocht 
langs monumenten en 
bijzondere plekken. 

Kom langs voor abdijproducten, 
waaronder kaarsen, honing, Berne 
Abdijbier en inspirerende geschenken

• De rondleidingen met  
 proeverij kun je reserveren  
 via de website  
 www.berneabdijbier.nl
• Vanuit het Proeflokaal  
 zijn ook wandel- en  
 fietsarrangementen  
 beschikbaar

Berne Boek- en 
Abdijwinkel (geopend 
tussen 11.00 en 17.00 uur)
• In boekhandel Berne vind  
 je de grootste selectie  
 religieuze boeken in  
 Nederland en België.
• Daarnaast kun je in  
 de winkel terecht voor  
 abdijproducten, waaronder  
 kaarsen en honing, Berne  
 Abdijbier en inspirerende  
 geschenken. 

www.berneboek.com


