
zondag 
12 sept
2021

Tijdens de VriendenLoterij Open Tijdens de VriendenLoterij Open 
Monumentendag 2021 (11 & 12 september) Monumentendag 2021 (11 & 12 september) 
staat inclusie centraal. Inclusie betekent staat inclusie centraal. Inclusie betekent 
hier dat iedereen welkom is in onze hier dat iedereen welkom is in onze 
monumenten. monumenten. 

Open Monumentendag verbindt mensen met Open Monumentendag verbindt mensen met 
monumenten en laat zien dat de verhalen en monumenten en laat zien dat de verhalen en 
schoonheid van monumenten een verrijking schoonheid van monumenten een verrijking 
voor onze leefomgeving en onszelf zijn. Het voor onze leefomgeving en onszelf zijn. Het 
gaat om plekken waar mensen elkaar kunnen gaat om plekken waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. In elk gebouw hebben mensen ontmoeten. In elk gebouw hebben mensen 
gewoond, gewerkt en geleefd. De verhalen van gewoond, gewerkt en geleefd. De verhalen van 
die mensen willen we zichtbaar maken.die mensen willen we zichtbaar maken.
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Hoewel de Heemkamer geen monument Hoewel de Heemkamer geen monument 
is, stelt de heemkundekring deze op Open is, stelt de heemkundekring deze op Open 
Monumentendag graag open voor publiek. Monumentendag graag open voor publiek. 
Sinds 1996 zitten ze in deze voormalige Sinds 1996 zitten ze in deze voormalige 
meisjesschool, welke ze huren van het Sint meisjesschool, welke ze huren van het Sint 
Barbaragilde. In de loop der jaren is er heel Barbaragilde. In de loop der jaren is er heel 
wat verzameld, zoals de voorwerpen die in wat verzameld, zoals de voorwerpen die in 
bruikleen zijn van de gemeente, de glas-in-bruikleen zijn van de gemeente, de glas-in-
loodramen van het voormalige gemeentehuis loodramen van het voormalige gemeentehuis 
en de archeologische vondsten. De leden van en de archeologische vondsten. De leden van 
de heemkundekring kunnen u er alles over de heemkundekring kunnen u er alles over 
vertellen. De koffie staat klaar! Het is de vertellen. De koffie staat klaar! Het is de 
moeite waard om hier een kijkje te nemen. moeite waard om hier een kijkje te nemen. 
De Heemkamer is het hele jaar open op De Heemkamer is het hele jaar open op 
woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. 

www.dewojstap.nl

HEESWIJK-DINTHER
Heemkundekring 
De Wojstap

KASTEEL HEESWIJK 
21 september  KasteelconcertKasteelconcert
25 en 26 september Fenics FantasyFenics Fantasy
10 oktober  KoffieconcertKoffieconcert
19 oktober  KasteelconcertKasteelconcert
24 oktober  VriendenmiddagVriendenmiddag

12 nov. tm 5 dec.  SinterklaasprogrammaSinterklaasprogramma
30 november KasteelconcertKasteelconcert
26 dec tot 9 jan Kerstival Kerstival 

KILSDONKSE MOLEN
18 december  MidwinterfeestMidwinterfeest

agenda
evenementen 2021 - 2022

Bij voldoende wind draait molen Windlust Bij voldoende wind draait molen Windlust 
en wordt er gemalen. De molenaars leiden en wordt er gemalen. De molenaars leiden 
u rond en vertellen over de werking en u rond en vertellen over de werking en 
historie van deze prachtige maalvaardige historie van deze prachtige maalvaardige 
molen. Afhankelijk van de dan geldende molen. Afhankelijk van de dan geldende 
maatregelen kunnen er niet teveel maatregelen kunnen er niet teveel 
bezoekers tegelijk in de molen en moet bezoekers tegelijk in de molen en moet 
u misschien even wachten. Koffie, thee u misschien even wachten. Koffie, thee 
en frisdrank staan klaar. Ondertussen en frisdrank staan klaar. Ondertussen 
kunt u kijken naar een kunt u kijken naar een 
presentatie over molens.presentatie over molens.

Standerdmolen Windlust in Nistelrode behoort tot Standerdmolen Windlust in Nistelrode behoort tot 
een van de oudste en bijzondere monumenten een van de oudste en bijzondere monumenten 
van de gemeente Bernheze. Onlangs gevonden van de gemeente Bernheze. Onlangs gevonden 
stukken door Heemkundekring Nistelvorst wijzen stukken door Heemkundekring Nistelvorst wijzen 
erop dat de molen mogelijk zelfs uit 1453 stamt.erop dat de molen mogelijk zelfs uit 1453 stamt.

•• Vanaf 11.30 uur start ieder uur een rondleiding; Vanaf 11.30 uur start ieder uur een rondleiding;
•• Met een folder kun je ook zelf een rondleiding   Met een folder kun je ook zelf een rondleiding  
 doen door de molen; doen door de molen;
•• Kinderactiviteiten waaronder pannenkoeken   Kinderactiviteiten waaronder pannenkoeken  
 bakken en zelf graan malen; bakken en zelf graan malen;

•• Eenvoudige educatieruimte. Hier kunnen   Eenvoudige educatieruimte. Hier kunnen  
 bezoekers onder andere de verschillende  bezoekers onder andere de verschillende 
 molens bekijken die ons land kent; molens bekijken die ons land kent;
•• Gezellig terras met zelfbediening:   Gezellig terras met zelfbediening:  
 koffie, thee en ranja. koffie, thee en ranja.

NISTELRODE
Molen 
Windlust

Molenerf 1  
12 september
10.00 - 17.00 uur

VORSTENBOSCH
Molen 
Windlust

Kerkstraat 22
12 september
10.00 tot 17.00 uur

Raadhuisplein 21a 
12 september 
van 10.00 tot 17.00 uur



Kasteel Heeswijk is een Topmonument van Kasteel Heeswijk is een Topmonument van 
Europese allure en behoort ook tot de ‘Heerlijkheid Europese allure en behoort ook tot de ‘Heerlijkheid 
Heeswijk-Dinther’. Het bestaat bijna duizend Heeswijk-Dinther’. Het bestaat bijna duizend 
jaar. De rijke geschiedenis van dit machtige jaar. De rijke geschiedenis van dit machtige 
monument kan beleefd worden in en rondom monument kan beleefd worden in en rondom 
het kasteel. Kasteel Heeswijk presenteert op het kasteel. Kasteel Heeswijk presenteert op 
Open Monumentendag voor elk wat wils, want Open Monumentendag voor elk wat wils, want 
ons monument is jullie monument.ons monument is jullie monument.

•• Tentenkamp waarin middeleeuwse smeden   Tentenkamp waarin middeleeuwse smeden  
 hun ambachtelijke vaardigheden demonstreren.   hun ambachtelijke vaardigheden demonstreren.  
  

Misschien mag je wel een handje meehelpen Misschien mag je wel een handje meehelpen 
 met de blaasbalg om het vuur aan te blazen?  met de blaasbalg om het vuur aan te blazen? 
•• In het kasteel flaneert de Groningse hofdansgroep   In het kasteel flaneert de Groningse hofdansgroep  
 Plaisir Courtois. Zij leren je in de Salon de   Plaisir Courtois. Zij leren je in de Salon de  
 adellijke  dansen die vroeger op het kasteel   adellijke  dansen die vroeger op het kasteel  
 werden gedanst. Kinderen in prinsessenjurken   werden gedanst. Kinderen in prinsessenjurken  
 en ridders hebben voorrang! en ridders hebben voorrang!
•• Muziekschool Wendy Wouters treedt op in  Muziekschool Wendy Wouters treedt op in 
 de Wapenzaal. de Wapenzaal.
  
www.kasteelheeswijk.nl

De Museumboerderij is een van de ‘Brabantse De Museumboerderij is een van de ‘Brabantse 
Juweeltjes’ en een van de 4 leden van de Juweeltjes’ en een van de 4 leden van de 
‘Heerlijkheid Heeswijk-Dinther’. Meer dan ‘Heerlijkheid Heeswijk-Dinther’. Meer dan 
100 jaar geleden leefden, werkten en sliepen 100 jaar geleden leefden, werkten en sliepen 
daar onze voorouders, onder één dak met hun daar onze voorouders, onder één dak met hun 
grote gezinnen en hun dieren. In de mooie, grote gezinnen en hun dieren. In de mooie, 
eeuwenoude boerderij laten onze enthousiaste eeuwenoude boerderij laten onze enthousiaste 
gidsen jou die tijd opnieuw beleven!  gidsen jou die tijd opnieuw beleven!  
• • Uitgebreide antiekmarkt waarop overtollig  Uitgebreide antiekmarkt waarop overtollig  
 antiek wordt aangeboden;  antiek wordt aangeboden; 
• • Markt met boerderijproducten, tongstrelend,  Markt met boerderijproducten, tongstrelend,  
 zoals ‘de jam, honing, brood en ‘slukske en   zoals ‘de jam, honing, brood en ‘slukske en  
 grappig zoals de vogelhuisjes, repen en  grappig zoals de vogelhuisjes, repen en 
 andere artikelen;  andere artikelen; 
••In de altijd verrassende historische groentenhof  In de altijd verrassende historische groentenhof  
 zijn allerlei groenten te bekijken en te proeven.  zijn allerlei groenten te bekijken en te proeven. 

• • Mini-filmtheater waarin oude films Mini-filmtheater waarin oude films 
 worden gedraaid; worden gedraaid;
• • Toeristische informatiekraam en een gezellig  Toeristische informatiekraam en een gezellig  
 terras voor een hapje en een drankje;  terras voor een hapje en een drankje; 
• • Speciale tijdelijke tentoonstelling: ‘Van Poffer tot  Speciale tijdelijke tentoonstelling: ‘Van Poffer tot  
 Pet’, met uitgebreide collectie Brabantse poffers,   Pet’, met uitgebreide collectie Brabantse poffers,  
 petten en hoeden uit het museum.  petten en hoeden uit het museum. 

www.museumboerderij.nl 
     

HEESWIJK-DINTHER
Meierijsche 
Museumboerderij

Meerstraat 28
12 september
10.00 - 17.00 uur

HEESWIJK-DINTHER
Kasteel 
Heeswijk

cabrio
pendel bus

Op 12 september rijdt een cabriobus 
van Kasteel Heeswijk naar de 
Kilsdonkse molen, vandaar naar de 
Abdij van Berne en vervolgens naar 
de Museumboerderij. Tussen 10.00 
en 16.00 uur rijdt de bus tussen 
deze 4 ‘Heerlijkheden’ op en neer. 
U mag gratis meerijden en kunt zo 
alle monumenten bezoeken.

Bernheze is trots op het prachtige monument Bernheze is trots op het prachtige monument 
aan de Aa in Heeswijk-Dinther, ook een van de aan de Aa in Heeswijk-Dinther, ook een van de 
4 ‘Heerlijkheden’. De molen is sinds 2009 volledig 4 ‘Heerlijkheden’. De molen is sinds 2009 volledig 
gerestaureerd en weer in gebruik genomen. Door gerestaureerd en weer in gebruik genomen. Door 
de eeuwen heen zijn deze molens een belangrijke de eeuwen heen zijn deze molens een belangrijke 
ontmoetingsplaats gebleven, waar iedereen gelijk ontmoetingsplaats gebleven, waar iedereen gelijk 
en welkom was. En er was altijd bedrijvigheid.en welkom was. En er was altijd bedrijvigheid.
  

• • Tijdens OMD zijn de molens in werking enTijdens OMD zijn de molens in werking en
 de molenaars aanwezig; de molenaars aanwezig;
• • Rondleidingen zover de coronamaatregelen Rondleidingen zover de coronamaatregelen 
 dit toelaten; dit toelaten;
• • Bezoekerscentrum geopend van 10.00-18.00 uur  Bezoekerscentrum geopend van 10.00-18.00 uur  
 voor een drankje, lunch of borrel voor een drankje, lunch of borrel

www.kilsdonksemolen.nl

HEESWIJK-DINTHER
De Kilsdonkse Molen

Het Brabants kloosterleven staat in het middelpunt Het Brabants kloosterleven staat in het middelpunt 
van de belangstelling. De Abdij van Berne, ook van de belangstelling. De Abdij van Berne, ook 
een van de 4 leden van de ‘Heerlijkheid Heeswijk-een van de 4 leden van de ‘Heerlijkheid Heeswijk-
Dinther’, viert dat het in 2021 precies 900 jaar Dinther’, viert dat het in 2021 precies 900 jaar 
geleden is dat de orde van de Norbertijnen werd geleden is dat de orde van de Norbertijnen werd 
gesticht door Norbertus van Gennep. Op Open gesticht door Norbertus van Gennep. Op Open 
Monumentendag organiseert de Abdij van Berne Monumentendag organiseert de Abdij van Berne 
een feestelijke kloostermarkt.een feestelijke kloostermarkt.

•• Lezingen in de abdij over het abdijleven, de   Lezingen in de abdij over het abdijleven, de  
 geschiedenis, de bibliotheek, over pelgrimeren   geschiedenis, de bibliotheek, over pelgrimeren  
 en spiritualiteit; en spiritualiteit;

•• Optredens in de abdijkerk; Optredens in de abdijkerk;
•• Groot terras met live-muziek; Groot terras met live-muziek;
•• Markt met huisgemaakte producten of diensten; Markt met huisgemaakte producten of diensten;
•• Regionale ambachten; Regionale ambachten;
•• ‘Stille’ kloosterlunch; ‘Stille’ kloosterlunch;
•• Openbare verkoop van overtollige abdijmeubelen; Openbare verkoop van overtollige abdijmeubelen;
•• Genieten van het Berne Abdijbier. Genieten van het Berne Abdijbier.

www.abdijvanberne.nl
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HEESWIJK-DINTHER
Abdij van Berne

Abdijstraat 49
12 september 
van 12.00 tot 17.00 uur

parkeren op Kanaaldijk 
Noord (N279 afrit Heeswijk, 
parallelweg)
12 september
10.00 tot 17.00 uur

Kilsdonkseweg 4-6
11 en 12 september
10.00 tot 17.00 uur


