
Het Oude Raadhuis
’t Dorp 61 
11.00 - 17.00 uur

Foto-expositie ‘Zinnebeelden’ 
Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ organi-
seert in samenwerking met Weerdenburg 
Web Works een fototentoonstelling 
in het oude raadhuis in Heesch. De 
expositie toont foto’s, gemaakt door Ad 
Ploegmakers en Marcel van der Steen, 
die vanuit hun eigen beleving zinne-
beelden op de gevoelige plaat hebben 
vastgelegd. Iconen en symbolen in en bij 
monumentale gebouwen, die een diepere 
betekenis hebben, iets zeggen over of 
iets toevoegen aan de betekenis van die 
gebouwen. De fotografen proberen de zin 
van de beelden te versterken, door 
er een eigen laag aan toe te voegen.

www.de-elf-rotten.nl
www.weerdenburg.nl

Molen Windlust
Molenerf 1, Nistelrode
11.00 – 17.00 uur

Heemkundekring Nistelvorst in 
samenwerking met de molenaars 
Heemkundekring ‘Nistelvorst’ heeft in 
het kader van de Open Monumentendag 
2016 molen ‘Windlust’ gekozen als icoon 
van Nistelrode. Samen met de molenaars 
verzorgt zij een tentoonstelling in een 
tent bij de molen over de geschiedenis 
van de molen en de molenaars. Ze 
belichten de iconen en symbolen van 
de molen en brengen de kringloop van 
het graan in beeld. De molenaars geven 
tekst en uitleg en de molen is in bedrijf. 
Voor of na het bezoek kan men genieten 
van een meergranenpannenkoek met 
koffie, thee of fris.

www.nistelvorst.nl

Programma 
Open Monumentendag Bernheze
11 september 2016

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement 
in het tweede weekend van september, waarbij 
duizenden monumenten in Nederland gratis 
toegankelijk zijn voor publiek. 

symbolen
&

Molen Windlust
Kerkstraat 22
11.00 – 17.00 uur

Iconen gekoppeld aan Windlust 
Molen Windlust is een ronde stenen 
beltmolen en draait onder beheer van 
twee vrijwillige molenaars. Het program-
ma voor 11 september is ‘Iconen 
gekoppeld aan Windlust’. Onder in de 
molen is een presentatie van het thema 
in beeld en geluid. Boven in de molen 
krijgt u een persoonlijke rondleiding 
van de molenaar. Voor de gasten is er 
koffie, thee of limonade.

Open Monumenten Klassendag

Op vrijdag 9 september is de landelijke 
Open Monumenten Klassendag. 
Heemkundekring Nistelvorst heeft 
samen met de molenaars een mooi 
programma voorbereid. In Bernheze 
brengen de groepen 7 en 8 van De 
Beekgraaf en groep 7 van ‘t Maxend een 
bezoekje aan de molen in Nistelrode. 
De kinderen werken in kleine groepen 
aan opdrachten in de vorm van een 
circuit. Elke 15 minuten wisselen de 
groepen. Ze maken onder andere 
kennis met de iconen en symbolen 
van de molen en de kringloop van het 
graan naar verschillende soorten meel.

Nistelrode VorstenboschHeesch

Meer informatie over alle geopende monumenten in Nederland vindt u op www.omd.nl

Nistelrode



Meierijsche Museumboerderij i.s.m. 
Heemkundekring De Wojstap

Meerstraat 28  
11.00 - 17.00 uur 

Samen met Heemkundekring De Wojstap 
en het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk 
zorgt de museumboerderij voor een 
boeiend en kleurrijk spektakel. 
grote fototentoonstelling en vertellingen 
over ‘iconen en symbolen op boerderijen 
in onze dorpen’  
demonstratie oude kleding en gebruiken 
van toen 
dieren knuffelen
we bakken lekker brood en pannenkoeken 
gezellige muziek op het terras
demonstratie beeldhouwer, keramiek,  
glas-in-lood, oude machines en beroepen 
spelletjes voor de kinderen
in ‘den hof’ vertellen we over de vele 
oudhollandse groenten en planten die 
er groeien
demonstratie Sint Willebrordusgilde 
van zijn prachtige collectie van zilveren 
schilden en andere voorwerpen en 
de gewoonten en gebruiken van een 
gilde zoals vendelzwaaien, trommen, 
groepstrommen en stokkenmars

www.museumboerderij.nl 
www.dewojstap.nl
www.willebrordus.nl  

Abdij van Berne

Abdijstraat 49
14.00 - 17.30 uur    

Iconen van de Abdij van Berne 
De abdij heeft een bijzondere iconen- 
collectie die u op deze Open Monumen-
tendag kunt bewonderen in de kapittelzaal. 
Maar er is nog veel meer te zien in en rond 
de abdij: de bijzondere tuin, Boekhandel 
Berne en het aanliggende Proeflokaal van 
het (nieuwe) Berne Abdijbier.

www.abdijvanberne.nl

Fietstocht langs monumenten
De Wojstap heeft samen met de 
Museumboerderij een verrassende fiets-
speurtocht uitgezet, speciaal voor Open 
Monumentendag. Bij de Museumboerderij, 
de Kilsdonkse Molen en de Abdij van 
Berne kun je op 11 september de 
kleurrijke folder van die fietsroute krijgen. 
Leuk voor het hele gezin en gratis. De 
fiets-speurtocht door Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek begint en eindigt bij deze 
drie monumenten. De tocht, die ook na 
11 september gefietst kan worden, is leuk 
voor jong én oud!

www.museumboerderij.nl 
www.dewojstap.nl
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Heeswijk Dinther

De Kilsdonkse Molen

Kilsdonkseweg 4-6 
zaterdag en zondag 
10.00 - 17.00 uur  

Deze combinatie van een korenmolen en 
een oliemolen met een gecombineerde 
aandrijving door wind- en waterkracht 
is uniek in Europa. Tijdens de Open 
Monumentendagen draaien de beide 
molens en ze zijn gratis te bezichtigen. 
Het bezoekerscentrum is open.
Op een molen zijn diverse symbolen en 
iconen te vinden, zo ook bij de Kilsdonkse 
Molen. Ga op ontdekkingstocht en luister 
naar de verhalen die erbij horen.
Op het terrein van De Kilsdonkse Molen 
zijn meerdere foto’s en afbeeldingen van 
symbolen te vinden. U kunt zelf gaan 
ontdekken waar ze terug te vinden zijn in 
en aan de molens. 

Gidsen staan klaar om u in de molens te 
begeleiden om symbolen en iconen te 
ontdekken. Een ware zoektocht en niet 
alleen leuk voor kinderen.

www.kilsdonksemolen.nl

In tegenstelling tot de andere 
monumenten is de Kilsdonkse Molen 
zowel zaterdag als zondag geopend

De 30ste Open Monumentendag, in 
het weekend van 10 en 11 september, 
heeft als thema ‘iconen en symbolen’. 
Het zijn twee termen die vaak door 
elkaar heen worden gebruikt. 
Het zijn dan ook allebei aanduidingen 
voor objecten en beelden die een 
bijzondere betekenis hebben. 

In Bernheze zijn op 11 september 
veel monumenten gratis toegankelijk. 
In deze programmafolder hebben wij 
de monumenten en activiteiten per 
kern voor u op een rijtje gezet. Wij 
nodigen u van harte uit om op 11 
september zelf te ervaren hoe bijzonder 
en mooi onze monumenten zijn.


