Ommetje Abdij van Berne -“Durp”
Afstand 2 km
Wandelroute
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vanuit het Proeflokaal LA (richting Abdijstraat), LA Abdijstraat
Abdijstraat gaat over in Heilarensestraat
Na huis met nummer 53a (goed kijken) voetpad RA (Doctor Heijmansstraat)
Kruising met Abt van de Venstraat RD
T-splitsing LA (Clemens van den Bergstraat)
1ste pad RA
Kruising (Donkeren Dijk) RD (Emmastraat)
Aan het einde van de Emmastraat (net voor Hertenkampje) LA, vervolgens RA en weer RA
(Irenestraat)
9. Hertenkampje
Na de sloop van het voormalige bejaardenhuis Ter Weer (stond links van het Hertenkampje)
is een stichting opgericht en die heeft het beheer van dit kampje op zich genomen. Vele
vrijwilligers zorgen met financiële ondersteuning van sponsoren en vanuit acties voor de
dieren die daar leven.
10. RD tot Plein 1969
In 1969 zijn de voormalige gemeenten Heeswijk en Dinther samengevoegd tot de gemeente
Heeswijk-Dinther. Beide voormalige gemeenten hadden elk een eigen gemeentehuis en de
nieuwe gemeenteraad heeft besloten om op de grens van beide voormalige gemeenten een
nieuw gemeentehuis te realiseren. Achter dit gemeentehuis is een groot plein gerealiseerd
(Plein 1969). Dit plein is recent geheel gemoderniseerd.
In 1994 is de gemeente Heeswijk-Dinther met Nistelrode en Heesch opgegaan in de gemeente
Bernheze. In Heesch staat het gemeentehuis en het ‘oude’ gemeentehuis van HeeswijkDinther is omgebouwd tot winkelcentrum met appartementen erboven.

11. Loop diagonaal over het plein naar het westen
12. Draai voor de winkel van Van Zoggel Wonen om en bekijk muurschildering
Ter ere van het 25-jarig bestaan van de gemeente Bernheze is in 2019 door kunstenaar
Tymon de Laat deze enorme wandschildering van een Zuid-Amerikaanse vrouw aangebracht.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ga de Jonker Speelmanstraat in, T-splitsing RA (de Flerustraat)
T-splitsing LA (Graaf Wernerstraat)
1ste straat RA (Pastoor Maasstraat), weg volgen
T-splitsing met Zijlstraat: RD bij parkeerplaats verzorgingstehuis
Paadje pal langs het verzorgingshuis in en een stukje door de tuin tot 1ste paadje RA
Voor cultureel centrum LA en voorbij het gymnasium RA
Loop langs de 100 jaar oude Gele Treurwilg en aan de andere kant van de Abdijstraat ziet u
de Abdij liggen.

Links staat nog het oude slotje uit 1857 waar de Abdij begon. Aan de rechterkant
staat de Abdijkerk en het Abdijhuis. Als u richting het proeflokaal loopt linksaf gaan
naar de ecologische siertuin met een vlinder- en plantentuin. Er is ook een kruidentuin
en een klein hopveld, een grondstof voor bier.
Bezoek ook de boekwinkel rechts naast het proeflokaal. Hier hebben ze mooie boeken
en verkopen ze Abdijproducten als kaas, kaarsen, honing, wijn en Berne Abdijbier.
20. Bezoek het proeflokaal en daar is het tijd voor ……….

