Ommetje Abdij van Berne
Afstand 3,6 km
Wandelroute
1. Verlaat het proeflokaal en ga linksaf
2. Op de weg linksaf, Abdijstraat
3. Na huisnummer 55 linksaf graspad volgen. Langs de parkeerplaats, LA naar de
Schuurakker; RD wordt Essenburgh
U loopt langs en nieuwe wijk waar de straatnamen een verwijzing zijn naar de
vestigingen van de Norbertijnen in Nederland. Er staan oude knotwilgen die vroeger
op de grens stonden tussen Heeswijk en Dinther.
4. Aan het eind van het pad LA Dintherveldsestraat gaat over in Pater van den
Elsenstraat
U loopt door de Pater van den Elsenstraat. Gerlacus van den Elsen (1853-1925) was
een pater van de Abdij van Berne en werd wel de Boerenapostel genoemd. Hij zette
zich in voor de belangen van de noodlijdende boeren en heeft een bijdrage geleverd
aan het ontstaan van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Ook de
Boerenleenbank (nu onderdeel van de Rabobank), dankt zijn ontstaan aan hem. Ook
startte hij in 1886 in de Abdij het Gymnasium St. Norbertus de voorloper van het
huidige Gymnasium Bernrode. In de torenmuur van de aanbouw van de Abdijkerk is
een hoeksteen te zien met zijn beeltenis. Deze deel van de Abdijkerk is in 1927
gebouwd met medewerking van de NCB.
5. 1ste straat RA Meerstraat
6. 1ste straat LA Muggenhoek
7. Aan het einde op kruising LA Lariestraat
De Lariestraat is een van de oudste straten van Heeswijk. Hier staan nog een aantal
oorspronkelijke boerderijen. Aan de rechterhand staat een huis met aan de gevel drie
dobbelstenen. Links is de begraafplaats van de NH- gemeente. Vlakbij de kruising
staat rechts de oude (hoef)smederij van Frans Thomassen.
8. Aan het eind kruispunt oversteken Abdijstraat
De Abdijstraat wordt omzoomd door oude beuken Rechts staan de gebouwen van
verzorgingshuis Laverhof en van Gymnasium Bernrode. Dit gymnasium werd gestart
door de Norbertijnen en was eerst een onderdeel van de Abdij.
9. Ga linksaf door de poort van de Abdij
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.
10. Bezoek het proeflokaal. Tijd voor …….

