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PERSBERICHT

Heesch, september 2022

HEESCH - Op zondag 11 september is De Heemschuur opengesteld voor het publiek tijdens de Open 
Monumentendag Bernheze. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden in het kader van het 
thema ‘Duurzaam duurt het langst’. IVN Bernheze, Imkervereniging Sint Ambrosius Bernheze en 
Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ hebben de handen ineengeslagen om zich te presenteren aan het 
publiek rond duurzaamheid en biodiversiteit. Er zijn stands en er worden lezingen en presentaties 
gegeven.

Samenwerking
Tijdens de Open Monumentendag zijn meerdere locaties in Bernheze opengesteld voor het publiek. 
Diverse erfgoedorganisaties werken ieder jaar samen met de gemeente Bernheze in de Werkgroep 
Open Monumentendag Bernheze aan de voorbereiding van de Open Monumentendag. In de gemeente 
Bernheze zijn tijdens de Open Monumentendag 2022 opengesteld: Molen Windlust in Nistelrode, 
Molen Windlust in Vorstenbosch, De Kilsdonkse Molen, Kasteel Heeswijk, De Meierijsche 
Museumboerderij, de Abdij van Berne en De Heemschuur. De deelnemende locaties zijn opengesteld 
van 10.00 tot 17.00 uur en zijn gratis toegankelijk.

Fietstocht
Ten behoeve van de Open Monumentendag is een fietsroute uitgezet langs monumenten en bijzondere 
locaties in de gemeente Bernheze. De deelnemende locaties fungeren als startpunt. Daar zijn de 
fietsroutes ook verkrijgbaar tijdens de Open Monumentendag. De fietsroute bestaat uit twee lussen van 
elk 30 kilometer. Tijdens de route kunnen de deelnemers kennismaken met het gevarieerde landschap, 
de cultuur en natuur van de mooie gemeente Bernheze.

Imkervereniging Sint Ambrosius

Sint Ambrosius staat voor natuurbehoud en biodiversiteit. De bij is uitermate belangrijk voor de 
instandhouding van de natuur en de vereniging wil de bijenhouderij bevorderen in de breedste zin van 
het woord en opkomen voor de belangen van de imkers. Door middel van lezingen en 
voorlichtingsavonden wordt informatie gegeven over honing, drachtverbetering, bedrijfsmethoden, 
ziektebestrijding, natuurbehoud en allerlei onderwerpen die dicht bij de natuur staan. Een imker is 
immers een natuurvriend.

IVN Bernheze
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IVN Bernheze zet zich al jarenlang in voor het behoud van natuur en landschap in de gemeente 
Bernheze. Dankzij vele vrijwilligers zet de vereniging zich in voor behoud en onderhoud van het 
landschap en natuureducatie in samenwerking met diverse partners. Kennisoverdracht en 
bewustzijnsbevordering vindt plaats via wandelingen, excursies, cursussen, opleidingen en lezingen. 
IVN wil bijdragen aan het herstel van de balans tussen mens en natuur en de teruggang van
de biodiversiteit helpen tegengaan. IVN wil mensen aanzetten tot duurzaam gedrag en bijdragen aan 
het creëren van een duurzame samenleving.

Startpunt Heesch

De Heemschuur is tijdens de Open Monumentendag opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur. Het adres is: 
Schoonstraat 35 in Heesch. Tijdens deze dag is informatie verkrijgbaar van IVN Bernheze, 
Imkervereniging Sint Ambrosius Bernheze en Heemkundekring ‘De Elf Rotten’. Koffie en thee zijn 
gratis verkrijgbaar. Gedurende de dag zijn er lezingen en presentaties in de grote zaal. Er zijn 
publicaties te koop van de heemkundekring en het museum kan bezocht worden.


