
B E R N A R D U S  ( F I E T S ) R O U T E
Deze prachtige route door het West-Brabantse polderland leidt u langs alle locaties van de Bernardusdagen. 
De tocht is te vinden op: Route.nl - Route 1005536.

E X P O S I T I E
B E R NA R D U S DA G E N  2 0 2 1
Hoeven - Oudenbosch - Oud Gastel - Wouw

WOUW 
   was één van de vier parochies die eeuwenlang in handen waren

                                    van de Bernardusabdij. Na de Franse Revolutie brachten ze hier 
hun grootste kerkschat in veiligheid: de barokke koorbanken uit de abdijkerk. Helaas 
ging deze kunstschat in 1944 alsnog verloren, toen de kerk door het terugtrekkende 
Duitse leger in puin werd geschoten. De beelden konden gelukkig net op tijd in veiligheid 
worden gebracht. Na de herbouw van de kerk kregen negentien beelden van cisterciënzer 
heiligen in het koor van de kerk een ereplaats.          Bernardusexpositie en kerk open: 
vanaf  1 juli 2021 alle zondagen van 14.00 tot 17.00 uur en tijdens de Bernardusdagen. 

Deze zomer vinden voor de vijfde maal de Bernardusdagen plaats. Ruim 700 jaar lang 
hebben in West-Brabant cisterciënzer monniken gewoond. Monniken van de Vlaamse 
Bernardusabdij hadden vier parochies in handen: Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en 
Wouw. Tijdens de Bernardusdagen worden in de vier dorpskerken exposities ingericht over de 
eeuwenlange band van West-Brabant met de abdij. Een unieke kans om de vier bijzondere 
monumenten te bezoeken die speciaal tijdens deze dagen hun deuren openen voor publiek.

22 & 29 AUGUSTUS en 5 & 11 & 12 SEPTEMBER 2021
                                                                      (OPEN MONUMENTENWEEKEND)

              www.ber nardusda gen.n l

* Hoeven: Kerk van St. Jan de Doper  
   Sint Janstraat 40A, 4741 AR Hoeven 
* Oudenbosch: Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara 
   Markt 57, 4731 HN Oudenbosch
* Oud Gastel: Sint-Laurentiuskerk  
   Kerkstraat 3, 4751 HL Oud Gastel
* Wouw: Sint-Lambertuskerk  
   Torenplein 1, 4724 BX Wouw

Bernardusabdij te Hemiksem ca. 1700

B E R NA R D U S DA G E N  2 0 2 1
Oudenbosch

Oud Gastel
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Parkeren en entree gratis
Adressen, openingstijden, Bernardus fietsroute zie: www.bernardusdagen.nl  
of  volg ons op facebook.com/bernardusdagen.nl
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HOeven Tijdens de Bernardusdagen is hier een tentoonstelling te 
zien over de verering van Bernardus als patroon van het vee. Bernardus van Clairvaux 
was tot midden vorige eeuw een populaire heilige bij veeboeren. Dat is nog te zien in de 
parochiekerk van Hoeven. Naast het Bernardusbeeld hangen ex voto’s (geschenkjes) als 
dank werden geschonken bij de genezing van een koe, paard of  varken. Een laatste kans 
om deze bijzondere kerk te komen bewonderen want deze kerk sluit eind 2021 en krijgt 
een nieuwe functie als Dorpshuis. Open tijdens de Bernardusdagen van 14.00 tot 17.00 uur. 

OUdenbOscH De bevlogen cisterciënzer monnik Willem 
Hellemons was de schepper van de basiliek. Ook speelde hij een belangrijke rol bij de 
werving van de Zouaven. Tijdens de Bernardusdagen is een tentoonstelling te zien over 
deze excentrieke bouwpastoor en worden in de kerk de cisterciënzer sporen uitgelicht. 
Hier is ook de tijdsbalk te zien die de geschiedenis van de Bernardusabdij en zijn Brabantse 
bezittingen in beeld brengt. Expositie Bernardusdagen te zien vanaf  22 augustus t/m 12 
september alle dagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

OUd GAsTeL In de jaren zestig ondergingen veel katholieke 
kerken in Nederland een make-over: veel muurschilderingen verdwenen onder een laag 
witte verf. De cisterciënzer pastoors van Oud Gastel waren blijkbaar geen voorstander 
van deze nieuwe mode: in de kerk bleef  alles zoals het was. Een bezoek aan deze kerk 
voelt daarom aan als een reis terug in de tijd. De kunstvoorwerpen die herinneren aan 
de band met de cisterciënzer monniken zijn tijdens de Bernardusdagen voorzien van 
informatiepanelen. Open tijdens de Bernardusdagen van 13.00 tot 17.00 uur. 


