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R.K.Bartholomeuskerk

Huize Bloemendael

Domaine Madelief

In 1804 kreeg Zevenbergschen Hoek een eigen kerk. Deze 
werd in 1886 vervangen door een grotere, van de bekende 
architect Carl Weber. Helaas was dit bouwwerk niet bestand 
tegen het oorlogsgeweld.De naoorlogse kerk is een ontwerp 
van de architecten J. Bunnik en F. Mol.

Huize Bloemendael, aan de Bloemendaalse Zeedijk, is een 
oud veerhuis. Het huis is in 1612 gebouwd door een Schot. 
Zijn familiewapen is aan de gevel te vinden. Dit grote huis is 
nog helemaal in oude staat. Johan Willem Friso van Nas-
sau-Dietz heeft hier in 1711 opgebaard gelegen. Hij verdronk 
in zijn koets op een veerpont over het Hollands Diep.

Wijngaard met rondleiding en uitleg.

Plein 4, 
Zevenbergschen Hoek

Bloemendaalse Zeedijk 39
Zevenbergschen Hoek

Hoge Zeedijk 13,
Langeweg 

1

2

3

exposanten: 
Yvon Hovig, schilderkunst 
John Schets, kunstvliegen
Els Heukels, spinnen
Jubileumconcert Cantzoni 11 sept 14.00uur.

exposanten: 
Ad en Annie v.d. Made
alles over wijn maken

De Kunst en Monumenten Route is inmiddels niet meer weg te denken uit de 
gemeente Moerdijk. De organisatie kan terugkijken op 16 geslaagde evenementen. 
De organisatie is begonnen onder de naam Kunst en Ambacht, daarna werd het 
Kunst en Cultuur en sinds 2020 is het Kunst en Monumenten Route Moerdijk. De 
Kunst en Monumenten Route valt samen met de Open Monumentendagen 
waardoor een unieke combinatie ontstaat, waarbij kunstenaars exposeren in de 
mooiste monumenten van de gemeente Moerdijk. Kunstenaars, bewoners, toeristen 
en geïnteresseerden bezoeken massaal de gratis opengestelde locaties.

Ook de 17e editie belooft weer een succes te worden. 33 Locaties, waarvan 20 
monumenten verspreid over de gemeente Moerdijk openen hun deuren en ruim 80 
kunstenaars met uiteenlopende kunstvormen tonen hun mooiste werk. 
Kunst en Monumenten Route is een onderdeel van Stichting Cultuur Moerdijk en 
wordt financieel ondersteund door Gemeente Moerdijk en Vriendenloterij Open 
Monumentendagen. Het landelijke thema voor de Open Monumentendagen is dit 
jaar “Duurzaamheid”. Wij sluiten als Kunst en Monumenten Route graag aan bij 
dit thema.

De werkgroep Kunst en Monumenten Route wenst u veel plezier en hoopt dat u 
volop zult genieten van de prachtige monumenten en de bijzondere kunst!

Voorwoord

3

Openingstijden:
Zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Let op: Kerken op zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Theetuin Boerderij 
Wijtvliet

De expositie is in de boerenschuur met zijn 6 paardenstallen 
uit 1948. Na de oorlog herbouwd nadat diverse schuren 
verloren waren gegaan bij de terugtrekking van de Duitsers. 
De boerderij is gelegen op een gors aan de Mark, de 
vroegere grens tussen Holland en Brabant. De polder is 
sinds 1530 in gebruik voor agrarische activiteiten. 
De theetuin is tijdens de expositie geopend.  

Krauwelsgors 5
Langeweg

4

exposanten: 
Annemiek van Oel, schilderkunst 
Joke v.d. Laar, mixed media, www.jokevandelaar.nl
Wim Bauer, beeldende- en dichtkunst
Annie Veldkamp, viltkunst, www.avlook.nl
Bea Hoeks-de Laat, fotografie, www.beafotografie.nl

16 sept. 19.30 uur: Lezing van Joep Hoeks ‘Een gors in de 
polders. De transformatie van het West-Brabants 
landschap’ Aanmelden en informatie bea-dick@home.nl

Verwijzingen in het programmaboekje:

Monumenten worden weergegeven met een :

Koffie - Thee  :

-De kleuren van de locaties tonen u welk weekend de deur open is.
-Op de laatste pagina vindt u een lijst van deelnemers. 
-Op de achterkant een plattegrond met alle locaties. 

Rood = 10-11 september open
Groen = 10,11-17,18 september open
Blauw = 17-18 september open

www.boerderijwijtvliet.nl
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Oude Suikerfabriek

Theater de Schuur
Bartholomeus kerk

Voormalig ketelhuis van de suikerfabriek in Zevenbergen. 
Een indrukwekkend industrieel erfgoed gelegen aan de 
Roode Vaart in Zevenbergen.

Vrijstaande schuur van zeer forse afmetingen. De schuur 
dateert uit 1863 en is opgetrokken in Ambachtelijk-
traditionele bouwtrant met streekeigen kenmerken. De 
schuur behoort bij een herenboerenwoonhuis (locatie 8) 
en ligt aan het eind van een oprijlaan.

De Heilige Bartholomeuskerk is een rooms-katholieke 
neo-romaanse kruiskerk. De bouwperiode is van 1920 
tot 1930.

Blokweg 15c 
Zevenbergen

Kerkstraat 23 
Zevenbergen

Markt 19
Zevenbergen

6

7
10

exposanten: 
David Chichua met 
leerlingen, www.chichua.com 

exposanten: 
1e weekend:
Fotoclub Moerdijk, thema: afstand, 
www.fotoclub-moerdijk.nl

17 september om 20.15 uur voorstelling Arjan Kleton

niet toegankelijk voor rolstoelen.

Antoniushoeve

Woonhuis met achtergelegen wagenschuur. Expositie is in 
de wagenschuur behorend bij de Cecilia Hoeve, een 
monument in de zogenaamde Chalet-stijl. De kern dateert 
uit 1832, maar de huidige verschijningsvorm is grotendeels 
tot stand gekomen in 1908. Het pand werd verhoogd met 
een extra verdieping, verfraaid met diverse details en fel 
contrasterende kleuren en voorzien van een nieuwe 
decoratieve kap. 

De Langeweg 22 
Langeweg

5

exposanten: 
Mirella Damen, schilderkunst
Laura Lormann, edelsmeden, www.handmadebylaura.nl 
Yolande Baselier, viltkunst, www.viltsezaken.nl
Gonny Schouwenaars, schilderkunst
Annelies van Waes, schilderkunst
Ellie Klaverdijk, glas in lood, tiffany
Koos Haasbeek, imker

Heemkundekring 
Willem van Strijen 

Het museum is gevestigd in het woonhuis van een oude 
gerenoveerde binnen-boerderij uit 1780. Het woonhuis, 
bestaande uit een woonkeuken, een mooie kamer met 
bedstee en een buurtwinkeltje zijn ingericht met spullen uit 
de beginjaren 1900. In het achterhuis vindt u oude 
ambachten zoals een smederij met hoefstal, een vlasserij, 
timmerwerkplaats, bakkerij, etc. 

Zuidhaven 17 
Zevenbergen

8

exposanten: 
Zevenbergse schilders en tekenaars met thema: 
-De haven van Zevenbergen 
-Oude films van Zevenbergen

exposant: 
Cynthia Kannekens, keramiek

Creatieve cadeauwinkel

Winkel waar creatieve personen hun werken onder aandacht 
brengen van klanten. Vaak in samenwerking met ateliers /
kunstenaars.

Noordhaven 98
Zevenbergen

9

Watergemaal 
de Eersteling

Het gemaal dateert uit 1881 en moest de waterstand op peil 
houden. In het gebouw stond een grote stoommachine die 
het water naar de rivier pompte. Deze machine is helaas 
onder de hamer van de sloper terecht gekomen, maar het 
complex is nog steeds een pronkstuk in de polder.

Molendijk 26
Standdaarbuiten

11

exposanten: 
Marris v.d. Luytgaarden, schilderkunst
Carl v.d. Luytgaarden, houtobjecten

 www.theaterdeschuur.nl

www.creatievecadeauwinkel.nl

 www.heemkundezevenbergen.nl

 www.stoomwatergemaal.nl
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MFC De Standaert

De Molen Persephone

De Standaert is een multifunctioneel centrum, met een 
gezellig café waar ook iets gegeten kan worden.  

De molen Persephone is een voormalige stellingmolen. De 
molenromp is door granaten in WO II getroffen, waarna hij 
werd afgeknot tot aan de maalzolder.

Timberwolfstraat 5
Standdaarbuiten

Molenstraat 10
Standdaarbuiten

12

13

exposanten: 
Beide weekenden:
Ad van Nispen, kleine heteluchtmotoren
Ineke van Nispen, papierkunst
Annette Jeukens, textielkunst en mixed media
Yvette Roovers, artdolls. www.yvet-art.com 
Nola Koedam, schilderkunst
Ellen Woud, schilderkunst en mixed media
Judith Zijtregtop, illustraties en textiel, 
http://juuzkunsten.wordpress.com
Coby den Ouden, schilderkunst, www.coart.exto.nl
Cor Schreuders, schilderkunst

Alleen 2e weekend:
Anita Braat, sieraden, www.passionsjewellery.nl 

exposant: 
Ben Steffen, fotografie

Keenesluis

De Keenesluis is een voormalige schutsluis met aflaatka-
naal. De sluis is een onderdeel van de afdamming van de 
Mooye Keene in 1760. Een uniek Nederlands erfgoed dat in 
2020 volledig is gerestaureerd.

Barlaaksedijk 4
Standdaarbuiten

14

exposanten: 
Gea Korpel, textielkunst project samen breien, 
www.geakorpelbeskers.nl
Christa Geluk, keramiek

De Oude Molen
Oudemolensedijk 16 
Oudemolen

16

De Oude Molen is een stellingmolen uit 1845. De 
molenromp werd door granaten in WO II getroffen, waarna 
hij werd afgeknot tot aan de maalzolder, De molen is 
vervolgens in verval geraakt. In 2000 is de stichting. ”De 
Oude Molen” opgericht met als doel restauratie en beheer 
van de molen. De restauratie werd in 2007 afgerond.

Prullenkast

Artz Ceramics

In de historische schuur van een boerderij uit 1574, aan de 
kreek het Breede Gat, midden in de Ruigenhilpolder, vindt 
u diverse ruimtes met brocante en curiosa. Zowel in de 
theetuin als in de tearoom wordt thee en koffie geserveerd, 
inclusief zelfgemaakt gebak.

Eigen atelier van de kunstenaar in privé tuin.

Zuidlangeweg 3
Oudemolen

Drogedijk 55 
Oudemolen

17

18

Anneke van der Laan, keramiek, www.artzceramics.nl

Dorpskerk

De kerk bevindt zich op een centrale plaats in het dorp, 
omringd door een kerkgracht. Het gebouw is ontworpen 
door de Leidse architect Carel Blansjaar. Het interieur bevat 
een eikenhouten preekstoel uit 1674.

Kerkring 1 
Fijnaart

15

Mogelijkheid om zelf het kerkorgel te bespelen

Kunst-Kind-
Buurtcentrum

Voormalige Christelijke Basisschool

Tonsedijk 6 
Zwingelspaan

19

exposanten: 

Arie Fransen, sculpturen, www.zwingelspaan.com 
Wilma Fransen, illustraties, www.wilmafransen.com

 www.destandaert.nl

 www.heemkundekringstanddaarbuiten.nl

 www.stichtingdeoudemolen.nl

 www.artzceramics.nl

www.zwingelspaan.com

 www.deprullenkast.nl
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Huis van de Wijk

In woonzorgcentrum Mauritshof is het Huis van de Wijk 
gevestigd. Het is een centrale plek in de buurt om elkaar te 
ontmoeten en samen initiatieven te ontwikkelen.

Prins Willemstraat 2 
Klundert

22

exposanten: 
Els Ripzaad met enkele cursisten, schilderkunst
KOS (Kunst op School) met werk van leerlingen van 
basisschool Molenvliet

Stadhuis

In 1621 is het stadhuis gebouwd met subsidie van Prins 
Maurits en gerestaureerd in 1910. Voor de ingang is een 
bordes. Boven de natuurstenen ingangsboog een 
stadswapen in omlijsting met frontonafdekking. De 
geveltop aan de voorzijde is rijk versierd.

Stadhuisring 1 
Klundert

21

De Stad Klundert

De voormalige kerk is thans in gebruik als evenementenlo-
catie. In de naastgelegen Pastorie bevindt zich een 
restaurant.

Molenstraat 33 
Klundert

20

exposanten: 
Thea Noteboom met cursisten, keramiek, 
www.theanoteboom.com
Lieke Baartmans, glassieraden
Ingeborg Aardoom, servies en tegels. 
www.vanons2.nl 
Michelle Noteboom, duurzame tassen, 
www.me-sdesign.nl 

Rood = 10-11 september open
Groen = 10,11-17,18 september open
Blauw = 17-18 september open

 www.destadklundert.nl
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Singel 10

Voormalige fruitschuur gelegen aan de buitensingel 
van Willemstad.  

Singel 10
Willemstad

23

exposanten: 
Schilderscollectief Stadse Kwasten
Schilderscollectief Met Verve

v.m. R.K. Kerk

In 1834 werd een kerkschuur opgericht. In 1874 begon de 
bouw van de stenen kerk welke in 1875 werd ingewijd. Bij de 
geallieerde beschietingen van 30 oktober tot 6 november 
1944 raakten kerk en toren beschadigd. In 1950 werd de 
herstelde kerk opnieuw in gebruik genomen. De kerk is in 
mei 2013 aan de eredienst onttrokken.

Landpoortstraat 34 
Willemstad

24

exposanten: 
Fotocollectief “De Manne”:
Will Gorissen, www.willgorissen.nl
Hans Seuters, www.hans-seuters.nl
Perry van Kempen, www.perryvankempen.nl
Ed Kil

Atelier Truus van Neste

Kruithuis Utrecht

Eigen atelier met beeldentuin van de kunstenaar van Truus 
van Neste 

Het Kruithuis Bastion Utrecht was een buskruitmagazijn. 
Het is gebouwd in 1811 in opdracht van Keizer Napoleon. De 
muren van het Kruithuis zijn 2,85 meter dik. 

Kerkring 8
Willemstad

Molenpad 28 
Willemstad

26

25

exposanten: 

Inge van Rijsbergen, beeldende kunst div. technieken, 
www.ingevanrijsbergen.nl 
Hilly Withaar, schilderkunst, www.hillywithaar.nl
Marion v.d. Schelde, objecten van div. materialen,  
marionvanderschelde.nl
Ria Helderop, keramiek, www.quasiart.nl
Heleen Bastiaensen, schilderkunst, www.idheleen.com 

Mauritshuis

Oorspronkelijk heet dit in 1623 gebouwde monument 
Prinsenhof. Het is in opdracht van Prins Maurits als jachtslot 
en buitenverblijf gebouwd. Het gebouw heeft twee 
identieke trapgevels en is een mooi voorbeeld van de 
Hollandse Renaissance architectuur.

Hofstraat 1 
Willemstad

27

exposanten: 
Susan Mangnus, edelsmeden, www.unodesign.nl
Ellen Broere, beelden en mixed media schilderijen, 
http://ellenspowertexcreaties.jimdo.com
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Koepelkerk

Centrum De Gaard

Dit was de eerste kerk in de Noordelijke Nederlanden 
speciaal voor protestanten gebouwd. De bouw
begon in 1597 en werd in 1607 voltooid, de ontwerper 
is Coenraat Norenburch.

“De Gaard” is een voormalig gereformeerde kerk. Na de 
kerkenfusie en een grondige verbouwing in 2011 is de kerk in 
gebruik als gemeenschappelijk centrum.
De Gaard betekent: tuin, hof, een plek waar rust heerst, maar 
waar ook gewerkt wordt.

Kerkring 19 
Willemstad

Voorstraat 40 
Willemstad

28

29

exposant: 
Adam van der Hoek, schilderkunst 

exposant: 
Callista Both, Illustraties

exposanten: 

Joyce Sonderen, papierkunst
Barbara v.d. Born, schilderkunst, https://instagram.
com/barbara_van_den_born?igshid=YmMyMTA2M2Y=.
Angeline Kriek, totempalen, www.angellinevilt.nl
Herbert Willems, schilderkunst, www.herbertwillems.
webs.com
Marian Kastelein, vilt- en textielkunst, 
www.mariankastelein.nl

d’ Orangemolen

De molen is een stellingmolen die in 1734 is gebouwd in 
opdracht van de Prins van Oranje. Tussen 1940 en 1945 is 
de molen beschadigd en in 1951 herbouwd. De molen draait 
regelmatig, maar is in gebruik als privéwoning.

Bovenkade 11 
Willemstad

30

Groen = 10,11-17,18 september open
Rood = 10-11 september open
Groen = 10,11-17,18 september open
Blauw = 17-18 september open

www.vriendenwillemstadsekoepelkerk.nl

 www.dorangemolen.nl
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Peilhuisje

Fort Sabina

Het peilhuisje is in 1871 gebouwd. De functie van het 
gebouw was het registreren van eb- en vloedstanden.

Op het kruispunt van Noord-Brabant, Zuid-Holland en 
Zeeland ligt het 12 hectare grote en sfeervolle Fort Sabina. 
Fort Sabina maakt deel uit van de Zuider Waterlinie.

Benedenkade 2
Willemstad

Fortweg 1
Heijningen

31

32

exposant: 
Lia Schreuders, schilderkunst, www.peilhuisje.nl

exposanten: 
Egbert Siebel, glaskunst, www.edge-glassart.nl
Annemiek Baars, beelden
Annuska Stark, schilderkunst, www.signedannuska.nl
Conny Pols, keramiek, www.connypols.nl
Brigit Huijbens, beeldende kunst en textiel/vilt, 
www.brigitvilt.nl 
Annemieke Olmer, houtdraaiwerk, www.miekwood.com
Ingrid Janssen, sculpturen

Colofon programma 2022
Uitgave:

Kunst en Monumenten Route Moerdijk www.cultuurmoerdijk.nl 
Open Monumenten Dag www.openmonumentendag.nl 
Oplage: 3000
Redactie: Inge van Rijsbergen Ria Helderop en Riet Korst
Vormgeving: studio Sjoerd van Rijsbergen www.white-shape.com 
Website: Rob Lormann
Druk: De 11e druk www.de11edruk.nl

Watersnoodwoning 

Na de watersnoodramp van 1953 hebben Noorwegen en 
Zweden woningen geschonken voor de wederopbouw van 
Heijningen. Deze Zweedse woning is geheel ingericht in de 
stijl van de jaren 50.

Veluwestraat 2
Heijningen

33

www.peilhuisje.nl

www.fortsabina.nl

Deelnemers


