wij draaien
weer mee
met het

oogstfeest
bij de

Kilsdonkse Molen
in Heeswijk-Dinther

7 oktober 2018
de bakkers Lamers Brood show

Samen met de Kilsdonkse Molen in Heeswijk Dinther organiseert de bakkers Lamers het gezellige oogstfeest
bij de molen op het platteland. In de prachtige natuur rondom de molen en dichtbij rivier de Aa kunt u
de sfeer proeven van “akker tot bakker”. Het dorsen van het graan, het malen op de ouderwetse manier
en tenslotte het bakken door de bakkers Lamers. Samen met andere ondernemers uit Bernheze creëren
wij ’n landelijke markt waar volop geproefd, gedronken en gegeten kan worden.
De broden komen uit de oven, er is “ live” muziek en het gezellige terras van de molen is
meer dan uitnodigend voor een lekker hapje en drankje.
Voor de kinderen is er ook vanalles te beleven en speciaal voor hen bakken wij echte Churro’s.
U kunt ook met de fiets naar de molen komen.
Zie fietsroute hiernaast.
Waar: De Kilsdonkse Molen 		
		 Kilsdonkse weg 4-6
		 5473 KK Heeswijk-Dinther
Tijd: De openlucht oogst-dankviering begint om 10.45 uur.
		 Daarmee begint ook het oogstfeest
		 en is iedereen welkom tot 17.00 uur.

de bakkers Lamers Brood show

Kilsdonkse Molen
Kilsdonkseweg 4-6
5473 KK Heeswijk-Dinther
www.kilsdonksemolen.nl

de bakkers Lamers
’t Dorp 109, Heesch
Schaepmanlaan 101, Oss
www.debakkerslamers.nl

Fietsroute
Van Bakkers Lamers in Heesch naar de Kilsdonkse Molen in Dinther…..
U bent vrij te vertrekken vanwaar u wilt, de bakkers Lamers is géén verzamelpunt.
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totale afstand
ca. 18 km.

Vertrekpunt: De Bakkers Lamers. ’t Dorp 109, Heesch.
Ga vanaf de bakkerij richting Vinkel, gebruik het fietspad aan de rechterkant.
Ga bij de rotonde linksaf, de Burgemeester Woltersstraat in.
Bij de 4de straat ga je rechtsaf, de Zoggelsestraat in.
Steek de Kruishoekstraat over en blijf de Zoggelsestraat volgen.
Ga 1ste straat linksaf, de Bunderstraat in.
Ga daarna 1ste straat rechts, de Nieuwe Erven in.
Op het einde links aanhouden.
Op het einde van de straat ga je linksaf, de Koksteeg in.
Blijf de Koksteeg volgen, bij onverharde weg (bordje Buntsteeg) ga je linksaf.
Aan het einde van de onverharde weg ga je weer linksaf.
In de bocht bij het bordje “Heeswijk-Dinther 7” ga je rechtsaf. Over het bruggetje. Je passeert de sterrenwacht Halley.
Weg blijven volgen, je steekt de kruisingen over en vervolgt de “Heescheweg”, gaat over in “Rukven”, helemaal tot aan het einde van de weg.
Ga aan het einde van de weg rechtsaf, je volgt het rode bord “Heeswijk-Dinther”.
1ste straat linksaf, (Heibloemsedijk).		
1ste straat rechtsaf, Zandkant.
Zandkant vervolgen, verharde weg oversteken, onverhard fietspad oprijden.
Op het einde van dat fietspad rechtsaf (Koffiestraat).
Aan het einde van de Koffiestraat steek je de Hommelsedijk over en kom je in de Heuvelstraat.
Aan het einde van de Heuvelstraat hou je rechts aan. Je bent in de Nobisweg.
Ga de 1ste straat linksaf, de Jan Habrakenstraat in.
Aan het einde van de straat rechtsaf, de Eikenhoek in.
Weg vervolgen tot het einde van de straat, Oversteken en linksaf, het fietspad op (Brouwersstraat).
Na rotonde meteen rechtsaf, (Hulsakker).
Einde Boterweg rechtsaf. Iets verderop zie je het einddoel: de Kilsdonkse Molen en kun je je fiets stallen op de fietsenparkeerplaats bij de molen.
In- en om de molen vinden er, rondom het thema “Oogstfeest”, allerlei activiteiten plaats.

VEEL
FIETSPLEZIER

Fietsroute terug
….. langs een andere route terug naar Heesch……
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totale afstand
ca. 14 km.

FIJNE
TERUGTOCHT

Ga bij de fietsenstalling linksaf.
Je fietst op de Kilsdonkse weg. Einde weg oversteken en ga linksaf het fietspad op (Laag Beugt).
Ga 1ste weg rechtsaf (Berg en Dalseweg, straatnaambord is weg).
Ga de 1ste verharde weg linksaf (Dodenhoeksestraat).
Einde weg rechtsaf (Vorstenboscheweg).
Meteen 1ste weg linksaf, de Zandstraat in.
Pas op…na enkele honderden meters ga je rechtsaf het fietspad op (Gedwongen Arbeidstraat; het naambordje is weg).
Bij verharde weg ga je even rechtsaf en meteen weer linksaf het fietspad op (Wojstap, maar er staat GEEN naambordje).
Einde fietspad linksaf (Justitieweg = verharde weg).
Bij kruising met verharde weg (Hommelse Hoeve) steek je deze kruising over en vervolg je de verharde weg.
Je rijdt de Laageindsedijk op, die overgaat in de Koningsstraat.
Ga de 2e (niet doodlopende straat) linksaf. Je zit nu op de Krommendelse weg.
Einde Krommedelseweg rechtsaf.
Ga de 1ste verharde weg linksaf (Stoksestraat).
Einde weg linksaf.
Pas op…blijf de verharde weg volgen en je komt in de Venhofstraat.
Einde weg linksaf en meteen rechtsaf (Grolderseweg).
Blijf de Grolderseweg volgen.
Einde weg linksaf, richting Deken van der Cammenweg
Einde Deken van der Cammenweg rechtsaf.
Ga de 2e weg linksaf (Kerkstraat).
Bij einde Kerkstraat ben je in “’t Dorp”.

Je hebt je eindbestemming bereikt.

