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Coronaregels:
Om het bezoek aan de Open Monumentendag voor iedereen zo veilig en aangenaam mogelijk te
maken hanteren we de volgende regels:
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook in een eventuele wachtrij.
• Was uw handen op elke locatie, hiervoor is bij de ingang desinfectiemiddel aanwezig.
• Volg instructies van de medewerkers goed op.
• Volg (waar nodig) de aangeduide route, blijf niet (te) lang stil staan en zorg voor een goede
doorstroom.
• Vermijd drukke plekken, geef elkaar de ruimte.
Daarnaast gelden uiteraard de (aanvullende) corona-regels die landelijk van kracht zijn. Kijk op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 voor de actuele situatie en regels.

Cranendonck

Gidsen
Op zaterdag zijn in Budel en Maarheeze gidsen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden en ook rondleidingen verzorgen. U kunt vrijblijvend van hun diensten gebruik maken. Op zondag zijn bij de monumenten ‘Cicerones’ (dorpsgidsen van Dorplein) aanwezig
om uw vragen te beantwoorden en informatie te geven.
Parkeren
Om parkeerdrukte en -overlast te voorkomen verzoeken wij u indien mogelijk zo veel mogelijk te voet of op de fiets Open Monumentendag te bezoeken. Komt u toch liever met de
auto? Neem dan a.u.b. de geldende verkeers- en parkeerregels in acht en zorg ervoor dat
er geen overlast en/of onveilige situaties ontstaan. Elders in deze folder zijn bij alle deelnemende locaties parkeer-suggesties aangegeven.
Huisregels
• Bezoek aan Open Monumentendag is voor eigen risico.
• Wij verzoeken u de gebouwen en locaties met respect te betreden en de privacy van
bewoners, bezoekers, gidsen en deelnemers te respecteren.
• Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken en -zakken of neem dit mee naar
huis
Speciale dank gaat uit naar alle eigenaren en gebruikers van de deelnemende monumenten
én alle vrijwilligers voor hun medewerking aan Open Monumentendag 2021 in Cranendonck.
Zij hebben dit bijzondere weekend mogelijk gemaakt met hun enthousiasme en inzet.
Wij wensen u een
in Cranendonck!

heel fijn Open Monumentendag-weekend

‘MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT ’
Op 11 en 12 september vindt de landelijke Open Monumentendag plaats. Het thema
voor dit jaar is “Mijn monument is jouw monument”. Ook Cranendonck doet mee
aan Open Monumentendag. In het betreffende weekend bent u van harte welkom op
bijzondere plaatsen die normaal gesproken niet (vaak) toegankelijk zijn voor
publiek. Zo kunt u optimaal genieten van het prachtige erfgoed in onze gemeente.
Dankzij het enthousiasme en de inzet van vele vrijwilligers, eigenaren en gebruikers van
monumentale panden hebben we een bijzonder en afwisselend programma samengesteld. Op zaterdag 11 september kunt u monumenten in Budel, Maarheeze en Soerendonk
bezoeken. Zondag 12 september zijn de deuren geopend van een groot aantal monumenten in Budel-Dorplein.
In deze folder vindt u het programma en aanvullende informatie. Uiteraard is rekening
gehouden met de coronamaatregelen.

WWW.OPENMONUMENTENDAGCRANENDONCK .NL
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Alle locaties zijn gelegen in het oude gedeelte van Budel-Dorplein. Dit bijzondere fabrieksdorp is eind 19e eeuw gebouwd voor het huisvesten van werknemers van de plaatselijke
zinkfabriek. Oud Dorplein heeft sinds 2011 de status van ‘beschermd dorpsgezicht’.

1. R.K. kerk Onze Lieve Vrouw
Visitatie, Kerkstraat 10, Budel
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2. Protestants kerkhof,
Kloosterdreef, Budel
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6. Zinkfabriek Nyrstar
(buitenterrein), Hoofdstraat 1
3. Tuin opengesteld,
Hoofdstraat 102

4. ‘Cantinetheater’,
Hoofdstraat 80
Op zondag 12 september wordt
de vernieuwde theaterzaal fees1. H. JozefKerk, Hoofdstraat 201
telijk heropend!
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3. ‘Het Kerkje’,
Dr. A. Mathijsenstraat 7, Budel

5. Villa, Hoofdstraat 78

2. ‘De Witte Villa’,
Hoofdstraat 104

Wandelroute-tip:
In Dorplein is de wandelroute
“Le projet de Dorplein” uitgezet.
Een wandeling van 3,5 of 7 km
langs alle bezienswaardigheden
in het voormalige fabrieksdorp.
De route start bij gemeenschapscentrum ‘De Schakel’,
Sint Barbaraweg 1. Hier staat
ook een informatiepaneel. Een
routekaart is verkrijgbaar bij
De Schakel, VVV Cranendonck
(Markt 22a, Budel) en Jorine’s
theetuin (Sepulchrestraat 166).

7. Tuin opengesteld,
Theo Stevenslaan 23
8. Voormalig gevangenis
gebouwtje ‘het Prisonneke’,
Theo Stevenslaan (ter hoogte
van nr 37)
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9. Voormalige arbeiderswoning ‘carré Mulhousien’,
St. Josephstraat 134
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4. Het ‘Schepenhuis’,
Markt 1, Budel

Parkeren Budel: in het centrum
Kloosterdreef (volg borden
P-route)
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5. ‘Hoeve Zoerendonck’,
Dorpsstraat 44, Soerendonk
Parkeren Soerendonk: Jan
Maasplein (ca 300 meter lopen
naar Dorpsstraat 44)
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6. Voormalig ‘Teutenhuis’,
Kerkstraat 5, (oud) Maarheeze

Fietsroute-tip:
Via deze mooie route kunt u op de fiets alle deelnemende monumenten op zaterdag bezoeken en genieten van
de mooie omgeving. Kijk op de plattegrond voor de ligging van de knooppunten en de monumenten. De route
volgt het bewegwijzerde knooppunten-systeem. U kunt starten op elke willekeurige locatie aan de route. De
route is ca 21 km. 09 - 10 – 03 – 06 – 59 – 05 – 34 – 35 – 30 - 04 - 58 - 01 - 09
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7. Voormalig ‘Teutenhuis’,
Kerkstraat 9, (oud) Maarheeze
Parkeren Maarheeze: De Hoge
Weg (ca 200 meter lopen naar de
Kerkstraat)
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Parkeren Budel-Dorplein: naast
en achter de kerk, Hoofdstraat
201 (vanaf hier begint de
looproute door Dorplein)

Wat is er nog meer te doen
in Dorplein op zondag 12
september?
• Op het kerkplein (Hoofdstraat
201) staan diverse koetsen en oldtimers, waaronder een oude frietwagen waar u terecht kunt voor
een lekkere ‘nostalgische’ snack.
• Bij Jorine’s theetuin (Sepulchrestraat 166) kunt u terecht voor
een kopje koffie of thee met iets
lekkers.
• In het kader van de heropening
van het Cantinetheater zijn er
diverse activiteiten.

Meer informatie over alle deelnemende locaties: www.openmonumentendagcranendonck.nl

