
    

 

    

 

 

Nieuwsbrief van Kasteel Heeswijk Horeca 
Uitgave nr.7, Juli 2011  

 

 

    

Reflectie van de Ziel 

Met hamer en beitel onverschrokken aan een brok 
marmer ontworsteld of fijnzinnig met potlood aan 
het papier toevertrouwd. Zwierig op het canvas 
aangebracht of in existentiële woede op het doek 
gekwakt. Vakkundig en liefdevol aaneengelast of in 
het zweet des aanschijns tot perfectie geblazen. 
Kunst kent vele verschijningsvormen en komt onder 
alle denkbare gemoedstoestanden en 
omstandigheden aan de oppervlakte.  
 
Het fenomeen kunst dankt zijn kwalificatie aan de 
ontroering die het teweegbrengt, de bewondering 
die ervoor wordt uitgesproken of de controverse die 
het juist oproept. Kunst als een reflectie van de ziel. 
De veelzijdigheid én ongrijpbaarheid van het begrip 
kunst komen fraai tot uiting in de Kunstmarkt 
Kasteel Heeswijk die begin juli rondom het 
imponerende kasteel wordt gehouden.  
Leest u erover in de nieuwsbrief.   
 

   
   
   

 

 

 

 

    

  

Kunstmarkt Kasteel Heeswijk 

De directe omgeving van Kasteel Heeswijk is op 
zondag 3 juli 2011 van 11.00 tot 17.00 uur de 
locatie van de 'Kunstmarkt Kasteel Heeswijk'.  
Deze - gratis toegankelijke - kunstmarkt biedt in  
een schilderachtig decor, een breed scala aan 
kunstwerken in verschillende disciplines en laat  
het publiek direct in contact komen met een 
zeventigtal kunstenaars.  
 
Wandelend langs de kramen rondom de slotgracht 
van Kasteel Heeswijk kan ongedwongen kennis 
worden gemaakt met en genoten van schilderijen  
(in vele technieken), keramiek, kunstuitingen in leer 
en textiel, glastechnieken, handgemaakte sieraden, 
schoenen, tassen, beeldende kunst in de vorm van 
bronzen beelden, houtsculpturen en metalen 
vormgeving. Alles te zien - en te koop - in de 
lommerrijke omgeving van het meest tot de 
verbeelding sprekende bouwwerk in de wijde 
omgeving, Kasteel Heeswijk. Veel details, o.a.  
alle deelnemende kunstenaars, staan vermeld op  
de speciale website: Kunstmarkt Kasteel Heeswijk. 
 

Van de kunst alleen... 

Op de historische binnenplaats bij het koetshuis van 
Kasteel Heeswijk kan in alle rust of reuring genoten 
worden van heerlijk eten en drinken: Brasserie Het 
Koetshuis, de stijlvolle en gemoedelijke brasserie 
met het fantastische terras, is vandaag vanaf 11.00 
uur tot vroeg in de avond geopend, met luxe 
broodjes, tapas, salades, drinks, dranken en 
gerechten van de uitstekende kleine kaart.  
De brasserie is het gehele jaar geopend van 
dinsdag t/m donderdag en zondag vanaf 11.00 uur. 

http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuwsagenda/agenda2011?j=2011-7&i=kunstmarkt-kasteel-heeswijk
http://www.kunstmarktkasteelheeswijk.nl/
http://www.kasteelheeswijk.nl/special/brasseriehetkoetshuis
http://www.kasteelheeswijk.nl/special/brasseriehetkoetshuis
http://www.kasteelheeswijk.nl/feestelijk/brasserie


  

  

        

 
 
 

    

 

Consternatie: HET DORP… 

Met verbijstering is kennisgenomen van de ambities 
van projectontwikkelaar Clauster BV  om Kasteel 
Heeswijk binnen afzienbare tijd in te lijven in een 
idealistisch en immens nieuwbouwproject genaamd 
HET DORP. De plannen komen er in het kort op neer 
dat de 12e eeuwse voormalige waterburcht 
ingebouwd zal worden tussen twee gigantische, 
cilindervormige woontorens, die boven het kasteel 
met elkaar verbonden zullen zijn middels een 
overdekte loopbrug. Aan de zuidzijde van het geheel 
verrijst dan ook nog eens een multifunctioneel, 
hypermodern winkelcentrum. Consternatie alom. 

Clauster BV beoogt met deze grensverleggende 
symbiose van historie en toekomst, op het snijvlak 
van behoudzucht en vernieuwingsdrang, een uniek 
samenlevingsproject te creëren waarmee, naar men 
zelf zegt, zowel een toevluchtsoord als een 
exclusieve leefgemeenschap zal ontstaan…  
 
De zogenaamde kavelkijkdag op Kasteel Heeswijk 
vindt plaats tijdens de Kunstmarkt ter plaatse, op 
zondag 3 juli 2011. 

 
      

     

 

    

Binnentuin veilig  

De spectaculaire beeldengroep De Nachtwacht is ook 
de hele maand juli te bekijken in de aangename 
binnentuin van Kasteel Heeswijk. Een leger van 22 
levensgrote bronzen beelden beeldt daar deze zomer 
Nederlands bekendste paramilitaire groep uit en 
bewaakt en passant ook de kasteeltuin: het is de 
zeventiende-eeuwse burgerwacht van kapitein Frans 
Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh, 
beter bekend als De Nachtwacht, Rembrandts 
wereldberoemde meesterwerk. 

Alvast: Shakespeare in kasteeltuin 

 
Halverwege augustus neemt jaarlijks een prettig 
gevoel van opwinding bezit van menig 
theaterliefhebber. Het zijn niet alleen Shakespeare 
adepten die zich dan verheugen op weer een 
onvergetelijke openluchtopvoering van een 
theaterstuk van ’s mans hand.  
 
Sinds vijf jaar verzorgt het Britse gezelschap Illyria 
in deze zomermaand een Engelstalige uitvoering van 
een Shakespeare theaterstuk. Op woensdag 24 
augustus 2011 is de ommuurde en idyllische tuin van 
Kasteel Heeswijk het podium voor hun versie van het 
komische ‘Twelfth Night’. Aanvang: 19.30 uur.  
Kasteeltuin open vanaf 17.30 uur voor picknickers. 
Om 18.00 uur gaat een bijzonder theaterdiner-
arrangement van start. Reserveer nu hier ONLINE. 
 
Een overzicht van alle publiek toegankelijke 
activiteiten en evenementen op Kasteel Heeswijk  
in 2011, staat vermeld op onderdeel   
Nieuws en agenda>Agenda  van onze website. 

   
        

Klik hier wanneer u de nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen. 
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http://www.clausterbv.nl/
http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuwsagenda/agenda2011?j=2011-7&i=kavelkijkdag-nieuwbouwproject-het-dorp-clauster-bv
http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuwsagenda/agenda2011?i=beeldengroep-de-nachtwacht-in-kasteeltuin
http://www.buitenbeeldinbeeld.nl/Amsterdam_C/Rembrandt.htm
http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuwsagenda/agenda2011?j=2011-8&i=shakespeare-openluchttheater-twelfth-night
http://kasteel.fikket.nl/event/shakespeare-twelfth-night-kasteeltuin
http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuwsagenda
mailto:info@kasteelheeswijk.nl

