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Secretariaat: Nieuwstraat 22  

                                            5126 CE Gilze 

                                            Tel: 0161-222512 

                     www.heemkringmolenheide.nl 
                        email: info@heemkringmolenheide.nl      

 

 
Nieuwsbrief  Excursie 

mei 2018 
 

Jaarlijkse excursie Heemkring Molenheide  2018 
 
 Ook dit jaar heeft het bestuur weer een uitermate leuke maar ook interessante excursie voor 
leden en gezinsleden samengesteld.  De datum is zaterdag 30 juni 2018. Het reisdoel wordt dit 
jaar Gemert en ‘s-Hertogenbosch. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 Vertrek vanuit Rijen om 8.15 uur (opstappen op het Raadhuisplein)  

 Vertrek vanuit Gilze om 8.30 uur (opstappen bij het Heemgebouw, Nieuwstraat 22)   

  
Boerenbondmuseum in Gemert 

 
-------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
Om te beginnen rijdt de bus naar Gemert 
en zet ons daar bij het 
Boerenbondmuseum af.  

"Je knippert met je ogen, en ineens 

sta je in het Brabantse boerenleven 

van een eeuw geleden. Compleet met 

een boerderijgedeelte met levende 

dieren, een gezellig dorpsplein met 

verschillende ambachtshuisjes, een 

klompenfabriek en zelfs een 

handkrachtzuivelfabriek. Het museum 

is gevestigd in het geboortehuis van 

Pater van den Elsen." 

 

 
Medewerkers van het museum ontvangen ons met koffie/thee en iets lekkers. 
Hierna gaan we onder begeleiding van gidsen het museum bezichtigen 
Tegen 12.30 uur is het tijd voor de lunch. Ook die krijgen we in het Boerenbondmuseum. Na de 
lunch volgt het middagprogramma.  
 
Middagprogramma 
  
Na de uitgebreide lunch stappen we voor het middagprogramma in de bus die ons naar ’s-
Hertogenbosch brengt en ons afzet op de Parade naast de Sint Jan. Een viertal gidsen van de 
Kring Vrienden van den Bosch wacht ons hier op. 
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Stadswandeling 
De stadsgidsen nemen ons in vier groepen 
mee naar de mooie plekjes in Den Bosch. U 
bent er ongetwijfeld al eerder geweest, maar 
deze gidsen laten u dingen zien waar u tot nu 
toe aan voorbij bent gelopen. De stads-
wandeling duurt van 14.30 uur tot ca. 16.00 
uur. Hierna is er ‘vrije tijd’ voor u. U kunt 
natuurlijk gaan ‘shoppen’, maar een bezoek 
aan een terras in Den Bosch is ook aan te 
raden. Dit alles afhankelijk van het weer! 

 

   
Om 17.30 uur vertrekt de bus vanaf de Parade weer richting Gilze en Rijen.   
 
Financiën en aanmelding 
De kosten voor deze dagexcursie bedragen € 30,- per persoon. Mochten er nog plaatsen in de 
bus beschikbaar zijn, dan kunnen ook introducés aan deze excursie deelnemen. De prijs voor 
deze introducés is € 37,50 per persoon.  
 
Tachtig deelnemers is het het absolute maximum voor deze excursie. Op volgorde van 
binnenkomst van de aanmelding plaatsen wij  u op de voorlopige deelnemerslijst. Bij 
overinschrijving leggen we  een wachtlijst aan.     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanmelding excursie 30 juni 2018 
 
Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de excursie op zaterdag 30 juni 2018. 
 
Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               ik kom alleen / samen met : 
 
Naam:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         (gezinslid of introducé?) 
 
Straat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Woonplaats _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Wij stappen op:         in Rijen             in Gilze 
 
Voor de kosten van deze excursie sturen wij u een rekening toe. 
 
Inschrijfformulieren kunt u inleveren bij : 

- Kees Tijs, Kleine Spie 4, 5121 LK Rijen  

- Bert Wagemakers, Aalstraat 75, 5126 CR Gilze  

 
 
Inleveren vóór 18 juni 2018 
Aanmelden per email kan natuurlijk ook:  info@heemkringmolenheide.nl. Vergeet in dat geval 
niet uw adres te vermelden en aan te geven waar u wilt opstappen.      
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