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Jaarlijkse excursie Heemkring Molenheide  2019 

 Ook dit jaar heeft het bestuur weer een uitermate leuke maar ook interessante excursie voor leden 

en gezinsleden samengesteld.  De datum is zaterdag 15 juni 2019. Het reisdoel wordt dit jaar Bergen 

op Zoom. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 Vertrek vanuit Rijen om 8.30 uur (opstappen op het Raadhuisplein)  

 Vertrek vanuit Gilze om 8.45 uur (opstappen bij het Heemgebouw, Nieuwstraat 22)   

  

        Koffie 

Bij aankomst (ca. 10.00 uur) in Bergen op Zoom gaan we eerst 

koffiedrinken bij restaurant Saus aan de Boulevard. Een geweldige 

locatie aan het mooie water van de Bergse Plaat. 

 

 

 

Brabantse Wal 

Na de koffie (10.45 uur) gaan we met een gids aan boord van onze bus 

de Brabantse Wal bezoeken. 

De Brabantse Wal is een zandplateau dat zich in het uiterste westen 

van de provincie Noord-Brabant, uitstrekt van de Belgische grens in 

het zuiden tot aan Steenbergen in het noorden en tot de Wouwse 

Plantage in het oosten. Het gebied valt op door een grote 

verscheidenheid in landschappen. Het glooiende terrein van de 

Brabantse Wal klimt bij Woensdrecht tot wel 20 meter boven 

zeeniveau en dit levert fraaie vergezichten op. Na het klimmen gaat 

het landschap plots weer over in de uitgestrekte polders rond 

Steenbergen, de wateren van de Zeeuwse delta.  

 

Lunch  

Voor onze lunch ( ca. 12.45 uur) worden we door de bus 

afgezet bij De Raayberg in Bergen op Zoom. Hier gaan we 

genieten van een goed verzorgde lunch. 
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Stadswandeling 

Na de lunch (14.00 uur) gaan we de bus naar het centrum van 

Bergen op Zoom. Hier staan een drietal stadsgidsen  op ons te 

wachten voor een interessante stadswandeling door het 

historische centrum van deze stad.  

De stadswandeling duurt  tot ca. 15.45 uur. Hierna is er ‘vrije 
tijd’ voor u. U kunt natuurlijk gaan ‘shoppen’, maar een bezoek 

aan een terras behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 

Het is dan toevallig ook jazz weekend.  

 

 

Om 17.00 uur vertrekt de bus weer richting Gilze en Rijen.   

 

Financiën en aanmelding 

De kosten voor deze dagexcursie bedragen € 30,- per persoon. Indien er nog plaatsen in de bus 

beschikbaar zijn, kunnen ook introducés aan deze excursie deelnemen. De prijs voor deze introducés 

is € 37,50 per persoon.  

 

Het aantal deelnemers is maximaal 63 personen. Op volgorde van binnenkomst van de aanmelding 

plaatsen wij  u op de voorlopige deelnemerslijst. Bij overinschrijving leggen we  een wachtlijst aan.     

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

Aanmelding excursie 15 juni 2019 

 

Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de excursie op zaterdag 15 juni 2019. 

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 krijgt u van ons een rekening toegezonden. 

 

Inschrijfformulieren kunt u inleveren bij : 

- Kees Tijs, Kleine Spie 4, 5121 LK Rijen  

- Bert Wagemakers, Aalstraat 75, 5126 CR Gilze  

 

 

Inleveren vóór: 4 juni 2019 

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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