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            Gilze en Rijen, mei 2022 
 

 

Lezing 10 mei 2022 De geschiedenis van onze eet- en drinkgewoonten 
Waarom kent de gemiddelde Nederlander niet meer dan vier stamppotten en wordt er in de winter 

erwtensoep gegeten? Waarom houden Nederlanders van zoute haring en zoute drop, terwijl men in 

het buitenland daarvan gruwelt? Waarom gaan er op verschillende plaatsen in Brabant op 6 januari 

driekoningenzangertjes langs de deur en kleuren wij met Pasen eieren? Het heeft allemaal te maken 

met onze culinaire geschiedenis. 

De lezing wordt verzorgd door Ineke Strouken. Zij was 32 jaar directeur van het Nederlands Centrum 

voor Volkscultuur, later Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De lezing op 10 mei begint om 

19.30 uur in het Heemgebouw ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. De lezing is uitsluitend voor 

de leden van Heemkring Molenheide. 

 

Jaarlijkse excursie  
Door corona hebben we de afgelopen twee jaar geen 

dagexcursie kunnen organiseren. Inmiddels zijn wij hiermee 

druk doende. De datum staat al vast: vrijdag 8 juli 2022. Het 

reisdoel is dit jaar Delft.  

We willen jullie zoveel mogelijk van deze mooie, gezellige en 

historisch interessante stad laten genieten. Je zult wel 

redelijk ter been moeten zijn. Indien beschikbaar raden wij 

jullie aan je Museumjaarkaart mee te nemen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

• Vertrek vanuit Rijen om 8.00 uur (opstappen op het Raadhuisplein)  

• Vertrek vanuit Gilze om 8.15 uur (opstappen bij het Heemgebouw, Nieuwstraat 22) 

 

Bij aankomst in Delft drinken we eerst koffie/thee met 

boterkoek. Daarna volgt er een stadswandeling onder 

begeleiding van stadsgidsen. Zij brengen ons naar de 

verborgen hofjes en de prachtige, kleine grachten. Zo komt 

de geschiedenis van Delft echt tot leven! Om ca. 12.30 uur 

gaan we lunchen.  

 

Na de lunch gaan we een rondvaart door de stadsgrachten 

doen. Zo kunnen we Delft van een andere kant bekijken. 

Hierna is er ‘vrije tijd’ voor jullie. Je kunt natuurlijk gaan 

‘shoppen’, maar een bezoek aan een terras behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Om 16.30 

uur vertrekt de bus vanaf het Prinsenhof weer richting Gilze en Rijen.  

 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Voor de vrije tijdsbesteding kunnen we jullie eventueel het volgende aanbevelen, alles op loopafstand: 

 

- Bezoek Nieuwe- en/of Oude kerk 

o o.a. het praalgraf van Willem van Oranje en de koninklijke grafkelder 

- Bezoek Museum Prinsenhof (Museumjaarkaart!) 

o Kasteel van Willem van Oranje waar hij ook vermoord is. 

- Bezoek Vermeer Centrum (Museumjaarkaart!) 

o Alles van en over de Delftse schilder Johannes Vermeer   

 

 

Financiën en aanmelding  

De kosten voor deze dagexcursie bedragen € 32,50 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 60 personen. Op volgorde van binnenkomst 

van aanmelding plaatsen wij je op de voorlopige deelnemerslijst. Bij overinschrijving leggen we een 

wachtlijst aan. 

 

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

Aanmelding excursie 8 juli 2022 

 

 Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de excursie op vrijdag 8 juli 2022.  

 

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 krijg je van ons een rekening toegezonden. Inschrijfformulieren kun 

je inleveren bij : Floor Hartog, Wouwerbroek 26, 5122 GW, Rijen of bij Gonnie Cornelissen, Reitstraat 

16, 5126 EL, Gilze. Inleveren vóór: 20 juni 2022.  

 

Aanmelden per email kan natuurlijk ook: info@heemkringmolenheide.nl  

Vergeet in dat geval niet je adres te vermelden en aan te geven waar je wilt opstappen. 
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