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Jaarlijkse excursie Heemkring Molenheide 
 
Ook dit jaar heeft het bestuur weer een uitermate leuke maar ook interessante excursie voor leden en 
gezinsleden samengesteld. De datum is zaterdag 16 juni 2012. Het reisdoel wordt dit jaar de stad 
Mechelen in Belgie.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 Vertrek vanuit Gilze om 8.00 uur (opstappen bij het 
heemgebouw, Nieuwstraat 22). 

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

Om 10.00 uur drinken we koffie in het speelgoedmuseum. 
Daar beschikken ze over een uitgebreide collectie 
speelgoed met voor iedereen herkenbare dingen uit de 
jeugdjaren: 
 

 Poppen, maar ook soldaatjes en miniaturen 
weerspiegelen alledaagse bezigheden van de mens 
door de eeuwen heen. 

 Speelgoedauto’s, -treinen, -vliegtuigen en -schepen 
laten  de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit 
zien. 

 Constructiespeelgoed, robots, optisch speelgoed en 
computerspelletjes geven een beeld van de 
vooruitgang op het vlak van wetenschap en 
technologie.   

 Gezelschapsspellen en buitenspelen, maar ook poppenkasten, kermis- en circusspeelgoed 
weerspiegelen de menselijke eigenschap om dingen samen te doen.  

 Spelen is universeel! Speelgoed uit Afrika, Azië, Oceanië, Amerika en het Midden-Oosten geeft een 
beeld van de verscheidenheid en het universele karakter van de mens. 
 

Om 12.15 uur gaan we met de bus naar restaurant Theatrium voor de lunch. Dit restaurant bevindt zich 
tegenover de Sint Romboutskathedraal.  
 
Om 13.30 uur begint de stadswandeling. Onder leiding van gidsen gaan we door het historische hart 
van Mechelen:‘Wist je dat Mechelen een belangrijke politieke en economische rol speelde in de 
Bourgondische periode? Veel historische gebouwen getuigen hiervan. Hou je vast, want de lijst is lang: 
de Sint-Romboutskathedraal, de voormalige paleizen van Margareta van Oostenrijk en Margareta van 
York, het paleis van de Grote Raad, … Dus treuzel niet en volg de gids door het 16e eeuwse Mechelen.’ 
Nieuw! Tijdens de historische stadswandeling nemen we  nu ook een kijkje  bij de pas ontdekte 14e-
eeuwse muurschilderingen in de Sint-Janskerk. Een niet te missen ervaring! En natuurlijk een kijkje in 
het schitterende stadhuis. 
 
Voor de leden die moeilijker ter been zullen wij een ‘langzame’ groep formeren.  
Na deze interessante stadswandeling die ongeveer twee uur duur, kunt u zelf ook nog genieten van 
bijvoorbeeld de Grote Markt. Op zaterdag is daar de markt met zijn gezellige drukte en natuurlijk de 
terrassen en voor menigeen de  winkelstraten.    

http://www.heemkringmolenheide.nl/
http://toerisme.mechelen.be/content/8102
http://toerisme.mechelen.be/content/8127
http://toerisme.mechelen.be/content/8136
http://toerisme.mechelen.be/content/8136
http://toerisme.mechelen.be/content/8168
http://toerisme.mechelen.be/content/8980
http://toerisme.mechelen.be/content/8980


 
Om 17.00 uur brengt de bus ons weer naar Gilze en Rijen.   
De kosten voor deze dagexcursie bedragen € 25,- per persoon. Indien er nog plaatsen in de bus 
beschikbaar zijn, kunnen ook introducés aan deze excursie deelnemen. De prijs voor deze introducés is 
€ 32,50 per persoon.  
 
Het absolute aantal deelnemers is maximaal 74 personen.  
 
Op volgorde van binnenkomst van de aanmelding plaatsen wij  u op de voorlopige deelnemerslijst. Bij 
overinschrijving leggen we  een wachtlijst aan.      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding excursie 16 juni 2012. 
 
Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de excursie op zaterdag 16 juni 2012. 
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 : 

- Ben Robbers, Laagstraat 93, 5121 ZD Rijen  
- Gonnie Cornelissen, Reitstraat 16, 5126 EL Gilze  

 
Inleveren vóór: 16 mei 2011 
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.  
 
Nieuw emailadres 
 
Omdat ons e-mailadres af en toe foutief werd ingetypt, kwam zo’n bericht vaak op veel plaatsen terecht 
waar het niet thuis hoorde. Daarom hebben wij voor verbetering gezorgd en is het adres voortaan 
info@heemkringmolenheide.nl. Alle e-mail komt automatisch bij onze secretaris terecht.  
 
Lintjes regen onder heemkringleden 
 
Maar liefst zeven leden van onze heemkring hebben met de lintjesregen de Koninklijke onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Iets waar wij als vereniging erg trots op mogen zijn, 
omdat het allemaal mensen betreft die zich onderscheiden door hun vrijwillige inzet voor de 
maatschappij. 
Met trots noemen wij hier dan ook de namen van de op 27april jl. gedecoreerde leden: 
 

 

Ad Jacobs 
 

Kees Huibregts 
 

Hein Broks 
 

Annie Kuijsters 
 

Ton Hesemans 
 

Piet Boemaars 
 

In december vorig jaar werd Frans van 
Lisdonk ook al benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau.  
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