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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 27 juni 2015. Het reisdoel wordt dit jaar 

het vestingstadje Heusden in Noord-Brabant.   

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 Vertrek vanuit Gilze om 8.45 uur (opstappen bij het 

heemgebouw, Nieuwstraat 22). 

 Vertrek vanuit Rijen om 9.00 uur (opstappen op het 

Raadhuisplein).  

 

 
 

 

Tegen 10 uur zet de bus ons af op het Burchtplein. We gaan met 

z’n allen koffiedrinken bij Kareltje.  

Als het weer het toelaat kunnen we natuurlijk al genieten van 

de zon op het mooie terras. 

 
Na de koffie om 11.00 uur gaan we aan de slag. 

Een aantal van jullie zullen ongetwijfeld in Heusden 

geweest zijn, maar wij gaan onder leiding van een gids het 

stadje in. De route voert onder meer langs steegjes, 

pleintjes, de stadshaven, de prachtig gerestaureerde 

vestingwerken en vele monumentale panden. Onderweg 

vertelt de gids over de roerige historie van Heusden en 

wordt uitleg gegeven over het strategische belang van de 

vestingwerken. De wandeling is een aanrader voor 

mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de 

stad en de verhalen achter de mooie gevels. De 

stadswandeling duurt ca. 1 ½ uur. 
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De Zeearend 

Om ca. 12.45 uur gaan we aan boord van partyschip de 

Zeearend. Die vertrekt vanaf de Molensteiger en gaat een 

stukje over de Maas en komt zo op het Heusdens-kanaal uit, 

waar ze langs het dorpje Wijk en Aalburg varen richting de 

Dode Maasarm. Dit stukje beschermd natuurgebied loopt 

langs de dorpjes Nederhemert-Noord en -Zuid en het dorpje 

Wellseind. Terwijl je geniet van een heerlijke broodjeslunch 

vaart de boot door uniek landschap met watersport en 

recreatiegebied.   

 

 
Om ca. 15.15 uur meren wij weer aan. Tot 16.30 uur heeft u de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het stadje 

te bezoeken. Ook kunt u uitrusten op een gezellig terras.   

 

Om 16.30 uur brengt de bus ons weer naar Gilze en Rijen.   

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 € 35,00 per persoon.  

 

Het absolute aantal deelnemers is maximaal 75 personen.  

Op volgorde van binnenkomst van de aanmelding plaatsen wij  u op de voorlopige deelnemerslijst. Bij 

overinschrijving leggen we  een wachtlijst aan.      

  
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding excursie 27 juni 2015. 

 

Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de excursie op zaterdag 27 juni 2015. 

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  

- Gonnie Cornelissen, Reitstraat 16, 5126 EL Gilze  

 

 

Inleveren vóór: 1 juni 2015 

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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