
Grote excursie op donderdag  24 augustus 2017 

De heemkunde-excursie van dit jaar is op een donderdag geplaatst.  

We gaan naar Antwerpen en bezoeken daar het MAS (Museum aan de Stroom).  Maar eerst drinken 

we koffie met iets erbij in Schoten. De heerlijkheid Schoten is het 

stamland van de heren van Breda. In het MAS huizen zeven 

tentoonstellingen. We bezoeken o.a. die over ‘macht en symbolen’ (pure 

heemkunde) en die over ‘leven en dood’. U heeft hier overigens de keus. 

Tegen 13 uur, etenstijd, gaan we naar een restaurant in de omgeving en daar krijgt u een pizza met 

een drankje. De keuze uit vier soorten pizza’s (ook vegetarisch) wordt tevoren in de bus aan u 

voorgelegd.  

Een uur later vertrekt de bus om ons naar Bornem te brengen, 

op 25 km van Antwerpen. Een van de twee kastelen daar is van 

de familie Marnix van Sint Aldegonde. Hun beroemde 

voorvader is Phulips Marnix van Sint Aldegonde, vriend van 

Willem de Zwijger, de vermoedelijke schrijver van het 

Wilhelmus en de buitenburgemeester van Antwerpen in de 80-

jarige oorlog. 

In het kasteel zullen gidsen ons rondleiden.  Als John, de 

veertiende  heer van Sint Aldegonde aanwezig is, krijgt u een handtekening van hem in een boekje 

over het kasteel.   

Natuurlijk wordt de koffie, de lunch en het 

avonddiner voor u geregeld. Wanneer u speciale 

wensen heeft (vegetarisch; glutenallergie) moet 

u dit bij uw aanmelding doorgeven. 

We vertrekken op tijd. Dat betekent dat we niet 

instappen om 08.30 uur, maar dan al wegrijden. 

Vertrek en aankomst als gebruikelijk bij De 

Leije, Baerdijk 43 Oisterwijk (alwaar een 

parkeerplaats). We zijn daar vóór 21 uur weer terug. 

De kosten zijn € 66 per persoon, daarbij is de ochtendkoffie (of thee) ingegrepen, de lunch en het 

diner ’s avonds en natuurlijk de entree, de gidsen, de stencils en de buskosten.  Extra drankje betaalt 

u zelf. 

Deelname in volgorde van aanmelding en betaling op bankrekening NL48 RABO 0138 980 209 t.n.v. 

De Kleine Meijerij onder vermelding van “Antwerpen”. Graag voor 1 augustus. 

Aanmelden bij Jan Franken  0135 – 33 33 66 of nog liever per e-mail: jjfranken@vodafonethuis.nl. Als 

u het via e-mail doet, krijgt u 10 dagen tevoren een bevestiging of het doorgaat (als er voldoende 

deelnemers zijn). Vermeld voor de zekerheid ook uw telefoonnummer. 

Bij afmelding na 10 augustus kan niet meer terugbetaald worden. 
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