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Roosendaal, februari 2019.

EXCURSIE

De werkgroep Activiteiten van de Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale heeft voor de
maand april de “Voorjaarsexcursie” op het programma staan.
De excursie gaat plaatsvinden op de volgende zaterdagen:

ZATERDAG 6 APRIL
EN
ZATERDAG 13 APRIL
Deze keer gaan we richting Baarle Nassau/Hertog en Hilvarenbeek waar we “kleine” maar
zéér interessante musea bezoeken.
In Baarle Nassau bezoeken we het Kaarsenmuseum. Dit museum is de unieke
verzamelplaats van monumentale kunstkaarsen gemaakt door Frits Spies. Elke kaars heeft
zijn verhaal geïnspireerd vanuit een geloof. Een klein museum maar beslist de moeite waard
om van het uitzonderlijke kunstenaarschap te genieten.
In Hilvarenbeek brengen we na de middag een bezoek aan het museum “De Dorpsdokter”.
Dit museum toont ons een medisch-historische collectie instrumenten en aanverwante
artikelen van een plattelandsdokter in Brabant van begin 1800 tot 1945. Naast de
dorpsdokter vinden we hier ook een collectie van de apotheker, de tandarts, de
fysiotherapeut en de wijkverpleegster.
Voor velen van ons zullen hier toch “herkenbare” zaken en voorwerpen te zien zijn.
Het beloven weer 2 interessante dagen te worden.

bezoekadres : Heemhuis Mariadal, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal - telefoon 0165 395 544
bankrekening NL 75 RABO 0144 3244 23 t.n.v. ‘De Vrijheijt van Rosendale’- Kamer van Koophandel 40281644

Het dagprogramma voor beide dagen is als volgt:
08.30 uur
08.40 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.30 uur
13.45 uur
14.15 uur
16.00 uur
16.15 uur

Vertrek vanaf hoek Vincentiusstraat/Burg.Prinsensingel
Vertrek parkeerterrein Kruiskerk-Lucasplein
Koffie met gebak in Hotel/Brasserie “den Engel” in Baarle Nassau
Bezoek Kaarsenmuseum
Lunch Hotel/Brasserie “Den Engel” in Baarle Nassau
Vertrek naar Hilvarenbeek
Bezoek met voordracht en rondleiding museum “De Dorpsdokter”
Vertrek “De Dorpsdokter”
Tijd voor bezoek centrum Hilvarenbeek??

De prijs voor deze excursie bedraagt € 42,00 voor leden. Niet leden betalen € 45,00.
Na aanmelding kunt u het te betalen bedrag overmaken op bankrekening:
NL75 RABO 0144 3244 23 t.n.v. Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale
o.v.v. uw excursiedatum en uw postcode
Gewijzigde aanmelding:
Voor onze excursies bestaat altijd grote belangstelling. Dit waarderen we uiteraard ten
zeerste. Toch komt het voor dat we leden moeten teleurstellen omdat de excursies snel zijn
volgeboekt.
Om toch zoveel mogelijk leden de kans te geven zich aan te melden voor de excursie
hebben we de aanmeldingsprocedure gewijzigd.
Voor deze excursies gaan we werken met aanmeldingskaarten. Maximaal 4 kaarten per lid
van onze heemkunde kring.
De aanmeldingskaarten kunt u alleen afhalen op zaterdag 9 maart (tevens open huis) van
10.00 uur tot 12.00 uur en dinsdag 12 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur
Bij de receptie aan de hoofdingang zijn 2 medewerkers van onze Heemkundekring
aanwezig voor de kaartuitgifte zolang de voorraad strekt. Telefonisch reserveren is alleen
mogelijk tijdens de eerder genoemde data en tijden voor leden buiten Roosendaal.

Nog enkele praktische zaken:
Stapt u op de excursiedag in op hoek Vincentiusstraat/ Burg.Prinsensingen dan kunt u uw
auto of fiets parkeren op het parkeerterrein van Mariadal, ingang t.o. Vincentiusstraat 46.
Het parkeerterrein is vanwege het eenrichtingsverkeer voor auto’s alleen te bereiken via
de Stationsstraat. Er is ook voldoende parkeergelegenheid bij het NS station.
Namens het Bestuur van de Heemkundekring
Werkgroep Activiteiten,
Gé Nollen

bezoekadres : Heemhuis Mariadal, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal - telefoon 0165 395 544
bankrekening NL 75 RABO 0144 3244 23 t.n.v. ‘De Vrijheijt van Rosendale’- Kamer van Koophandel 40281644

