
Voor zaterdag 20 september 2008 hebben we onze jaarlijkse reis op het programma staan. 

Excursie naar Dordrecht
PROGRAMMA: 
8.30 uur Vertrek met de bus uit Boxtel vanaf het parkeerterrein 

bij Hoogheem 
aan de Hendrik Verheeslaan/Beneluxlaan

10.00 uur Dordrecht: koffie met appeltaart 
11.00 uur Bezoek Museum Simon van Gijn
12.00 uur Fluisterboottocht door de Dordtse
grachten 
13.00 uur Lunchtijd en winkelen 
14.30 uur Bezoek Grote kerk
15.00 uur Stadswandeling met gidsen
17.00 uur Bus terugreis 
18.00 uur Diner restaurant in Geertruidenberg

Rond half 10 zijn we terug in Boxtel 

AANMELDEN EN KOSTEN:
 De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen voor onze leden € 59.00. 
 Alleenstaande leden kunnen een vriend(in) of kennis meevragen. 
 In deze prijs is begrepen: vervoer per luxe touringcar, koffie met appeltaart, entreeprijzen en 

gidsen, reisverzekering, diner. Dieetwensen graag bij aanmelding aan ons doorgeven. 
 Denk aan gemakkelijke schoenen. 
 In de bus krijgt u een plattegrond van Dordrecht en historische informatie over Dordrecht. 
 De reis kan alleen doorgaan bij een minimale deelname van 30 personen. 
 Aanmelden, zo snel mogelijk, per e-mail secretaris@heemkundeboxtel.nl 

of bij Joop Schuller, Dommeloord 53,  672939
of bij Hanneke Meulenaars, Liempdseweg 3,  684586 
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 Betaling door overmaking van het bedrag van € 59.00 per persoon op gironummer 3725764 
ten name van Penningmeester Heemkundigekring Boxtel. U bent definitief ingeschreven als 
deelnemer na ontvangst van het bedrag. 

Dordrecht
Dordrecht  ligt  strategisch  op  een  punt  waar  verschillende
rivieren  samenkomen  en  dat  heeft  de  stad  veel  welvaart
gebracht.  In  1220  kreeg  Dordrecht  als  een  van  de  eerste
Hollandse  steden  stadsrechten.  Op  het  gebied  van  handel
(stapelrecht),  politiek  (geboorte  van  de  staat  der
Nederlanden)  en  religie  (Nationale  Synode  en  de
Statenbijbel)  heeft  de stad eeuwenlang een belangrijke rol
gespeeld.  In  de  oude  binnenstad  en  het  historische
havengebied kom je het rijke verleden in de ruim duizend
monumenten overal tegen. 

De koffie met eigengemaakte heerlijke appeltaart  drinken we in ‘De Reiziger’,  een historisch
pand met een mooie middeleeuwse gevel. 

Museum Simon van Gijn / Museum aan huis. 
Dit museum is het voormalige woonhuis van Simon van
Gijn (1836-1922). Hij was bankier, jurist en een gedreven
verzamelaar.  Zijn  statige  patriciërshuis  uit  1729  en  zijn
verzamelingen liet  hij  Dordrecht na, met de opdracht de
collecties  openbaar  te  maken  en  het  huis  en  interieur
zoveel mogelijk intact te laten en als museum in te richten.
Het museum laat rijke 18e en 19e eeuwse interieurs en een
verrassende  verzameling  kunstnijverheid,  prenten  en
tekeningen  zien.  De  zolder  biedt  plaats  aan  de  grote
verzameling speelgoed. Wie door het huis dwaalt,  waant
zich  honderd  jaar  terug  in  de  tijd.  De bewoners  lijken  elk  moment  thuis  te  kunnen komen.
www.simonvangijn.nl 

De Dordtse grachten en het havengebied. 
Op het vele water rond Dordrecht is het heerlijk varen. Door de watergrachten in de stad varen
we met de fluisterboot ‘de Dordtevaar’, waarbij ondertussen veel informatie wordt gegeven over
de historische stad. Ook wordt het havengebied aangedaan. 

Winkelen.
Dordrecht heeft veel leuke, veelal kleine en unieke, winkels, waar u gezellig kunt winkelen. Er
zijn veel kunst-, antiek- en curiosawinkels. U kunt op verschillende plaatsen, zowel binnen als op
het terras, sfeervol lunchen. 

De Grote kerk. 
Op Romaanse kerkresten is vanaf de 12e eeuw de Grote
kerk gerealiseerd. De torenspits is op de ver uit het lood
staande toren om veiligheidsredenen nooit afgebouwd.
In 1572 namen de Geuzen de Katholieke kerk in bezit
en kwam de kerk in Gereformeerde handen. 
www.grotekerk-dordrecht.nl 
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Tijdens de stadswandeling leidt de gids ons langs vele Dordse bijzonderheden en monumenten. 
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