
‘Het Land van Gastel’ gaat naar Dordrecht,  

de oudste stad van het gewest Holland 
 

Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ organiseert ook dit jaar een dagexcursie.  

De reis gaat op: 

donderdag 14 juli 2016 
 

naar Dordrecht, één van de 25 mooiste steden van Nederland. 
 

Dordrecht is ontstaan in de twaalfde eeuw als ontginnings-

nederzetting in een uitgestrekt veenmoeras, precies daar 

waar brede zeestromen overgaan in binnenwateren.  
 

In 1220 kreeg Dordrecht als eerste stad in Holland 

stadsrechten. Het is een ideale stad voor een cultureel 

dagje-uit. Met meer dan duizend monumenten, een 

bewogen handelsverleden en een rijke verzameling aan 

verhalen en legenden, lijkt de geschiedenis te herleven in 

de historische binnenstad van Dordrecht  
 

Excursieprogramma 
Het programma van onze dagtrip ziet er als volgt uit: 

 We vertrekken om 09.30 uur bij opstapplaats het Veerhuis vanuit Oud Gastel. 
 

 Bij banketbakkerij Van der Sterre beginnen we ons verblijf met koffie en gebak. 
 

 Om 11.00 uur gaan we – onder leiding van 2 gidsen – de binnenstad van 

Dordrecht in, om tal van bezienswaardigheden te bekijken.  
 

 Hierna krijgen we om 13.00 uur de lunch geserveerd bij Restaurant Den Witten 

Haen aan de Groenmarkt met haar tientallen rijksmonumenten. 
 

 Dan staat om 15.00 uur een rondvaart 

met de Dordtevaar op het programma. 

We varen langs ‘waterwandelgangen’, 

waar je anders niet kunt komen. Onder 

druppende bruggen, langs donkere 

doorkijkjes en kolossale pakhuizen. 

Langs de vaarroute hangen 

reproducties uit de collectie van het 

Dordrechts Museum 
 

 Een bezoek aan Museum Huis van Gijn 

mag natuurlijk niet ontbreken. Om 16.15 uur gaan 

we naar het museum, dat is gevestigd in twee 

monumentale panden aan de Nieuwe Haven te 

Dordrecht. Het hoofdgebouw is vernoemd naar 

Simon van Gijn, de voormalige bewoner.  

Het museum is zo opgezet dat het lijkt alsof de 

tijd stil is blijven staan. De bezoeker kan zien hoe 

het leven er honderd jaar en nog langer geleden 

uitzag. 



 

 Als gebruikelijke afsluiter worden wij om 17.30 uur verwacht voor een 3-gangen 

diner bij Restaurant Grand Café Dordts Genoegen in hartje Dordrecht.  
 

 De dag zit er dan bijna op en om 19.15 uur vertrekken we richting Oud Gastel 

waar we om ca 19.45 uur zullen arriveren. 
 

Excursiekosten 

De prijs voor deze excursie bedraagt € 80,- per persoon voor leden en € 85,- voor niet-

leden. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan gaan – zoals gebruikelijk – leden 

vóór niet-leden. 
 

Aanmelden 
 

U kunt zich voor deze excursie opgeven: 

 Op zaterdagen tot en met 25 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in Dorpsmuseum ‘In 

de Drie Snoeken’, Dorpsstraat 50 te Oud Gastel.  

 Bij de reiscommissie op onderstaand vermelde telefoonnummers: 

Rumon Bus   tel. 0165 – 51 18 86 

Jan Vermeeren  tel. 06 – 105 458 53 
 

De Reiscommissie geeft er de voorkeur aan dat u het verschuldigde bedrag 

overmaakt  naar de bankrekening van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’:  

NL52RABO 01 41 13 71 26 t.n.v. Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’. 
 

Contant betalen blijft natuurlijk ook mogelijk. 
 

Bij het aanmelden kunt U eventuele dieetwensen doorgeven. 
 

Nadere inlichtingen 
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij:  

De Reiscommissie van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’: 

Rumon Bus   tel. 0165 – 51 18 86 

Jan Vermeeren tel. 06 – 105 458 53 
 

Zomersluiting museum 
Het museum is gesloten van zaterdag 2 juli tot en met zaterdag 27 augustus 2016.  

 
 


