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In Drimmelen starten we met een boottocht van ca. 2 
uur door het Nationaal Park De Biesbosch. We varen 
door de brede en smalle kreken van de Brabantse 
Biesbosch.
Aan boord wordt koffie met gebak geserveerd.
De boot is goed toegankelijk en biedt binnen en buiten 
voldoende ruimte om te zitten.

De Biesbosch is een uniek zoetwater-getijdengebied en 
grote delen hebben de status van  beschermd natuur-
gebied. Het is het leefgebied van bevers en van impo-
sante roofvogels, zoals de zeearend en de visarend. 
Misschien vangen we nog een glimp op van deze roof-
vogels.         

De Biesbosch is ook een belangrijk onderdeel van het 
projekt ‘Ruimte voor de rivier’ en fungeert als overloop-
gebied voor het water uit de Merwede. In het kader van 
dit projekt zijn grote delen van de Biesbosch de afgelo-
pen jaren onttrokken aan de landbouw en heringericht 
als overloopgebied bij (extreem) hoog water.

Uitnodiging
voor de voorjaarsexcursie 2019 naar Noord-Brabant, met een bezoek 
aan de Biesbosch (Drimmelen), museum De Pont (Tilburg) en brouwerij 

La Trappe (Berkel-Enschot)
woensdag 15 mei a.s.

lees verder pag.2 reisinformatie

Vanuit Drimmelen vertrekken we naar museum De Pont 
in Tilburg, gevestigd in een voormalige wolspinnerij. 
Het Amsterdamse bureau Benthem Crouwel Architec-
ten verbouwde de spinnerij tot een licht en ruim muse-
um voor moderne kunst met behoud van de kenmerken 
van de oude fabriek.

We lunchen in het museumcafé, nemen deel aan de 
rondleiding ( optioneel) en bezoeken  de tentoonstellin-
gen van dat moment:

Richard Long, landschapskunstenaar,

John Riddy met foto’s van het moderne leven en het 
licht waarin we dat zien,

Jan van Duijnhoven, schilder van licht en materie. 

We sluiten de dag af met een rondleiding in de brouwe-
rij van La Trappe op het terrein van Abdij de Konings-
hoeven in Berkel-Enschot, een rijksmonument. Het 
programma van de rondleiding bestaat uit een korte 
film over het kloosterleven, een bezoek aan de brouwe-
rij en een trappist als toost aan het einde van de dag.  
Proost!                   
Wie wil kan in de kloosterwinkel nog het nodige voor 
thuis of de familie kopen.


