
 

Bezoek aan Monument Van Riel op 26 maart 2019 

 
We gaan op bezoek bij een bevlogen echtpaar dat al bijna 50 jaar bezig is met een ongekende 

verzamelwoede van allerlei zaken waar mensen belang in stellen, een eclectische verzameling, 

bijeengebracht in een door hen totaal opgeknapte 18e eeuwse boerderij, gelegen aan de 

Laag Heukelomseweg 3 te Heukelom. 

 

Zelfs 'Hilversum' heeft in haar programma BinnensteBuiten daar aandacht aan besteed.   

Zie de website: www.uitzendinggemist.net/aflevering/346167/binnenstebuiten. 

(Kijk het hele programma af. De uitzending is gecombineerd met een kookkunstenaar, 

maar Momunent van Riel komt er 3 PERIODES in voor !!) 

 

Marcel van Riel (zie foto) nodigt ons uit binnen te komen en zijn vrouw Angèle staat 

klaar met koffie/thee en  een flink stuk gebak. Van beiden krijg je eerst wat uitleg. 

Het begon allemaal met een grote metrolamp uit Parijs die centraal hangt in de grote 

kamer. Al jaren gaat het echtpaar zowat elke zondag naar België en Noord-Frankrijk om 

waardevolle passende spullen te bemachtigen. 

Zelf leeuwen- en tijgerkoppen maken deel uit van de collectie. Of wat te denken van 

de complete inventaris van een apotheker van 2 eeuwen geleden. 

Beelden, gordijnen, banken, plaquettes etc etc, boeken ........ teveel om op te noemen. 

De complete inventaris van een  ouderwetse winkel is eveneens aanwezig. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of Marcel en Angèle hebben het in huis. 

Middeleeuwse stenen, constructiedelen van oude treinstations en een gevangenisdeur van het 

gevang uit Brussel;  het  staat keurig opgesteld. 

Alles is oud maar het geheel maakt een verzorgde indruk. 

Van het samenstel gaat een rust uit, zeker als je bent in de bibliotheek, waarvan de deuren 

a.h.w. een gesloten wand vormen met de boeken. Knus, gezellig en zeer apart !! 

Halverwege de 2 uur durende rondleiding  - op meerdere verdiepingen - krijg je nog 

fris, bier of een wijntje, en aan het eind van de excursie eventueel nog koffie/thee. 

 

Vertrek vanaf parkeerplaats Boerke Mutsaers om 13.30 uur met eigen auto's. 

Inschrijven vóór 21 maart 2019 door overmaking van € 12,50 p.p. naar bankrek. 

NL85 INGB 0002 9207 12 van Heemkundekring Tilborch. 

 

Jan MJ Sikkers Organisator Excursies 

 

 

 

 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/346167/binnenstebuiten


 

 


