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Jaarlijkse Molenheide muziekavond 
vrijdag 23 september bij De Hooikar in Gilze 

Aanvang 19.30 uur 
 

het ‘Kwartjesvolk’ 
-bekend van Omroep Brabant- 

vermaakt ons die avond 
 

Op vrijdagavond 23 september hebben wij voor onze leden en gezinsleden weer een 

oergezellige muziekavond. Die avond treedt voor ons 'Kwartjesvolk' op. 

 

 

Kwartjesvolk in het Brabantse land 

  

 

Kwartjesvolk oefent in een Brabantse keuken 

 

Kwartjesvolk brengt met hun liefde voor het Brabantse lied veel mensen gezelligheid en plezier.  

Al jaren zijn zij op diverse evenementen graag geziene gasten. Met hun liedjes en humor 

drukken ze de dagelijkse beslommeringen naar de achtergrond. 

Gezelligheid-Vrijheid-Lol en Sfeer staan bij het Kwartjesvolk hoog in het vaandel en zijn de 

drijfveer van deze Oost-Brabantse vriendenclub. Tijdens hun optredens stralen zij dit ook uit. Zij 

hebben er alles aan gedaan om juist die ongedwongen sfeer op CD vast te leggen. Ons inziens 

zijn ze daarin ruim geslaagd. Ook zijn zij welgeziene gasten bij Omroep Brabant. 

 

De avond begint om 19.30 uur in Zalen en partycentrum De Hooikar aan de Alphenseweg in 

Gilze. 

Deze avond is uitsluitend toegankelijk voor leden en gezinsleden van Heemkring Molenheide. 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Overleden:  
Dhr.  A. Swolfs  Gilze  
Dhr.  A. de Jong  Gilze 
 
Nieuwe leden: 

Tijdens de vakantieperiode mochten wij toch weer enkele nieuwe leden verwelkomen. 

Nieuw lid + gezinslid: fam. Klaassen   Gilze 

Nieuw lid + gezinslid: fam. van Vugt-Verhoeven Rijen 

Nieuw lid + gezinslid: fam. Faes-Michielsen  Gilze 

Dhr. J. van Elderen      Gilze 

Dhr. H. van Gils      Rijen 

Dhr. A. van Broekhoven     Tilburg  

Boeken in bibliotheek en archief 

De bibliotheek van onze heemkring beschikt over meer dan duizend boeken en tijdschriften 

over heemkundige onderwerpen, over Gilze en Rijen en onze regio. Leden kunnen deze 

boeken onder gestelde voorwaarden lenen. Onze bibliotheek is op dinsdagochtend van 9.30 

uur tot 11.30 uur open. Ook vragen van niet-leden om informatie nemen onze vrijwilligers van 

de werkgroep Bibliotheek graag in behandeling.  

Voor het overzicht van boeken en tijdschriften vindt u de digitale index op onze website bij 

boeken in onze bibliotheek, klik daarna op ‘overzicht’.  

 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m juni 2016 
maandag 5 september van 19.00 tot 21.00 uur       maandag 3 oktober van 19.00 tot 21.00 uur      
dinsdag 6 september van 13.30 tot 16.30 uur         dinsdag 4 oktober van 13.30 tot 16.30 uur   

 

In het vooruitzicht !! 

Woensdag 26 oktober: 

Profressor Wim Klinkert van de Militaire Academie komt met een speciale lezing over WO II 

vanuit de Duitse kant bekeken. 
Op 27-28 oktober 1944 werd de gemeente Gilze en  Rijen bevrijd. De bevrijding was onderdeel 
van een groot geallieerd offensief dat zich over geheel Noord-Brabant, tot aan de grote rivieren, 
uitstrekte. In deze lezing zal Prof. Dr. Wim Klinkert, hoogleraar militaire geschiedenis aan de 
Nederlandse Defensie Academie (Breda) en de Universiteit van Amsterdam, ingaan op de 
Duitse kant van dit verhaal. Hoe verdedigden de Duitsers Noord-Brabant?  Hoeveel belang 
hechtten zij aan dit gebied? Waarom duurde het van half september tot begin november totdat 
de Duitsers verdreven waren? In het bijzonder zal hij ingaan op een opmerkelijke  Duitse 
eenheid, die in september vocht bij Veghel en Schijndel, begin oktober ten zuiden van Tilburg 
en later die maand bij Bergen op Zoom. Dit was de Kampfgruppe Chill, genoemd naar de 
commandant generaal Kurt Chill (1895-1976). Deze eenheid was waarschijnlijk de effectiefste 
Duitse eenheid in Noord-Brabant waar de geallieerden mee te maken kregen.  
 
Deze avond besteden we ook aandacht aan de huidige inzet van de Nederlandse krijgsmacht. 
Kolonel Van Harskamp, docent landoptreden aan de Nederlandse Defensie Academie, hij 
gaat in op zijn ervaringen als commandant van de Nederlandse troepen in Afghanistan (Task 
Force Uruzgan)  in 2008. Hij laat in zijn presentatie zien wat de praktijk van de inzet van de 
krijgsmacht heden ten dage is, in conflicten die zeer gecompliceerd zijn, niet alleen militair maar 
ook op vele andere gebieden. In beide presentaties ook aandacht voor leiderschap van 
commandanten; dat onderwerp is in heden en verleden van essentieel belang om inzet van 
krijgsmachten goed te begrijpen. 

 


