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Jaarlijkse Molenheide muziekavond 
vrijdag 21 september bij De Hooikar in Gilze 

Aanvang 19.30 uur 
 

Onze Erik’s Brabants Cabaret van Erik Potters 

 
ZneriK (onze Erik) brengt een muzikaal cabaretesk kijk- en luisterprogramma voor onze heemkring, een 

aaneenschakeling van eigen liedjes, klassiekers, sketches en prettige praatjes.  

Het is een avondvullende voorstelling waarin hij bij de dingen van alle dag blijft stilstaan, maar 

doorloopt als ’t te moeilijk wordt.  
In deze show worden geen dingen opgelost, hooguit gecreëerd.  

 

 
 
Een boodschap krijgt u niet mee naar huis, deze pretentie heeft ZneriK niet. En als er al een spiegel 

wordt voorgehouden doet hij dat vooral bij zichzelf, het enige wat telt is dat het publiek een leuke 

avond/middag heeft!  

Samen herinneringen ophalen, stilstaan bij de echte dingen van ’t leven, maar ook lachen onder het 
motto  

‘Er is niks zoo gezond, as oew eige ‘ns flink ziek te laache…’  
 

Dit programma is een voortzetting van zijn samenwerking met tekstkunstenaar wijlen Jan van Rijthoven 

waarmee hij zo’n 15 jaar langs de kleinere theaters trok.  
Jan was van de teksten, Erik van de muziek.  

Een aantal hoogtepunten uit hun programma’s zullen de revue passeren.   

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Erik Potters is inmiddels ruim 35 jaar beroepsmatig muzikant, studeerde aan het Koninklijk 
conservatorium in Den Haag en stond aan de wieg van vele muzikale/theatrale producties.  
 

Onze Erik vermaakt ons die avond 
 

Inlooptijden Stamboomcafé van september tot en met oktober 
 
De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn op maandag  10 september van 19.00 tot 
21.00 uur en dinsdag 11 september van 13.30 tot 16.30 uur. In oktober kunt u terecht op 
maandag  8 oktober van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 9 oktober van 13.30 tot 16.30 uur.  
 
Tentoonstelling en heemtuin 
 
In principe zijn wij elke eerste zondag van de maand van 13.30 uur tot 16.30 uur open voor 
onze tentoonstelling en heemtuin. De eerstvolgende keer is dat zondag 2 september. De 
huidige tentoonstelling met het thema ‘De Jaren Zestig’ geeft u een betoverende blik op de 
woelige jaren zestig uit de vorige eeuw.  
Op zondag 7 oktober is Henk Bastiaansen uit Prinsenbeek op ons Heemerf, hij is specialist en 
reparateur in antieke klokken. Met zijn vakkundigheid kan hij al uw vragen op dat terrein 
beantwoorden. Dus u mag dit niet missen. 
 
Nieuwe welkom te heten leden na de vakantie: 
 
Dhr.  R. Clemens  Gilze 
Dhr.  Dhr. en Mevr. van Hoek Hulten 
Mevr. A. Koopman (gezinslid) Gilze 
Dhr.  H. van Kuijk  Gilze 
Dhr.  A. Aarts  Gilze 
 
In de planning: 
 
Lezing over “Het mysterie van de houten bommen” & camouflagetechnieken in oorlogstijd. 
De lezing houden we op dinsdag 30 oktober 2018 om 19.30 uur in: 
‘t oude Raadhuis Nieuwstraat 22  5126 CE Gilze. 
 
Meer informatie in volgende nieuwsbrief 

 

Welkom bij Brabants Heem 

De stichting Brabants Heem overkoepelt momenteel 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 

leden. Het bestuur van Brabants Heem en alle aangesloten kringen in Brabant zijn voor 100% 

vrijwilligersorganisaties. Daarom geeft het bestuur met enthousiasme en overtuiging veel aandacht aan het 

vrijwilligerswerk.  

 

Op de hoogte blijven? De eerste nieuwsbrief van Brabants Heem. 

 

Brabants Heem heeft haar eerste nieuwsbrief uitgebracht. Met nieuwtjes en wetenswaardigheden op terrein van 

heemkunde/erfgoed. Ook interesse? Laat het weten, het is kosteloos. Stuur een mail naar: 

tjeuvanras@brabantsheem.nl 

 


