
 

     

Secretariaat: Nieuwstraat 22  

                                            5126 CE Gilze 

                                            Tel: 0161-222512 

                     www.heemkringmolenheide.nl 

                        email: info@heemkringmolenheide.nl     

 

   

NNiieeuuwwssbbrriieeff::    aapprriill  22001199  
 

 

Lezing door Kitty de Leeuw 

‘JE BENT JONG EN JE WILT WAT’ 
Dinsdag 23 april aanvang 19.30 uur, in ’t Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 in Gilze 

 

Jongerenculturen in Noord-Brabant in de jaren zestig 
 

Vanaf circa 1955 kwamen overal in Nederland jongerenculturen van de grond. Jongeren reden rond op 

brommers, hingen rond op straat of bij cafetaria’s en ijssalons, kochten grammofoonplaten met popmuziek, 
gaven zich over aan vreemdsoortige nieuwe dansen in de dancing of de jongerensoos, bezochten concerten van 

hun favoriete muzikanten, droegen opvallende haardossen als kuiven, suikerspinnen, jazz-sikjes en beatleshaar en 

kleedden zich duidelijk anders dan hun ouders. Popsterren als Elvis, Juliette Gréco en The Beatles waren razend 

populair. Niet alleen hun muziek, maar zeker ook hun uiterlijk werd eindeloos gekopieerd door de talloze fans.  

Niet alle jongeren waren hier even druk mee bezig, maar het was wel een herkenbare trend. Waar kwamen die 

jongerenculturen vandaan? Waarom kwamen ze in die tijd op? Welke jongerenculturen waren er en wat hielden 

ze in? Welke kledingstijlen, muziekvoorkeuren, kunstuitingen, films, lectuur, activiteiten, omgangsvormen en 

levensfilosofie omarmden ze? Hoe verhielden de aanhangers ervan zich tot elkaar en tot de wereld daarbuiten? In 

deze lezing geeft Kitty de Leeuw in woord en vooral ook veel beeld een antwoord op al deze vragen. Daarnaast 

licht ze toe waarom jongerenculturen nu eigenlijk zo aantrekkelijk zijn voor de aanhangers ervan en welke 

betekenis ze hebben voor de samenleving als geheel.  
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Overleden: 
 
Dhr. F. van Dongen uit Gilze 
 
Inlooptijden Stamboomcafé van april tot en met juni 
 

De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn op maandag 8 april van 19.00 uur tot 21.00 uur en 
op dinsdag 9 april van 13.30 tot 16.30 uur. In mei kunt u terecht op maandag 13 mei van 19.00 tot 21.00 
uur en dinsdag 14 mei van 13.30 tot 16.30 uur.  
In juni weer zoals gebruikelijk de 2e maandag, dat is 10 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur en op dinsdag 
11 juni van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
Vijftig jaar getrouwd 
 
Anny en Frans van Loon geven vanwege hun gouden bruiloft op donderdag 30 mei van 15.00 uur tot 
17.30 uur een receptie bij Café Zalencentrum De Viersprong, Kanaalstraat 10 in Dongen. 
Speciaal op hun verzoek laten wij dit hier aan u allen weten, omdat u daar van harte welkom bent. 
 
Onze heemtuin gerenoveerd 
 
Ook onze heemtuin is in de zomer van 2018 niet aan de vraatzucht van de buxusmot ontkomen. Dus 
moest er een en ander gebeuren om aan onze gasten weer een frisse tuin te presenteren. 
Uiteindelijk heeft er een complete renovatie plaatsgevonden. U moet dat zeker komen zien. 
 

 

 
 
 
 
 

Onze tentoonstelling over de jaren 60 loopt ten einde 

 
Op 7 april, 5 mei en 2 juni  zijn de tuin en de tentoonstelling ‘De Jaren ‘60’ weer zoals gebruikelijk 
geopend. 2 juni is het bovendien tuinendag in Gilze en komt het Meezingkoor langs om iets te laten 
horen.  
Voor de tentoonstelling is 2 juni is overigens ook de laatste openingdag. We beginnen dan met  
ombouwen voor de nieuwe expositie over de bevrijding en de opbouwjaren tot 1960..   
Vanaf 7 juli is dan wel elke eerste zondag van de maand de tuin en de blijvende nostalgische expo 
geopend. Wij hopen ook dan weer vele gasten en zeker leden te mogen ontvangen. 
 
 

 
Winterwerk in de tuin 

 
Veranderingen in de brandweergarage 

 


