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Onze heemkring 40 jaar !! 
Feestelijke viering op vrijdag 22 september 

in De Schakel in Gilze 
 

Als bestuur nodigen wij alle leden en gezinsleden hierbij van harte uit om samen met ons het 8e 
lustrum van onze heemkring te vieren. Wij laten uw jeugdjaren herleven en gaan terug in de tijd 
van ‘Den Door’, ‘De Leren Zool’, ‘Den Bonte Os’ en ga zo maar door. Nostalgische romantiek bij 
muzikale klanken uit de jaren zestig. 
De avond begint om 17.30 uur en het programma ziet er als volgt uit: 
 
17.00 – 17.30 uur Inloop en ontvangst, verwelkomen van leden en genodigden door bestuur 

met koffie en/of thee en muziek in de foyer door Elkeliek Speellieden; 
daarna met deze muziek door naar de grote zaal  

17.30 uur  Openingswoord door de voorzitter  
17.45 uur  Aanvang koffietafel 
18.00 uur  Toespraak voorzitter en vertegenwoordiger van het college van B en W 
18.15 uur  Voortgang koffietafel  
19.15 uur  Einde koffietafel, pauze, leden verlaten grote zaal en theater   
   wordt klaargemaakt; in de foyer muziek door Elkeliek Speellieden  
20.00 uur  Sixties theatershow start met Rock and Roll dancers 
21.00 uur  Pauze met optreden in foyer door Elkeliek Speellieden  
21.20 uur  Vervolg Sixties theatershow met Rock and Roll dancers 
22.10 uur  Einde en dankwoord door de voorzitter 
22.15 uur  After-party in de foyer 
 

 Het Sixties Theater 
 

 
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Deelname is voor u gratis, maar kan alleen bij opgave vooraf. Dit kunt u natuurlijk per e-mail via 
het secretariaat doen: info@heemkringmolenheide.nl. Maar u kunt ook onderstaande strook 
inleveren bij een van de genoemde adressen. Niet-gezinsleden alleen welkom tegen 
voorafbetaling van € 20.00 aan heemkring mits er plaats is 
 
Aanmelding voor het jubileumfeest op vrijdag 22 september 2017 
 
Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de jubileumkoffietafel en muziekavond. 
 
Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Ja, ik kom als lid van de heemkring 
 
Naam:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ja, ik kom als gezinsllid van de heemkring 
 
Straat  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Woonplaats _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Inschrijfformulieren kunt u inleveren bij : 
Kees Tijs, Kleine Spie 4, 5121 LK Rijen  
Gonnie Cornelissen, Reitstraat 16, 5126 EL  Gilze  Inleveren vóór: 15 september 2017 
 

 

 
Het muzikale deel van de avond,  
aanvang 20.00 uur 
(optreden van het Sixties Theater) 
is tevens toegankelijk voor niet-
leden, plaatsen op balkon.  
 
Kosten € 9,50 pp. Kaarten alleen 
verkrijgbaar via kaartverkoop aan 
balie van De Schakel en via de 
website van De Schakel. 

 
In de vakantieperiode kunnen we toch weer nieuwe leden verwelkomen: 
 
Dhr. J. Peeters       Rijen 
Dhr. P.Weise (gezinslid)    Gilze 
Dhr. J. Verhoeven     Gilze 
Dhr, en Mevr. Stevens (lid + gezinslid)  Rijen 
Mevr. Frakenmolle-Bolier    Rijen 
Mevr. Klijn-Houben     Gilze 

Overleden 
Dhr. A. Dijkstra  Rijen 
Mevr. Bink-van Opstal  Rijen 
Mevr. Michielsen-v.d. Minnen Gilze 
 
Stamboomcafé 
   
Eerste inlopen na de vakantie: maandag 11 september van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 12 
september van 13.30 tot 14.30 uur  
 
Tentoonstelling en heemtuin 
     
Zondag 3 september is onze heemtuin en tentoonstelling als altijd geopend. Maar op 
monumentendag 10 september zijn wij ook weer open!. 
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