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Nieuwsbrief:  september 2021  
 

Heemactiviteiten herfst-winter 2021  

Het bestuur heeft besloten de activiteiten weer op te starten. Wel is afgesproken dat toegang tot deze 

activiteiten kan door het tonen van de corona QR-code, een vaccinatiebewijs of een geldige test.  

 

Stamboomonderzoek 

Op 4 oktober a.s. start de werkgroep ‘Stamboomonderzoek’ met de eerste inloopavond. 
Vanaf 19.00 uur is iedereen (leden en niet-leden) weer welkom in het heemgebouw. 

Meer informatie op onze website (homepagina).  

 

Algemene ledenvergadering  

In normale tijden houden wij onze ledenvergadering altijd tegen eind januari. Door deze bijzondere 

tijd hebben wij  dat begin 2021 niet kunnen doen. Dit halen wij in: op woensdagavond 20 oktober a.s.. 

De stukken voor de jaarvergadering volgen nog. Locatie: ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze.  

 

Lezing    ‘De Eerste Poolse Pantserdivisie en de bevrijding van Brabant’ 
Gastspreker Frans Ruczynski houdt voor ons een lezing  over de Eerste Poolse 

Pantserdivisie (1.Polska Dywisja Pancerna of 1e Polish Armoured Division). 

Deze divisie, die onder leiding stond van generaal Stanislaw Wladyslaw 

Maczek, speelde een grote rol bij de bevrijding van Zuidwest-Nederland en 

zo ook bij die van Gilze en Rijen-zuid op 27 oktober 1944. De lezing bestaat 

uit twee delen: in het eerste deel gaat Frans in op de geschiedenis, de tocht 

van de Polen en de bevrijding van onze regio. Na de pauze vertoont hij een documentaire over de 

belevenissen van de Poolse bevrijders. Dit aan de hand van de ervaringen van twee bevrijders. Op 

woensdagavond 27 oktober a.s. om 19.30 uur houden wij deze openbare lezing in Cultureel Centrum 

De Schakel in Gilze.  

 

Vrijwilligersavond 

Jaarlijks bedanken wij als bestuur de vrijwilligers van onze vereniging voor hun inzet. Ook dit jaar willen 

wij dat eind november doen. De vrijwilligers krijgen persoonlijk een uitgenodiging voor deze avond. 

Ook belangstelling om vrijwilliger bij één van de werkgroepen te worden? Kijk dan op onze website bij 

de rubriek ‘Wie zijn wij’? En ga dan naar vacatures of klik hier .  

 

Je kunt ook deze QR-code scannen  

 

 

 

 

Rabo Clubsupport     -      Stemmen 

Van 4 tot 25 oktober kunnen de leden van de Rabobank de Zuidelijke Baronie weer 

stemmen op onze heemkring. Wij willen de opbrengst besteden aan de heemtuin:  

Door de bouw van het centrumplan moet onze heemtuin opnieuw worden ingericht. 

Onze vrijwilligers gaan dit doen. Voor de herinrichting moeten wij materiaal kopen voor 

de paden en borders. Hiervoor vragen wij jullie medewerking. We schatten een bedrag 

nodig te hebben van €.1.000,-. 
 

Wij verwelkomen het nieuwe lid: mevr. W. van Brunschot, Gilze  

Overleden: Mevr.  M. Michielsen, Gilze  
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