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Marie Christien op jaarlijkse muziekavond 
 

Vrijdagavond 17 september is het zover en houden we onze jaarlijkse muziekavond. Een avond die je 
zeker niet mag missen. Want het bestuur heeft een topartieste kunnen contracteren: MarieChristien.  
We houden deze avond voor leden en gezinsleden van Heemkring Molenheide bij De Hooikar, aan de 
Alphenseweg in Gilze. Aanvang 20.00 uur. 
 
De typische eigen stijl die MarieChristien in de loop der jaren ontwikkeld heeft, komt in al haar liedjes tot 
uiting. Haar CD’s zijn qua ritme en thema’s zeer gevarieerd. Een afwisseling van gevoelig en romantisch 
tot liedjes met een vrolijke, vlotte uitstraling. Kortom, CD’s met een eigen stijl, waarop muziek met een 
hart te horen is en die hun weg naar de luisteraars en fans steeds gemakkelijker vinden. 
Twee nominaties voor de Vergulde Klomp en het winnen van de Brabantse Dialectpenning in 2002 en 
2004 versterken haar motivatie en tekenen haar gedrevenheid. Steeds vaker is MarieChristien te horen 
op de radio, met name bij Omroep Brabant. Zij laat het publiek genieten van haar liedjes, muziek en 
enthousiasme: liedjes die ze op een professionele manier presenteert in een gemoedelijke ambiance. 
 
Beveiliging computergegevens. 
 

We werken op dit moment in het heemgebouw hard aan het project ‘beveiliging van computergegevens’. 
Nu al staan op diverse pc’s in ons gebouw allerlei computerbestanden met bijvoorbeeld genealogische 
gegevens, overzichten van alle boeken, foto’s en films.  
Het digitaliseren van allerlei gegevens zal de komende jaren alleen nog maar toenemen.  
Om zeker te zijn dat we deze gegevens nu en in de toekomst veilig kunnen opslaan, werken wij samen 
met Global-e en De Heer Elektro aan dit project. Beide bedrijven ondersteunen ons geheel belangeloos 
met apparatuur en uren voor implementatie. Onze gegevens zullen voortaan regelmatig worden 
opgeslagen in het datacenter van Global-e in Rijen. Hierdoor zijn wij er zeker van dat bij mogelijke 
calamiteiten in ons heemgebouw onze computergegevens veilig zijn.  
Dank aan Global-e en De Heer Elektro voor deze geweldige sponsoring.    
 
Werkgroep  Tuin en Gebouw. 
 
We staan voor de seizoenssluiting van de heemtuin. Dit brengt extra werk mee voor de groep. Onze 
mooie buxushaagjes staan er mooi geknipt bij ,onze timmerlieden hebben dit seizoen geen last van 
crisis gehad in de bouw, ze hebben volop werk gehad binnen en buiten. De tuin kon de regen goed 
gebruiken die staat er nu fris bij. Onder de afhang was veel activiteit, werkgroepleden hebben een van 
onze bascules grondig gerestaureerd. Op de sluitingszondag staat deze centraal bij de weegwerktuigen. 
Het programma voor zondag  5 september ziet er als volgt uit: 
Onze eigen smid, is hersteld en zal de smidshamer weer doen klinken op het aambeeld. We zijn daar blij 
mee. Sjannie de wolspinster zal spinnen, maar ook verven. Dit keer doet ze dat met gedroogde 
hopbellen uit onze heemtuin. Hadden we laatst drie beeldhouwers, nu zal onze Annie een zes beelden 
laten zien en zelf hierbij uitleg geven. En wil je weten hoeveel je weegt? Daar kun je achter komen door 
op de bascule te gaan staan. In onze streektaal kennen we hem beter als unne baskwil.  
 
Overleden: 
 
Adriaan Hoevenaars  Architect Aartsplein 77  Rijen 
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Nieuwe leden 
 
Dhr. Wouters   Noorddonk 105   Steenbergen 
Mevr. Hamels   Aabeek 6    Goirle 

Gepland: 
 
Woensdag 20 oktober 19.30 uur 
Lezing: ‘Met vliegend vaandel en slaande trom’ door dhr van Hees uit Hilvarenbeek 
Een boeiende voordracht over geschiedenis, achtergronden en gebruiken van de Brabantse 
Schuttersgilden. 
 
Nieuwsbrief per E-mail 
 
Heel veel leden ontvangen deze nieuwsbrief al per e-mail en dat is voor de vereniging gemakkelijk en 
ook kostenbesparend. Indien u nog geen gebruik maakt van deze service en wel een e-mailadres heeft, 
kunt u door u aan te melden onze vrijwillige bodes ontlasten. Zij hoeven dan niet meer door weer en 
wind om de brief te bezorgen. Hoe u dat doet? Even een mailtje aan: secr@heemkringmolenheide.nl en 
wij doen de rest. Heeft u geen Nieuwsbrief ontvangen of hoort u dit van andere leden, geef dit ook even 
door via dit e-mail adres. 
 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in september en oktober 
 
maandag 6 september  van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 7 september  van 13.30 tot 16.30 uur 
dinsdag 21 september van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 4 oktober   van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 5 oktober  van 13.30 tot 16.30 uur 
dinsdag 19 oktober  van 13.30 tot 16.30 uur 
 
 
 
 
 

Marie Christien Verstraten, 17 september op onze muziekavond 
 


