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Onze heemkring 35 jaar !! 
Feestelijke viering op vrijdag 21 september 

in De Schakel in Gilze 
 

Het bestuur nodigt alle leden en gezinsleden van de heemkring hierbij van harte uit om dit  
lustrum samen met ons te vieren.  
Het programma van deze avond begint om 17.30 uur en ziet er als volgt uit: 
 

 17.30 uur: ontvangst van de leden in de foyer 

 18.00 uur: in de theaterzaal zullen we genieten van een goed verzorgde koffietafel 

 20.15 uur: muzikaal optreden van onze Brabantse topartiesten (voor onze leden gratis) 
Lya de Haas en Hennie Korsten 
 

Deelname is voor u gratis, maar kan alleen bij opgave vooraf. Dit kan op de eerste plaats 
natuurlijk per email aan het secretariaat; info@heemkringmolenheide.nl maar ook bij 
onderstaande adressen. 
 
Aanmelding voor het jubileumfeest op vrijdag 21 september 2012 
 
Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de jubileum-koffietafel 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 : 
Ben Robbers, Laagstraat 93, 5121 ZD Rijen  
Gonnie Cornelissen, Reitstraat 16, 5126 EL  Gilze  Inleveren vóór: 16 september 2012 
 

  

 
   

 
Het muzikale deel van de avond 
(optreden van Lya de Haas en 
Hennie Korsten) is tevens 
toegankelijk voor niet-leden. Zij 
betalen bij de ingang van de zaal 
€ 12,50 (intree inclusief een 
drankje).  
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Chaam van toen en nu  

 

‘Chaam van toen en nu’ is een nieuw en interessant boek waarin wetenswaardigheden en feiten 

beschreven staan uit de geschiedenis van Chaam. Het boek is in full colour, telt maar liefst 384 

pagina’s en heeft meer dan 325 afbeeldingen.  

In het boek van auteur G.J. Valckxs vindt u meer dan zestig postkaarten, die Chaam laten zien 

door de jaren heen. Tevens kent het boek een bijlage van 72 pagina’s met 

bewonersoverzichten in de diverse beroepen of ambten. 

Het boek is pas in november leverbaar. Bij bestelling vooraf is de prijs € 19,95. Voor meer 

inlichtingen belt of emailt u naar 0161-491927 of gjvalckx@online.nl 

 

RKJB boek van Kring Breda 

Geschiedenis van de Jonge Boerenstand uit de Kring Breda in de periode 1922-1966 

 

Bovenstaand boek is op zaterdag 4 augustus, tijdens de Boerendag in Rijsbergen,  

gepresenteerd. Het boek gaat uitvoerig terug  naar de periode 1922-1966. Ouderen vinden er 

prettige herinneringen aan de tijd van toen in terug, de jonge generatie krijgt een indruk van wat 

toen heeft plaatsgevonden. 

Het boek bevat ruim 350 pagina’s met tekst en heel veel foto’s op allerlei gebieden van 

activiteiten van de Jonge Boerenstand. 

Het  kost € 15,00. Voor meer informatie of bestellingen kunt u contact opnemen met mede-

auteur Hans Sprangers tel. 06-20848586 E-adres: ha.sprangers@casema.nl 

 

Na onze open dag mochten wij weer veel nieuwe leden verwelkomen 

 

Corrie Joosten Van Hogendorpstraat 10 Rijen 

Piet Vermeulen Nieuwstraat 18 Gilze 

F. van Loon Van Schuurmanstraat 3 Rijen 

Jan de Vet  Weth. van den Wildenbergtraat 61 Gilze 

Corrie de Vet (gezinslid) Weth. van den Wildenbergtraat 61 Gilze 

Ad Klaassen Oranjestraat 123 Gilze 

Trudie Pelkmans Dorpstraat 71c Ulicoten 

Henk van Dongen Pastoor van de Rietstraat 5 Molenschot 

Mevr. W. Lotens Windvang 30 Gilze 

Wim Smeekens Mimosalaan 50 Rijen 

 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m december 2012  
 

maandag 3 september  van 19.00 tot 21.00 uur + genealogieclub  
maandag 17 september van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 18 september                           van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 1 oktober  van 19.00 tot 21.00 uur + genealogieclub  
maandag 15 oktober  van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 16 oktober  van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 5 novenber  van 19.00 tot 21.00 uur + genealogieclub  
maandag 19 november  van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 20 november                           van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 3 decmeber  van 19.00 tot 21.00 uur + genealogieclub  
maandag 17 december  van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 18 december  van 13.30 tot 16.30 uur 
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