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Nieuwsbrief  maart  2015 
 

 
Lezing uitsluitend voor leden in ’t Oude Raadhuis 

dinsdag 17 maart 2015 aanvang 19.30 uur 
 

DE MEIDENKIST 

Bij een meidenkist moet u denken aan de geheimen die een dienstmeid uit vroegere tijden met 
zich meedroeg en die ze vaak in haar privékist achter slot en grendel bewaarde.  

 

Voorbeeld van wat er in een meidenkist zoal kon zitten 

 

  

Een gezellige avond in de vorm van een lezing mag niet ontbreken  op ons programma. 
Iemand die zo’n avond zinnig weet te vullen is niet gemakkelijk te vinden. 

Cees Prinsen is een man die daar wel raad op weet.  

Cees is een uitmuntende verteller uit Hilvarenbeek. 
Schrijver van heemkundige artikelen en bovenal specialist in historie en volksleven waarvoor hij 

onlangs nog geridderd is. 
Als rasechte Brabander kent hij het land erg goed; hij wordt in heel Nederland uitgenodigd.  

 
Hij bezoekt ons met  DE MEIDENKIST.  

Om te beginnen is er een klein tentoonstellinkje waar alles naar hartenlust vastgepakt mag 
worden.  
Het onbetwiste hoogtepunt van de avond is zijn meidenkist boordevol spullen uit de tijd van 
toen.  
Van antieke kleding tot blokval, primitieve voorbehoedsmiddelen, dodenlantaarn tot 
legendarische snelzeiker. Cees doorspekt zijn verhaal met anekdotes en wetenswaardigheden. 
De meidenkist is een spiegel uit het verleden. 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


 
- Kunst of aardige kitsch? 

Als u vreemde spulletjes van thuis meebrengt, geen grote artikelen of schilderijen, worden ze 
door Cees besproken en getaxeerd. 

Lezing in de planning 
Lezing over Napoleon op woensdag 22 april om 19.30 uur door Jean Dewaerheid uit België. 
Deze lezing bestaat uit twee delen: 
a) de carrière van Napoleon; 
b) de gevolgen van zijn beleid voor onze gewesten. 
Jean behandelt de onderwerpen niet alleen vanuit de positieve kant (wetboeken, oprichting van een 
degelijk onderwijsnet, moderne administratie en nog veel meer), maar belicht eveneens de donkere kant 
van zijn heerschappij (dictatuur, conscriptie, afschaffen van persvrijheid en dergelijke) 
 
Deze lezing is uitsluitend voor eigen leden in ons eigen heemgebouw. 
 

 
   

Overleden  
Mevr. van Kruysbergen-Koks  Gilze 
Mevr. Wenselaars  Gilze 
 

Deze keer mogen we ook weer nieuwe leden verwelkomen 
Dhr. Ton van Beek  Rijen 
Dhr. Adrie van Beek  Rijen 
 

Nieuwsbrief per e-mail 
Al op zo’n 270 adressen komt deze nieuwsbrief 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: info@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 april tot aan de vakantie  2015  
 
maandag 6 april van 19.00 tot 21.00 uur maandag 4 mei van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 7 april van 13.30 tot 16.30 uur 
 

dinsdag 5 mei van 13.30 tot 16.30 uur 
 

maandag 1 juni van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 2 juni van 13.30 tot 16.30 uur 
 
 
 


