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Nieuwsbrief: 30 nov. 2013 

woensdag 18 december 2013  aanvang: 19:30 uur                   Opening kerststal en lezing 
 
Al voor de 21e keer openen we op gepaste wijze op 18 december aanstaande de kerststal 
achter 't Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze. De ster zal weer als vanouds stralen en wijst 
eenieder de weg naar het kindje. Ook achtergrondmuziek ontbreekt niet. Evenals voorgaande 
jaren staat er weer een collectebus, zodat klein en groot iets kunnen geven voor de medemens. 
Al enkele jaren kiezen we voor hetzelfde doel: het Ronald MCDonald kinderfonds. We hopen 
om te beginnen op een gulle gift van onze eigen leden, wat dan tevens een morele steun voor 
onze werkgroep ‘kerststal’ betekent. 
 
Daarna houdt prof. Dr. Hugo B. Roos een lezing met als onderwerp: 'Tweehonderd jaar 
koninkrijk'. Hugo Roos is erelid van onze heemkring. 
 

 

 
 
 
 

In 200 jaar van  
 

Koning Willem I 
 

tot  
 

Koning  
Willem-Alexander 

 
 

Het Koninkrijk is gelegitimeerd in het Congres van Wenen. (1814/1815). Dat wij 1813 
beschouwen als de geboorte van het Koninkrijk is daarmee niet in strijd. Om het streven naar 
een 'natuurlijke' noordelijke grens van Frankrijk voorgoed in te dammen diende volgens de 
Grote Mogendheden aan een tweetal voorwaarden te worden voldaan. De decentraal 
georganiseerde Republiek moest veranderen in een meer centraal ingericht bestuur onder een 
Koning. Bovendien diende de soevereiniteit over de Oostenrijkse Nederlanden te worden 
gebracht onder de Nederlandse Kroon. 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Willem_I_in_kroningsmantel.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Willem-Alexander_(Royal_Wedding_in_Stockholm,_2010)_cropped.jpg


Boekenmarkt 
 
Enige tijd geleden hebben we alle boeken die in onze bibliotheek staan bekeken of het wel 
heemkundige boeken betrof en of ze iets te maken hebben met Gilze en Rijen en de regio. 
Het resultaat van deze screening is dat we ca. 150 boeken niet meer teruggeplaatst hebben. 
Deze ‘overtollige’ boeken gaan in de verkoop. Als eerste kunnen leden van onze heemkring 
kijken of er iets van hun gading tussenzit. Mochten er na deze boekenmarkt voor leden nog 
boeken overblijven dan zullen wij deze op Marktplaats zetten.  
Op dinsdagavond 10 december van 19.30 uur tot 21.00 uur kunt u als lid naar onze 
boekenmarkt komen. Waar: in ons Heemgebouw aan de Nieuwstraat 22 in Gilze. Ingang aan 
de zijkant van ons gebouw. 
  
Nog even dit: 

- de boekenmarkt is uitsluitend toegankelijk voor leden; 

- er kan alleen contant betaald worden; 

- er worden geen boeken gereserveerd; 

- prijzen zijn vooraf vastgesteld. 

 

Wij mogen weer enkele nieuwe leden verwelkomen 
 
Dhr. Erik de Graaf  Van Heinsbergstraat 107  Gilze 
Dhr. en Mevr. Smeekens (lid + gezinslid) Dongenseweg 28a     Rijen 
Dhr. Pieter Klijn  Steenfabriek 27    Gilze 
Dhr. Frans van Dongen  Kerkstraat 22x     Gilze 
  
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m februari 2014  
 
maandag     6 jan van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag       7 jan van 13:30 tot 16:30 uur  
maandag   20 jan van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag     21 jan van 13:00 tot 16:30 uur 
  
maandag    3 febr. van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag      4 febr. van 13:30 tot 16:30 uur 
maandag  17 febr. van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag    18 febr. van 13:30 tot 16:30 uur 
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