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 Nieuwsbrief: okt. 2011 
 
Lezing en presentatie boek in oktober 
 
Op woensdagavond 19 oktober houden wij in ons heemgebouw een speciale heemavond. We 
verzorgen niet alleen een lezing over de bevrijding van Brabant. We presenteren ook onze 
nieuwe uitgave In de greep van de meedogenloze. Gilze en Rijen in oorlogsdagboeken.  We 
hebben in deze uitgave vier oorlogsdagboeken gebundeld van mensen die in de periode 1940-
1945 in Gilze en Rijen woonden en/of werkten. 
 
Het programma van die avond ziet er als volgt uit: 
 
-          Aanvang 19.30 uur 
-          Lezing tot ca. 20. 45 uur door Prof. Dr. Wim Klinkert docent KMA Breda.  
           Thema: de bevrijding van Brabant in 1944 
-          Pauze tot 21.00 uur 
-          Presentatie dagboeken formele gedeelte tot ca. 21.20 uur 
-          daarna gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje 
-          Einde ca. 22.30 uur. 
 
Het boek is die avond ook te koop voor € 9,95. 
Vanaf 20 oktober te koop bij: C1000 en Novy te Gilze en bij Bruna in Rijen 
 
Overleden: 
 
Dhr. Wout van den Hout   Vogelenzang 3   Chaam 
Mevr. Van Dongen   Kerkstraat 20 kamer 137 Gilze 
 
Vrijwilligersavond: 
 
Onze vrijwilligersavond is vastgesteld op vrijdagavond 25 november, met muzikale 
ondersteuning, van keyboard en zang door Wim van Oisterwijk. Alle vrijwilligers ontvangen nog 
een persoonlijke uitnodiging. En als u een van die vele mensen bent waar onze Heemkring in 
2011 op heeft kunnen rekenen, noteer dan zeker de 25e november, want het zal weer gezellig 
worden. We beginnen dan zoals gewoonlijk om 19.30 uur.   
 
Ook alvast noteren: 

Woensdag 21 december: Opening kerststal en lezing “Brabantse tradities” door J. Franken. 
De  nieuwjaarsbijeenkomst is vastgesteld op zaterdag 14 januari 2011 
  
Inloopbijeenkomsten genealogie: 
 
Maandag  7 november   van 19.00 tot 21.00 uur  
Dinsdag  8 november   van 13.30 tot 16.30 uur  
Dinsdag  22 november  van 13.30 tot 16.30 uur 
Maandag  5 december   van 19.00 tot 21.00 uur  
Dinsdag  6 december   van 13.30 tot 16.30 uur  
Dinsdag  20 december  van 13.30 tot 16.30 uur 
 
Gevraagd: Geïnteresseerde medewerkers voor onze genealogische werkgroep !! 
 

Nog twee keer kunt u naar onze Heemkring voor de tentoonstelling 'Voetbal in onze 
Gemeente': op zondag 6 november en op zondag 4 december 

http://www.heemkringmolenheide.nl/

