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Nieuwsbrief  oktober 2015 
 
 
 

Jaarlijkse Molenheide muziekavond 

‘De Kachel Aon’ 
Vrijdag 9 oktober bij ‘De Hooikar’ in Gilze 

Aanvang 19.30 uur 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

Lezing over  

Willem Passtoors 

 

 
 
dinsdag 20 oktober 2015 | van 19:30 uur tot 22:00 uur | ’t oude Raadhuis 
 

 

 

 

Door: Hans van den Eeden  
(schrijver en journalist) 

 
Keurig, kwiek en katholiek 

Het einde van de 19de eeuw is een uitdagende periode van grote culturele, politieke, sociale en 
technologische vooruitgang. Centraal in de lezing staat de sociale voortrekker W.C.J. (Willem) 
Pastoors (1856-1916), geboren in de Brabantse grensplaats Zundert. In 1888 richt Pastoors in 
Amsterdam de R.K. Volksbond, een van de voorlopers van de F.N.V. op. In 1901 wordt hij als 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


eerste arbeider in de katholieke fractie in de Tweede Kamer gekozen. Van 1908 tot 1916 is 
Willem Pastoors burgemeester van de gemeente Ginneken en Bavel. Aan de hand van de 
levensschets van Willem Pastoors krijgt de toehoorder een goede inkijk in de overgang van de 
agrarische naar de industriële samenleving. Onder het motto “Keurig, kwiek en katholiek” wordt 
een reflectie op de roomse samenleving en haar sociale bewegingen gegeven. 

Overleden:            Dhr. G..A. Haagh  uit Rijen 

Nieuw Lid:  Mevr. De Jong-Jansen uit Gilze, van harte welkom. 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in november en december 
 
maandag 2 november van 19.00 tot 21.00 uur      maandag 7 december van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 3 november van 13.30 tot 16.30 uur        dinsdag 8 december van 13.30 tot 16.30 uur 
 
Elke eerste zondag van de maand onze tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’ 
 

De tentoonstellingscommissie heeft ervoor gezorgd dat elke openingszondag een muzikaal hoogtepuntje 

kent. Bij mooi weer natuurlijk in onze eigen heemtuin. Dus dat wordt oergezellig en een mooi moment 

om elkaar weer te ontmoeten.  

Zondag 1 november zullen Rini Marijnissen en Cor Biemans met hun fraaie klanken voor ons 

optreden.  

 

Heeft u zin om onze volgende jaartentoonstelling mee samen te stellen, op te bouwen en te begeleiden? 

Twijfel dan niet, bel of mail even en wij nemen direct contact met u op!  

 
 

Bezorging nieuwsbrieven en Mulders 
 
Maandelijks zijn twaalf vrijwilligers in de weer om nieuwsbrieven en Mulders te bezorgen. In 
Gilze zijn dat zeven en in Rijen vijf mensen. 
Twee van onze trouwe bezorgers uit Gilze hebben te kennen gegeven vanwege hun 
gevorderde leeftijd daarmee te willen stoppen. 
Jarenlang hebben zij zeer plichtsgetrouw de nieuwsbrieven en Mulders in hun wijk bezorgd. Het  
bestuur is hen daar namens alle leden zeer dankbaar voor.  
Wel zoeken we dus nu in Gilze twee nieuwe mensen die maandelijks deze taak op zich willen 
nemen. De tijd voor de bezorging van de nieuwsbrieven is te verwaarlozen. Doordat vrijwel 
iedereen de nieuwsbrieven per e-mail ontvangt, zijn dat er nog maar een paar. De bezorging 
van de Mulder, dit is vier keer per jaar, vraagt ongeveer één uur. Het gaat hierbij om zo’n kleine 
dertig adressen. 
De wijken waar het om gaat zijn: Hofstad met daarbij Molenstraat, Geren, Wendel en Den Dries 
en de tweede wijk is: Strijpakkers en Steenakkers.  
U kunt zich melden bij Jac Kuijsters , tel. 0161.451830,  e-mail: jackuijsters@home.nl 
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