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Onze Jubileumviering 
 
Al bijna de helft van onze leden heeft zich aangemeld voor de koffietafel en het muzikale 
optreden van Lya de Haas en Hennie Korsten. En geen wonder ook want het belooft een 
absolute topavond te worden.  
Voor degenen die zich nog niet hebben opgegeven, herhalen wij aan de achterzijde van deze 
nieuwsbrief de aankondiging nog maar eens een keertje. Als Heemkringlid mag u dit zeker niet 
missen! 
Heeft u overigens het mooie promotieverhaal in Weekblad Gilze en Rijen gelezen? Zo niet, dan 
staat het natuurlijk ook op onze eigen website www.heemkringmolenheide.nl; daar vindt u nog 
veel meer interessante zaken over de heemkring. 
 
Opnieuw mogen wij nieuwe leden welkom heten 
 

Dymphie de Jong (gezinslid)   Steenfabriek 37 Gilze 
Ria Daanen     Reitstraat 21     Gilze 
Henk van Oosterwijk  Nieuwe Bouwlingstraat 41   Oosterhout 
Mevr. Andeweg-Krist  De Quaystraat 11    Rijen 
Cor Andeweg (gezinslid)  De Quaystraat 11    Rijen 
Dhr. C. Voermans   Oranjestraat 35    Gilze 
 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m december 2012  
 

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  
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  
maandag 19 november  van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 20 november                           van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 3 december  van 19.00 tot 21.00 uur  
maandag 17 december  van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 18 december  van 13.30 tot 16.30 uur 
 
Speciale clubavonden voor gevorderde genealogen 
En dan hebben we ook nog de speciale clubavonden voor gevorderde genealogen.  
Tijdens deze avonden worden ervaringen in stamboomonderzoeken uitgewisseld en problemen 
gezamenlijk aangepakt. Het thema van de eerstvolgende clubavond is: het lezen van aktes in  
DTB boeken van vóór 1811. 
 
maandag  10 september  maandag      8 oktober 
maandag  12 november  maandag     10 december 
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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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