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Nieuwsbrief: september 2014 

 
Onze jaarlijkse muziekavond op: 

vrijdag 19 september 
bij De Hooikar in Gilze  

 
Het bestuur nodigt alle leden en gezinsleden van de heemkring hierbij van harte uit om dit  
jaarlijkse feest mee te maken. Aanvang 19.30 uur. 
 

Dit keer met medewerking van “De Die en Ik” 

Muziek om naar te luisteren ėn te kijken. 

De groep De Die en ik bestaat uit: Wilhelm van de Wijgert (accordeon, zang), Bert van Dinther 

(gitaar, zang en fluit), Frank Gloudemans (keyboard, zang) en Gerdie van den Heuvel (zang en 

schrijft de teksten). 

 

 

Dit viermanschap staat garant voor een zeer 

afwisselende avond van muziek en cabaret in 

het Brabantse dialect. In de acts neemt de 

groep vooral de mens en zijn handelen op de 

korrel genomen. Muziek en liedjes zijn zowel 

humoristisch als serieus. 

Ronduit hilarisch zijn de “gastoptredens” van 

o.a. “Lieneke”, “Truijke” en de “zoons” van 

Mijnheer Pastoor. De die en ik werkte mee 

aan diverse Brabantse verzamel-CD’s en ze 

hebben natuurlijk ook een eigen CD: “Un 

gevuul”. Momenteel is die helaas uitverkocht. 
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 LEZING IN RIJEN 

 

Opnieuw een lezing in Rijen! 
Dinsdag 28 oktober om 19.30 uur 

Plaats: De Boodschap, Nassaulaan 62-64  
 
Dit najaar is het zeventig jaar geleden dat onze gemeente werd bevrijd. Heemkring Molenheide 
besteedt aan deze gebeurtenis bijzondere aandacht in de vorm van een lezing besteden. Onze 
eigen leden Adriaan van Riel en Peter van Opstal bereiden deze voordracht voor. De avond is 
ook toegankelijk voor niet-leden van de heemkring. Dus breng gerust familie, vrienden en 
kennissen mee.   

 
Weer mogen we enkele nieuwe leden verwelkomen 
 
Dhr. Lanslots (gezinslid)  Gilze 
Mevr. Riki v.d. Werf-Kuisters  Gilze 
Dhr.  Jan v.d Werf (gezinslid)  Gilze 
Dhr. Jean Pierre Kin   Amsterdam 
Mevr. A. Smits   Rijen 
Dhr. N. Smits (gezinslid)  Rijen 
Dhr. C. van Bezouw   Rijen 
Mevr. Engelen-Siemons  Gilze 
Dhr. Gêrard van Eijl   Rijen 
 
Nieuwsbrief per E-mail 
 
Al op zo’n 265 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 september 2014  
 
maandag    8 sept.   van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag      9 sept.   van 13:30 tot 16:30 uur 
maandag      15 sept. van 19:00 tot 21:00 uur 
maandag      22 sept. van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag      23 sept. van 13:30 tot 16:30 uur 

 

 
Hulp gevraagd 
 
Onze tentoonstellingscommissie vraagt om noodzakelijke ondersteuning!! 
 
Wilt u zich aansluiten bij deze gezellige en voor de heemkring belangrijke club? 
Aarzel dan niet en meld u aan bij Frans van Loon tel.: 224101of bij de secretaris via 
info@heemkringmolenheide.nl.  


