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Nieuwsbrief  september 2015 
 
 
 

Jaarlijkse Molenheide muziekavond 
Vrijdag 9 oktober bij ‘De Hooikar’ in Gilze 

Aanvang 19.30 uur 
 

Tijdens onze muziekavond maken wij 
‘De Kachel Aon’ 

 
De zang- en cabaretgroep ‘De Kachel Aon’ is ontstaan vanuit het Tonpraoten in Helvoirt. 
Hun eerste optreden was in 2003. 
De groep bestaat uit: 
Angelique Cornelissen, Cornè van Hout, Toon van der Zanden. 
‘De Kachel Aon’ kent geen specifiek genre, je zou het kunnen omschrijven als Brabants 
Cabaret. 
De groep probeert door middel van leuke liedjes en sketches mensen tot lachen aan te zetten. 
Ook met dat doel worden de liedjes op een humoristische manier aan elkaar gebreid, meestal in 
het Helvoirts dialect, maar ook dat is geen gesneden koek. 
Kortom een groep met veel verassende wendingen. 
De regionale bekendheid heeft ‘De Kachel Aon’ te danken aan hun eerste CD. 
Toen ze na veel vraag van het publiek het album ‘Op Hete Kolen’ maakten, ontstond de 
bekendheid vanzelf. 
Nu, na ruim twaalf jaar, de tweede CD en vijftig eigen liedjes verder, heeft ‘De Kachel Aon’ het 
vermogen om de zaal goed en sfeervol op te warmen. 
Zit U al een beetje Op Hete Kolen? 
Tot ziens en veel plezier met: 

‘De Kachel Aon’. 
 
 

  

 
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Overleden:  
Pater Brekelmans   Teteringen  
Nieuw lid:  
Mevr. Marije Oremus de Vet  Oostvoorne   Hartelijk welkom! 
 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in oktober tot en met december 
 
maandag 5 oktober van 19.00 tot 21.00 uur      maandag 2 november van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 6 oktober van 13.30 tot 16.30 uur     dinsdag 3 november van 13.30 tot 16.30 uur 
 
maandag 7 december van 19.00 tot 21.00 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 4 oktober zal Popkoor Divers uit Gilze met hun fraai gezang voor ons optreden.  

 

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

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

 
 
In het vooruitschiet op 20 oktober:  
Lezing over Willem Pastoors, de man die in het begin van de vorige eeuw burgemeester 
was van Bavel en Nieuw Ginneken en het tot in de tweede kamer bracht. 

 

De lezing onder het motto: Keurig, Kwiek, en Katholiek door Hans van den Eeden (schrijver en 
journalist) 
 
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 namens alle leden daar zeer dankbaar voor.  
Wel zoeken we dus nu in Gilze twee nieuwe mensen die maandelijks deze taak willen 
opnemen. 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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