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Opening t Oude Raadhuis. 

Na een grondige renovatie wordt op vrijdagavond ons Heemgebouw ’t Oude Raadhuis’ in 

aanwezigheid van genodigden en leden van het college van B & W officieel heropend. 

 

Open dag zondag 6 september 2009.  

Op zondag 6 september zijn de tentoonstelling en de heemtuin als altijd te bezichtigen. Ook 

de boekenverkoop is natuurlijk aanwezig. In verband met de officiële heropening van ons 

gebouw zullen dan ook onder andere de werkgroepen bibliotheek en genealogie zich 

presenteren in ons gebouw.  

Het gebouw en onze tuin zijn open van 14.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom! 

 

Open monumentendag 

De open monumentendag wordt gehouden op zondag 13 september 2009. Het thema dit jaar 

is ‘Op de kaart’ en refereert aan alles wat met kaartmateriaal te maken heeft. Ook ons gebouw 

en de tuin vormen een onderdeel uit het programma van die dag. De grote zaal in ons gebouw 

zal gebruikt worden om allerlei kaarten te tonen. Onze geweldige heemtuin zal voor de laatste 

keer dit jaar te bezichtigen zijn.  

 

Heemavond in september: 

De eerste heemavond na de vakantie is op vrijdag 18 september 2009. 

Traditioneel hebben wij dan onze jaarlijkse muziekavond. Dit jaar zal de avond worden 

verzorgd door cabaretgroep ‘De Kachel Aon’ uit Helvoirt, bestaande uit Angelique 

Cornelissen, Corné van Hout en Toon van der Zanden. 

‘De Kachel Aon’  kent geen specifiek genre, maar probeert door middel van liedjes mensen 

tot lachen aan te zetten.  Met dat doel worden de liedjes op een humoristische manier aan 

elkaar gebreid, meestal in Brabants dialect. De zin maar ook de onzin van het leven komt 

hierin tot uiting. Kortom, een groep met vele verrassende wendingen. 

Aanvang 20.00 uur in ’t Vermaeck, Rijksweg 115 Rijen (spiegelzaal) 

 

Genealogische inloopmiddag/avond 

De data van de eerstvolgende genealogische avonden en middagen zijn: 

Maandag 7 september 19.00-21.00 uur 

Dinsdag   8 september 13.30-16.30 uur 

Dinsdag 22 september 13.30-16.30 uur 
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Werkgroep genealogie zoekt versterking. 

De werkgroep genealogie is op zoek naar versterking. Het gaat om gevarieerde 

werkzaamheden op het gebied van stamboomonderzoek en het (enkele keren per jaar) 

meedraaien met de inloopuren op maandagavond en dinsdagmiddag.  Wie wil met de groep 

meedenken en meewerken? Neem contact op met Cor Schrauwen, tel. 451641 of mail naar 

gilcozer@home.nl 

 

Wij verwelkomen als lid van onze Heemkring: 
- de heer R. Clemens, Gilze 

- de heer H. Graafmans, Gilze 

- mevrouw E. Smulders, Gilze 

- de heer J. Govers, Gilze  

 

Belangrijke data: 

Vrijdag 18 september.  
Muziekavond met medewerking van ‘de Kachel aon’ een Brabantse cabaretgroep uit Helvoirt.  

Aanvang 20.00 uur in ’t Vermaeck’ , Rijksweg 115 in Rijen. (spiegelzaal) 

 

Dinsdag 27 oktober.  
Lezing ‘ De strijd van de Polen en de 1

e
 Poolse pantserdivisie’ door Ed Cuber.  

Aanvang 20.00 uur in ’t oude Raadhuis’ ,Nieuwstraat 22 in Gilze 

 

November. Vrijwilligersavond. Datum wordt op korte bekend gemaakt. 

 

Digitalisering Nieuwsbrief. 

Mail uw e-mailadres door naar secr@heemkringmolenheide.nl en u ontvangt voortaan de 

nieuwsbrief per mail. 
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