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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2009 
 

 

Heemavond in oktober 

Dinsdag 27 oktober lezing:‘ De strijd van de Polen en de 1
e
 Poolse pantserdivisie’ door Ed 

Cuber.  Ed Cuber  is zoon van een Poolse bevrijder. Zijn vader heeft onder commando van 

Gen.Maczek, commandant van de 1
e
 Poolse Pantserdivisie deelgenomen aan de bevrijding 

van West Europa. 

De lezing begint met een stuk geschiedenis van Polen. De Poolse staat is ontstaan in het jaar 

966 en de  Polen voerden door de eeuwen heen veel strijd. 

De lezing verhaalt over hun strijd tegen het Ottomaanse rijk in de 17
e
 eeuw, de slag bij Wenen 

en de opdeling van Polen.  

Belangrijk item is het begin van de 2
e
 wereldoorlog op 1 september 1939 en de oprichting van 

de 1
e
 Poolse Pantser Divisie onder commando van Gen. Maczek. 

Er wordt een film getoond over de bevrijding van Breda. Twee veteranen blikken terug. 

Na de pauze komt de bevrijding van Breda en de integratie en assimilatie van de Polen in 

Brabant uitgebreid aan bod. Vervolgens worden in het kort de ontwikkelingen in Polen vanaf 

1944 tot 2006 geschetst. 

Na de lezing is er gelegenheid om met de spreker van gedachten te wisselen. 

 

Opening Heemgebouw en Open Dag. 

Vrijdag 4 september is heemgebouw ‘’t Oude Raadhuis’ na een grondige opknapbeurt 

officieel heropend in aanwezigheid van ca. 50 genodigden. In zijn openingswoord dankte  

voorzitter Bert Wagemakers de vrijwilligers die met hun arbeid tot dit resultaat zijn gekomen. 

Gemeentebestuur en Rabobank hebben hiertoe financieel bijgedragen. 

Wethouder mevrouw Can-Engin prees in haar toespraak de vele vrijwilligers en benadrukte 

het belang van onze vereniging voor de gemeente en haar inwoners. 

 

De Open Dag op zondag  6 september trok veel belangstelling. De werkgroepen kregen volop 

de gelegenheid hun aktiviteiten aan de talrijke bezoekers te tonen.  

 

Muziekavond 

Onze jaarlijkse muziekavond vond op 18 september plaats. Cabaretgroep ‘De Kachel Aon’ uit 

Helvoirt wist de aanwezigen op humoristische wijze te vermaken met liedjes en ’n enkele 

sketch. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tentoonstelling 

Iedere eerste zondag van de maanden oktober, november en december van 14.00 tot 17.00 uur 

is de tentoonstelling ‘Onze jongens in de Oost’ is nog te zien in ‘’t Oude Raadhuis’, 

Nieuwstraat 22 te Gilze 

 

Jaarmarkt 

Dinsdag 20 oktober zal Heemkring Molenheide met een stand aanwezig zijn op de jaarmarkt 

in Rijen. We zullen daar meer bekendheid geven aan de aktiviteiten van onze vereniging. 

Als u interesse heeft om onze stand mee te helpen bemensen, overleg dan even met een van 

de bestuursleden. 

 

Programma 4
e
 kwartaal 2009 

Dinsdag  27 oktober  Lezing Ed Cuber; De strijd van de Polen en de 1
e
 Poolse Pantserdivisie 

November : Vrijwilligersavond. Al onze vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitnodiging.   

(datum wordt nog bekend gemaakt) 

December :  Opening Kerststal (juiste datum wordt nog bekend gemaakt) 

 

Genealogie 

De eerstkomende inloopbijeenkomsten in ’ t Oude Raadhuis’ zijn: 

Maandag 5 oktober   19.00-21.00 uur 

Dinsdag  6 oktober    13.30-16.30 uur 

Dinsdag 20 oktober   13.30-16.30 uur 

 

Overleden 

De heer H.W.J.Theeuwes, Rijen. Wij wensen de familie veel sterkte bij het dragen van dit 

verlies 

 

Wij verwelkomen: 

Mevr. Van Diessen, mevr. De Jong en mevr. Oomen uit Gilze. 

 

Digitalisering Nieuwsbrief. 

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

nieuwsbrief per mail. 

 

Brabants Heem 

Brabants Heem organiseert een cursus over ‘cultuurhistorie in het landschap’ op vier data van 

oktober 2009 t/m januari 2010. De cursus vindt plaats in Oirschot en gaat over Zand-Brabant. 

Een vergelijkbare cursus toegespitst op West-Brabant zal in het voorjaar van 2010 worden 

gegeven.  

Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij het secretariaat. 

Regionaal Archief Tilburg 

Het regionaal Archief organiseert van oktober 2009 tot januari 2010 een cursus ‘Oud Schrift’. 

De kosten bedragen 153,70 euro. Nadere informatie vindt u op de website van het archief. 

(www.regionaalarchieftilburg.nl) 
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