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Herinnering
Uitnodiging de Ledenvergadering
op

11 april

om

19.15 uur

waar

Hotel-Partycentrum ‘t Trefpunt
Raadhuisplein 1a Made, kleine zaal

Na de jaarvergadering zal om 20.15 uur het Kwartjesvolk optreden in de
Biesbosch( grote ) zaal. Introducees zijn welkom
Honderden keren hebben ze al
met hun instrumenten, kleding,
luidsprekers enz. een gedeelte
van ons land afgestruind om
optredens te geven in
cafe’s,braderieën,feestzalen,theat
ers,kantine’s,parochiehuizen,patro
naatsgebouwen,clubhuizen van de
plattelandsjongeren,kastelen,op
straat en in de kerk.
Met een groot scala aan
instrumenten waaronder
accordeons, trekzakken, gitaren,
mandolines, thinwizzle’s,
contrabas, banjo’s, wasbord,
draailier, doedelzakken en
trommeltjes, met een flinke partij humor en met cabareske uitvoering van het Brabantse lied,
hebben ze al duizenden mensen weten te vermaken.
We zullen dus kunnen genieten van volop muziek en anekdotes uit en over het Brabantse land.
Tot ziens op 11 april.

Brabantse Heemdagen 2018
Dit jaar is het thema van de Heemdagen:”StroomopwaartsErfgoed Meierijstad”
Het is de 70ste keer dat deze dagen georganiseerd worden en gaan plaatsvinden op 2
augustus in Sint Oederode en op 3 augustus in Erp, Veghel en Schijndel.
Op de wesite van het Brabants Heem vindt u alle bijzonderheden over deze dagen en het
volledige dagprogramma.
Tevens vindt u hier het inschrijfformulier en eventuele logeeradressen.
www.brabantsheem.nl

De Heemkundekring wil het onderstaande bericht nogmaals onder uw aandacht
brengen:

Ook dit jaar doet de Heemkundekring Made en Drimmelen mee met de Rabobank
Clubkas Campagne.
De afgelopen jaren hebben onze leden ons goed bedacht met stemmen waardoor wat
extra geld in kas kwam, waarvoor nog onze dank.
Wij kunnen daardoor wat extra activiteiten voor onze leden organiseren.
Leden van Rabobank Amerstreek ontvangen voor de stemperiode per post een unieke
code waarmee ze kunnen stemmen. Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april 2018
brengen zij hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe
dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde
vereniging mogen worden uitgebracht.
Let op: alleen leden van Rabobank Amerstreek mogen stemmen. Als u klant bent, bent u
niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van Rabobank Amerstreek?
Dan kan hij/zij tot 1 maart 2018 lid worden en meestemmen. Het lidmaatschap aanvragen
kan via de website www.rabobank.nl/amerstreek, onder het blokje ‘De voordelen van het
lidmaatschap’.

Excursie KLuHV Gilze-Rijen
Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
Op zaterdag 26 mei 2018

Aanvang 13.30 uur

Het programma:
13.30 uur : Ontvangst met koffie/thee bij de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.
U wordt ontvangen door vrijwilligers van de KLuHV.
14.00 uur: Museum bezoek en presentatie KLuHV, aansluitend de rondleiding.
16.15 uur: Na afloop van de rondleiding gezellig samenzijn met een drankje.
17.00 uur: Afsluiting van de middag.

Mededelingen:
Deelname € 25,- per persoon overmaken op rekeningnr. van de Heemkundekring
Made en Drimmelen Iban: NL34 RABO 0150633750 o.v.v. KLuHV.
Aanmelden via het E-mailadres: heemkundemadedrimmelen@gmail.com of via
Gerard Thijssen telnr.: 0162683323 . Sluitingsdatum van aanmelding is 4 mei 2018.
U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, (rijbewijs-paspoort of ID kaart).
Zonder geldig legitimatiebewijs is toegang tot het terrein NIET mogelijk!
U gaat op eigen gelegenheid daar naar toe, genoeg parkeerplaatsen aanwezig.
Het adres en een routebeschrijving krijgt u na aanmelding via de mail thuis gestuurd.

HISTORIE:
De Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht is voortgekomen uit de door een groep
voormalige jachtvliegers van de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine in 1969
opgerichte Stichting Vliegsport Gilze-Rijen. Met toestemming van de toenmalige
commandant werd op de vliegbasis Gilze-Rijen een hangaar gebouwd waarin een Harvard
en een Piper Super Cub zijn gerestaureerd. Doel was het starten van een voortgezette
opleiding van sportvliegers. In de jaren die volgden zijn verschillende historische vliegtuigen
aan de vloot toegevoegd, met zorg gerestaureerd en in luchtwaardige conditie gebracht.
Vanaf 1976 legt de KLuHV zich toe op het in luchtwaardige staat brengen en houden van
propellervliegtuigen die in het verleden in gebruik zijn geweest bij de Koninklijke
Luchtmacht.

