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Uitnodiging trezing op
19 maart

Uttnodiging excursie
op 7 april,
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UITNO$I§TTT§:

voor een |ezing op 1§ maart 2S18, aanvanE 2S.S0 uur.
l-ocatie : ontmoetinsscentri.!rïï Doornboomstraat in MÍddetrbeers"

Thema: De kunst van het affiche.
de 20'i'eeuw in affiches en posters

Posters ofwel affiches z'ljn het levende vertelboek van ons verleden.
Het zijn eigentjk reelameblaadje, maar clan gemaakt d**r gr$te
kunstenaars. Letterlijk alles korn je tegen.
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uit de jaren vijftiE eil het eerste TV-taestel dat geschikt was
- __,,,lr,- -.,_ _-_, 1_,-v(J()I eeíl lwdrL-wtl zenue[.
De Nederlaildse Spoorwegen met stcorntreinen, de K.L"M" rnet de
eerste straalvlieguigen rnaar ook de dubbeldekkers waarmee
in de jaren twintig van Arnsterdarfi naar Londen werd qevlCIgen.
Frachtige affiches laten srxs het bier zien dat onee ouders dronkeno
kcffie uit het bekende D-E bfik, de kwatta, de eerste Arnerikaanse
Chevrolets, Johnny l-lalliday en Bob Dylan die aparte pssters
.,^ ^* t- ^*--tE t? ^+^* * -Í.^*VUU{ {lÉtiZËli risLtitÍ rlr(1ili:í..
Fosters bekijken is hetzeltde ale een filrn zien waarop uw jeugd
terugkeert.Ër zijn mooie posters, er zijn ook ielijke, er zijft zeifs
snleesbare psstërs. LJ krijgt het allemaal te zien sp deze lezing
en u zult zich geen nnornent vervelen.

Deze lezing wordt seseveft doon de heer Ton Sparner.
Hij studeerde geschiedenis in Utrecht en doceert dit vak aan het
Daall=ndrnl[eno in l-lorrrno ].lii nrr*rfl- rra:lz lo:inncn n\rér npqrhipdanic..r. .,ij

en kunst en heeft diverse puhlicaties op zijn naam staan"
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UITilODTGTNG:
op zaterdag 7 april voor een excursie naar Heeswijk Dinther.

In Heeswijk Dinther bezoeken we de Kilsdonkse Molen en
het Kasteel Heeswijk, met rondleiding door ervaren gidsen.

De Kilsdonkese Mclen is een unieke combinatie van een
windmolen en een watermolen.
Zijn geschiedenis gaat terug tot in de t.liddeleeuwen.
Nu is het een indrukwekkend staaltje vernuft en vakmanschap,
uniek in Nederland en zelfs in heel Europa.

Voor mensen die niet zo goed ter been zijn is een film met
alle details te zien in het bezoekerscentrum.

Ook in het Kasteel wordt een rondleiding door een gids aangeboden.

Programma: -'
9.0O uur: vertrek met eigen auto's vanaf het Doornboomplein,

degene die rneerijden betalen € 2,50 aan de chauffeur.
10.00 uur: koffie met Kilsdonkse rnolenkoek.
10.30 uur: groep 1 naar kasteel Heeswijk per auto ( 6 km.)
10.30 uur: groep 2 start rondteiding in molencomplex.
12.30 uur: lunch in het ontmoetingscentrum
14.00 uur: groep 2 naar kasteel Heeswijk
14.00 uur: groep 1 rondleiding in molencornplex.
16.00 uur: afsluiting in Ontmoetingscennrm met een dran§e.

Zoals u weet vieren we dit jaar het 30 jarig bestaan van
de heemkundekring en daarom biedt het bestuur u alle
consumpties en de lunch aan.

Dan nog een verzoek: wil iedereen die in het bezit is van een geldige
rnuseumjaarkaart en/of een lidmaatschap 2018 van Het Brcba*ts
Landschap deze meenemen. Dat geeft voor de Heemkundekring een ,-/
aardige reductie in de toegangsbewijzen.

De kosten bedragen € 3O,OO per persoon, in dit bedrag zijn alleen
de entreegelden en de gidsen opgenomen.
Aanmelden per mail, mlboxelaar@uocmail.nl of per telefoon
013 5143373" Graag vermelden of u een museumjaar{<aart hebt of lid
bent van Brabants landschap én of u zelf kunt rijden of liever meerijdt.

Het bedrag kunt u overrnaken op banknummer:
NL 05 RABO 0133892751 o.v.v. excursie 7 april 2018.


