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Roosendaal, februari 2019

UITNODIGING LEZING
Traditiegetrouw vindt in de maand april een lezing plaats.
Het bestuur van de Heemkundekring nodigt u hiermede graag uit voor de eerste
heemkundige lezing van 2019 in de conferentiezaal op de eerste verdieping van ons
Heemhuis in klooster Mariadal.

MAANDAG 15 APRIL 2019
Aanvang lezing 19.30 uur

MOLENLEZING
door
JOHN VERPAALEN
Een lezing met als onderwerp “molens” komt men niet zo vaak tegen. Toch blijkt er heel wat
te vertellen over molens. Molens zijn er in diverse soorten en formaten die allemaal voor
een bepaald doel gebruikt worden(werden). Molens horen bij ons Hollands landschap
hoewel ze steeds zeldzamer worden.
Wat u wellicht ook niet weet is dat de Stichting “Levende Molens” ook gehuisvest is in
Mariadal.
Deze Stichting bestaat al van 1986 en heeft als doel om de traditionele wind- en
watermolens alsook rosmolens te behouden als levende werktuigen van een kleinschalige en
duurzame economie.
John Verpaalen neemt ons deze avond mee in de wereld van de molens en gaat ons daar
uitgebreid over vertellen en maakt hierbij gebruik van o.a. beeldmateriaal.
Een interessante avond die u niet mag missen !
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Toegangskaarten:
Voor deze lezing gaan we ook weer werken met toegangskaarten.(maximaal twee kaarten
per lid van onze heemkundekring).
De toegangskaarten kunt u alleen afhalen op dinsdag 2 april( van 14.00 uur tot 16.00 uur)
en op zaterdag 6 april( tevens open huis van 10.00 uur tot 12.00 uur) in ons Heemhuis.
Bij de receptie aan de hoofdingang zijn 2 medewerkers van onze Heemkundekring aanwezig
voor de kaartuitgifte zolang de voorraad strekt. Telefonisch reserveren is alleen mogelijk
tijdens de eerder genoemde data en tijden voor leden buiten Roosendaal.
We hopen op deze manier zo veel mogelijk leden van dienst te kunnen zijn en daarmee
teleurstellingen te voorkomen.
Het bestuur wenst u een aangename avond toe!
Namens het bestuur van de Heemkundekring,
Gé Nollen, vicevoorzitter

Nog enkele praktische zaken:
p.s. u kunt uw auto of fiets parkeren op het parkeerterrein van Mariadal, ingang t.o.
Vincentiusstraat 46. Het parkeerterrein is vanwege het eenrichtingsverkeer voor auto’s
alleen te bereiken via de Stationsstraat. Er is ook voldoende parkeergelegenheid bij het NS
station.
Let u bij het uitrijden met de auto vanaf het parkeerterrein op de rijinrichting!
( fietsen mogen niet geparkeerd worden vóór het kloostergebouw)
Wilt u bij het verlaten van het klooster het kloostergebouw zo rustig mogelijk verlaten?
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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