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Roosendaal, augustus 2019

UITNODIGING LEZING
Op 26 september 2019 bestaat onze Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale 40 jaar.
In het kader van dit 40 jarig jubileum nodigt het bestuur van de Heemkundekring u graag uit
voor de eerste lezing in de Theaterzaal van ons nieuwe Heemhuis “Cultuurhuis Bovendonk”
aan de Bovendonk 111 te Roosendaal.

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019
Aanvang lezing 19.30 uur
Twee (korte) lezingen

door
WIM DANIËLS
Wim Daniëls is een geboren Brabander en o.a. taalwetenschapper, schrijver, cabaretier en
presentator.
Daarnaast is Wim heel bekend van theatervoorstellingen en TV optredens.
Voor onze Heemkundekring heeft Wim gekozen voor twee (korte) lezingen met als onderwerpen:

De Jaren Vijftig en Zestig
en
Het Dorp
De titels zeggen al genoeg!! Wim neemt ons deze avond mee terug in de tijd en maakt
hierbij gebruik van beeldmateriaal.
Dit belooft een zéér interessante avond te worden 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 afhalen op zaterdag 7 september van 10.00 uur tot
12.00 uur tijdens onze eerste open huis dag in het Cultuurhuis aan de Bovendonk 111 te
Roosendaal en op dinsdag 10 september van 14.00 uur tot 16.00 uur eveneens in
Cultuurhuis Bovendonk aan de Bovendonk 111 te Roosendaal.
Telefonisch reserveren is alleen mogelijk tijdens de eerder genoemde data en tijden voor
leden buiten Roosendaal via 0165-395544
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 het Cultuurhuis Bovendonk
aan de Bovendonk 111 te Roosendaal.
Automobilisten dienen uitsluitend te parkeren op het achterterrein waar voldoende
parkeerplaatsen zijn.
De parkeerplaatsen vóór het Cultuurhuis zijn bestemd voor invaliden.
Op het achterterrein zijn eveneens voldoende overdekte fietsenstallingen. Op het
voorterrein is plaats voor een beperkt aantal fietsen.
Het is niet toegestaan om fietsen tegen de gevel van het gebouw te stallen.
Parkeren en stallen is op eigen risico. Zet uw fiets of ander vervoermiddel altijd op slot!!
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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