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Beste heemleden, 
 
 
Beste leden, 
Onderstaande berichten kregen wij nu pas binnen en hadden we graag in de Nieuwsflitsen opgenomen. 
Wilt U als "Emaillid" dit bericht doorgeven aan leden die geen Internet hebben, van wie u weet, dat zij 
hiervoor interesse hebben. 
 
Persbericht 
Tilburg, 6 maart 2009 
  
Activiteiten rondom 165e sterfdag van Koning Willem II  
Op 17 maart 1849 overleed Koning Willem II in zijn zogenaamde ´oude paleis´ te Tilburg.  
Vanwege deze 165e sterfdag organiseren Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg diverse 
activiteiten op zaterdag 14 maart. In de studiezaal van het archief zijn enkele originele archiefstukken te 
zien aangaande Willem II en de link met de stad Tilburg. Stadsmuseum Tilburg heeft een kleine expositie 
ingericht over het verblijf van Koning Willem II in Tilburg.  
  
Stadsgidserij Tilburg verzorgt twee keer een wandeling van anderhalf uur langs onder andere de 
sterfplek en andere gedenktekens van Koning Willem II in het centrum van Tilburg. De eerste 
wandeling begint om 11.00 uur, de tweede om 14.00 uur. Deze wandelingen vertrekken vanaf het 
Regionaal Archief Tilburg. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, noch te betalen; Stadsmuseum 
Tilburg en Regionaal Archief Tilburg bieden u deze wandelingen aan.  
  
De locatie waar deze activiteiten plaatsvinden is: Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75 te Tilburg. 
Het archief is geopend vanaf 9.30 tot 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen naar 013 54 94 570 
of mailen naar info@regionaalarchieftilburg.nl of de website www.regionaalarchtieftilburg.nl raadplegen. 
   
Beste mensen, Uitnodiging  "Celebr80’s"    
  
De DJ Lucien (zoon van Tiny en Martin van Halderen) brengen muziek uit de jaren 60 van de vorige 
eeuw weer. Prachtige muziek en toch zeker onder de oudere van ons die toen in de uitgaans jaren waren. 
Wat denk je van: Rock & Popmuziek in de jaren 1960 Elvis Presley, Bobby Darin, Rick Nelson, Sam Cooke, 
Lonnie Donegan, Billy Fury en Cliff Richard  Oh Carol - Neil Sedaka  The Blue Diamonds  Milord - Corry 
Brokken - Kom van dat dak af - Peter Koelewijn en zijn Rockets 
 
De Clips die vertoond worden  zijn samengesteld uit foto’s van de 60tiger  jaren 
aangeleverd door de heemkundekring "De Heerlijkheid Oosterhout" 
Dus tot ziens bij: Stadscafe, Heuvel 3 – Oosterhout. Zaterdag 14 maart Aanvang 19.30 uur 
  
Groetjes  
Namens Werkgroep Heemkunde Oosterhout 
Rinus Kuijpers 
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