Heemkundekring
De Heerlijkheid Oosterhout
Datum:
Adres:

april 2015
Trefpunt, Zandheuvel Oosterhout

Beste Leden,
In deze nieuwsbrief de uitnodiging voor een lezing: “De strijd van Polen en de 1e Poolse Pantserdivisie”.
U ontvangt dus geen aparte uitnodiging meer. Hopelijk komen er meer leden dan bij de lezing van maart.
Toen waren er helaas slechts 12 mensen aanwezig bij de lezing over bijen. Let ook even op de datum.
Deze lezing is op dinsdag i.p.v. de gebruikelijke maandagavond.
Het bestuur.

Uitnodiging lezing
Het bestuur nodigt u uit voor een lezing op dinsdag 28 april.
Het thema is:
De strijd van Polen en de eerste Poolse Pantserdivisie.
De lezing wordt gegeven door de heer Edward Cuber
Aanvang 19.30 in het Huis van Erfgoed
Zandheuvel 51 Oosterhout
Lezing “De strijd van Polen en de 1e Poolse Pantserdivisie”
De lezing begint met de geschiedenis van Polen in het jaar 966, het ontstaan van de Poolse staat.
De heer Cuber bespreekt de strijd van de Polen door de eeuwen heen, hun strijd tegen het Ottomaanse rijk
in de 17e eeuw, de slag bij Wenen, de opdeling van Polen.
Het begin van de 2e wereldoorlog op1 september 1939.
De oprichting van de 1e Poolse Pantser Divisie onder commando van Gen. Maczek in Schotland.
De bevrijding van Frankrijk, België, Zeeuws Vlaanderen, Breda en delen van Oost- Nederland.
De integratie en assimilatie van de Polen in Brabant.
Daarna in het kort de ontwikkelingen in Polen vanaf 1944 tot 2006.
Tijdens de lezing worden ruim 300 afbeeldingen getoond.
De tijdsduur van de lezing is ongeveer 30 min.

Daarna een film waarin 2 veteranen terugblikken, duur ongeveer 26 minuten.
Eventueel een pauze.
Na de pauze afhankelijk van de tijd een korte film “Mijn Poolse opa” duur 16 minuten of
“In het spoor van de Poolse bevrijders” duur 46 minuten.
Na afloop bestaat voor belangstellenden gelegenheid om met de heer Cuber van gedachten te wisselen
over dit onderwerp en de Poolse geschiedenis.
Dhr. Cuber is een zoon van een Poolse bevrijder. Geboren in Breda in 1946. Zijn vader heeft, onder
commando van Gen. Maczek, commandant van de 1e Poolse Pantser Divisie, deelgenomen aan de
bevrijding van West Europa.
Dhr. Cuber is werktuigbouwkundige en werkzaam als projectmanager en R&D bij een ingenieursbureau
voor de voedingsmiddelenindustrie.
Daarnaast was hij docent voor de vakken Werktuigbouwkunde, Natuurkunde, Wiskunde en Biologie in
het middelbaar onderwijs.
Nog een binnengekomen bericht van heemkundekring Tilborch:
Op zaterdag 9 mei aanstaande organiseert de Historische Vereniging Brabant weer haar jaarlijkse
contactdag. Kasteel Stapelen te Boxtel is de locatie. Voor de lunch en het middaggedeelte zijn ook nietleden van harte uitgenodigd. Er is gelegenheid voor een rondleiding en het bekijken van een expositie.
Ook zijn er twee interessante lezingen.
Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor deze contactdag tot en met zondag 3 mei 2015, per e-mail naar
secretaris@hvbrabant.nl of per brief naar Postbus 1325, 5200 BJ ‘s-Hertogenbosch. Wilt u daarbij
vermelden of u deelneemt aan het gehele programma (ledenvergadering, lunch en middagprogramma),
dan wel alleen aan het middagprogramma. In de ledenvergadering hebben niet-leden uiteraard geen stem.
Kosten
Voor wie deelneemt aan het gehele dagprogramma (inclusief lunch en middagprogramma) bedragen de
kosten € 25, - per persoon. Dit tarief geldt ook voor niet-leden. Voor wie uitsluitend deelneemt aan het
middagprogramma (dus zonder lunch) bedragen de kosten € 10, - per persoon. Het verschuldigde bedrag
gelieve u over te maken naar IBAN NL08 INGB 0004 7767 38 t.n.v. Historische Vereniging Brabant
o.v.v. Contactdag Boxtel. Na ontvangst van uw betaling zullen wij uw aanmelding bevestigen.
12.30 uur:
13.00 uur:

16.45 uur:

Ontvangst deelnemers middagprogramma (locatie: Carrouseltent)
Rondleiding door kasteel Stapelen (groep 1) en bezoek aan de
jubileumexpositie
van de paters Assumptionisten in Boxtel.(groep 2)
Welkomstwoord namens het bestuur van Heemkundekring Boxtel,
Lezing door Hans de Visser, auteur van o.a. de studie “Boxtel: een heerlijkheid tussen
twee heren, ca. 1100 – 1652”, die zal spreken over de bijzondere posities van Boxtel als
vorstendom en als geestelijk middelpunt in de middeleeuwen.
Rondleiding door kasteel Stapelen (groep 2) en bezoek aan de
Jubileumexpositie van de paters Assumptionisten in Boxtel (groep 1)
Lezing door Ruud van Nooijen, auteur van o.a. de historische biografie ” Leven, werk en
tijdsbeeld van Hendrik Verhees (1744-1813)”, die zal spreken over Boxtel als
verkeersknooppunt voor vervoer en mobiliteit van IJzertijd tot heden.
Afronding en afsluiting middagprogramma’.

17.00 uur

Einde bijeenkomst met ‘afscheidsdrankje’

13.50 uur:
14.00 uur:
14.45 uur:
16.00 uur

