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Nieuwsbrief  april/mei 2016 

Bedrijfsbezoek 
 
Jaarlijks proberen wij met onze leden een bezoek te brengen aan een bedrijf in onze gemeente. 

Intussen hebben wij al veel mooie bedrijven bezocht en hebben we al veel kennis over onze 

gemeentelijke bedrijvigheid kunnen vergaren.  

Dit jaar gaan wij naar NeWasCo in Rijen en wel op donderdag 19 mei om 15.00 uur. 
 
In eerste instantie klinkt die naam u misschien niet zo vertrouwd in de oren, maar dat verandert 
snel als we de oorspronkelijke naam en herkomst noemen: Wasserij en Stomerij Neerlandia uit 
Tilburg. 
Dit familiebedrijf heeft een bewogen geschiedenis en is vanuit het niets tot een super-moderne 
organisatie gegroeid die met de laatste technieken een geweldig goed product op de markt zet. 
De passie die de nu al derde generatie Soons, aan de dag, basis van het succes van NeWasCo 
 

 
 
Start in 1943: Korvelseweg 265 

in Tilburg 

 
 

In 2016: Kempenbaan 21 
In Rijen 

Wij vinden het als heemkring een eer om dit mooie bedrijf te mogen bezoeken.  

Het programma van donderdag 19 mei ziet er als volgt uit: 

- Ontvangst om 15.00 uur 
- Presentatie over het bedrijf 
- Rondleiding door het bedrijf in twee groepen 
- Afronding bedrijfsbezoek 
- Ca. 16.45 uur einde bezoek 

 
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
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Een beeld uit de productiehal van NeWasCo 

 
Met de directie van het bedrijf hebben we afgesproken dat er maximaal 30 personen deel 
kunnen nemen aan dit bedrijfsbezoek. Dit vanwege de logistiek. 
Het bezoek is uitsluitend voor leden van onze heemkring. We gaan met eigen vervoer. 

Het adres van NeWasCo is Kempenbaan 21 in Rijen  

U moet zich voor het bezoek aan Newasco aanmelden bij:  
Kees Tijs, Kleine Spie 4, 5121 LK Rijen, 
Of via email: info@heemkringmolenheide.nl  
 
Zonder aanmelding vooraf kunt u niet deelnemen aan dit bezoek. Bij overinschrijving plaatsen 
wij u op de wachtlijst. 
 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m juni 2016 
 
maandag 2 mei  van 19.00 tot 21.00 uur  maandag 6 juni van 19.00 tot 21.00 uur      
dinsdag 3 mei    van 13.30 tot 16.30 uur    dinsdag 7 juni    van 13.30 tot 16.30 uur   
 

Weer mogen wij enkele nieuwe leden aan u voorstellen 
 
Mevr. L. Aarts (gezinslid)  Rijen 
Mevr. Ph. Brouwwers   Gilze 
Mevr. W. de Jong (gezinslid)  Gilze 
 

 

Onze jaarlijkse excursie gaat dit jaar naar Rotterdam !! 

Noteer zaterdag 25 juni alvast maar in uw agenda. Nadere details volgen. 

mailto:info@heemkringmolenheide.nl
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Nieuwe herinneringsbordjes 

 

Jaarlijks plaatst de Gemeente Gilze en Rijen in samenwerking met Heemkring 

Molenheide bordjes op plaatsen waar in de Tweede Wereldoorlog zich ingrijpende 

gebeurtenissen hebben voorgedaan. 

Eind april 2016 komen die bordjes op de volgende plaatsen: 

- Molenschot, Broekstraat: dodelijk slachtoffer bij de bevrijding van Molenschot 

- Rijen, Julianastraat: Lederfabriek Noord-Brabant door bommen getroffen 

- Hulten, Hulteneindsestraat : 23 doden door een bombardement 

- Gilze: in de Raadhuisstraat, gezin in 't Ven getroffen door een bom 

- Gilze: op het Plein, gezin Sikkenga getroffen door een bom 

 

Voor meer informatie over deze herinneringsroute:   www.heemkringmolenheide.nl 

Heruitgave van ‘De geur van tannine’ 

Als heemkring hebben we half april 2016 het boekje ‘De geur van tannine’ opnieuw 

uitgebracht. Het is geschreven door Gerrit Jacobs (1930-2008). Behalve dat hij hierin zijn 

jeugd in Gilze, de kostschooljaren in Voorschoten en veel oorlogsherinneringen op 

papier zette, schreef hij hiermee ook een soort van dorpskroniek. Want veel namen van 

dorpsgenoten uit die tijd, allerlei voorvallen in Gilze en architectonisch interessante 

panden komen erin voor. 

Ook het oorspronkelijke boekje was een uitgave van Heemkring 

Molenheide. Het verscheen in 2005 in een beperkte oplage en die was 

binnen de kortste keren uitverkocht. Een herdruk leek ons daarom 

gerechtvaardigd. Ook als hommage aan de schrijver. 

 

“Ik ben echt een geschiedenisman, was dat vroeger op de lagere 

school al,” zei Gerrit Jacobs indertijd. Tot zijn overlijden, zo’n acht jaar 

geleden, heeft de heemkring daar jarenlang de vruchten van mogen 

plukken.  Hij was één van de oprichters en een gedreven en betrokken 

heemkringlid.  

‘De geur van tannine’ telt 114 pagina’s en is voor € 10,- verkrijgbaar bij Novy, Nieuwstraat 111 

in Gilze. Ook bij Heemkring Molenheide is het boekje te koop. Via onze webwinkel of tijdens de 

openingsuren van Heemerf ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze. Het heemerf is elke 

eerste zondag van de maand van 13.30 uur tot 16.30 uur open. 
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Onze tentoonstelling is zondag 5 juni weer open !! 

 


