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Nieuwe toegangskaarten vanaf 30 september verkrijgbaar 
 

Extra voorstellingen oorlogsdocumentaire op 12 en 13 november ingelast 
 
Heeft u ook geen kaartjes voor ‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ kunnen 
krijgen? De belangstelling voor onze oorlogsdocumentaire is groot. De voorstellingen 
van oktober waren binnen enkele dagen uitverkocht. Zowel in Gilze als in Rijen. Maar er 
komt een herkansing! We hebben twee extra voorstellingen ingelast.  
 
Op 12 november draait de documentaire nog een keertje in De Schakel in Gilze en op 13 
november in De Boodschap in Rijen. Beide keren vanaf 19.30 uur. Toegangskaarten zijn vanaf 
30 september weer voor 2,50 euro verkrijgbaar bij Novy, Nieuwstraat 111 in Gilze en bij Bruna 
in Winkelcentrum De Laverije in Rijen.  
 
‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ gaat over de Tweede Wereldoorlog in onze vier 
dorpen. Heemkringleden hebben deze documentaire in de afgelopen anderhalf jaar 
samengesteld.  
In twee keer drie kwartier geven we met foto’s, filmfragmenten, interviews en gesproken woord 
een beeld van het leven tijdens de oorlog en wat er allemaal voor afschuwelijks gebeurde in ons 
dorp, onze wijk, onze straat. Ook de kinderen van toen komen aan het woord. BN De Stem 
noemde het in een artikel een ‘indrukwekkend tijdsdocument’. 
Een voorproefje zien? Ga naar www.heemkringmolenheide.nl, daar vindt u de trailer.  
 

  
           Toegangskaart voor Gilze                                   Toegangskaart voor Rijen 

 
27 november 2019 – Lezing ‘De bevrijding van Brabant’   
 
De bekende historicus Prof. Dr. Wim Klinkert verzorgt op woensdagavond 27 november 
aanstaande een lezing over de bevrijding van Brabant in september/oktober 1944. Ook Gilze, 
Rijen, Hulten en Molenschot werden in die periode bevrijd. Heemkring Molenheide organiseert 
deze openbare avond in De Schakel in Gilze. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom; de 
toegang is gratis.  
 
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
http://www.heemkringmolenheide.nl/


Boek over oorlog en bevrijding met ledenkorting kopen? 
 

We lieten het u al eerder weten: binnenkort is onze nieuwe uitgave 
‘Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten’ te koop. In dit boek 
hebben we als heemkring zo’n veertig verhalen van inwoners uit 
onze gemeente bij elkaar gebracht. Een deel van deze verhalen 
over oorlog en bevrijding verscheen in de loop der jaren al eens 
eerder in De Mulder, andere bijdragen zijn nieuw. De uitgave telt 
240 bladzijden en is geïllustreerd met foto’s.  
 
Korting voor leden 
In de winkel (bij Novy in Gilze en Bruna in Rijen) is het boek vanaf 
10 oktober te koop voor 12,50 euro. Maar als (gezins)lid van de 
heemkring krijgt u 2,50 euro korting op één boek. Die ledenkorting 
kunt u op twee manieren ‘verzilveren’. Door op 8 of 9 oktober naar 
de presentatie van de documentaire te komen in respectievelijk De 
Boodschap of De Schakel en het boek daar te kopen. Wij staan 

daar met onze ledenlijst. Heeft u geen kaartje kunnen bemachtigen? Dan kunt u op 
vrijdagavond 11 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur in ons Heemerf ’t Oude Raadhuis terecht, 
Nieuwstraat 22 in Gilze. Die avond verkopen wij alleen aan leden het boek voor de speciale 
prijs van 10,00 euro. U kunt hier alleen contant betalen, graag met gepast geld. Let wel: Novy 
en Bruna kunnen u die ledenkorting niet geven!   
 
Inlooptijden Stamboomcafé van september tot en met oktober 
 
De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn weer zoals gebruikelijk op de 2e maandag 
en de daarop volgende dinsdag van de maand, dat is op maandag 14 oktober van 19.00 uur tot 
21.00 uur en op dinsdag 15 oktober van 13.30 tot 16.30 uur. In november kunt u terecht op 
maandag 11 november van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 12 november van 13.30 tot 16.30 
uur.  
 
Wie wil ons helpen? 
 
Regelmatig vinden er heemkringactiviteiten plaats in ons heemgebouw. Voor deze activiteiten 
(lezingen, open zondagen voor de tentoonstelling en heemtuin) zoeken wij leden die willen 
meehelpen met het schenken van koffie en thee op deze avonden c.q. middagen. Het gaat om 
een paar uurtjes. Meestal doe je dit met z’n tweeën.   
 
Wij doen een dringend beroep op jullie medewerking. Heb je belangstelling stuur dan een mail 
naar:  Bert Wagemakers bert@mbwagemakers.nl  of bel 06-51 365 366  
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U kunt nog tot 6 oktober stemmen 

 
Ook dit jaar doet Heemkring Molenheide weer mee aan deze geweldige actie van de 
Rabobank. Leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie kunnen hun stem op onze vereniging 
uitbrengen.  
 
Heemkring Molenheide wil de bijdrage uit deze actie besteden aan het vervangen van de 
bestaande verlichting in ons heemgebouw, met name de lichtstraat in de 'oude 
brandweergarage' heeft prioriteit. In het kader van duurzaamheid willen wij dan LED-verlichting 
aanschaffen. Hiermee leveren wij als heemkring een bijdrage aan ons klimaat! Wij hopen ook 
op uw stem te mogen rekenen. De stemperiode loopt van 27 september tot en met 6 oktober. 
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