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Nieuwsbrief:  februari 2020  
  

Lezing voor leden van Heemkring Molenheide:  

George Dirven neemt ons mee in de geschiedenis van de Klokkenberg 

 

De geschiedenis van De Klokkenberg als instelling voor gezondheidszorg beslaat maar een 

beperkte periode. Deze begon in 1943 en eindigde in 2000. 

Omdat tuberculose zich door de omstandigheden van de 

Tweede Wereldoorlog weer sterk verspreidde, besloten enkele 

notabelen in 1942 dat er in Noord-Brabant een sanatorium 

moest komen. Op 21 juli 1943 werd de Stichting ‘Sanatorium 
De Klokkenberg’ opgericht. Al in juni 1945 werd een 
noodsanatorium in gebruik genomen. Het definitieve 

sanatorium verrees aan de Galderseweg in Breda. Hier werden 

in december 1953 de eerste patiënten opgenomen. Omdat na het einde van de oorlog het aantal 

tbc-patiënten sterk terugliep was het sanatorium toen al te groot. Voor meer informatie over 

deze lezing: ga naar onze website, rubriek ‘agenda’. 
Dinsdag 18 februari aanvang 19.30 uur, in ’t Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 in Gilze  
 

Tentoonstelling ‘Bevrijding en wederopbouw’    
Op zondagmiddag 2 februari 2020 is de tentoonstelling ’Bevrijding en weder-

opbouw’ weer te bezichtigen in ons Heemgebouw.  U bent van harte welkom 

van 13.30 uur tot 16.30 uur; de toegang is gratis. Het heemgebouw staat in 

Gilze, Nieuwstraat 22.  Deze tentoonstelling is telkens de eerste zondag-

middag van de maand te zien, tot en met december 2020 (met uitzondering 

van de maanden augustus en september). 

 

De Eerste Poolse Pantserdivisie en de bevrijding van Brabant 
Frans Ruczynski is op dinsdag 10 maart 2020 gastspreker van een door 

Heemkring Molenheide  georganiseerde lezing over de Eerste Poolse 

Pantserdivisie in Brabant. Heemkring Molenheide doet dit in 

samenwerking met de projectgroep 75 jaar Vrijheid Gilze en Rijen. 

De lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat Frans in op de 

geschiedenis, de tocht van de Polen en de bevrijding van onze regio. 

Na de pauze wordt een documentaire vertoond over de belevenissen 

van de Poolse bevrijders. Dit aan de hand van de ervaringen van twee bevrijders. 

Locatie: Cultureel Centrum De Boodschap, Nassaulaan 62-64, Rijen, aanvang 19.30 uur. 

De toegang is gratis. 
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Lezing ‘Het economische leven in Brabant tijdens de bezetting en zijn nasleep.’ 
Deze lezing wordt gehouden op maandagavond 23 maart 2020 in Cultureel Centrum De Schakel, 

Kerkstraat, Gilze Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. Meer informatie volgt nog.  

Let op! Er is geen aanmelding vooraf, het risico is dus dat de zaal vol is! 

 

Ook de zevende voorstelling van de oorlogsdocumentaire komt eraan! 

‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ blijft volle zalen trekken. We hebben er al zes 
voorstellingen opzitten en de vraag naar kaartjes houdt nog steeds aan.  

Daarom hebben we een 7
e
 avond ingelast: op donderdagavond 19 

maart vanaf 19.30 uur in De Schakel in Gilze. De toegangskaarten zijn 

weer voor 2,50 euro te koop bij de gebruikelijke verkoopadressen Novy, 

Nieuwstraat 111 in Gilze en Bruna, Winkelcentrum De Laverije in Rijen. 

Novy en Bruna kunnen geen kaarten reserveren! Een voorproefje zien? 

Kijk hiervoor op onze website.  

 

Stamboomcafé 
Elke tweede maandag van de maand en de daaropvolgende dinsdag is het ‘stamboomcafé’ van 
Heemkring Molenheide in ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 in Gilze: ‘s maandags  van 

19.00 tot 21.00 uur; dinsdags van 13.30 tot 16.30 uur. U bent welkom op: 10 en 11 februari 2020. 

 

Uitreiking Molensteentjes 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze Heemkring werden twee molensteentjes 

uitgereikt. Hanneke Avontuur als vrijwilliger van de ‘Facilitaire dienst’ en Piet Rouws van de 

werkgroep ‘Tuin en gebouw’. Beiden hebben een jarenlange staat van dienst als vrijwilliger. Door 

omstandigheden moest Hanneke stoppen. Als waardering voor hun inzet werden zij in het 

zonnetje gezet. 

  

   

Werving nieuwe leden 

Heemkring Molenheide zag het aantal leden de afgelopen maanden stijgen. Eind 

2019 stond de teller op 475 leden. Doelstelling voor 2020 is het aantal te laten 

doorgroeien naar 500 leden. Voor nieuwe leden hebben we een leuk presentje.  

Elk nieuw lid ontvangt een boekje over de geschiedenis van Gilze en Rijen: De 

canon van Gilze en Rijen  

 

Overleden leden: Nieuwe leden: 

Jef Bernard, Rijen  

Wim Bink, Rijen  

Piet de Beukelaer, Rijen 

Bas de Swart        Jan Ermen 

Pieter Broenen     Dhr. en Mevr. Jansen-Kokx 

Ben Wassink         Toon Faes 

 


