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Nieuwsbrief:  maart 2020  
 

 Tentoonstelling ‘Bevrijding en wederopbouw’    
Op zondagmiddag 1 maart 2020 is de tentoonstelling ’Bevrijding en wederopbouw’ 
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 zondagmiddag van de maand te zien, 

tot en met december 2020 (met uitzondering van de maanden augustus en 

september). 

 

 

Zoon van Poolse bevrijder geeft lezing in De Boodschap in Rijen  
27 en 28 oktober 1944. Gilze en Rijen eindelijk bevrijd! De Polen speelden er een belangrijke rol in. 

Niet alleen in onze gemeente, maar ook in de rest van Brabant. Op initiatief van Heemkring 

Molenheide geeft Frans Ruczynski op dinsdag 10 maart 2020 een lezing met als titel ‘De eerste Poolse 
Pantserdivisie en de bevrijding van Brabant’. Hij doet dit in De Boodschap in Rijen. Belangstelling? De 

lezing is  gratis en voor iedereen toegankelijk.   

 

Frans Ruczynski is de zoon van een Poolse veteraan. Hij is tevens oud-

landmachtofficier en voorzitter van de Stichting Generaal Maczek 

Museum in Breda. Zijn lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel 

gaat hij in op de geschiedenis, de tocht van de Polen en de bevrijding 

van onze regio. Na de pauze laat hij een documentaire zien over de 

belevenissen van de Poolse bevrijders. Dit aan de hand van de 

ervaringen van twee bevrijders. Iedereen is van harte welkom! 

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

 

Stamboomcafé 
Elke tweede maandag van de maand en de daaropvolgende dinsdag, is het ‘stamboomcafé’ van 
Heemkring Molenheide open, 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 9 en 10 maart 2020. 

 

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 onze gemeente: De canon van Gilze en 

Rijen. Brengt u als lid van Heemkring Molenheide een nieuw lid aan, dan ontvangt u 

ook de canon! De canon heeft een waarde van € 10,50. 
 

Nieuwe leden 
Wij verwelkomen: 

Hr. B. Sebregts, Gilze 

Hr. A. Martens, Gilze 
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Lezing ‘Het economische leven in Brabant tijdens de bezetting en zijn 

nasleep.’ 
 

Hein Klemann is hoogleraar economische geschiedenis verbonden aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Op 23 maart aanstaande verzorgt hij in De Schakel de lezing 

‘Het economische leven in Brabant tijdens de bezetting en zijn nasleep.’ 
 

Nazi-Duitsland exploiteerde de landen die het had bezet. De wijze waarop dat 

gebeurde verschilde sterk. Na uitgelegd te hebben in welke categorie van landen 

Nederland hoorde en hoe dat uitpakte voor het land als geheel, zoomt Hein Klemann speciaal in op 

Brabant. Deze provincie maakte een enigszins andere geschiedenis door dan het Westen. De oorzaak 

daarvan moet worden gezocht in het karakter van de Brabantse industrie. 

 

Niet alleen de Philipsfabrieken, maar ook de schoenindustrie en de textiel die in Brabant meer op 

(kunst)wol was georiënteerd dan in Twente, maakten de industrie hier van groot belang voor de 

Duitse oorlogsvoering. Daar stond tegenover dat deze industrie, die veelal met binnenlandse 

grondstoffen werkte, goede mogelijkheden had in de clandestiene productie voor de zwarte markt. 

Ook speelde hier, net als in Zeeland en Limburg, de smokkel met België een rol. In dat land heerste 

door gebrekkige oorlogsvoorbereiding al snel na het begin van de bezetting gebrek. Daar komt bij dat 

Brabant eerder werd bevrijd, wat specifieke mogelijkheden, maar ook moeilijkheden met zich 

meebracht. 

Hein Klemann houdt deze lezing op maandagavond 23 maart 2020 in Cultureel Centrum De Schakel, 

Kerkstraat, Gilze. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis en ook voor niet-leden toegankelijk.  

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

 

Bevrijdingslint 
In de periode van begin maart tot en met begin mei 2020 hangen in onze vier 

dorpskernen grote panelen aan lantaarnpalen met daarop afbeeldingen uit de Tweede 

Wereldoorlog. Ook staan er teksten van kinderen van onze basisscholen op. Hen is 

gevraagd wat zij verstaan onder het woord ‘vrijheid’. De routes worden nog 
bekendgemaakt.   

 

Expositie Vrijheid in Kunst 
Cultuurplaats en Kunstcommissie Gilze en Rijen organiseren een 

kunstproject voor alle lokale kunstenaars – amateurs en professionals – 

met als thema 'Vrijheid'. Dit in het kader van 75 jaar vrijheid in  Gilze, 

Rijen, Molenschot en Hulten.   

De expositie is van 7 maart tot en met 5 april te zien in Zorgcentrum St. 

Franciscus in Gilze. De entree is gratis. 

 

Bidprentjes op de beeld- en archiefbank 

De werkgroep ‘Stamboomonderzoek’ is begonnen met het scannen van de 
duizenden bidprentjes die de heemkring bezit. De gescande bidprentjes 

maken we zichtbaar op de beeld- en archiefbank van onze Heemkring. De 

eerste staan er al op! Ga hiervoor naar onze website, kies dan beeld- en 

archiefbank, daarna de rubriek bidprentjes.  Of gebruik deze weblink .  

   

https://www.heemkringmolenheide.nl/beeld-en-archiefbank-gilze-rijen/bidprentjes/?query=heemkring&start=51

