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Nieuwsbrief:  april 2020  
 

Beste leden, 

Ook wij hebben door de bijzondere omstandigheden op diverse fronten ons programma aan moeten 

passen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Voor de duidelijkheid zetten we de wijzigingen even op een rij.  

 

 

Lezing 23 maart 2020 - uitgesteld! 

‘Het economische leven in Brabant tijdens de bezetting en zijn nasleep.’ Zodra de situatie het toelaat 

plannen wij deze lezing alsnog in. 

 

Documentaire 27 maart 2020 – uitgesteld! 

De documentaire ‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ stond voor 27 maart 2020 in Cultureel 
Centrum De Molenwiek in Molenschot gepland. Die voorstelling vervalt, maar de gekochte kaarten 

blijven geldig. Zodra de situatie het toelaat komt er een nieuwe datum. Wij informeren u hier tijdig 

over. 

 

Tentoonstelling ‘Bevrijding en wederopbouw’  - gecanceld 

De voor zondagmiddag 5 april geplande openingsuren van onze tentoonstelling gaan niet door. Als de 

omstandigheden het toelaten, kunt u op zondagmiddag 3 mei a.s. weer terecht.   

 

Stamboomcafé april 2020 - gecanceld 

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. Voor april zou dat op de 13e en de 14e  zijn. 

Deze gaan in ieder geval niet door.  

 

Maar wat is er wel? 
 

Bevrijdingslint 

Tot medio 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’. Bewonder ze allemaal! Natuurlijk wel op de 

veilige afstand van 1,5 meter van elkaar in verband met het 

coronavirus. 

 

De routes: 

Molenschot:  Schoolstraat, Veenstraat 

Hulten : Oude Baan 

Rijen: Julianastraat, Stationsstraat, Hoofdstraat 

Gilze: Kerkstraat, Nieuwstraat  
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Nieuwe rubriek heemkring in Weekblad Gilze en Rijen  

In samenwerking met Weekblad Gilze en Rijen verschijnt er 

voortaan maandelijks een nieuwe rubriek van de heemkring 

in het weekblad. Met historische feiten, weetjes en verhalen 

haken we in op de actualiteit. In maart (week 12) is de rubriek 

voor het eerst verschenen. Dit keer met als onderwerp de 

burgemeesters die komen en gaan. Wilt u het artikel lezen? 

Klik dan op deze weblink   

 

 

 

Heemkring Molenheide biedt nog meer! 

En nu een groot aantal sociale en maatschappelijke activiteiten niet doorgaan, is het misschien een 

mooie gelegenheid (en afleiding…) om de website van onze heemkring eens te bezoeken. U vindt daar 

een schat aan informatie. Interessante verhalen, een zeer uitgebreide Tijdmachine met meer dan 

2.000 korte en bondige teksten over gebeurtenissen in Gilze en Rijen.  

Wat dacht u van onze beeld- en archiefbank met: 

- meer dan 8.500 foto’s 

- meer dan 1.500 titels van boeken in onze bibliotheek. In normale omstandigheden kunt u die 

als lid lenen 

- meer dan 70 video’s van allerlei culturele gebeurtenissen   
- en sinds kort op onze beeld- en archiefbank: 

 

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://issuu.com/uitgeverij/docs/grb_20200318/8
https://www.heemkringmolenheide.nl/beeld-en-archiefbank-gilze-rijen/bidprentjes/?query=heemkring&start=51

