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Nieuwsbrief:  medio april 2020  
 

Beste leden, 

In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat we door de bijzondere omstandigheden activiteiten 

moeten afgelasten.  

 

Jaarlijkse dagexcursie 

Helaas moeten wij dit jaar ook onze dagexcursie in juni laten vervallen. Wij kunnen nu deze excursie 

nu niet voorbereiden. Normaal gesproken beginnen we hier in maart/april al mee: we bezoeken dan 

een stad, kijken naar een geschikte horecazaak voor de koffie ’s morgens, zoeken voor de lunch een 

geschikt plekje, een museum, een VVV.  Maar zoals u weet zijn die momenteel allemaal gesloten.   

Ook weten wij nog niet wat onze regering gaat doen na 28 april. Daarom hebben we besloten dit jaar 

de dagexcursie te laten vervallen.   

  

Tentoonstelling ‘Bevrijding en wederopbouw’ - gecanceld 

De voor zondagmiddag 3 mei geplande openingsuren van onze tentoonstelling gaan 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  

 

 

 

 

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 april (week 15) een verhaal over de Spaanse griep. Wilt 

u het artikel lezen? Ga dan naar deze weblink: 

 https://www.uitgeverijemdejong.nl/weekbladen/weekblad-gilze-en-rijen/ 
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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.  

   

 

Nieuwsbrief per E-mail  

Al 75% van onze leden ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en dat is voor de vereniging gemakkelijk en 

ook kostenbesparend. Indien u nog geen gebruik maakt van deze service en wel een e-mailadres 

heeft, kunt u door u aan te melden onze vrijwillige bodes ontlasten. Zij hoeven dan niet meer door 

weer en wind om de brief te bezorgen. Hoe u dat doet?  

Even een mailtje naar: info@heemkringmolenheide.nl en wij doen de rest. Heeft u geen nieuwsbrief 

ontvangen of hoort u dit van andere leden, geef dit ook even door via dit e-mailadres  

 


