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Jaarlijkse excursie Heemkring Molenheide  2017 
Op zaterdag 1 juli 2017 hebben we onze jaarlijkse excursie.. Het reisdoel is dit keer Fort 

Altena en het stadje Leerdam. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 Vertrek vanuit Gilze om 9.00 uur (opstappen bij het heemgebouw, Nieuwstraat 22). 

 Vertrek vanuit Rijen om 9.15 uur (opstappen op het Raadhuisplein).   

  

Fort Altena 

De bus rijdt om te beginnen naar Fort Altena bij 

Werkendam. U bent er waarschijnlijk al talrijke 

keren langs gekomen als u over de A27 gaat, het 

schitterend gerestaureerde fort als onderdeel van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aangekomen bij 

het fort worden we ontvangen met koffie/thee en iets lekkers. Hierna gaan we onder 

begeleiding van gidsen het fort verkennen. 

Tegen 11.45 uur  gaan we met de bus naar Leerdam. Daar genieten we eerst van een 

heerlijke lunch.  

 

Ons verdere middagprogramma is: 

Na de lunch om 13.30 uur splitsen we onze groep op. 

Eén groep gaat eerst naar het glasblazen kijken. Om 

alvast een indruk te krijgen: ga naar : 

https://youtu.be/JC21tEGOVCY 

De andere groep gaat onder leiding van gidsen een 

stadswandeling maken door Leerdam. Na 1 uur (dus 

dat is niet lang) wordt er gewisseld. 

 

Vanaf ca. 15.30 uur heeft u de mogelijkheid zelf Leerdam te verkennen, bijvoorbeeld het 

Glasmuseum, of een bezoek aan de winkelstraat of de terrassen.    

Om 17.30 uur gaat de bus weer richting Gilze en Rijen.   

 

Financiën en aanmelding 

 

De kosten voor deze dagexcursie bedragen € 30,- per 

persoon. Indien er nog plaatsen in de bus beschikbaar zijn, 

kunnen ook introducés aan deze excursie deelnemen. De 

prijs voor deze introducés is € 37,50 per persoon.  

 

Wij verzoeken de bezitters van een museumjaarkaart 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
https://youtu.be/JC21tEGOVCY


deze mee te nemen. Dit drukt de kosten voor de heemkring.  

Voor de kosten van deze excursie krijgt u van ons een rekening toegezonden. 

 

Inschrijven kunt u bij: Kees Tijs, Kleine Spie 4, 5121 LK Rijen of bij Bert Wagemakers, 

Aalstraat 75, 5126 CR Gilze  

Inschrijven vóór: 18 juni 2017 

Aanmelden per email kan natuurlijk ook:  info@heemkringmolenheide.nl  . Vergeet in dat 

geval niet uw adres te vermelden en aan te geven waar u wilt opstappen.  

 

Herinneringsbordjes Tweede Wereldoorlog 

 

Begin mei heeft de gemeente in overleg met de heemkring weer vier herinneringsbordjes 

geplaatst op plekken waar zich  in de Tweede Wereldoorlog ingrijpende gebeurtenissen 

hebben voorgedaan. Het gaat om de volgende gebeurtenissen en locatie: 

- Een V2-inslag bij het woonhuis van de familie van Gils in de Ridderstraat in Gilze in 

maart 1945 

- Aan de Warande in Gilze stortte in juni 1944 een Engels vliegtuig neer met aan boord 

Nederlandse spionnen (het bordje staat aan de Ridderstraat, fietspad). 

- In de Broekstraat in Molenschot:stortte in januari 1944 een Duitse bommenwerper 

neer. 

- In januari/februari 1943 haalden de Duitsers de klokken uit de kerktoren in Rijen. Het 

bordje is bevestigd aan de voorgevel van de Maria Magdalenakerk in de Hoofdstraat.  

 

Op de bordjes staat een beknopte tekst over de gebeurtenis en een QR-code. U kunt die 

scannen met uw smartphone. U krijgt dan automatisch de complete tekst van deze 

gebeurtenis op uw telefoon te zien. Deze teksten kunt u zelf ook lezen op onze website: 

rubriek Tweede Wereldoorlog. Bovendien zijn foto’s van alle herinneringsbordjes in de 

gemeente met bijbehorende tekst terug te vinden in de Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen 

onder het zoekwoord ‘Herinneringsbord’. 

 

Beeld- en archiefbank Gilze en Rijen 

 

Sinds een paar maanden is de Beeldbank op onze vernieuwde website te zien. Op deze 

beeldbank staan al meer dan 3.800 foto’s. U kunt gericht zoeken via plaatsnaam, straatnaam 

en onderwerp. Vrijwilligers werken nog steeds hard aan het verder vullen  van deze 

beeldbank en het beschrijven van de foto’s . Mocht u nog interessante foto’s hebben die 

zeker in onze beeldbank opgenomen moeten worden, meldt u zich dan bij Piet Weterings 

piet.weterings@kpnplanet.nl (tel.: 0161-224486) 

Mocht u belangstelling hebben om mee te helpen aan het digitaliseren en/of benoemen van 

deze foto’s dan kunt u ook contact opnemen met Piet Weterings.  

 

Vacature bestuurslid Communicatie 

 

Een goede communicatie met de leden en inwoners van onze gemeente is erg belangrijk. 

Wij willen daarom zo snel mogelijk deze vacature in het bestuur invullen. Het bestuurslid dat 

we zoeken , is verantwoordelijk voor de communicatie met de leden; voor de berichtgeving 

op onze website; voor onze facebookpagina en verder alles wat met communicatie van onze 

vereniging te maken heeft. Wie voelt zich geroepen dit voor ons te gaan verzorgen?      
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Veertig jaar Heemkring Molenheide 

 

Dit jaar bestaat de heemkring veertig jaar. Dit feit willen we met alle leden vieren op 22 

september 2017. We beginnen om ca. 17.00 uur in Cultureel Centrum De Schakel in Gilze. 

Over het programma van die avond en de mogelijkheid om u aan te melden, hoort u over 

enkele weken meer.   

 

Bibliotheek Heemkring Molenheide 

 

De bibliotheek van onze heemkring beschikt over meer dan 1.300 boeken en tijdschriften. 

Deze boeken (heemkundig, geschiedkundig) gaan voor het grootste gedeelte over Gilze en 

Rijen en de plaatsen in de regio. Op de beeld- en archiefbank op onze website kunt u de 

titels van deze boeken vinden. Ook hier kunt u gericht zoeken, bijvoorbeeld op onderwerp. 

Leden van de heemkring kunnen deze boeken gratis lenen. Elke dinsdagmorgen van 09.30 

uur tot 11.30 uur  zijn onze vrijwilligers op de 1e verdieping aanwezig.   

 

Stamboomcafé 

   

Maandag 12 juni  van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 13 juni van 13.30 tot 14.30 uur  
     
In de maanden juli en augustus is er geen stamboomcafé. De eerstvolgende inloopavond en 
middag zijn maandag 11 september en dinsdag 12 september. 
 
Tentoonstelling en heemtuin 

     
Zondag 11 juni met Open Tuinendag in Gilze en Rijen Ruikt is onze heemtuin en 
tentoonstelling al om 10.00 uur open en sluit dan weer om 16.30 uur. 
 
Zondag 2 juli tijdens de reguliere openingstijden zal er een heuse stoomlocomotief door ons 
heemerf rijden waarop uw kinderen of kleinkinderen mogen meerijden en kunnen genieten 
van onze mooie tuin en van die wonderlijke oude techniek.  
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Ook Thomas wil zich laten zien bij onze 
tentoonstelling 

 
 


