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Regionaal Archief Tilburg
zaterdag 7 oktober 2017
Geluk in Gilze en Rijen
Heemkundekring Molenheide en Regionaal Archief
Tilburg nodigen u van harte uit voor de informatiedag
'Geluk in Gilze en Rijen’. De geschiedenis van deze
gemeente kent vele geluksmomenten. Tijdens een
informatieve dag op 7 oktober in Regionaal Archief Tilburg komen een aantal van deze
momenten voorbij. Archiefstukken uit de collectie vertellen het verhaal! Een groot geluk dat veel
archieven bewaard zijn gebleven, zoals die van de schepenbank, huwelijksregister,
geboorteregisters, van sportclubs, architecten, harmonieën en nog veel meer.
De informatiedag op 7 oktober spitst zich helemaal toe op mooie gebeurtenissen uit Gilze en
Rijen. De fraaiste archiefdocumenten uit Molenschot, Hulten, Gilze en Rijen zijn te zien en er
zijn workshops en lezingen over het zoeken naar archiefmateriaal uit Gilze en Rijen. De
bezoekers ontvangen het ‘Gans Gilze en Rijen Ganzenbord’, dat speciaal voor deze dag is
gemaakt (zolang de voorraad strekt).
Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met Heemkundekring Molenheide in het kader
van Maand van de Geschiedenis (met als thema Geluk)

Informatiedag Geluk in Gilze en Rijen
Zaterdag 7 oktober in Regionaal Archief Tilburg
Van 10.00 tot 17.00 uur, toegang is gratis
Het programma van de dag staat binnenkort op
www.regionaalarchieftilburg.nl
Parkeren kan in de Parkeergarage Tivoli (op
loopafstand).

Boeken in bibliotheek en archief
De bibliotheek van onze heemkring beschikt over meer dan dertienhonderd boeken en
tijdschriften over heemkundige onderwerpen, over Gilze en Rijen en onze regio. Leden kunnen
deze boeken onder gestelde voorwaarden lenen. Onze bibliotheek is op dinsdagochtend van
9.30 uur tot 11.30 uur open. Ook vragen van niet-leden om informatie nemen onze vrijwilligers
van de werkgroep Bibliotheek graag in behandeling.

Voor het overzicht van boeken en tijdschriften vindt u de digitale index op onze website, bij
boeken in onze bibliotheek; klik daarna op ‘overzicht’.
Lezing
Woensdag 25 oktober 2017 aanvang 19.30 uur, ’t Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 Gilze
Door Hans van den Eeden (schrijver en journalist)

Titel: Heftige vrouwen: van “ons Jet tot ons Zus”
Tijdens deze lezing, voor mannen en vrouwen, wordt ingegaan op de vraag “hoe moeder’ toen
ze jong was opgroeide. Het was een periode dat de meisjes vaak nog “Jet”, “Mien” of “Zus”
werden
genoemd. Met welke normen en waarden
werden ze
opgevoed?
Meer:
Maar ook
hoe voedden ze zelf hun kinderen op.
Maar ook
wie waren hun “voorbeelden vrouwen”?
Gedurende
deze lezing komen tal van zulke vragen,
met
dilemma’s en antwoorden aan de orde. De
lezing
vertelt het verhaal van “gewone” en
“ongewone”
met name Brabantse vrouwen. Hierbij
de
ste
staan vrouwen uit de 19 en 20 eeuw centraal. Het zijn verkenningen die reflecteren op de
persoonlijke geschiedenis van de bezoekers van de lezing.
Thema’s die aan de orde komen:














Ontwikkeling sociaal–economische positie van vrouwen
Ontwikkeling sociaal–culturele positie van vrouwen
Van boerin, non, vroedvrouw, onderwijzeres journaliste tot burgemeester
De vroedvrouw als bakermat
Huwelijk, seksualiteit, lusten en lasten
Bruiden van Christus: van nonnen, begijntjes tot catechisten
Voorbeeldvrouwen: Van Henriëtte Roland Holst, Aletta Jacobs tot Miep van Puijenbroek
De negen vrouwen rond Van Gogh
Huwelijk als einde van de carrière
Moederleed: ongedoopte kinderen op een Rooms-Katholiek kerkhof
De verstandshuwelijken van adellijke dames: van Hortense tot Marie-Louise
De (jonge) vrouwenorganisaties van KJM, KJV tot KAJ
Kasteel Bouvigne: trefpunt voor vrouwen

Hebt u belangstelling voor archeologie? Heemkring Molenheide
zoekt projectgroepleden
Als Heemkring Molenheide krijgen we regelmatig vragen over archeologische zaken. Om
daar goed mee om te kunnen gaan, hebben we meer specialisme binnen onze vereniging
nodig. We zoeken dan ook personen die kennis en affiniteit met archeologie hebben en
bij ons in een projectgroep zitting willen nemen. Bent u nog geen lid van de heemkring?
Dat is geen bezwaar.

Herinnert u zich de opgravingen op Verhoven nog, waar voorwerpen te voorschijn kwamen uit
de merovingische tijd en de ijzertijd, maar ook skeletten uit de Tachtigjarige oorlog? Of de
boomput naast de kerk in Gilze? In de voorbije honderd
jaar zijn er in onze gemeente nog veel meer
archeologische vondsten gedaan. Een aantal daarvan ligt
in depots van musea, onder andere in het Rijksmuseum
in Leiden en het Provinciaal depot in Den Bosch. Maar
niet alle vondsten zijn gemeld bij de bevoegde instanties.
Meewerken aan het project archeologie
We beschikken als heemkring over voorwerpen en ander archiefmateriaal over dit onderwerp.
We hebben registratiesoftware om alle archiefstukken en objecten digitaal te registreren. Ook is
het de bedoeling dat er een goed overzicht komt van alle onderzoeken en publicaties die binnen
onze gemeente over de vondsten zijn gedaan. We beginnen met een goed plan van aanpak.
Heeft u belangstelling om aan dit project mee te werken? Neem dan contact op met:
Bert Wagemakers bert@mbwagemakers.nl
Stamboomcafé
Inlopen in oktober zijn: maandag 9 oktober van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 10 oktober van
13.30 tot 14.30 uur. In november: maandag 13 november van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 14
november van 13.30 tot 14.30 uur.
Tentoonstelling en heemtuin
Zondag 1 oktober is onze heemtuin en tentoonstelling als altijd geopend.
En natuurlijk weer op de eerste zondag in de volgende maand, dat is 5 november.
Weer mogen wij enkele nieuwe leden aan u voorstellen
Dhr. en Mevr. Wouters-Lambregts
Dhr. P. Oomen
Mevr. M. van Dongen
Dhr. en Mevr. W. Bink

Gilze
Rijen
Rijen
Rijen

Geweldige viering veertig jaar Heemkring Molenheide
Onze jubileumviering is in alle opzichten een bijzonder goed evenement geweest. Vrijdag 22
september waren alle leden om 17.00 uur genodigd in CC De Schakel in Gilze. Daar werden zij
niet alleen verwelkomd door het bestuur, maar ze kregen ook een muziekaal onthaal van de
Elkeliek Speellieden in klederdracht, met instrumenten en muziek uit de 16e eeuw! Past precies
bij een vereniging die overwegend met de geschiedenis bezig is. De Elkeliek Speellieden
brachten ons in de juiste sfeer van de foyer naar de grote zaal. Daar had het team van De
Schakel alles al in gereedheid gebracht, wat de stemming alleen maar verstevigde.
In zijn openingswoord keek de voorzitter niet te ver terug in het verleden. We houden ons
immers altijd al met de geschiedenis bezig en zijn tegelijkertijd een heel dynamische
organisatie. We hebben voor de toekomst nog zoveel plannen, die wij met hulp van onze
vrijwilligers hopen te verwezenlijken.
Namens de gemeente sprak daarna wethouder Rolf Dols, die juist wel en op een ludieke manier
in het veertigjarig bestaan van onze heemkring terugkeek. Hij onderstreepte nog eens de
dynamiek, veelzijdigheid en kennis die er in onze club zit. Hij feliciteerde ons dan ook van harte
en in het bijzonder de vrijwilligers, met dat wat Heemkring Molenheide in veertig jaar heeft
opgebouwd.

Onze voorzitter sloot daarna het officiële gedeelte af door onze ereleden Hugo Roos, Jan
Bruikman en Jan Theunissen in de bloemetjes te zetten.
Een heerlijke groentesoep voor zo’n honderdtachtig leden was het begin van een goede
koffietafel. Chapeau voor het team van De Schakel.
Daarna schotelde het Sixties-theater ons een zinderende show voor, met een reis terug in
de tijd, vol muziek en zang uit de jaren vijftig en zestig.
The Hilsons Brothers (broers Rini en Toon Tijs) openden met het nummer Apache van The
Shadows. Daarna zetten ze met een uitvoering van het nummer MRS Robbinson de tent op
scherp. Ook zangeres Monique Timmermans zong deze avond de sterren van de Gilse hemel.
Dit alles met ondersteuning van Daphne Knoope en Maaike de Jong. De band speelde zoals
het zestig jaar geleden klonk in de dancings. Tot ieders verbazing sprongen bij het eerste rock
en roll nummer dansparen het theater podium op, compleet in outfit uit de jaren zestig.

Een podium vol artiesten voor onze Heemkring Molenheide

Een wervelende sixties-show die nooit stil viel, vermaakte ons tot het laatste nummer. De
presentatie was in handen van Peter Knoope die op zijn eigen wijze de acts met elkaar
verbond.
Bedankt team Sixties Theater jullie bezorgden ons een fijne avond.
En diegenen die er geen genoeg van konden krijgen, konden daarna hun hart ophalen: in de
foyer verraste de topband Houston Alley ons met een heuse after-partyshow.
Wie een korte video-impressie van deze avond wil zien: ga naar www.heemkringmolenheide.nl,
Veertigjarig jubileum Heemkring, lees meer, Vimeo en start.

