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Nieuwsbrief  ook op onze website 
 

Maandelijks valt onze nieuwsbrief (in zwart/wit) nog bij zo’n vijfenzeventig leden in hun 
brievenbus. Al die andere leden krijgen de nieuwsbrief per mail. Zijn er misschien nog meer 
mensen die over een computer beschikken en email kunnen ontvangen? Wij willen het aantal 
papieren nieuwbrieven graag verminderen! 
 
Vanaf heden kunt u ook een kleurenversie vinden op onze website. 
www.heemkundekringmolenheide.nl/zelf-onderzoek-doen/digitaal-archief/nieuwsbrief-leden/ 
 
Op alle fronten veel leesplezier. 
 

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 
 
Gezocht voor onze werkgroep facilitaire dienst! 
 
Wie voelt zich geroepen om een kopje koffie te schenken voor onze leden bij een heemavond 
en voor de bezoekers van de tentoonstelling op de eerste zondag van de maand? 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
http://www.heemkundekringmolenheide.nl/
file:///C:/Users/Tijs/Bert/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0XBUIATT/bert@mbwagemakers.nl


Uit een bestand van 430 leden zullen er toch wel enkele mensen zijn die gastheer of gastvrouw 
willen zijn, want vele handen maken licht werk. 
Wilt u meer informatie, bel even 0161 452425, Gonnie Cornelissen. 
 
En weet u het nog?  Wij hebben ook nog een 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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Heeft u het ook zo op ons jubileumfeest staan dat we vrijdag 22 september gaan vieren? 
 
Vanaf 17.00 uur is de inloop en er volgt dan een fantastisch programma. We beginnen met een  
gezellige koffietafel en presenteren u topartiesten met muziek uit de jaren 60 ‘die de meeste 
mensen van ons zelf nog hebben beleefd.  
Heel veel leden hebben zich al aangemeld maar er is nog plaats en inschrijven is deze 
week nog mogelijk. Dus beste leden, aanmelding vergeten of ‘over het hoofd gezien’? 
Neem snel contact op want deze happening mag u niet missen. 
 

  

 
Enkele van de artiesten die ons jubileumfeest komen opvrolijken 

 
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. 
 


