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Secretariaat: Nieuwstraat 22  

                                            5126 CE Gilze 
                                            Tel: 0161-222512 

                     www.heemkringmolenheide.nl 
                        email: info@heemkringmolenheide.nl       

 

 
Nieuwsbrief mei/juni 2016 

 

Natuurlijk doen wij mee aan de Open Tuinendag!! 
Want wij zijn trots op onze heemtuin 

 

Onze tentoonstelling is zondag 5 juni tijdens de Open 
Tuinendag al om 10.00 uur open !! 

 

Met een extra grote Meccanodemonstratie,  
hét speelgoed uit de jaren zestig en zeventig.  

 

 
 
Neem die dag ook een kijkje op de 
eerste verdieping, in de 
burgemeesterskamer van bijna 
honderd jaar geleden. 
 
Er is die dag ook informatie te krijgen 
over stamboomonderzoek. 
 
Of bezoek onze eerstvolgende 
genealogische avond en middag in 
juni. De laatste voor de vakantie. 
 
maandag 6 juni 2016 
aanvang 19.00 uur tot 21.00 uur 
dinsdag 7 juni  
aanvang 13.30 uur tot 16.30 uur 
 

 

 
 

 
 
Overleden: Dhr. A. Swolfs  Gilze 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
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Rabobank Clubkas Campagne: 
 
Als heemkring hadden wij ons ook aangemeld voor deze mooie actie. 
De uitslag voor de clubs bij ons in de regio werd op dinsdagavond 17 mei bekend gemaakt. De 
voorzitter van heemkring Molenheide mocht uit deze Clubkasactie een bedrag ontvangen van € 
250,74. Wij danken de Rabobank voor dit geweldige initiatief en natuurlijk ook de leden van 
onze vereniging en andere inwoners die op onze heemkring gestemd hebben. 
 
Als heemkundelid bent u toch geïnteresseerd in de historie van onze gemeente? In onze 
tijdmachine vindt u de informatie die u zoekt.   
Tijdmachine aangevuld met thema Monumenten 

De kompascompenseerschijf op de vliegbasis, de Hollandse linde aan de Valenbraak in Gilze 

en het Stationskoffiehuis in Rijen. Wat hebben die in hemelsnaam met elkaar gemeen? Ga je 

naar www.tijdmachinegilzerijen.nl dan vind je daar het antwoord. 

Onder het thema ‘Monumenten’ hebben we als Heemkring Molenheide zo’n negentig nieuwe 

lemma’s aan de tijdlijn toegevoegd. Met achtergrondverhaaltjes over de 26 rijksmonumenten, 

de ruim veertig monumentale bomen en de 41 gemeentelijke monumenten die Gilze en Rijen 

kent. Waaronder de drie genoemde. De kompas-compenseerschijf is een rijksmonument, de 

Hollandse linde (geplant in 1800) is een monumentale boom en het Stationskoffiehuis in Rijen 

valt onder de categorie gemeentelijke monumenten. 

 

Begin 2015 presenteerden we als heemkring de eerste vijf thema’s op de digitale tijdlijn.  

Intussen staan er al veertien in de tijdmachine met in totaal zo’n 750 uitgewerkte lemma’s over 

de Gilze en Rijense geschiedenis. En dat is nog steeds een voorlopig aantal, want de komende 

jaren voegen we nog verschillende thema’s digitaal aan de tijdlijn toe. 

 

Met al die compacte verhalen en zoveel mogelijk foto’s, bevat de tijdmachine een schat aan 

informatie over de geschiedenis van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. Ga eens kijken en 

ontdek hoe interessant de geschiedenis van onze gemeente is. Iets vinden op de tijdlijn is heel 

gemakkelijk. Je kunt zoeken op tijdvak, thema, jaartal of trefwoord. Je komt er via 

www.tijdmachinegilzerijen.nl of via onze website  www.heemkringmolenheide.nl 

 

Muziekavond  

Heeft u vrijdag 23 september al in uw agenda of op de kalender gezet? 
Muziekavond heemkring bij ‘De Hooikar’ in Gilze met een topband en nostalgische muziek!  
 

Weer een lintje voor een heemkringlid 
 

Ook dit jaar is de lintjesregen over een van onze leden neergedaald. Hij ontving de 
Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Iets waar wij als vereniging 
ook erg trots op mogen zijn; hij heeft zich onderscheiden door zijn vrijwillige inzet voor de 
maatschappij. 

Met trots noemen wij hier dan ook het op 26 april jl. gedecoreerde lid: Ad Jonkers 
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