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Bijzondere heemavond in De Schakel in Gilze 
woensdag 26 oktober 

Aanvang 19.30 uur 
 
 

We hebben deze avond twee lezingen voor u: 

* lezing over de bevrijding van Noord-Brabant door Prof. Dhr. Wim Klinkert 

Op 27-28 oktober 1944 werd de gemeente Gilze en  Rijen bevrijd. De bevrijding was onderdeel 

van een groot geallieerd offensief dat zich over geheel Noord-Brabant, tot aan de grote rivieren, 

uitstrekte. In deze lezing gaat Prof. Dr. Wim Klinkert, hoogleraar militaire geschiedenis aan de 

Nederlandse Defensie Academie (Breda) en de Universiteit van Amsterdam, in op de Duitse 

kant van dit verhaal. Hoe verdedigden de Duitsers Noord-Brabant?  Hoeveel belang hechtten zij 

aan dit gebied? Waarom duurde het van half september tot begin november totdat de Duitsers 

verdreven waren? In het bijzonder gaat hij in op een opmerkelijke  Duitse eenheid, die in 

september vocht bij Veghel en Schijndel, in begin oktober ten zuiden van Tilburg en later die 

maand bij Bergen op Zoom. Dit was de Kampfgruppe Chill, genoemd naar de commandant 

generaal Kurt Chill (1895-1976). Deze eenheid was waarschijnlijk de effectiefste Duitse eenheid 

in Noord-Brabant waar de Geallieerden mee te maken kregen. 

*lezing over de recente geschiedenis van onze krijgsmacht door 
Kolonel Van Harskamp 
 

Deze avond krijgen we ook informatie over de huidige inzet van de Nederlandse krijgsmacht. 

Kolonel Van Harskamp, docent landoptreden aan de Nederlandse Defensie Academie, gaat in 

op zijn ervaringen als commandant van de Nederlandse troepen in Afghanistan (Task Force 

Uruzgan)  in 2008. Hij laat in zijn presentatie zien wat de praktijk van de inzet van de 

krijgsmacht heden ten dage is, in conflicten die zeer gecompliceerd zijn, niet alleen militair maar 

ook op vele andere gebieden. In beide presentaties is er bovendien aandacht voor leiderschap 

van commandanten; dat onderwerp is in heden en verleden van essentieel belang om inzet van 

krijgsmachten goed te begrijpen. 

Deze lezing is toegankelijk voor zowel leden van Heemkring Molenheide als niet-leden. 

Dus mensen kom met uw familie, vrienden buren of kennissen naar De Schakel !! 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


 
 
Overleden:  
Dhr.  A. Corstens  Gilze  
Dhr.  G. Lurvink  Rijen 
 
En we mogen een nieuw gezinslid verwelkomen: 

Mevrouw Carien de Jong uit Rijen 

Boeken in bibliotheek en archief 

 

De bibliotheek van onze heemkring beschikt over meer dan duizend 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’.  

 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m juni 2016 
 
maandag 7 november van 19.00 tot 21.00 uur       maandag 12 dec. van 19.00 tot 21.00 uur      
dinsdag 8 november van 13.30 tot 16.30 uur         dinsdag 13 dec. van 13.30 tot 16.30 uur   

 
Het boek van Jan de Vet  Herinneringen uit mijn jeugd 
 
Deze bestseller was vorig jaar in een mum van tijd uitverkocht 
We hebben toen veel mensen teleur moeten stellen. 
Onlangs heeft de heemkring nog een beperkt aantal boeken kunnen verwerven; ze zijn nu  
te koop zijn voor  € 12,50 per stuk. 
Mensen die het boek nog niet hebben, kunnen - als ze snel zijn – alsnog hun slag slaan. 
Dan even contact opnemen met Jac Kuijsters: telefonisch. 0161451830  
of per e-mail jackuijsters@home.nl   Uiteraard zo lang de voorraad strekt. 
  

Werf een lid en ontvang de Historische canon van Gilze en Rijen 

Kent u iemand die belangstelling heeft voor heemkunde? Maak hem of haar enthousiast voor 

onze vereniging.  

Aanmelding van een nieuw lid voor de heemkring, levert zowel u als het nieuwe lid voordeel op.  

Wie nu een lid voor ons werft, ontvangt hiervoor gratis de Historische Canon van Gilze en Rijen, 

met daarin de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van onze gemeente in 21 korte, 

vlot leesbare verhalen.   

Het nieuwe lid krijgt het eerste kwartaal van het lidmaatschap gratis. Bovendien ontvangt hij of 

zij tien willekeurige, al eerder verschenen Mulders. 
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