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We vieren honderd jaar algemeen kiesrecht 

 
Een nieuw boekje, een tentoonstelling, speciale pagina’s op onze website en een lezing. Als 
heemkring vieren we honderd jaar algemeen kiesrecht uitbundig. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
op het gemeentehuis in Rijen op 8 januari 2018, zijn deze heemkringactiviteiten onderdeel van  
de traditionele aftrap van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna is ‘Over  
de kiesdrempel’ in webshop en winkels Bruna in Rijen en Novy in Gilze voor € 7,50 verkrijgbaar. 
De tentoonstelling is in de publiekshal van het gemeentehuis te bezichtigen en de politieke  
pagina’s staan online op www.heemkringmolenheide. En bij de lezing op 21 februari in De 
Boodschap is iedereen van harte welkom. Met een historische insteek leveren we zo een  
bijdrage aan de opkomstbevordering voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 
 

 

Wat de tentoonstelling laat zien? 
Op zes panelen en in een vitrine laten we met portretten, 
affiches, pamfletten en andere verkiezingsmaterialen de 
geschiedenis van het algemeen kiesrecht, het 
vrouwenkiesrecht en de opkomst van de politieke partijen 
zien. We hebben bovendien veel foto’s van Gilze en Rijense 
gemeenteraden weten te verzamelen. De tentoonstelling blijft 
tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in de 
publiekshal te bezichtigen, tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis. 
 
Let op! 
In januari verschijnt er geen Mulder maar in plaats daarvan 
ontvangen alle leden van Heemkring Molenheide gratis het 
nieuwe boekje: Over de kiesdrempel 
 

 
Agenda 
 
Algemene Ledenvergadering: woensdag 24 januari 2018 
 
U ontvangt volgende week de uitnodiging en bijbehorende stukken. 
 
Lezing Honderd jaar algemeen kiesrecht 
 
Op woensdag 21-02-2018. 
Voor deze lezing hebben we Corien Prins uit Rijen, hoogleraar Recht en Informatisering aan de 
Universiteit van Tilburg én voorzitter van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, 
bereid gevonden om deze voor ons te verzorgen. Deze openbare lezing zal plaatsvinden in De 
Boodschap in Rijen. Verdere informatie hierover volgt nog. 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
http://www.heemkringmolenheide/


Stamboomcafé in januari en februari 
   
De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn op maandag 8 januari van 19.00 tot 21.00 
uur en dinsdag 9 januari van 13.30 tot 16.30 uur. In februari kunt u terecht op maandag 12 
februari van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 13 februari van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
Tentoonstelling en heemtuin 
  
Onze tentoonstelling is in februari en maart 2018 gesloten voor de demontage van de vorige en 
de opbouw van de nieuwe tentoonstelling met het thema ‘De Jaren Zestig’. De opening is 
gepland voor zondag 8 april. 
Materialen voor dit nieuwe evenement zijn nog van harte welkom. Heeft u trouwfoto’s uit de 
jaren zestig uw geboortekaartje, andere foto’s of andere attributen uit die bijzondere periode?  
Bel of email even naar Ad Jonkers tel. 0161452539, email  noldad@planet.nl en hij zorgt dat het  
bij u opgehaald wordt. 
 
Ook nu mogen wij weer nieuwe leden aan u voorstellen 
 
Dhr. R. van Baardwijk  Rijen 
Mevr. K. Roozen  Gilze 
Dhr. T. van Kuijk  Gilze 
Dhr. J. Broks  Molenschot 
 

Herinnering !!! 
 
Nieuw initiatief binnen Heemkring Molenheide 
We willen : een taalgenootschap. 
 
Het GRTG oftewel Het Gils Rijes Taol Genôtschap begint gestalte te krijgen.Het initiatief voor 
een taalgenootschap ligt er, ideeën zijn er ook en nu nog beginnen. Het doel is om het dialect, 

wat toch nogal wat verschillen kent binnen de gemeente 
Gilze en Rijen, in ieder geval enigszins te behouden. Dat wat 
een gemeenschap verbindt is haar taal, haar dialect. 
Het dialect werd tot in de eerste helft van de vorige eeuw 
gesproken en intensief beleefd. Mensen woonden en werkten 
in het dorp. De economische ontwikkelingen hebben een 
geweldige invloed gehad op het gebruik van het dialect. 
Inwoners gingen steeds meer buiten het eigen dorp werken 
en ook in het taalgebruik begonnen ze andere normen te 

hanteren. Een deel van het dialect verdween daarmee jammer genoeg.  
We willen toch nog wat van het dialect bewaren en vanuit dat idee is dit initiatief ontstaan. Nu 
zoeken we leden die zich in woord en daad hiervoor willen inzetten. De daden? Denk eens aan 
een heemkringavond waarop we ‘Het Groot Gils-Rijens Dictee’ houden. Maar daarvoor moet 
nog een en ander gebeuren en daarvoor hebben we dus leden nodig die ons dialect beheersen. 
Maar natuurlijk ook mensen die het dialect niet zo goed beheersen maar wel ‘iets’ met taal 
hebben zijn van harte welkom. 
Interesse? Meld u aan via ons bekende emailadres. Het liefst zouden wij een groep 
samenstellen uit alle woonkernen van onze gemeente.  
 
 
 

 
 

mailto:noldad@planet.nl

