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Lezing door Jean Dewaerheid 
 

Het mysterie van de houten bommen 
 

Dinsdag 30 oktober aanvang 19.30 uur, in ’t Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 in Gilze 
 
 

De Belg die ons al eerder meesleepte in zijn wonderlijke vertelkunst, onthult nu voor ons ‘Het 
mysterie van de houten bommen’ uit de Tweede Wereldoorlog.  
 
Tijdens die oorlog hadden de Duitsers om de geallieerden te 
misleiden, zowat overal in Europa “Attrappen” aangelegd. Ze 
voorzagen deze nepvliegvelden soms van valse startbanen en valse 
gebouwen, maar altijd met houten vliegtuigen. Om de vijand 
belachelijk te maken, bombardeerden geallieerde vliegtuigen deze 
nepvliegvelden met houten bommen. ‘Wood for wood’ was de 
toenmalige boodschap. Zeventig jaar later bestempelen sommigen 
de houten bommen als indianenverhaal. Maar waar ligt de 
waarheid? Blijven de houten bommen een hardnekkige 
volkslegende of worden ze historische werkelijkheid?  
 
Jean Dewaerheid is ook de vertaler van het Franse boek dat over 
het mysterie is geschreven. 
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Inlooptijden Stamboomcafé van november tot en met december 
 
De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn op maandag 12 november van 19.00 uur 
tot 21.00 uur en op dinsdag 13 november van 13.30 tot 16.30 uur. In december kunt u terecht 
op maandag 10 december van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 12 december van 13.30 tot 16.30 
uur.  
 
Overleden: 
 
Dhr.  A. van Dongen  Gilze  
Dhr.  Theo van Opstal   Gilze 
Dhr. Jos Botermans  Gilze 
 
Op de hoogte blijven met de digitale nieuwsbrief van Brabants Heem? 
 
Brabants Heem brengt voortaan een digitale nieuwsbrief uit. Met nieuwtjes en 
wetenswaardigheden op het terrein van heemkunde/erfgoed. Ook interesse? Laat het weten, 
het is kosteloos. Stuur een mail naar: tjeuvanras@brabantsheem.nl 
 

De Stichting Brabants Heem overkoepelt 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 
33.000 leden. Het bestuur van Brabants Heem en alle aangesloten kringen in Brabant zijn voor 
100% vrijwilligersorganisaties. Daarom geeft het bestuur met enthousiasme en overtuiging veel 
aandacht aan het vrijwilligerswerk.  
 
Viering 75 jaar bevrijding 
Hebt u nog foto- of filmmateriaal op zolder liggen? 
 
Als heemkring bereiden we ons voor op de viering van 75 jaar bevrijding in onze 
gemeente. Wij maken onder andere een documentaire over de Tweede Wereldoorlog. 
Hebt u nog foto- en/of filmmateriaal over deze periode op zolder liggen? Wij maken er 
graag gebruik van. 
 
Met allerlei activiteiten staat van eind oktober 2019 tot en met mei 2020 in onze gemeente het 
thema bevrijding in de schijnwerpers. 
Eén van de onderdelen is de documentaire van de heemkring, een tijdsdocument over de 
periode 1939 tot en met 1945. Als projectgroep vragen wij de inwoners van Gilze en Rijen nu of 
zij in fotoboeken, op zolder of waar dan ook nog foto’s van de Tweede Wereldoorlog in onze 
gemeente hebben.  Foto’s van de bezetting, het dagelijks leven toen, ernstige gebeurtenissen, 
bevrijdingsfeesten, noem maar op.  Filmmateriaal over die periode is natuurlijk ook meer dan 
welkom.  
 
Heeft u iets beschikbaar? Laat het ons weten via info@heemkringmolenheide.nl  of bel Peter 
van Opstal  06-53 800 617. Op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur zijn vrijwilligers van 
ons aanwezig in het Heemgebouw, Nieuwstraat 22, Gilze  

Nadat wij de foto’s gescand hebben, komen ze meteen 
weer bij u terug. U kunt ze natuurlijk ook zelf digitaal 

aanleveren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!   
 
 
Op bijgaande foto: Krijgsgevangen Duitse soldaten worden 
door een Poolse bevrijder opgebracht in de Nieuwstraat in 
Gilze, eind 1944. 
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Wilt u ook vrijwilliger worden? 
 
Ook dit jaar nodigt het bestuur vrijwilligers van onze heemkring uit voor een gezellige avond in 
november. Zij zijn het hele jaar door voor de heemkring en dus voor onze leden in de weer 
geweest. Ze krijgen binnenkort allemaal persoonlijk een uitnodiging voor deze avond.   
 
Wilt u ook vrijwilliger worden? Dat kan. Stuur een e-mail naar info@heemkringmolenheide.nl  
voor meer informatie over de mogelijkheden.  
 
We hebben verschillende vacatures: 

- coördineren van de facilitaire dienst; 

- koffieschenken tijdens lezingen en open zondagen (heemtuin en tentoonstelling); 

- digitaliseren van foto’s en documenten; 
- samen met anderen werken aan het project Wiki Gilze en Rijen en het project Gilze en 

Rijen op de kaart; goede beheersing van de Nederlandse taal is hiervoor een vereiste.  

De verschillende werkgroepen ontvangen u met open armen! 
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