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Nieuwsbrief : augustus 2019

Jaarlijkse Molenheide muziekavond
vrijdag 27 september bij De Hooikar in Gilze
Aanvang 19.30 uur

Met medewerking van:

Taaftere

Taaftere is een viermans folkformatie, die zelfgeschreven nummers brengt, meerstemmig zingt
en fraaie instrumentale arrangementen toevoegt. Taaftere verzorgt voor ons een liveprogramma met vrolijke en aantrekkelijke liedjes in het Brabants en Nederlands. De liedjes
nodigen uit om mee te zingen, ontroeren soms, maar laten steeds een eigen geluid horen.
De vier leden van Taaftere hebben elk een ruime achtergrond in de muziek via pop, funk, blues
jazz, folk, bluegrass, cajun, zydeco en texmex en beschikken over nationale en internationale
podiumervaring. Kortom muzikanten van hoge kwaliteit.
Taaftere is:
Mark Söhngen:
Mario van der Linden:
Willy Verkuilen:
Joost Witte:

zang, accordeon, trekharmonica.
zang, gitaar.
zang, mandoline, basgitaar.
zang, percussie, drums.

Folkforum schreef eerder over Taaftere:
“Dan klonk de ervaren groep Taafteremet haar Brabo-zydeco juist weer verfrissend. Taaftere
heeft met die aanstekelijke muziek –eindelijk- een waardig Brabants antwoord op de Limbotexmex van Rowwen Hèze.

Het wordt voor ons vast weer een ‘topavond’

Brand bij Heemkring Molenheide
Op donderdagmiddag 25 juli kregen wij om vijf uur ’s middags een telefoontje dat er brand was
bij de heemkring. Bij aankomst bleek de zogenaamde karkooi in brand te staan. Op de warmste
dag van het jaar stonden daar brandweermannen en – vrouw de brand te blussen.
Te redden viel er niets meer. De karkooi stond op de nominatie om afgebroken te worden in
verband met het nieuwe centrumplan. Toch is het jammer, want het was de bedoeling om een
aantal houten balken nog te gebruiken voor andere plannen.
Over de oorzaak van de brand tasten wij nog in het duister.
Dank aan de brandweermensen en de politie voor hun inzet.

Rabo
Clubsupport
Ook dit jaar doet Heemkring Molenheide weer mee aan deze geweldige actie van de
Rabobank. Leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie kunnen hun stem op onze vereniging
uitbrengen.
Heemkring Molenheide wil de bijdrage uit deze actie besteden aan het vervangen van de
bestaande verlichting in ons heemgebouw, met name de lichtstraat in de 'oude
brandweergarage' heeft prioriteit. In het kader van duurzaamheid willen wij dan LED-verlichting
aanschaffen. Hiermee leveren wij als heemkring een bijdrage aan ons klimaat! Wij hopen ook
op uw stem te mogen rekenen. De stemperiode loopt van 27 september tot en met 6 oktober
2019.
Overleden:
Dhr. Govert Klijs uit Gilze
Nieuwe leden vanaf april tot heden:
Dhr. A. Broeders
Dhr. A. Stuijk
Dhr. F. Kuijsters
Mevr. M. v.d. Avoird
Dhr. W. Hartman
Dhr. W. Schellekens
Dhr. S. v.d. Heijden
Dhr. A. de Vries
Dhr. R. Gerritsen

Rijen
Rijen
Gilze
Molenschot
Helmond
Gilze
Hulten
Boxtel
Rijen

Inlooptijden Stamboomcafé van september tot en met oktober
De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn weer zoals gebruikelijk op de 2e maandag
en de daarop volgende dinsdag van de maand, dat is op maandag 9 september van 19.00 uur
tot 21.00 uur en op dinsdag 10 september van 13.30 tot 16.30 uur. In oktober kunt u terecht op
maandag 14 oktober van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 15 oktober van 13.30 tot 16.30 uur.
Onze heemkring in het Weekblad

Zeven speciale heemkringpagina’s in Weekblad Gilze en Rijen
Kinderen van toen in ‘Onder de rook van het vliegveld’
In de aanloop naar 75 jaar bevrijding verschijnen vanaf 14 augustus in Weekblad Gilze en Rijen
zeven speciale heemkringpagina’s, die de titel ‘Onder de rook van het vliegveld’ hebben
meegekregen. In zeven verhalen vertellen kinderen van toen over oorlog en bevrijding. Stuk
voor stuk hebben ze in de periode 1940/1945 en daarna veel meegemaakt. Of ze nu in Gilze,
Rijen, Hulten of Molenschot woonden. De door heemkring en weekblad samengestelde
pagina’s verschijnen tweewekelijks tussen 14 augustus en 6 november. Mis ze niet!
De rubriek ‘Onder de rook van het vliegveld’ is één van de heemkringactiviteiten rond 75 jaar
bevrijding in Gilze en Rijen. Meer weten over de andere activiteiten in de gemeente? Ga naar
www.heemkringmolenheide.nl of voor een algemeen overzicht naar
www.75jaarvrijheidgilzerijen.nl
Nieuwe uitgave heemkring over oorlog en bevrijding
‘Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten’ vanaf 8 oktober te koop
Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot hadden het zwaar te verduren in
de Tweede Wereldoorlog. Zo dicht bij het vliegveld waren de
oorlogsjaren een extreem moeilijke en gevaarlijke tijd. In totaal
waren er 88 dodelijke slachtoffers en nog veel meer gewonden te
betreuren. Nog afgezien van de enorme materiële schade, de
voortdurende dreiging, de schaarste…
In ‘Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten’ hebben we als
heemkring zo’n veertig verhalen van inwoners uit onze gemeente bij
elkaar gebracht. Een deel van deze verhalen over oorlog en bevrijding
verscheen in de loop der jaren al eens eerder in De Mulder; ze vormen
nu samen met de nieuwe bijdragen een indrukwekkend geheel. De
uitgave telt 240 bladzijden en is geïllustreerd met foto’s. Onze voorzitter Bert Wagemakers is de
initiatiefnemer en samensteller van het boek. De aanleiding was 75 jaar bevrijding van onze
gemeente, wat we in oktober aanstaande vieren.
Titel
De titel van het boek is ontleend aan één van de bijdragen van heemkringlid Jan Boemaars uit
Rijen, die de bevrijding als vijfjarig ‘manneke’ meemaakte. In het ontroerende verhaal
‘Bevrijding’ beschrijft hij zijn goede herinneringen aan de Engelse bevrijders die bij hen
ingekwartierd waren. Zijn verhaal is de afsluiter van het boek.
Korting voor leden
‘Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten’ is voor het eerst te koop tijdens de documentaireavonden op 8 en 9 oktober in De Boodschap in Rijen en De Schakel in Gilze (zie elders in deze
nieuwsbrief). Als lid van de heemkring betaalt u tien euro (in plaats van 12,50 euro) voor het

boek. Komt u op 8 of 9 oktober in De Boodschap of De Schakel naar de documentaire kijken,
dan krijgt u tegen inlevering van uw toegangskaartje à 2,50 euro evenzoveel korting. U betaalt
dan dus (alléén die avond!) maar 7,50 euro.
Meer weten over de activiteiten rond 75 jaar bevrijding in onze gemeente? Ga naar
www.heemkringmolenheide.nl of voor een algemeen overzicht naar
www.75jaarvrijheidgilzerijen.nl
Toegangskaarten te koop vanaf 2 september aanstaande
Oorlogsdocumentaire ‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ in oktober te zien
‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’. 75 jaar
na de bevrijding heeft Heemkring Molenheide deze
documentaire samengesteld. Om met foto’s,
filmfragmenten, interviews en gesproken woord te
laten zien wat er allemaal voor afschuwelijks
gebeurde in die oorlogstijd. In ons dorp, onze wijk,
onze straat; nu bijna niet meer voor te stellen.

De Polen bij de bevrijding op 27 oktober 1944

Ook de kinderen van toen komen aan het woord in de
documentaire. In de schaduw van het vliegveld hebben
ze tussen 1940 en 1945 stuk voor stuk veel
meegemaakt. Of ze nu in Gilze, Rijen, Hulten of
Molenschot woonden. Ze vertellen hoe ze die
gebeurtenissen ervaren hebben. Allemaal op hun eigen
manier. Opdat we niet vergeten…

Wanneer te zien?
Eind oktober vieren we in Gilze en Rijen 75 jaar bevrijding. Op de 8 e en de 9e van die maand is
de documentaire voor het eerst te zien. Op 8 oktober in De Boodschap in Rijen, op 9 oktober in
De Schakel in Gilze; beide keren vanaf 19.30 uur. Voor iedereen een echte aanrader, maar
zeker ook voor heemkringleden! Een voorproefje zien? Op www.heemkringmolenheide.nl vindt
u de trailer.
Toegangskaarten kopen
Toegangskaarten voor de documentaire zijn vanaf 2 september voor 2,50 euro te koop bij Novy,
Nieuwstraat 11 in Gilze en Bruna in winkelcentrum De Laverije in Rijen.
Met diezelfde toegangskaart krijgt u bovendien (alleen) die avonden 2,50 euro korting op het
boek ‘Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten’, met verhalen van inwoners uit onze
gemeente. Over dit nieuwe boek leest u elders in deze nieuwsbrief. Het kost normaal
gesproken 12,50 euro. Als lid van de heemkring betaalt u 10 euro en tegen inlevering van het
toegangskaartje zelfs maar 7,50 euro.
Meer weten over de activiteiten rond 75 jaar bevrijding in onze gemeente? Ga naar
www.heemkringmolenheide.nl of voor een algemeen overzicht naar
www.75jaarvrijheidgilzerijen.nl

Bevrijding van Rijen op 28 oktober 1944
(spoorwegovergang Julianastraat)

