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 Tentoonstelling ‘Bevrijding en Wederopbouw’ 
 
In november 2019 start Heemkring Molenheide met een nieuwe tentoonstelling over ‘Bevrijding 
en Wederopbouw’.  Dit zal gaan over de periode 1945 - 1960. 
 
We zijn hiervoor op zoek naar verhalen uit onze gemeente over die periode. Dus heeft u een 
mooi verhaal over de bevrijding of hoe de wederopbouw verder gegaan is in onze gemeente en 
u wilt het met ons delen, neem dan contact met ons op. Ook zijn we op zoek naar foto’s van 
straten en wijken die in de periode 1945 - 1960 gebouwd zijn. We zijn ook op zoek naar het 
verhaal over de bouw van de Pius-X-straat in Rijen. Tijdens de bouw was er een faillissement 
waardoor de bouw stil gelegd werd. Daarna is de bouw weer verder gegaan. Eventueel ook 
foto’s hiervan. 
 
In die tijd werd er kleding gemaakt van meelzakken en parachutes. Kan iemand ons daar aan 
helpen voor de tentoonstelling? 
Verder zijn we nog op zoek naar een BB-pak, een buspaaltje van de BBA, ANWB-paal of 
wegwijzer uit onze gemeente.  
Heeft u nog foto’s of iets anders wat interessant kan zijn voor onze tentoonstelling, dan kunt u 
altijd contact met ons opnemen. We scannen de foto’s en u krijgt ze meteen retour. Materialen 
leent u voor de duur van een jaar aan ons uit.  
U kunt contact opnemen met: 
Kees de Vet       0161 455428,   keesria.devet@home.nl  
Ad Jonkers         0161 452 539,  noldad@planet.nl 
Connie Hartog    0161 223 939,  conniehartog1@home.nl 
Wim Avontuur                                  leibeemd-84@ziggo.nl 
 

Wie wil ons helpen? 
 
Regelmatig vinden er heemkringactiviteiten plaats in ons heemgebouw. Voor deze activiteiten 
(lezingen, open zondagen voor de tentoonstelling en heemtuin) zoeken wij leden die willen 
meehelpen met het schenken van koffie en thee op deze avonden c.q. middagen. Het gaat om 
een paar uurtjes. Meestal doe je dit met z’n tweeën.   
 
Verder zoeken wij iemand die de coördinatie van deze werkgroep op zich wil nemen. Tevens 
willen wij deze persoon vragen de inkoop (koffie, melk, ect. ) te willen verzorgen. 
 
Wij doen een dringend beroep op jullie medewerking. Heb je belangstelling stuur dan een mail 
naar:  Bert Wagemakers bert@mbwagemakers.nl  of bel 06-51 365 366 
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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. 
 
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 
 

 
 
Nog vijf afleveringen te gaan in weekblad en op social media 
Kinderen van toen in ‘Onder de rook van het vliegveld’  
 
In samenwerking met het weekblad hebben we zeven speciale heemkringpagina’s 
samengesteld, die de titel ‘Onder de rook van het vliegveld’ hebben meegekregen. In zeven 
bijzondere verhalen vertellen kinderen van toen over oorlog en bevrijding in onze gemeente. 
Twee daarvan zijn al verschenen. Hebt u ze gemist? Een dag na verschijnen, zetten we ze ook 
steeds (tweewekelijks) op www.heemkringmolenheide.nl en op onze facebookpagina. Ook de 
overige vijf verhalen kunt u daar straks nalezen. Het laatste verhaal verschijnt in het weekblad 
van 6 november aanstaande.  
 
Al een toegangskaartje gekocht?  
Documentaire over oorlog en bevrijding ‘indrukwekkend tijdsdocument’ 
 
‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’. Zo heet de documentaire over de Tweede 
Wereldoorlog in onze vier dorpen, die heemkringleden in de afgelopen anderhalf jaar hebben 
samengesteld. Voor het eerst te zien op 8 en 9 oktober in respectievelijk De Boodschap en De 
Schakel. BN De Stem noemde het in een artikel een ‘indrukwekkend tijdsdocument’. 
In twee keer drie kwartier geven we met foto’s, filmfragmenten, interviews en gesproken woord 
een beeld van het leven tijdens de oorlog en wat er allemaal voor afschuwelijks gebeurde in ons 
dorp, onze wijk, onze straat. Ook de kinderen van toen komen aan het woord.  
Hebt u al een toegangskaartje gekocht? Ze zijn nu voor 2,50 euro te koop bij Novy, Nieuwstraat 
111 in Gilze en Bruna in winkelcentrum De Laverije in Rijen.  
Voor een voorproefje kunt u terecht op www.heemkringmolenheide.nl, daar vindt u de trailer.  
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Niet vergeten! 
 

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 live-
programma 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:  zang, accordeon, trekharmonica. 
Mario van der Linden: zang, gitaar. 
Willy Verkuilen:  zang, mandoline, basgitaar. 
Joost Witte:   zang, percussie, drums. 
 
Folkforum schreef eerder over Taaftere: 
“Dan klonk de ervaren groep Taaftere met haar Brabo-zydeco juist weer verfrissend. Taaftere 
heeft met die aanstekelijke muziek –eindelijk- een waardig Brabants antwoord op de Limbo-
texmex van Rowwen Hèze.  
 

Het wordt voor ons vast weer een ‘topavond’ 

  



 


