
 

     

Secretariaat: Nieuwstraat 22  

                                            5126 CE Gilze 

                                            Tel: 0161-222512 

                     www.heemkringmolenheide.nl 

                        email: info@heemkringmolenheide.nl     

 

   
NNiieeuuwwssbbrriieeff  ::    ddeecceemmbbeerr      22001199  

 

 

 

 
Lezing door Professor Dr. Jos Swanenberg  

 
Dinsdag 17 december 2019 in ’t Oude Raadhuis 

Nieuwstraat 22 in Gilze - aanvang 19.30 uur 
 

‘Wezen en waarde van het Brabants dialect’ 
 

In deze lezing gaat Jos Swanenberg in op de vraag hoe taal en cultuur 
in Noord-Brabant onze identiteit vormen, ook bij nieuwe en jonge 
Brabanders. 
Jos Swanenberg is hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan de 
Universiteit van Tilburg en werkt daarnaast als adviseur-redacteur voor 
de stichting Erfgoed Brabant in ’s-Hertogenbosch. Daarvoor was hij 
samensteller van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten 

(Radboud Universiteit Nijmegen). Hij publiceerde diverse boeken en 
artikelen over taal, cultuur en identiteit. 
De lezing begint met een uitleg van wat dialecten zijn en waarom ze er 
zijn. Daarbij gaan we in op enkele algemene verschillen en 
overeenkomsten tussen taal en dialect, en vervolgens op het 

Brabantse dialectlandschap. Brabantse dialecten zijn immers niet allemaal hetzelfde, in Gilze-
Rijen en omgeving spreekt men heel anders dan in Bergen op Zoom, Budel of Boxmeer. Welke 
kenmerken maken dialecten verschillend en waar komen die verschillen eigenlijk vandaan?  
Al meer dan honderd jaar constateren onderzoekers dat onze dialecten met uitsterven worden 
bedreigd. Al die tijd waarschuwt men al voor dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er 
nog nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen als in de laatste decennia. In hoeverre 
is dialect in gevaar? 
 

Zilveren speld van Brabants Heem voor Heinz Aarts 
‘Vraag het Heinz maar, die weet het wel’. Dat is een vaak gehoorde uitspraak bij Heemkring Molenheide. 

Woensdagmiddag 13 november kreeg Heinz Aarts uit Gilze de zilveren speld van Brabants Heem uitgereikt.   

 

Heinz is al meer dan 25 jaar actief bij Heemkring Molenheide. En valt op door zijn 
betrokkenheid en deskundigheid. Hij kent het heemarchief van haver tot gort en is graag bereid 
om anderen informatie en gegevens toe te spelen in de vorm van foto’s, krantenknipsels, 
bidprentjes of andere documenten.  De fotocollectie maakte hij tot zijn specialiteit en daarmee 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


legde hij een stevig fundament voor de beeld- en archiefbank die we nu voor de buitenwereld 
digitaal zichtbaar kunnen maken. Maar ook maakt hij zich sterk voor de toegankelijkheid van het 
uitgebreide ‘documenten’-archief. Hij beheert de inhoud van de ruim tweehonderd archiefdozen 
en legt die samen met anderen minutieus vast. Een essentiële bijdrage voor de plannen van de 
heemkring  om ook die archieven digitaal te ontsluiten. Zijn passie voor de heemkunde en zijn 
trouw, ook in moeilijke tijden, maken hem tot een vrijwilliger waar een vereniging alleen maar 
heel blij mee kan zijn. 

 
Weer mogen wij  nieuwe leden welkom heten: 
Dhr. F. Jacobs                            Gilze Dhr. S. van der Heijden                             Hulten 
Mevr. L. Timmermans                Rijen Mevr. N. de Jager-van den Berg               Gilze 
Dhr. W. Kokx                              Gilze  
 
Ook in 2020 gaan we door met het Stamboomcafé 
De inlooptijden van januari en februari in 2020 zijn: 
zoals gebruikelijk op de 2e maandag en de daarop volgende dinsdag van de maand; dat is op 
maandag 13 januari van 19.00 uur tot 21.00 uur en op dinsdag 14 januari van 13.30 tot 16.30 
uur. Op maandag 10 februari kunt u van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 11 februari van 13.30 
tot 16.30 uur binnenlopen. 
 

Vergeet onze nieuwe tentoonstelling niet! 
‘Bevrijding en wederopbouw’ zondag 5 januari 2020 weer open 

 
‘Bevrijding en wederopbouw’ is de naam van de nieuwe 
tentoonstelling in heemerf ‘t Oude Raadhuis. Aan de hand van 
foto’s, voorwerpen en verhalen vertellen we over de Tweede 
Wereldoorlog, de bevrijding, maar vooral ook over de 
wederopbouw.  
Wat er zoal te zien is? Natuurlijk allerlei voorwerpen uit de Tweede 
Wereldoorlog en de bevrijdingstijd. Van vliegtuigmodellen, munitie en 
oorlogsgeld, tot kruidenierswaren en krantenartikelen. In de leeshoek 
liggen mappen met nog niet gepubliceerde foto’s en verhalen van 
mensen uit de gemeente. Verhalen waarin de angst doorklinkt en ‘wie 
kun je vertrouwen?’. Ze werden ingestuurd na oproepen in het 
weekblad of de werkgroep achterhaalde ze zelf.  

 
 
 

 
 

 

Wij wensen al onze 
leden met hun familie en 

al onze relaties 
 

heel fijne kerstdagen 
en een gezond en 
gelukkig 2020 

 

 
 

 

Onze Kerststal is er weer vanaf 17 december 
Zoals al jaren gebruikelijk installeert onze vrijwilligersgroep de kerststal op ons heemerf weer. Veel 
passanten van binnen en buiten onze gemeente kunnen de kerstsfeer opnieuw opsnuiven aan de 
Nieuwstraat. Ook het gebruikelijke ‘offerblok’ is weer stevig gemonteerd en de opbrengst gaat zoals alle 
voorgaande jaren naar het goede doel, namelijk de Stichting Ronald McDonald Kinderfonds. Wij hopen 
dat we na de Kerst weer kinderen blij kunnen maken door vele gulle gevers.  


