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Entreegeld retour of naar het goede doel 

Avondvoorstelling 19 maart oorlogsdocumentaire heemkring definitief afgelast 

De laatste avondvoorstelling van ‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’, die voor donderdag 19 
maart in De Schakel in Gilze gepland stond, is definitief afgelast. Door de coronacrisis is er nog geen 

enkel zicht op wanneer we samen met zo’n driehonderd bezoekers in een zaal de oorlogs-

documentaire kunnen bekijken. Kaarthouders krijgen de entreeprijs van ons terug of kunnen die 

schenken aan een goed doel, in dit geval de Voedselbank Gilze en Rijen. De documentaire staat voor 

de liefhebbers tijdelijk online op www.heemkringmolenheide.nl   

 

We hebben het nog even aangekeken, maar er zit niets anders op. Een 

grootschalige vertoning is voorlopig van de baan. Om kopers van kaarten 

tegemoet te komen, lossen we dit als volgt op:  

*  Kaarthouders van de uitgestelde avondvoorstelling van 19 maart 

2020 hebben € 2,50 betaald. Dit geld kunnen zij terugkrijgen door 
de toegangskaart in een envelop in de brievenbus te stoppen bij 

het heemgebouw in Gilze, Nieuwstraat 22, (5126 CE) of op het 

adres Mary Dresselhuysstraat 16 in Rijen (5122 LB). Op de envelop graag naam, 

telefoonnummer en bankrekeningnummer vermelden. Wij betalen het bedrag via dit 

bankrekeningnummer terug. Kaarten inleveren kan tot 1 juli 2020. 

*  Kaarthouders kunnen er ook voor kiezen om de 2,50 euro niet terug te vragen. Zij schenken 

het dan automatisch aan het goede doel. Want het entreegeld dat wij op 1 juli overhouden, 

dragen wij over aan de Voedselbank Gilze en Rijen, die het zeker in deze tijd goed kan 

gebruiken.   

 

Documentaire online bekijken 

Maar coronacrisis of niet, we vieren nog steeds 75 jaar bevrijding. Daarom willen we inwoners die de 

oorlogsdocumentaire nog niet hebben gezien, toch in de gelegenheid stellen. Ga hiervoor naar 

www.heemkringmolenheide.nl. Daar staat op de homepage vanaf half mei een bericht over 

‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ met daarin twee weblinks. We hebben de documentaire 
in twee delen van 45 minuten gesplitst. U kunt tot eind juli 2020 van deze links gebruik maken.   

‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ gaat over de Tweede Wereldoorlog in onze vier dorpen. 
Met foto’s, filmfragmenten, interviews en gesproken woord geven we 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. BN De Stem noemde het in een artikel een ‘indrukwekkend 
tijdsdocument’. 
 

Heemkring Molenheide legt beelden vast van Coronacrisis 
Helpt u mee? 

Sinds begin maart staat het hele land maar ook de rest van de wereld op z’n kop. Elke dag worden wij 

geconfronteerd met het Coronavirus, het raakt ons allemaal, het beheerst momenteel het nieuws, 

maar zeker ons dagelijks leven! Deze herinnering willen we samen vastleggen en levend houden voor 

de toekomst. 

Voor de geschiedschrijving van de toekomst zullen de archieven die we nu vormen een belangrijke 

bron zijn. Maar informatie van lokale instellingen, bedrijven en personen is juist ook het bewaren  

waard. Om dit allemaal veilig te stellen doet Heemkring Molenheide nu een beroep op de inwoners 

van Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen. 
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Hoe kunt u meehelpen? 

We vragen onze inwoners mee te helpen door ons foto's, filmpjes of documenten te sturen die iets 

zeggen over de invloed van het Coronavirus op het leven in onze dorpen. 

 

• Foto’s (jpeg) en filmpjes (mp4) van het leven in onze dorpen in tijden van corona: op straat, 
maar ook in eigen huis, tuin of op het balkon. Foto’s van de informatieborden, spreuken op 
straat, solidariteitsacties. 

• Flyers en posters, met mededelingen over Coronamaatregelen e.d. (in pdf) 

• Op papier gezette ervaringen, briefjes, aantekeningen en tekeningen, dagboeken of 

memoires. (pdf) 

 

Wat doet Heemkring Molenheide hiermee? 

Wij zullen over enige tijd een selectie maken uit het ingezonden materiaal en proberen om een zo 

goed mogelijk integraal beeld van deze Coronacrisis te vormen.  

Op een later tijdstip zullen wij het ingezonden materiaal via onze beeld- en archiefbank voor iedereen 

zichtbaar maken.  

 

Om u een idee te geven van de reeds gepubliceerde inhoud op onze beeld- en archiefbank kijk dan op: 

www.heemkringmolenheide.nl kies de rubriek: Beeld- en archiefbank Gilze en Rijen. 

U kunt kiezen uit: fotomateriaal, voorwerpen, boeken, bidprentjes, audio en video’s  
Uw materiaal kunt u insturen naar: corona@heemkringmolenheide.nl   

Grote bestanden kunt u insturen via Wetransfer.   

Door het insturen van materiaal stemt u ermee in dat de Heemkring het materiaal mag publiceren in 

de beeld- en archiefbank en mag gebruiken in latere publicaties.  

Bouwt u ook mee aan een unieke collectie?  

 

Kent u mensen die belangstelling hebben om lid te worden van de Heemkring? 

Het nieuwe lid ontvangt nu bij aanmelding ‘de Canon van Gilze en Rijen’. Dit bijzondere 

boek bevat de geschiedenis van de gemeente Gilze en Rijen in 21 korte, vlot leesbare 

verhalen. Geen volledige geschiedschrijving, maar de meest bijzondere en bepalende 

feiten en ontwikkelingen uit het verleden op een rij gezet. Van het ene naar het andere 

punt, als een treinreis door onze geschiedenis. Een kleine 150 foto’s en afbeeldingen, 
van toen en van nu.  

Men kan zich aanmelden door op onze website het aanmeldingsformulier in te vullen:  

https://www.heemkringmolenheide.nl/over-heemkring-molenheide/lid-worden/ 

 

Nieuw ontwerp voor onze heemtuin 
Door de gemeente Gilze en Rijen wordt momenteel het 

centrumplan Gilze gerealiseerd. Heemkring Molenheide heeft 

met de locatie van ’t Oude Raadhuis ook te maken met dit 
plan. Voor de realisatie hiervan zullen wij een stuk van de 

oude heemtuin moeten afgeven. Door de gemeenteraad is in 

2016 besloten dat wij aan de voorzijde er meters bij gaan 

krijgen. Ter voorbereiding hierop is door een landschaps-

architect een ontwerp hiervoor gemaakt. Bijgaand een 

impressie. 

Momenteel worden sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Naast 

het heemgebouw zullen de panden ook worden gesloopt. De 

nieuwe inrichting van de heemtuin kan pas gebeuren nadat 

het appartementengebouw naast ons gerealiseerd is.  

 

Overleden:    Nieuwe leden: 

J. Wouters, Rijen   T. Severijns, Gilze 

     J. van Oosterwijk, Gilze 

’t Oude Raadhuis 

Nieuwstraat 
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