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Documentaire ‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ online bekijken 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat deze indrukwekkende documentaire thuis online te 

bekijken is. Honderden inwoners hebben hier gebruik van gemaakt. Wilt u 

dat ook? Het kan nog tot eind juli 2020.  

Ga hiervoor naar www.heemkringmolenheide.nl. Daar staat op de 

homepage 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.  

 

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 het nieuws, maar zeker ons 

dagelijks leven! De herinneringen 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. En ook informatie van lokale instellingen, bedrijven en personen is juist het bewaren  

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

van Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen. 

 

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 en dergelijke (in pdf); 

• op papier gezette ervaringen, briefjes, aantekeningen en tekeningen, dagboeken of memoires 

(in pdf). 

 

Wat doet Heemkring Molenheide hiermee? 

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

mogelijk integraal beeld van deze coronacrisis samen te stellen.  

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

zichtbaar. Bouwt u ook mee aan een unieke collectie?  corona@heemkringmolenheide.nl  

 

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

heemkring? 
Het nieuwe lid ontvangt nu bij aanmelding ‘De historische 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.  

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door op onze website het aanmeldings-

formulier in te vullen:  

https://www.heemkringmolenheide.nl/over-heemkring-molenheide/lid-worden/ 
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Overleden:    Nieuwe leden: 
Hr. J. Wouters, Rijen                             Hr.  J. Oprins, Gilze  

Hr. M. Hesemans, Rijen    Hr. A. de Vet, Gilze 

Mevr. A. Jansen-Martens, Rijen 

 

Veelbelovend archeologisch materiaal gevonden  

Waar straks in Gilze zuidwest, bij het Laarspad, een nieuwe woonwijk moet komen, vindt nu 

archeologisch onderzoek plaats. Op de provinciale archeologische waardekaart staat dit gebied 

aangeduid als een plek met een hoge verwachtingswaarde. En 

inderdaad, tijdens het maken van proefsleuven is vroegere bewoning 

van het gebied gebleken. Op basis van paalsporen hebben de 

archeologen vast kunnen stellen dat er boerderijen hebben gestaan. 

Ook hebben ze verschillende waterputten gevonden. Deze 

waterputten zijn gemaakt van uitgeholde eikenhouten 

boomstammen. Om de ouderdom van de gevonden houtresten te 

kunnen bepalen, gaat een laboratorium ze testen met de C-14 

methode (koolstofmethode). 

Als datering van de vondsten houden de archeologen voorlopig de 

periode 750 tot 1000 jaar na Christus aan. Op een later moment 

maken zij van de gehele opgraving een rapport met daarin de locaties 

en datering van de vondsten en fotomateriaal. 

Voor meer informatie en foto’s van deze opgraving: kijk op onze 
homepage van onze website www.heemkringmolenheide.nl . Ook staat er een filmpje van het 

uitgraven van deze  boomput.   

  

 

Kamp bij Rijen 
Ongetwijfeld heeft u via diverse publicaties iets gelezen over het ‘Kamp bij Rijen’. Dat was een militair 

kamp op de heidevelden (tussen de Julianastraat, Rijksweg N282 en 

de Oosterhoutseweg) waar koning Willem I op 2 augustus 1831 

bevel gaf tot de Tiendaagse veldtocht tegen de Belgen.  Archeoloog 

Jan Roymans heeft via hoogtemetingen het grote legerkamp 

teruggevonden in de bossen. Het is de bedoeling om dit kamp weer 

‘zichtbaar’ te maken. Ook zullen op termijn rondleidingen mogelijk 
zijn.  

Als heemkring willen wij een werkgroep samenstellen om aan dit 

project mee te werken. Belangstelling? Voor meer informatie hierover en uw aanmelding graag 

contact opnemen met Bert Wagemakers  (06-51 365 366) of via mail: info@heemkringmolenheide.nl    

 

De Gilze-Rijen breuk 
In onze gemeente heeft de ondergrond een verstoring: de zogenaamde Gilze-Rijenbreuk. Het is al 

sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw bekend dat deze breuk onder andere de grondwaterstroming 

beïnvloedt. Verschillende bouwprojecten in onze gemeente kregen en krijgen hiermee te maken. Als 

heemkring willen wij meer kennis opbouwen over dit fenomeen met name door publicaties hierover. 

De vraag is wie hier voldoende kennis van heeft om aan deze vraag te beantwoorden. Voor informatie 

kunt u contact opnemen met Bert Wagemakers (06-51 365 366) of via de mail: 

info@heemkringmolenheide.nl   
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Bidprentjes van Gilze en Rijen in beeld 

 
Rond 1820 verschenen de eerste bid- of gedachtenisprentjes bij overlijden en uitvaarten.  

Van de Gilze en Rijense prentjes, gedrukt en uitgegeven over de laatste tweehonderd jaar, zijn er heel 

veel bij onze heemkring terechtgekomen. Daarom beschikken wij nu over een onvoorstelbaar aantal 

prentjes, die allemaal een eigen verhaal en stuk voor stuk emotionele en historische waarde hebben.  

 

Het is gewoon zonde om al deze kleine persoonlijke wetenswaardigheden onbenut te laten liggen. Als 

werkgroep Genealogie hebben wij daarom in overleg met ons bestuur het idee opgepakt om deze 

prentjes te digitaliseren en op onze website voor iedereen zichtbaar te maken. Bovendien zijn ze te  

downloaden, zodat ze voor veel belangstellenden toegankelijk zijn. Natuurlijk beperken wij ons wel tot 

mensen die in onze gemeente zijn geboren en overleden of ook onder ons hebben geleefd, zoals 

iemand die jarenlang in Gilze en Rijen heeft gewoond en/of gewerkt. 

 

Inmiddels hebben wij al ruim drieduizend prentjes op onze site staan. Bekijk ze maar eens: ga naar 

www.heemkringmolenheide.nl  en klik op Beeld- en archiefbank Gilze en Rijen. Een bidprentje kan een 

waardevolle aanvulling zijn bij uw stamboom of familiegeschiedenis.  

We zijn we er intussen achter, dat we pas een klein gedeelte hebben gedaan en dat er nog een 

gigantische hoop werk voor ons ligt. Want alle prentjes moeten we nakijken op relatie met onze 

gemeente, op dubbelen, we moeten sorteren, scannen, benoemen, op de website zetten en 

uiteindelijk op alfabet opslaan, zodat u en wij gericht kunnen zoeken. 

Met een team van vijf personen weten we onze coronatijd hiermee goed te benutten, maar we 

denken ook nog heel veel tijd meer nodig te hebben. Want we moeten nog beginnen aan de grote 

bulk prentjes die onze zeer gewaardeerde Heinz Aarts ons heeft nagelaten, een verzameling waar 

Heinz vele jaren aan heeft gewerkt. Een eerbetoon aan hem dat zijn verzameling van eeuwig nut zal 

zijn.  

 

Enkele voorbeelden van prentjes op onze site: 

 

Prentje 101.952  

Prentje 102.957 

 

Prentje 102.154 

 

 U vindt de voorbeeldprentjes met de zoekfunctie op nummer of naam op onze site. 
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