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‘Opbrengst’ afgelaste voorstelling oorlogsdocumentaire 
Heemkring overhandigt 845 euro aan Voedselbank 

De penningmeester van Heemkring Molenheide, Jeanne 

van der Heijden, mocht onlangs aan voorzitter Ted van der 

Lee van de Voedselbank een cheque ter waarde van 845 

euro overhandigen. Dit was de ‘opbrengst’ van de 

afgelaste voorstelling van de oorlogsdocumentaire 

‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’. Als gevolg van 
corona – Nederland zat op slot – kon deze voorstelling op 

19 maart in De Schakel niet meer doorgaan. Het grootste 

deel van de kopers van de kaartjes schonk het 

aankoopbedrag aan de Voedselbank. 

 

Veel inwoners hadden kaarten gekocht voor de documentaire van de heemkring. Maar het bestuur 

zag geen mogelijkheid om die op relatief korte termijn in een theaterzaal te vertonen. De 

kaarthouders kregen daarom het aanbod het aankoopbedrag terug te vragen. Dat kon tot 1 juli 

jongstleden, maar heel weinig mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid. De afspraak was dat 

het bedrag dat overbleef naar Voedselbank Gilze en Rijen zou gaan. 

Het geschonken bedrag laat de betrokkenheid zien die de inwoners van onze gemeente voelen bij de 

klanten die de Voedselbank wekelijks bezoeken. De Voedselbank heeft ook in de veertien weken van 

de coronaperiode haar werkzaamheden kunnen uitvoeren, zij het in aangepaste vorm. Door de 

invoering van de RIVM-maatregelen moest de manier van uitgifte wel worden aangepast. 

 

Op dit moment heeft de Voedselbank 110 klanten (gezinnen) die, nadat zij door Maatschappelijk werk 

op hun financiële positie zijn getoetst, bij de Voedselbank komen voor hun weekpakket. De 

verwachting is dat er in de tweede helft van dit jaar rekening gehouden moet worden met een groei 

van 50%. Dit betekent een groei naar 150 – 170 klanten (gezinnen) ofwel 500 personen. 

Het ontvangen bedrag komt dus zeker goed van pas! Dank aan de kopers van de kaartjes voor hun 

sponsoring. 

    

Tentoonstelling nog niet open 
De tentoonstellingscommissie heeft in overleg met het bestuur besloten de komende maanden de  

tentoonstelling ‘Bevrijding en wederopbouw’ nog niet te heropenen. De vrijwilligers vinden het zowel 

voor zichzelf als voor bezoekers te risicovol.  

Er is ons echter alles aan gelegen  om bekijken van de tentoonstelling weer snel mogelijk te maken.      

 

Heemactiviteiten seizoen herfst/winter 2020  
Lezingen en andere bijeenkomsten 

Ook in bijeenkomsten organiseren, zoals lezingen en onze traditionele muziekavond in september, zijn 

wij erg terughoudend. Los van de huidige ‘coronavoorwaarden’ hebben wij als bestuur onszelf de 

vraag gesteld: willen wij mogelijke risico’s voor onze leden aangaan? Wij vinden dit niet verantwoord. 

Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben.  

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Zodra het weer acceptabel wordt om iets te organiseren, 

informeren wij jullie hier zo spoedig mogelijk over.   
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Werkgroepen 

Binnen de coronavoorwaarden hebben een aantal werkgroepen hun werkzaamheden weer opgepakt. 

Natuurlijk aangepast aan de huidige omstandigheden. 

- Stamboomonderzoek: inscannen en benoemen van bidprentjes. Op onze beeld- en archiefbank 

staan inmiddels meer dan 5.000 prentjes die u kunt bekijken. 

- Bibliotheek en archief: verder aanvullen van onze beeldbank met foto’s. Er staan er al bijna 9.000 

voor u klaar om te bekijken. Ook de voorbereidingen voor het publiceren van documenten uit onze 

archieven op onze beeldbank, zijn in volle gang. 

- Redactie de Mulder: realiseren van een uitgave van ons kwartaalblad. 

- Communicatie: artikelen schrijven voor de maandelijkse speciale heemkringpagina in Weekblad 

Gilze en Rijen 

- Tuin en gebouw: renovatie ‘kaashok’; vrijwilligers van onze 
werkgroep Tuin en Gebouw hebben de afgelopen maanden hard 

gewerkt aan de renovatie van het ‘kaashok’ in onze heemtuin. 

Het resultaat laat zich al aardig zien. De renovatie is eigenlijk al 

een voorloper op de grote ‘renovatie’ en herinrichting van de 
gehele heemtuin. Zoals bekend wordt naast ons heemgebouw 

het nieuwe centrumplan Gilze gerealiseerd. In overleg met de 

gemeente passen we de ruimtelijke indeling van onze heemtuin 

aan.    

- Ook veel andere activiteiten lopen intussen: bezorgen voor de nieuwsbrieven en kwartaalblad, 

digitaliseren kadasterkaarten, verkoop van boeken, etc. 

 

Kent u mensen die belangstelling hebben om lid te worden  

van de heemkring? 
Een nieuw 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/ 

 

Overleden leden:  
Hr. Govers, Gilze, Hr. Jan Boemaars, Rijen 

   

Nieuwe leden:    

Hr. R. Ermens, Gilze; Mevr. A Hettema-Pelkmans, Oisterwijk; W.J.J. de Vet, Gilze; Hr. S. van Gestel, 

Gilze; Mevr. S. Spaansen, Rijen 

 

Blog van Perry Vermeulen:   

Goedemorgen Heemkundekring Molenheide, 

Deze zomer fiets ik 1000 kilometer door Brabant, op zoek naar sporen van de Tweede Wereldoorlog. 

Ik heb er nu 780 kilometer opzitten, mijn laatste tocht ging door de vier kernen van Gilze en Rijen en 

door Riel en Alphen. Ik blog uitgebreid. Mijn verslag en meer dan 100 foto's op: 

http://www.perryvermeulen.nl/route-13-oorlog-in-gilze-rijen-alphen-riel-molenschot-en-hulten/ 

Ik had als leidraad de Liberation Brabant-fietsroute, maar ook de herinneringstocht in Gilze en in Rijen 

was erg bruikbaar. Ik wil jullie daarvoor bedanken. 

Naast verhalen binnen de 77 kilometer die ik fietste in jullie regio, ook het verslag van mijn privé-toer 

bij Traditiekamer Vliegbasis Gilze-Rijen. Hopelijk kan de blog jullie bekoren. Aanvullingen of tips? Ik 

hoor het graag. 

Perry Vermeulen 
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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 

 

 

Bewijs van dapper gedrag van de stoere Fenne 
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