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Nieuwsbrief:  oktober 2020  
 

    

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.      

 

Heemkringactiviteiten seizoen herfst/winter 2020  
Lezingen en andere bijeenkomsten 

Ook in bijeenkomsten organiseren, zoals lezingen, 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.   

   

Rabo Clubsupport actie 
Vanaf 5 oktober tot en met 25 oktober kunnen leden van Rabobank 

de Zuidelijke Baronie weer hun stem uitbrengen op een vereniging. 

Heemkring Molenheide doet ook mee aan deze actie. Op basis van 

het aantal uitgebrachte stemmen ontvangt de vereniging een 

bedrag van de Rabo. Wij roepen onze leden op zoveel mogelijk 

stemmen uit te brengen op onze heemkring. Alvast hartelijk dank 

daarvoor! 

 

Vrijwilligers gezocht! 
Voor de werkgroep ‘Tuin en gebouwen’ zoeken wij nog vrijwilligers. De 
vrijwilligers zorgen voor het onderhoud van onze heemtuin en de 

gebouwen in de tuin. Ook vrijwilligers uit Rijen, Hulten en Molenschot 

zijn natuurlijk van harte welkom. Stuur voor meer informatie een mail 

naar info@heemkringmolenheide.nl  

 

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/ 

   

Nieuwe leden:    

De heer en mevrouw Broeders-Boogers, Rijen  
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Podcasts / Audioberichten 
Op onze beeldbank kunnen wij opgenomen audioberichten plaatsen. Belangstellenden kunnen deze 

via onze website opzoeken en beluisteren.  

Wij willen aan deze mogelijkheid meer aandacht gaan schenken. 

Wij roepen daarom mensen op om audioberichten aan te leveren die aan één van de volgende 

voorwaarden voldoen:   

- in het Gilze en Rijens dialect;  het ingesproken verhaal moet wel over een interessant 

geschiedkundig onderwerp  uit onze gemeente gaan; 

- over geschiedkundige onderwerpen uit onze gemeente gaan. 

 

Neem voor meer informatie over deze berichten contact op met Bert Wagemakers via, 

bert@mbwagemakers.nl 

 

Heemkring Molenheide ondertekent een manifest van Netwerk Digitaal 

Erfgoed 
Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is een samenwerkingsverband dat 

zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke 

voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, 

bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het netwerk is 

gestart op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW).  

Ook van onze heemkring is de insteek, onze digitale bestanden (foto’s, 
audio, video’s, bidprentjes en documenten) door koppelingen op andere 

landelijke databases zichtbaar te maken. Daarom hebben wij kort 

geleden een manifest van Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend.    

We zijn daarmee één van de eerste instellingen/verenigingen in Brabant die zich hierbij heeft 

aangesloten.  

 

Meewerken aan een documentaire? 

De geschiedenis van onze dorpen in beeld brengen 
 

Heemkring Molenheide heeft plannen om twee documentaires over de geschiedenis van onze dorpen 

te maken. Het gaat om een film over Rijen en Molenschot en een film over Gilze en Hulten. Voor deze 

twee producties zoeken wij ondersteuning. 

 

Wat en wie zoeken wij? 

Voor elk van de films (Rijen/Molenschot en Gilze/Hulten) stellen we een projectteam samen.   

Wij zoeken vrijwilligers die graag samen willen werken in (een van) deze twee teams en ons kunnen 

helpen met : 

 

- scripts samenstellen over verschillende onderwerpen uit de geschiedenis van de dorpen. Wij 

denken hierbij aan: landbouw, economie, onderwijs, verenigingsleven, bewoners van de 

dorpen, oorlogen, openbaar bestuur, etc. De scripts moeten voldoen aan een tevoren 

afgesproken format;  

- omzetten van deze geschreven scripts in spreektaal;  

- maken van een storyboard; bepalen welke onderwerpen we waar inzetten in deze films; 

- verzamelen van foto- en filmmateriaal. 

 

Informatie 

Interesse gewekt? Of behoefte aan nog wat meer informatie? Neem contact op met Bert 

Wagemakers: via mail bert@mbwagemakers.nl of tel. 06-51 365 366 

 

 

Piet Weterings met manifest 
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