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Heemactiviteiten seizoen herfst/winter 2020  
De huidige omstandigheden maken het nu niet mogelijk om lezingen en andere bijeenkomsten te 

houden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Zodra iets organiseren weer acceptabel wordt, 

informeren wij jullie hier zo spoedig mogelijk over.  Ons heemgebouw is nu in ieder geval tot 19 

januari 2021 gesloten.  

 

Leesmap 
Zoals wij zelf het kwartaalblad De Mulder hebben, hebben ook de heemkringen om ons heen een 

kwartaalblad. In een goede verstandhouding met die heemkringen wisselen wij de kwartaalbladen 

uit, zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de activiteiten van de anderen. Een leerzaam proces 

en interessant om te volgen.  

De kwartaalbladen van de andere heemkringen en ook het blad van het overkoepelend orgaan 

Brabants Heem, alsmede enkele historische bladen, worden samengevoegd in een leesmap. Deze 

leesmap is voor ieder belangstellend lid te leen en af te halen in ons heemgebouw aan de 

Nieuwstraat 22 in Gilze op dinsdagochtend tussen negen en twaalf uur. Normaal gesproken 

tenminste. Zoals we hierboven al aangaven, kan dat in ieder geval tot 19 januari even niet. Ieder 

kwartaal is weer een andere leesmap verkrijgbaar. Voor meer informatie: 

 piet.weterings@kpnplanet.nl 

 

Tentoonstelling 
Sinds begin november 2019 liep de tentoonstelling: ‘Bevrijding en opbouwjaren’ in ons 

heemgebouw. Dit in het kader van ’75 jaar bevrijding’. Door de coronacrisis is deze tentoonstelling 

helaas sinds begin maart gesloten. Het was in eerste instantie de bedoeling deze door te laten lopen 

tot eind mei 2020. We hebben daarna telkens de overheidsmaatregelen afgewacht om toch nog iets 

van deze tentoonstelling te kunnen laten zien. Maar we denken dat deze in het voorjaar 2021 nog 

niet open kan.  

In de bestuursvergadering van november hebben we daarom besloten de tentoonstelling definitief 

te sluiten. De leden van de tentoonstellingscommissie bezorgen de komende weken de objecten die 

wij in bruikleen hebben bij de eigenaren terug. De commissie werkt intussen aan een nieuwe 

tentoonstelling.   
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Vrijwilligers 
Jaarlijks organiseert het bestuur in de maand november een avond voor de 

vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is. Deze vrijwilligersavond houden we 

traditioneel in ons heemgebouw. Door de coronacrisis  zijn bijeenkomsten als 

deze helaas niet mogelijk. Omdat het bestuur de inzet en werkzaamheden van 

deze vrijwilligers heel erg waardeert, wilden we hen toch bedanken.  

 

Eind november hebben wij bij alle vrijwilligers een klein cadeautje met streek-

producten bezorgd. Namens alle leden: vrijwilligers hartelijk dank voor jullie 

inzet!  

 

Bent u nog geen vrijwilliger en wilt u een bijdrage leveren aan onze 

heemkring? Neem dan vrijblijvend contact op met de secretaris via: 

info@heemkringmolenheide.nl of telefoonnummer: 0161-223939    

 

Wij verwelkomen onderstaand nieuw lid:    

Dhr. C. van Arendonk, Molenschot 

 

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 

aanmeldingsformulier in te vullen:  

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

worden/ 

 

Vooraankondiging 
Eind januari - begin februari 2021 lanceren wij onze nieuwste uitgave, 

‘Verdwenen tentenstad op de hei’; Militairen en bevolking in Gilze en Rijen 

bij de Belgische afscheiding 1830-1839. 

 

Een boek over het legerkamp bij Rijen in de periode 1830-1839 bij de 

Belgische afscheiding. Een bijzonder en boeiend boek over de historie van 

onze gemeente in die periode en over de grote impact die het kamp op de 

inwoners van de dorpen in onze gemeente heeft gehad. Een boek ook met veel sprekende 

afbeeldingen. Schrijver van dit alles is historicus (en vrijwilliger van onze heemkring)Kees van der 

Heijden uit Rijen. Zodra er meer concrete informatie over dit interessante boek is, laten wij dit 

weten.    

 

 

Wij wensen al onze leden met hun familie en al onze relaties 

heel fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021 
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