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Nieuwsbrief:  maart 2021  
 

 

 
‘Verdwenen tentenstad op de hei’ heet het nieuwe boek van onze 

heemkring. Het eerste exemplaar hiervan kreeg burgemeester Derk 

Alssema vrijdag 29 januari door Rijenaar Kees van der Heijden 

uitgereikt. Kees is historicus en de schrijver van deze boeiende 

uitgave, die hij de ondertitel ‘Militairen en bevolking in Gilze en 

Rijen bij de Belgische afscheiding 1830-1839’ meegaf.  
 

Waarom het eerste exemplaar voor de burgemeester? Het boek 

vertelt het verhaal over het leven in en om het militaire kamp bij 

Rijen, dat in het huidige bosgebied bij de Kampstraat lag. Jaarlijks 

streken er in de zomer, onder aanvoering van Koning Willem I, zo’n 
dertienduizend militairen neer. En dat had een enorme impact op de 

inwoners van Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten. Want de soldaten 

bevolkten niet alleen het kamp, maar bij vrijwel alle gezinnen in de dorpen zaten militairen 

ingekwartierd. Natuurlijk bracht dat de nodige spanningen en problemen met zich mee. Het 

gemeentebestuur had er de handen vol aan. De toenmalige voorganger van Derk Alssema, 

burgemeester Adriaan Hoevenaars, trok zich het lot van zijn inwoners aan en deed wat hij kon om 

economische schade te voorkomen. Maar ook begreep hij als burgervader de psychische last die de 

militaire aanwezigheid voor de inwoners met zich meebracht.  

 

Intussen hebt u - begin februari – het boek 

al gratis in de bus gekregen en hebt u 

kunnen zien hoe  Kees van der Heijden ook 

antwoord geeft op andere vragen als ‘wie 
waren die militairen?’ ‘hoe zag een gewone 
dag in het kamp eruit?’, ‘hoe was het kamp 
ingedeeld?’ en ‘hoe vermaakten die 
manschappen zich zoal?’. Daarmee laat hij 
zien wat zich hier zo dichtbij, in Gilze en 

Rijen, een kleine twee eeuwen geleden 

allemaal heeft afgespeeld. Iets waar de meesten van ons tot nu toe geen idee van hadden.  

Kent u nog andere belangstellenden voor ‘Verdwenen tentenstad op de hei?’ Zodra de winkels weer 
open zijn, is het boek bij Bruna in Rijen en Novy in Gilze verkrijgbaar, voor de prijs van 15 euro. Nu 

bestellen via onze webshop op www.heemkringmolenheide.nl kan ook. Maar dan komen er wel 

portokosten bij.  

 

Heemactiviteiten seizoen voorjaar 2021  
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 elk geval in maart nog 

gesloten.  
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Wij verwelkomen onderstaande nieuwe leden:  
Mevr. M. Heesbeen, Rijen 

Dhr. van Gool, Rijen 

Mevr. S. de Hoon Tilburg 

Mevr. M. Heijs, Tilburg 

Mevr. M.A. Berkers, Tilburg 

 

Overleden 
Dhr. J. Scheifes, Rijen 

Mevr. B. Arnold, Gilze 

 

Zo’n tienduizend bidprentjes en duizend documenten op website geplaatst 

 

Corona heeft de beeld- en archiefbank op 

 www.heemkringmolenheide.nl geen windeieren gelegd. 

Het heemgebouw is dicht, maar digitaliseren kun je ook 

thuis doen en dat hebben productieve vrijwilligers van 

Heemkring Molenheide het afgelopen jaar dan ook 

intensief gedaan. De goedgevulde nieuwe rubrieken 

‘bidprentjes’ en ‘documenten’ achter de knop ‘Beeld- en 

archiefbank’ zijn het mooie resultaat. En daarmee heeft 
de heemkring weer grote stappen in de digitale 

ontsluiting gezet. Klik hier voor het complete document 

of ga naar onze website 

 

Centrumplan Gilze van start 
In een van onze vorige nieuwsbrieven hebben we gemeld 

dat wij als heemkring ook met de aanleg van het nieuwe 

centrumplan te maken hebben. Voor ons veranderen de 

volgende dingen: 

aan de noordkant van ons perceel (links van het gebouw) 

krijgen wij een strook grond erbij. De afhang die aan die 

kant staat wordt afgebroken en verplaatst naar de oostkant 

van ons perceel. De heemtuin moeten we  compleet 

opnieuw inrichten en aanplanten. Onze vrijwilligers maken 

een nieuwe poort voor de ingang van ons perceel. Verder 

willen we in onze heemtuin ook waterinfiltratie gaan 

realiseren. Nogal wat veranderingen dus en alles bij elkaar een project voor meerdere jaren.  

Wil je meehelpen met het realiseren van deze plannen? Bel dan Ad Jonkers  06-49692695 
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