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Nieuwsbrief:  mei 2021  
 

 

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 tot eind mei  

nog gesloten.  

Het bestuur is bezig met de voorbereiding van activiteiten voor het najaar 2021. Uiteraard is alles 

onder voorbehoud.  

 

Fietstocht ‘Herinneringsroute’ 
Er is in onze gemeente veel gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op een groot aantal plaatsen 

hebben zich ingrijpende gebeurtenissen voorgedaan.  

Als blijvende herinnering hieraan heeft de gemeente Gilze en Rijen in samenwerking met Heemkring 

Molenheide herinneringsbordjes ontwikkeld. De eerste vier zijn in april 

2014 geplaatst. In 2019 zijn de laatste bordjes geplaatst, het jaar waarin 

de gemeente Gilze en Rijen 75 jaar geleden bevrijd werd. Deze 

herinneringsbordjes, drie Liberationzuilen en twee dankkapellen vormen 

samen de verbindingspunten voor de herinneringsfietsroute. Hij loopt 

door alle vier de dorpen van de gemeente en is ongeveer 31 km lang.  

 

De fietsroute is te vinden op de app IZI travel, onder de naam ‘Herinneringsroute Tweede 
Wereldoorlog’. Of ga naar www.gilzerijenopdekaart.nl . De route uitprinten? Klik hier 

  

Kamp Rijen 
In onze vorige nieuwsbrieven hebben we jullie al 

meegenomen in de ontwikkelingen rondom ‘Kamp Rijen’. 
Begin februari 2021 hebben we jullie verrast met een 

geweldig boek over dit voor Nederland historisch gebied 

in onze gemeente. Het college van burgemeester en 

wethouders heeft besloten geld beschikbaar te stellen om 

dit gebied meer bekendheid te geven. Een projectgroep 

van onze heemkring heeft hiervoor een aantal voorstellen 

gedaan. Eén van de voorstellen is een website te 

ontwikkelen met veel historische informatie over die periode en de bewoners van dat kamp. Verder 

worden er mogelijk in samenwerking met defensie en gemeente informatieborden in het gebied zelf 

geplaatst. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.   

 

 

Vrijwilligers, foto’s en materialen gezocht 
Heemkringtentoonstelling over leer in voorbereiding   

Als de coronamaatregelen het toelaten om met meerdere mensen samen te zijn, dan willen we als 

Heemkring Molenheide in november 2021 weer met een nieuwe tentoonstelling starten. Daarvoor 

zijn we op zoek naar foto’s, materialen én vrijwilligers.  
 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
mailto:info@heemkringmolenheide.nl
http://www.gilzerijenopdekaart.nl/
https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/2019/04/Herinneringsfietsroute-2019-a.pdf
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Deze eerstvolgende tentoonstelling zal gaan over leer en alles wat daarmee samenhangt. Dus vanaf 

het looien tot het moment dat er een product van is gemaakt. 

We zijn hiervoor op zoek naar foto’s en materialen. 
Foto’s bijvoorbeeld van thuisstiksters van schoenen, van mensen 

die in de fabriek producten maakten, van oude winkels uit onze 

gemeente die het verkochten. En materialen om leer te 

bewerken, producten die van leer gemaakt zijn enzovoorts, 

enzovoorts. 

Mocht u iets hebben waarvan u denkt dat het interessant is voor 

ons, dan kunt u contact opnemen met Kees de Vet, 

Burgemeester van Poppelstraat 37 in Gilze, telefoonnummer 

0161-455428. U kunt ook mailen naar keesria.devet@home.nl 

Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die onze tentoonstellingsgroep kunnen versterken.  Lijkt het u 

leuk om tentoonstellingen mee op te starten en in te richten? Laat het ons dan weten. U bent van 

harte welkom! Stuur een email naar Ad Jonkers: noldad@planet.nl    

  

 

Wij verwelkomen onderstaand nieuw lid:  
De heer  J. Klaassen Rijen 

Overleden 
De heer R. van Thiel, Rijen  

De heer P. Noijens, Gilze 

 

Ongewenst bezoek 
Begin mei kregen wij ongewenst bezoek in onze computersystemen. Voor de opslag van de grote 

hoeveelheid digitale informatie die wij als heemkring hebben staan, gebruiken wij  zgn. NAS-schijven. 

Van de gegevens op deze schijven wordt dagelijks door specialisten van Global-e een back-up 

gemaakt. Global-e doet dit voor ons als onderdeel van hun sponsoring.  

 

Wereldwijd werden gebruikers van ons type NAS-schijven door een onvolkomenheid in het systeem 

getroffen. Door de inzet van onze eigen ict-vrijwilligers Ad Jacobs en Ad Vermeulen en de inzet van 

specialisten van Global-e kon het probleem worden opgelost. Hulde daarvoor! Het hebben van goede 

back-upfaciliteiten bewijst hier z’n nut! 
Voor de duidelijkheid, persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld onze ledenadministratie, zijn niet in 

het geding geweest. Daarvoor gebruiken we een apart administratiesysteem.  

 

 

Nieuwe poort bij het heemgebouw 
We hebben jullie in onze nieuwsbrieven al een paar keer geïnformeerd 

over de bouw van het centrumplan Gilze. Wij als heemkring hebben hier 

direct mee te maken. De frontbreedte van ons perceel wordt verbreed. 

Hierdoor moet de poort (de toegang tot onze heemtuin) aangepast 

worden.  

Momenteel zijn vrijwilligers van onze heemkring bezig met het maken van 

een schitterend nieuw bij het gebouw passend hekwerk met poort. Op de 

foto het eerste resultaat. Alles bij elkaar gaat het om een hekwerk met 

poort van ongeveer zeven meter.  
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