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Nieuwsbrief:  juli 2021  
 

 

Heemactiviteiten seizoen herfst-winter 2021  

Het bestuur van onze heemkring is bezig met de voorbereiding van een 

aantal activiteiten voor komende maanden in het najaar.  

We kunnen nog niets definitief vastleggen en ook niet publiceren. In de 

laatste bestuursvergadering is afgesproken om hierover medio augustus een 

besluit te nemen. We wachten nog even de ontwikkelingen met betrekking 

tot het coronavirus af.  

  

Het heemgebouw is weer open. Leden van de werkgroepen kunnen weer aan 

de slag in het gebouw, uiteraard wel onder de voorwaarden die de overheid 

gesteld heeft.  

 

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 . Voor de leden die onze nieuwsbrief digitaal 

ontvangen: De route uitprinten? Klik hier 

 

Vrijwilligers, foto’s en materialen gezocht 

Heemkringtentoonstelling over leer is 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.de Graaf, Rijen 

 

Centrumplan Gilze 

De werkzaamheden voor het nieuwe centrum 

in Gilze zijn in volle gang. Het gebouw van onze 

heemkring grenst aan dit plan. Voor ons gaan er 

ook een aantal dingen wijzigen. De afhang is 

afgebroken en moet op een andere plek 

worden opgebouwd, een groot aantal planten 

moeten worden verplant. De  ontwikkelaar is 

bezig met de aanleg van bouwwegen en met 

het grondwerk.   

 

Voor de vrijwilligers van onze heemtuin en gebouwen breekt een drukke periode aan.  

Wil je meehelpen met de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ad Jonkers: 

noldad@planet.nl 
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