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Nieuwsbrief:  augustus 2021  
 

Heemactiviteiten herfst-winter 2021  

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al gemeld dat het bestuur bezig is met 

de voorbereiding van een aantal activiteiten voor komende maanden.  

Het is de bedoeling om in september als eerste activiteit een algemene 

ledenvergadering in te halen. Deze houden wij normaal gesproken telkens in  

januari. We hadden die natuurlijk digitaal kunnen houden. We geven er 

echter de voorkeur aan deze fysiek te houden.  

 

Om zeker te zijn dat deze activiteit doorgang kan vinden willen wij tot begin 

september wachten om hierover een besluit te nemen. Datum en locatie 

maken we dan zo snel mogelijk bekend. Ook de andere activiteiten maken 

we dan bekend.  

 

Informatiebordje bij fabrieksschoorsteen  

Op initiatief van ons lid Frans Seelen is er een 

informatiebordje geplaatst bij de oude fabrieks-

schoorsteen in de pastoor Gillisstraat in Rijen. Dit 

is de laatste hoge schoorsteen die nog over-

gebleven is van de leerindustrie in Rijen. In 

samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen en 

Heemkring Molenheide is dit gerealiseerd. Wil je 

de complete tekst lezen die de geschiedenis van 

deze schoorsteen vertelt, kijk dan op onze 

website:  

https://www.heemkringmolenheide.nl/beziensw

aardigheden/bezienswaardigheden-in-de-vier-

dorpen/fabrieksschoorsteen-in-rijen/ 

 

of scan deze QR-code 

 

 

 

 

Verenigingskrant weekblad Gilze en Rijen 

In de week van 6 september aanstaande geeft Weekblad Gilze en Rijen een verenigingskrant uit. Als heemkring 

doen we met een hele pagina mee.  We vragen op deze pagina onder andere aandacht voor vrijwilligers die de 

verschillende werkgroepen zoeken. Ook op onze website bij de rubriek ‘Wie zijn wij? ‘ staan alle vacatures. 

 

Bovendien gebruiken we de pagina in het weekblad om promotie te maken voor de boeken die wij in de 

verkoop hebben. Op onze website bij de rubriek ‘webwinkel’ staan alle boeken.   
 

Bijgaand de pagina die we voor het weekblad hebben samengesteld.  
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Heemkring Molenheide: ‘Op een hedendaagse 
manier naar het verleden kijken’
In ere houden wat we niet mogen vergeten. Dáár staan we bij Heemkring Molenheide voor. 
We kijken voortdurend naar het verleden, maar doen dat op een hedendaagse manier.  
We zijn actief op social media, we lopen onder de heemkringen voorop in digitalisering; we 
maken ruimschoots gebruik van de mogelijkheden die deze tijd ons biedt. En zo proberen 
we zoveel mogelijk historische informatie voor zoveel mogelijk mensen te ontsluiten. 
Want wat we nu allemaal nog weten, mag niet verloren gaan. 

In de loop der jaren hebben we allerlei boeken 

uitgegeven. Deze hebben we nog op voorraad. Zit 

er iets voor je bij? In de webwinkel op onze website 

vind je een bestelformulier. Kijk op www.heemkring-

molenheide.nl. Voor inwoners uit onze gemeente 

brengen we geen verzendkosten in rekening. 

Met de historie van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot hoog in het vaandel, ontplooien we heel 

diverse activiteiten in vijftien verschillende werkgroepen. En we hebben daar veel vrijwilligers 

met uiteenlopende belangstellingsgebieden voor nodig. Een heemkring met ambitie heeft 

immers veel werk te verzetten. Waar de een stug doorwerkt achter de computer of  in de 

archiefruimte, daar zal de ander zijn of haar creativiteit inzetten voor de tentoonstelling of zijn 

handen gebruiken in tuin en gebouw. Of laat liever zijn of haar plaatselijke tongval spreken om 

ons dialect vast te leggen. 

Ook zin om een steentje bij te dragen? Waar je belangstelling ook ligt, je vindt bij ons allicht 

iets wat bij je past. Op dit moment hebben we vacatures bij de volgende werkgroepen: 

Heb je belangstelling voor één van onderstaande vacatures? Kom eens praten. 

Stuur vrijblijvend een mail naar info@heemkringmolenheide.nl of bel met onze 

secretaris (tel. 06 463 28124). Nieuwe handen, frisse ideeën, ze zijn bij ons altijd 

welkom.   

En ‘gewoon’ lid worden kan natuurlijk ook. Je steunt dan voor 22 euro per jaar 

onze activiteiten en kunt tegelijkertijd deelnemen aan lezingen, muziekavonden, 

excursies en andere bijeenkomsten. Bovendien krijg je automatisch de maan-

delijkse nieuwsbrief en ons kwartaalblad De Mulder in mailbox of bus. Kijk eens 

op www.heemkringmolenheide.nl. Daar vind je de informatie die je zoekt. 

Ook zin om een steentje bij te dragen?

Voor aanleg en onderhoud van onze heemtuin en gebouwen; op maandagmiddag is deze werkgroep actief.

Ons uitgebreid archief zoveel mogelijk digitaal zichtbaar maken. Denk aan scannen, verbeteren foto’s, beschrijven 

foto’s en documenten. 

Al eens een thematentoonstelling in ’t Oude Raadhuis gezien? We zoeken helpende handen bij de (jaarlijkse) inrichting, 

de ontvangst van bezoekers (eerste zondagmiddag van de maand), de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe ideeën.

Wij zoeken gastvrouwen/-mannen die koffie/thee schenken op onze  heemavonden en wanneer de tentoonstelling en 

heemtuin open zijn.

Verkoop van onze (zelf uitgegeven) boeken tijdens de tentoonstellingsuren. 

Digitaal zichtbaar maken van de vele oude kadasterkaarten die we in ons bezit hebben. De meeste hiervan zijn al 

gescand. Ze moeten nog beschreven worden: welke gebieden en straten zie je op de kaart.   

Behoud van het dialect van onze gemeente. We doen dat zowel in woord (podcasts) als in geschrift (publicaties). 

We krijgen regelmatig vragen binnen op het gebied van archeologie in onze gemeente. Wie wil zich hierin verdiepen 

en zijn of haar kennis/affiniteit inzetten?   

Voor de leden van de heemkring organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten zoals lezingen en  excursies. Wie wil 

ons hierbij ondersteunen?
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De Mulder

Verdwenen tentenstad op de hei
Dertienduizend soldaten lagen er in de periode 1830-1839 

in het grote legerkamp bij Rijen. Koning Willem I weigerde 

halsstarrig de onafhankelijkheid van onze zuiderburen te 

accepteren. Hoe zag dat kamp eruit? Hoe ging het eraan 

toe? En wat waren de (grote) gevolgen voor de inwoners 

van Gilze en Rijen? Je vindt het allemaal in dit boek. 

Prijs € 15,- Artikelcode B30

De geur van tannine
Gerrit Jacobs (1930-2008) zette in dit boekje zijn jeugd 

in Gilze, de kostschooljaren in Voorschoten en veel 

oorlogsherinneringen op papier. Tegelijkertijd schreef hij 

hiermee ook een soort van dorpskroniek. Met veel namen 

van dorpsgenoten uit die tijd, allerlei voorvallen in Gilze 

en architectonisch interessante panden. 

Prijs € 11,00 Artikelcode: B 29

De zeven raadhuizen van Gilze en Rijen
Ter gelegenheid van dertig jaar Heemkring Molen-

heide (2007) hebben we dit boekje (28 pagina’s) 

uitgebracht. Tot op heden nog steeds actueel: de 

raadhuizen door de jaren heen in Gilze en Rijen. 

Prijs: € 5,00   Artikelcode B04

In de greep van de meedogenloze – Gilze en 
Rijen in oorlogsdagboeken
In deze uitgave vier oorlogsdagboeken van mensen, die 

in de periode 1940-1945 in Gilze en Rijen woonden en/of 

werkten, te weten Arnold Verster, Dries Noij, Piet Pijnen-

burg en Govert Aarts. 

Prijs: € 10,95  Artikelcode B17

Gilze van Vossenberg tot Valkenberg
Geschiedenis in woord en beeld van straten en wijken 

in Gilze.

Prijs: € 16,00                       Artikelcode B01

Wanneer klank en maat de toon zetten
Over (bestaande) koren, muziekgezelschappen, zangers 

en muzikanten van weleer in Gilze, Rijen, Hulten en 

Molenschot

Prijs: € 4,00 Artikelcode B10

Jaaroverzicht tweehonderdjarig bestaan  
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia
Een fotoverslag van de viering van tweehonderd jaar 

harmonie. Fotorapportage van alle optredens en verde-

re activiteiten in het jubileumjaar.

Prijs: € 7,50 Artikelcode B27

Over de kiesdrempel
In 1917 kregen we in Nederland mannenkiesrecht, in 

1919 vrouwenkiesrecht. Bij gelegenheid van honderd 

jaar algemeen kiesrecht kijken we terug. Hoe ontwikkel-

de zich dat landelijk en hoe werkte dat in Gilze en Rijen? 

In dit boekje vind je ook veel informatie over de geschie-

denis van de politiek in onze gemeente.

Prijs: € 5,00 Artikelcode B28

De historische canon van Gilze en Rijen
De geschiedenis van de gemeente Gilze en Rijen in 21 

korte, vlot leesbare verhalen. Geen volledige geschied-

schrijving, maar de meest bijzondere en bepalende fei-

ten en ontwikkelingen uit het verleden op een rij gezet. 

Van het ene naar het andere punt, als een treinreis door 

onze geschiedenis.  

Prijs € 10,50  Artikelcode: B18

Gidsen en kabouterbeweging in Rijen
Over de gidsen en kabouters in Rijen in de periode 1947 

– 1966. 

Prijs: € 7,50 Artikelcode B09

Tweehonderd jaar Koninklijke Harmonie Sint 
Cecilia gaat niet alleen over het wel en wee van de 

Gilzer muziekvereniging. Door ze in hun tijd te plaatsen, 

geven de gebeurtenissen hier en daar ook een inkijkje 

in de historie van het dorp. Het boek bevat uniek histo-

risch beeldmateriaal. 

Prijs: € 7,50 Artikelcode B14

Gregorius Schrauwen, schoolmeester in Gilze 
van 1816 tot 1875
Biografie, bibliografie en heruitgave van een publicatie 

van 1828. ‘Beschrijving van het dorp Gilze, ten nutte 

der inwonende jeugd bearbeid door G. Schrauwen, 

Schoolonderwijzer te Gilze’. 

Prijs: € 2,50  Artikelcode B05

Het militaire kamp Prinsenbosch 1941-1993
Een beschrijving van kamp Prinsenbosch, gebouwd 

door de Duitsers in 1941, ten zuiden van Gilze. 

Prijs: € 9,00  Artikelcode B03

Vijf jaar Luchtfront 1940-1945
De Tweede Wereldoorlog in Gilze en Rijen beschreven 

in een vijfdelige serie. Geef bij de bestelling duidelijk 

aan of je de complete serie wilt kopen of een bepaald 

deel.

Prijs per deel € 15,50. Complete serie € 44,-

Nog beperkt voorradig! 

Volg ons op Facebook’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, 5126 CE Gilze, www.heemkringmolenheide.nl

Boeken in de verkoop 


