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Nieuwsbrief:  oktober 2021  
 

Heemactiviteiten herfst-winter 2021  
Het bestuur heeft besloten de activiteiten weer op te starten. Wel is afgesproken dat toegang tot deze 
activiteiten alleen kan door de corona QR-code, een vaccinatiebewijs of een geldige test te tonen.  
 

Stamboomonderzoek 
Op 1 november  a.s. organiseert de werkgroep ‘Stamboomonderzoek’ weer een  
inloopavond. Vanaf 19.00 uur is iedereen (leden en niet-leden) welkom in het 
heemgebouw. Meer informatie op onze website bij de agenda  (homepagina).  
 

Lezing    ‘De Eerste Poolse Pantserdivisie en de bevrijding van Brabant’ 
Gastspreker Frans Ruczynski houdt voor ons een lezing  over de Eerste Poolse 
Pantserdivisie (1.Polska Dywisja Pancerna of 1e Polish Armoured Division). 
Deze divisie, die onder leiding stond van generaal Stanislaw Wladyslaw 
Maczek, speelde een grote rol bij de bevrijding van Zuidwest-Nederland en 
zo ook bij die van Gilze en Rijen-zuid op 27 oktober 1944. De lezing bestaat 
uit twee delen: in het eerste deel gaat Frans in op de geschiedenis, de tocht 
van de Polen en de bevrijding van onze regio. Na de pauze vertoont hij een documentaire over de 
belevenissen van de Poolse bevrijders. Dit aan de hand van de ervaringen van twee bevrijders. Op 
woensdagavond 27 oktober a.s. om 19.30 uur houden wij deze openbare lezing in Cultureel Centrum 
De Schakel in Gilze.  
 

Algemene ledenvergadering  
In normale tijden houden wij onze ledenvergadering altijd tegen eind januari. Door deze bijzondere 
tijd hebben wij  dat begin 2021 niet kunnen doen. Dit halen wij in op woensdagavond 17 november 
a.s.. De stukken voor de jaarvergadering volgen nog. Locatie: ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze.  

 

Agenda: 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen jaarvergadering januari 2020 (concept)  
4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2020) 
5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2020) 
6. Verslag kascommissie 
7. Realisatie doelstellingen 2020 
8. Werkgroepen 
9. Bestuursverkiezing 
10. Begroting 2021 
11. Benoeming kascommissie 2021 
12. Doelstellingen 2021 
13. Rondvraag 

Sluiting 
 
Op onze website bij de rubriek ‘agenda’ kun je de concept-notulen van de ledenvergadering van januari 
2020 vinden. Tevens het jaarverslag van de secretaris van het verenigingsjaar 2020.   
 
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
mailto:info@heemkringmolenheide.nl
https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/2021/09/Concept-notulen-ALV-22-jan-2020.pdf
https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/2021/09/Concept-Secretariaat-Jaarverslag-2020.pdf
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Agendapunt 5: 
Jaarverslag penningmeester is op de avond zelf beschikbaar. Leden die vooraf kennis willen nemen van 
jaarrekening 2019 alsmede de begroting 2020 kunnen contact opnemen met de penningmeester (tel. 
06-20063319), e-mail: gagelheijden35@gmail.com  
 
Agendapunt 9: bestuursverkiezing 
Mariëlle van Hezewijk en Ad Jonkers zijn conform het rooster aftredend, beiden stellen zich 
herkiesbaar. Kees Tijs heeft aangegeven te willen gaan stoppen als bestuurslid. Voor hem zoeken wij 
een kandidaat. Deze kandidaat zal verantwoordelijk worden voor het organiseren van ledenbijeen-
komsten zoals o.a. lezingen. Kandidaten kunnen zich melden door middel van een mail naar de 
secretaris: info@heemkringmolenheide.nl  
 

Sponsoring 
In één van onze vorige nieuwsbrieven hebben we gemeld dat vrijwilligers bezig zijn met het maken van 
een nieuwe toegangspoort voor onze heemtuin. Het laswerk aan de poort is klaar. De volgende stap is 
deze poort te voorzien van een mooie donkergroene verflaag. De benodigde verf wordt gesponsord 
door Coppens schilderwerken BV, Gilze  
 
Wij verwelkomen als lid:  Christ Klaassen uit Gilze  
 
Overleden: G.C. Aarts uit Gilze 
 

Lanciersprijs van het Regionaal Archief Tilburg 
Mooie tweede plaats voor Kees van der Heijden met boek Kamp Rijen 

 

Vier genomineerden telde dit keer de shortlist van de Lanciersprijs van het Regionaal Archief in 

Tilburg. Onder die genomineerden Kees van der Heijden uit Rijen met zijn boek  ‘Verdwenen 

tentenstad op de hei’, dat hij schreef voor Heemkring Molenheide. Donderdag 14 oktober maakte 

René Bastiaansen in de studiezaal van het archief de uitslag van deze tweejaarlijkse prijs bekend. 

Voor Kees was er een prachtige tweede plaats en hij deed zeker niet onder voor de prijswinnaar, 

benadrukte de juryvoorzitter. 

Twee pareltjes, zo noemde de jury de boeken die op  de eerste en de tweede plaats eindigden. Ze 

staken met kop en schouders boven de overige veertien inzendingen uit. Ze bleken op alle criteria 

gelijkwaardig en dus zat er voor de driekoppige jury niets anders op dan het ‘meeste stemmen 

gelden’ te hanteren. En dat werd 2-1 voor ‘Van Willem II tot Roze maandag’ van Luc Brants. Maar 

met heel veel waardering voor het boek van Kees van der Heijden, de nummer twee.  

 
Bij de Kampstraat 
Het doel van de Lanciersprijs is onderzoek in de archieven te stimuleren, ook in minder voor de hand 
liggend materiaal. De jury let onder andere op creativiteit in het gebruik van de bronnen en op het 
vernieuwende in de presentatie. En daar heeft Kees van der Heijden ruimschoots aan voldaan.  
Het boek vertelt het verhaal over het leven in en om het militaire kamp bij Rijen, dat lag in het 
huidige bosgebied bij de Kampstraat. Het werd daar tussen 1830 en 1839  jaarlijks in de zomer  
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ingericht en er streken gemiddeld zo’n dertienduizend militairen neer. Ze deden dat onder 
aanvoering van Koning Willem I, die zich halsstarrig verzette tegen de onafhankelijkheid waar onze 
zuiderburen zo naar verlangden. Dit internationale conflict ging onder de naam ‘de Belgische 
Opstand’ de geschiedenis in.  
 

Impact voor de inwoners 

In het boek geeft Kees van der Heijden uitgebreid antwoord op vragen als ‘wie waren die militairen?’ 

‘hoe zag een gewone dag in het kamp eruit?’, ‘hoe was het kamp ingedeeld?’. Heel boeiend ook is 

het deel waarin hij de drastische veranderingen voor de inwoners van Gilze, Rijen, Hulten en 

Molenschot beschrijft. Want de jaarlijkse komst van dit enorme kamp en de talloze inkwartieringen 

van militairen bij bijna alle gezinnen in de dorpen, had voor de bevolking veel impact. Hij laat 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.  

‘Verdwenen tentenstad op de hei’ verscheen eerder dit jaar en is nog steeds verkrijgbaar bij Bruna 

in Rijen voor de prijs van 15 euro. Bestellen via de webshop van www.heemkringmolenheide.nl is 

ook mogelijk. 

 
 

 
 
De vier genomineerden en de leden van de jury van de Lanciersprijs. Derde van rechts Kees van der 
Heijden (Foto Frank Hermens/Hallo Gilze Rijen) 
 
Voor een impressie van de door Frank Hermens gemaakte film klik hier  

Of ga naar de beeld- en archiefbank op onze website, de rubriek ‘video’,  en onderwerp Kamp bij 

Rijen. 

 
 
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
https://www.heemkringmolenheide.nl/beeld-en-archiefbank-gilze-rijen/video/?diw-id=brabantcloud_enb-35-video_enb-35.video-4e5beb83-10d9-ecc4-e8a1-5b327ca75998-51feba00-09e9-47b1-1d5d-1ac39e38ecfd

