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Nieuwsbrief:  december  2021  
 

Heemactiviteiten herfst-winter 2021  

Op 27 oktober jl (exact op de dag dat Gilze 77 jaar geleden 

werd bevrijd) heeft Frans Ruczynski in Cultureel Centrum De 

Schakel voor ons een lezing met als titel ‘De eerste Poolse 
Pantserdivisie en de bevrijding van Brabant’ kunnen houden. 
Meer dan zestig belangstellenden waren aanwezig.  

 

Kort hierna was het weer gedaan met fysieke leden-

activiteiten. Door de verscherpte coronamaatregelen zijn wij 

genoodzaakt de activiteiten voor de komende tijd niet door 

te laten gaan. Wij vinden dit erg jammer.  

 

Maar tegelijkertijd is het bestuur welgemoed met de voorbereiding bezig voor het jaarprogramma 

voor 2022. Mochten jullie nog ideeën hebben hiervoor, laat het ons weten:  

 info@heemkingmolenheide.nl  

 

Regionaal Archief Tilburg  

Vanwege een grootscheepse renovatie van het dak is Regionaal 

Archief Tilburg vanaf 1 november 2021 tot en met voorjaar 2022 

voor bezoek gesloten. Men weet nog niet precies hoe lang de 

sluiting zal zijn, mogelijk tot begin juni 2022.  

De digitale dienstverlening gaat in die periode gewoon door. Er zijn 

ondertussen al veel archieven digitaal via de website 

beschikbaar. Voor meer informatie: website Regionaal Archief  

 

Algemene ledenvergadering 

Voor medio november stond een ledenvergadering (over het boekjaar 2020) gepland. Ook deze 

hebben we moeten cancellen. Normaal gesproken houden wij deze altijd tegen eind januari. Wij willen 

de ledenvergadering niet via een digitale toepassing doen maar bewust fysiek in ons heemgebouw. 

Wij hopen eind januari 2022 de ledenvergadering te kunnen houden voor de afsluiting van de 

boekjaren 2020 en 2021. Wel een bijzondere situatie. Het is niet anders!   

 

Bestuursvacature 

Binnen ons bestuur ontstaat de vacature voor het organiseren van ledenactiviteiten. Denk je een 

goede bijdrage te kunnen leveren aan dit belangrijke aspect van onze vereniging? Kom eens met ons 

praten, laat het weten via een mailtje naar het bestuur: info@heemkringmolenheide.nl  

 

Boomput Bisschop de Vetplein, Gilze 

Momenteel wordt het Bisschop de Vetplein compleet gerenoveerd. De 

boomput die daar staat moest  verplaatst worden. De wens van de ‘werkgroep 
De Vetplein’ is dat deze meer aandacht krijgt op het plein en beter tot zijn recht 

komt. De werkgroep zoekt mensen met kennis van archeologie en respect voor 

en kennis over Gilze.  

Heb je belangstelling hiervoor: info@heemkringmolenheide.nl   
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Archief Heinz Aarts 

Een paar maanden geleden kregen wij van de familie van Heinz Aarts de beschikking over een 

geweldige verzameling interessante documenten met name over gebeurtenissen in Gilze en Rijen. 

Onlangs mochten we zijn archief met bidprentjes in ontvangst nemen. Een enorme hoeveelheid, meer 

dan 60.000 stuks. Zowel de documenten als de bidprentjes zijn of komen via onze beeldbank 

beschikbaar voor de bezoekers van onze website.   

Heinz was een heemkundeman in hart en nieren. Deskundig, gedreven, secuur en behulpzaam.   

 

Wij verwelkomen het nieuwe lid: Mevr E. Assman,  Rijen 

Overleden: Dhr. P. van Gool, Gilze 

                      Mevr. J. Jacobs Boomaars, Gilze 

 

In memoriam Jan Theunissen 

Donderdagmiddag 4 november 2021 is onze medeoprichter, oud-secretaris en erelid Jan Theunissen 

op 78-jarige leeftijd overleden. Een verdrietig en groot verlies voor zijn gezin en familie, maar ook voor 

ons bij Heemkring Molenheide, is het nog nauwelijks voor te stellen dat hij er niet meer is. 

Jan Theunissen (1942-2021) 

 

Jan is van grote betekenis geweest voor de heemkring. In een interview zei hij zelf ooit: “De functie 
van secretaris maakt dat je veel weet en enorm betrokken bent. Je hoort en ziet alles.” En daar deed 
hij wat mee. Jarenlang was hij onze gedreven en gedegen secretaris. Meteen na de oprichting van de 

heemkring in 1977 nam hij die taak voor zijn rekening en hij is dat – met een korte onderbreking van 

vier jaar toen hij in Duitsland verbleef – ruim 25 jaar blijven doen. Alert, initiatiefrijk, de spin in het web 

en met zijn brede kennis van de geschiedenis van onze gemeente, was hij een vraagbaak voor leden, 

bewoners en gemeente. Op zijn eigen bescheiden manier deed hij wat nodig was en meer. 

Na zijn afscheid als secretaris ontving hij in 2007 de zilveren erespeld van Brabants Heem en kreeg hij 

het erelidmaatschap van de heemkring toegekend. Maar daarmee waren zijn activiteiten niet gedaan. 

Zo werkte hij mee aan ‘De historische canon van Gilze en Rijen’ en ging vervolgens samen met anderen 
aan de slag voor de digitale Tijdmachine van de heemkring. Waarmee hij als een van de grondleggers 

van een ‘analoge’ vereniging, ook de volgende, de digitale stap wist te zetten. 
 

Zo’n anderhalf jaar geleden moest hij om gezond-

heidsredenen stoppen. Het ging niet meer. Dat was 

voor hem (en voor ons) een moeilijk en emotioneel 

besluit. 

Jan heeft op allerlei manieren een belangrijke 

stempel op de heemkring gedrukt en die plaats 

zullen we hem in gedachten altijd blijven geven. We 

leven mee met Jeanne, zijn dochter en schoonzoon, 

zijn kleinkinderen en zijn familie die zonder hem 

verder moeten. Wij wensen hen heel veel sterkte. 

 

 

Rabo Clubsupport     

Kort geleden heeft de Rabobank weer haar clubsupportactie gehouden. Leden van 

Rabobank de Zuidelijke Baronie konden weer op diverse verenigingen stemmen. Op 

basis van het aantal stemmen wordt door de bank een bedrag uitgekeerd. Ook dit 

jaar mochten wij weer een groot aantal stemmen ontvangen. Waarvoor onze dank.  

Wij ontvingen een bedrag van € 460,28. Dit geld zal worden besteed aan de inrichting 

van onze heemtuin. Door de bouw van het centrumplan in Gilze wordt onze heemtuin 

iets ruimer. Hierdoor zal er een complete restyling van onze heemtuin gaan plaatsvinden. Onze 

vrijwilligers zijn al begonnen met het verplanten van de inheemse planten.  
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Website Heemkring Molenheide, een aanrader 

Kijk eens naar onze digitale gegevens op onze website. 

Een scala aan informatie zoals: 

• de beknopte geschiedenis van onze gemeente in 

de Regiocanon 

• een speciale sub-website over de Tweede 

Wereldoorlog in Gilze en Rijen 

• de Tijdmachine, meer dan 2.000 compacte 

teksten over belangrijke gebeurtenissen in onze 

gemeente 

• onze webwinkel met heemkundige boeken die 

wij uitgeven 

• Wiki Gilze en Rijen (in opbouw)  

• onze beeld- en archiefbank met een groot aantal foto’s, video’s, bidprentjes, documenten  
 

 

Onze vrijwilligers werken nog continue aan het verder aanvullen van onze archieven op onze website. 

Een ware informatiebron!  

 

www.heemkringmolenheide.nl  

http://www.heemkringmolenheide.nl/

