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Nieuwsbrief:  februari 2022  
 

Heemactiviteiten februari- maart 2022  

 

Algemene ledenvergadering 

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld overweegt het bestuur om op relatief korte termijn de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering te plannen. Het gaat dan over de verenigingsjaren 2020 en 2021. 

De kascontroles over de beide jaren hebben al plaatsgevonden. Voor deze algemene ledenvergadering 

ontvang je nog een aparte uitnodiging.  

  

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  

 

 

Nieuwe poort  

In een van onze vorige nieuwsbrieven hebben wij al 

melding gemaakt van onze nieuwe poort. Sinds kort 

staat de poort aan de ingang. In de linkerzijde van de 

poort is de oude molensteen (gedeelte) - gevonden 

op het buurtschap Verhoven in Gilze - verwerkt. 

Rondom deze molensteen zijn foto’s van de zeven 
raadhuizen aangebracht. In het voorjaar wordt de 

poort nog voorzien van een verflaag.    

 

 

Activiteiten 

Naast de bovengenoemde Algemene Ledenvergadering is het  bestuur ook bezig met het plannen van 

onze andere activiteiten. Dit jaar houden wij weer een aantal interessante lezingen voor onze leden. 

Ook een dagexcursie naar een stad zit weer in de planning. Verder willen we vast aankondigen dat we 

dit jaar in september ons vijfenveertigjarig bestaan met onze leden willen vieren. Over het wanneer, 

wat en waar informeren wij jullie tijdig.    

Wij zijn met onze activiteiten natuurlijk afhankelijk van de actuele coronamaatregelen over het al of 

niet doorgaan hiervan. 

 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
mailto:info@heemkringmolenheide.nl
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Van Belse Fien tot Marie Mol  

De vrouwengeschiedenis van Gilze en Rijen is nu mooi en overzichtelijk bij 

elkaar gebracht en beschreven op de website Wiki Midden-Brabant. Daar 

vind je, in prettig leesbare teksten, een prachtig overzicht van wat 

vrouwen in de afgelopen 150 jaar in onze gemeente allemaal hebben 

gedaan. Lees  het interessante interview met Nel de Wit op onze website.  

Voor het interview klik hier 

Voor Wiki Gilze en Rijen klik hier 

 

Voor de leden die de nieuwsbrief nog niet via de mail ontvangen: kijk op 

de website van onze heemkring bij berichten.  

 

Nieuwe leden:  

Dhr. E. Emmen, Gilze;  

Mevr. A. Brouwers, Rijen  

Dhr. Broers, Rijen 

 

Overleden leden:  

Dhr. H van Dongen, Molenschot;  

Mevr. M. Wirken, Gilze;  

Dhr. J. van Kruijsbergen, Gilze. 

 

 

https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/2022/01/Vrouwengeschiedenis-compleet.pdf
https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Vrouwengeschiedenis_in_Gilze_en_Rijen

