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   Gilze en Rijen, maart 2022 
 

Lezing 29 maart 2022 over ridderorde ‘De tempeliers’ 
Op 13 oktober 1307 werden overal in Europa 

duizenden Tempeliers gearresteerd en kwam er 

een dramatisch einde aan een ridderorde die tot 

dan toe uiterst succesvol, machtig en rijk was. Al 

tijdens hun bestaan werden zij omgeven met 

verhalen en mysteries en kregen zij een bijna 

mythische status. Hun hoofdkwartier bevond zich in 

de Kruisvaardersstaten, maar hun motor bevond 

zich in Europa. In het huidige Nederland is van één 

plek zeker dat zich daar een commanderij van de 

Tempeliers bevond, het Noord Brabantse Alphen.  

 

In opdracht van streeknetwerk LandStad De Baronie stelde Stichting Legendejagers op basis van 

historische feiten een verhaallijn samen rondom deze commanderij. Het verhaal werd een boek met 

een historische bijlage. En deze bijlage was de voedingsbodem van een boeiende lezing waarin inzage 

wordt gegeven in deze bijzondere ridderorde en langzaam ingefocust wordt op de Tempeliers in 

Brabant. 

 

De lezing voor leden van Heemkring Molenheide wordt op 29 maart a.s. gehouden in het 

heemgebouw, Nieuwstraat 22 te Gilze. Aanvang 19.30. 

 

Heemtuin voorlopig dicht 
Onze heemtuin is de komende maanden helaas niet te bezoeken. 

Momenteel vinden er renovatiewerkzaamheden plaats. Vrijwilligers zijn 

bezig met het verplanten van onze inheemse planten.  

Wij verwachten dat na de vakantie in september de tuin weer open zal 

zijn voor een bezoek. 

 

Bouw nieuwe afhang 
Door de bouw van het centrumplan Gilze hebben wij 

een aantal maanden geleden de bestaande afhang 

moeten afbreken.  

 

Op dit moment wordt de nieuwe afhang op een andere 

plek in de tuin opgebouwd. De Fa. Thinking Steel uit 

Gilze bouwde het stalen skelet. Onze geweldige 

vrijwilligers zullen de verdere aankleding en afwerking 

van de afhang gaan verzorgen.  
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Stamboomcafé 
Kijkt u ook naar ‘Verborgen verleden’ een tv-programma van NPO 2? Hierin 

wordt de stamboom van bekende Nederlanders onderzocht. Wilt u ook meer 

weten over uw voorouders? Kom dan naar Heemkring Molenheide. Speciaal 

voor u zitten onze stamboomdeskundigen klaar. 

Op maandagavond 4 april a.s. is er weer een ‘stamboomcafé’ van 
Heemkring Molenheide in ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 in Gilze. 

Van 19.00 tot 21.00 uur ben je welkom. 

In ons computersysteem zijn intussen meer dan 300.000 persoonsnamen opgenomen en ook niet-

leden met interesse voor stamboomonderzoek kunnen hier terecht voor het uitzoeken van de eigen 

stamboom. Vrijwilligers begeleiden de amateurgenealogen. Deze vrijwilligers maken daarbij gebruik 

van verschillende archieven.   

 

Bidprentjes op de beeldbank 
Ook de afgelopen maanden hebben vrijwilligers van de werkgroep stamboomonderzoek weer een 

groot aantal bidprentjes digitaal aan de verzameling toegevoegd. Neem eens een kijkje op de 

beeldbank.  

https://www.heemkringmolenheide.nl/beeld-en-archiefbank-gilze-rijen/ 

 

Documentenarchief 
De vrijwilligers van de werkgroep archief zijn al maanden bezig om de in ons heemgebouw aanwezige 

papieren archieven te ontsluiten. Je kunt nu al een groot aantal documenten of mappen met gegevens, 

bijvoorbeeld over een vereniging, terugvinden in onze beeldbank op www.heemkringmolenheide.nl. 

Mocht je belangstelling hebben om eens te kijken in een bepaalde map met documenten dan is dat 

mogelijk. Tijdens de openingsuren op dinsdagmorgen (van 09.30 tot 11.30 uur) kun je terecht in het 

heemgebouw. Noteer wel het objectnummer dat je op de website vindt. Onze vrijwilligers kunnen dan 

de bewuste map of archiefdoos sneller opzoeken. Een aantal documenten (bijv. krantenknipsels) kun 

je ook via onze beeldbank online lezen.   

Kijk eens op de beeldbank, rubriek documenten:  

https://www.heemkringmolenheide.nl/beeld-en-archiefbank-gilze-rijen/documenten/?query=*%3A* 

 

Nieuwe leden  
Hr. G. Offringa, Rijen 

Hr. D. de Vet, Baarle-Nassau 

Hr. L. Embregts, Rijen 

Hr. D. van Dongen, Rijen 

Mevr. W. Laureijssen, Gilze 

Mevr. M. Patist, Rijen 

 

Overleden: 
Hr. C. Huijbregts, Gilze  
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