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   Gilze en Rijen, juni 2022 
 

Excursie naar Delft   
De excursie naar Delft is volgeboekt. Leden die zich nu 
aanmelden komen op een wachtlijst. Leden die zich al 
aangemeld hebben, maar bij nader inzien niet mee 
kunnen, verzoeken wij dit zo snel mogelijk aan ons te 
willen doorgeven.  
Wij kunnen dan andere gegadigden helpen.  
 
 

 

Stamboomcafé 
Kijk je ook naar ‘Verborgen verleden’ een tv-
programma van NPO 2? Hierin wordt de 
stamboom van bekende Nederlanders 
onderzocht. Wil je ook meer weten over jouw 
voorouders? Kom dan naar Heemkring 
Molenheide. Speciaal voor jou zitten onze 
stamboomdeskundigen klaar. 
Op maandagavond 7 juli 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.   

 
 
Rabo Clubsupport 
Ook dit jaar is er weer een actie van de Rabobank. Leden van de 
Rabobank kunnen dan weer stemmen op hun vereniging. Heemkring 
Molenheide doet ook mee. Wij hebben ons aangemeld. Het 
stemmen kan pas na de grote vakantie. Wij houden jullie op de 
hoogte.  
 

 
Viering 45-jarig bestaan Heemkring Molenheide 
Dit jaar bestaat onze vereniging 45  jaar.  
Dit willen wij samen met onze leden gaan vieren. Noteer alvast de datum: vrijdagavond 16 
september.  



Het bestuur is momenteel bezig met het samenstellen van het programma. We kunnen 
verklappen dat voor de innerlijke mens in ieder geval goed zal worden gezorgd. In de volgende 
nieuwsbrief nemen we een uitnodiging voor onze leden op. Aanmelding is verplicht.  
 

Nieuwe leden: 
Mevr. Hekelaar, Rijen 
Hr. Graafmans, Gilze, 
Hr. Beljaars, Rijen 
Hr. Schellekens, Rijen 
Hr. Broers, Rijen 
Mevr. van Hoek, Breda 
Hr. Van Beijsterveldt, Gilze 

Overleden leden: 
Hr. J. Aarts, Rijen 
Hr. S. van Bezouw, Rijen 
Mevr. R. van de Boogaart - de Swart, Gilze 
Hr. T. van Beek, Rijen 
Hr. van Dongen, Gilze 

 
 

 
   

Onze sponsoren 
 

   voor de hosting van onze website 
 
 

Deze sponsoren maken de uitgave van ons kwartaalblad De Mulder mede mogelijk. 
 

 
 
Jumbo spaaractie 
Op 10 september a.s. starten de beide Jumbo supermarkten in Rijen en Gilze 
een spaaractie met historische foto-plakplaatjes. Klanten krijgen een album 
en acht weken lang bij hun boodschappen setjes met plakplaatjes. Deze plaatjes kunnen in het  boek 
geplakt worden. Als Heemkring Molenheide hebben we hieraan onze medewerking gegeven. Het is 
immers een uitgelezen gelegenheid om de lokale geschiedenis dichter bij de inwoners te brengen. Al 
een jaar lang zijn heemkringvrijwilligers bezig hiervoor foto’s te selecteren en teksten te maken. 
Verdere informatie over deze geweldige actie volgt nog.   
 
 

 


