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   Gilze en Rijen, juli 2022 
 

Rabo Clubsupport 

Ook dit jaar is er weer een actie van de Rabobank. Leden van Rabobank de 

Zuidelijke Baronie kunnen dan weer stemmen op hun vereniging. Heemkring 

Molenheide doet ook mee. Wij hebben ons aangemeld. Het stemmen kan pas 

na de grote vakantie, vanaf 5 september tot en met 27 september 2022 

 

Tentoonstelling 
Zondag 4 september a.s. is voor de eerste keer onze nieuwe tentoonstelling voor het publiek geopend. 

Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur in ons heemgebouw, Nieuwstraat 22, Gilze.  

De tentoonstelling heeft als thema ‘Leren van leer’ en gaat over de geschiedenis van de (vervuilende) 

leerindustrie in Gilze en Rijen, de groei van de dorpen door deze industrie. Verder zijn er allerlei 

toepassingen van leer te zien. Mochten er leden zijn die nog speciale toepassingen/producten hebben? 

Graag even een mail naar: info@heemkringmolenheide.nl    

 

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 2022. 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 - begin augustus - staat een uitnodiging voor onze leden met een 

aanmeldformulier. Aanmelding is verplicht.  

 

Nieuwe leden: 
Hr. P. Boemaars, Rijen 

Hr. P. van Haperen Gilze 

Hr. J. Wijnings 

Overleden leden: 
Hr. G. van Dongen, Gilze 

 

   

Vacature secretaris 
Onze secretaris Floor Hartog heeft vorig jaar al aangegeven eind 2022 te willen gaan stoppen als 

secretaris. Dit betekent dat wij een vacature hebben in ons bestuur. We zouden het erg prettig vinden 

om een lid van onze vereniging te vinden die deze taak op zich wil en kan nemen. Voor meer informatie 

over de taak van secretaris: mail met bert@mbwagemakers.nl  of bel naar  06-51 365 366. 

 

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.   
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