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   Gilze en Rijen, augustus 2022 

 

 

Stamboomcafé 
Op maandagavond 5 september 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 de computer zijn intussen meer dan 300.000 persoonsnamen 

opgenomen en ook niet-leden met interesse voor 

stamboomonderzoek kunnen hier terecht voor het zoeken naar zijn 

eigen stamboom. Vrijwilligers begeleiden de amateurgenealogen. 

Deze vrijwilligers maken daarbij gebruik van verschillende 

archieven. 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 stamboom-deskundigen klaar. 
 

Heemkring opent nieuwe tentoonstelling ‘Leer van leer’.  
 

Een nieuwe tentoonstelling bij Heemkring Molenheide. Onze tentoon-

stellingscommissie heeft ‘Leer van leer’ samengesteld en die is op zondag 
4 september voor het eerst te bezichtigen.  

Met Gilze en (vooral) Rijen als echte leerlooiersdorpen is er met deze 

expositie veel te vertellen en te laten zien.  

Zo vind je er uitleg over het leerlooiproces en zijn er veel foto’s van 
leerlooierijen en schoenfabrieken. Er is een oude schoenmakerij 

ingericht, waarbij foto’s laten zien hoe het werk van  de schoenmaker 
eruitzag. Natuurlijk zijn er ook allerlei materialen die van leer zijn gemaakt tentoongesteld.  

 

Onze vorige tentoonstelling over de bevrijding moesten we als gevolg van corona na enkele maanden 

stopzetten. Omdat we het zo jammer vinden dat daardoor de fotoboeken niet echt tot hun recht 

gekomen zijn, leggen we die tijdens deze tentoonstelling als extraatje ter inzage.  

 

De tentoonstelling ‘Leer van leer’ is zondag 4 september 2022, tussen 13.30 en 16.30 uur voor het 
eerst te bezichtigen in ‘Heemerf  ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze. De koffie is gratis.  

De tentoonstelling loopt tot december 2023, iedere eerste zondag van de maand, met uitzondering 

van augustus 2023. 

 

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. 

 

 

 

mailto:bert@mbwagemakers.nl


Rabo clubsupport 
Ook dit jaar organiseert de Rabobank een Clubsupportactie. Vanaf 5 september tot en 

met 27 september 2022 kunnen leden van de Rabobank de Zuidelijke Baronie stemmen 

op hun vereniging. Heemkring Molenheide heeft zich ook hiervoor aangemeld. Wij 

hopen op jullie stem te mogen rekenen.  

 

Documentaire  
Door de coronamaatregelen begin 2020 moesten wij  de geplande voorstellingen voor onze 

documentaire ‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’  cancelen. Van meerdere kanten kwam 

de  vraag of het mogelijk is deze documentaire nog een keer op een groot scherm te vertonen.  De 

vertoning van deze documentaire staat gepland op 25 oktober 2022 in Cultureel Centrum De 

Boodschap in Rijen.   

De toegangskaarten zijn weer voor 2,50 euro te koop bij de  

verkoopadressen: winkelcentrum Gilze ‘Thuis bij Hapers’ in Gilze en 

Bruna, Winkelcentrum De Laverije in Rijen. De verkoopadressen 

kunnen geen kaarten reserveren!‘. De kaarten zijn vanaf 10 

september te koop. 

 

Jumbo spaaractie 
Op 14 september start in de Jumbo supermarkten in Rijen en Gilze een 

spaaractie met historische foto-plakplaatjes. Klanten krijgen een album en 

ontvangen 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. Een jaar lang 

zijn heemkringvrijwilligers bezig geweest hiervoor foto’s te selecteren en teksten te maken. Als 

heemkring geven we in november iedereen de gelegenheid om plaatjes te ruilen en boeken compleet 

te maken. Verdere informatie over actie en ruildag volgt.  

 

Lezing ‘Moedige mensen in oorlogstijd’ 
Op maandagavond 17 oktober a.s. houden we voor leden de lezing ‘Moedige mensen in oorlogstijd’ 
over de verzetsgroep André, die actief was in het midden van Noord-Brabant. In de loop van de 

oorlog groeide deze groep uit tot één van de belangrijkste verzetsorganisatie in Zuid-Nederland. . 

Meer informatie over deze lezing vind je op onze website onder de knop Agenda. 

 

Heemkring Molenheide bestaat 45 jaar 
 
 

Feestelijke viering op vrijdag 16 september in De Schakel in Gilze 
 

Opgelet: aanmelden kan nog tot 4 september a.s.  

Als bestuur nodigen wij alle leden en gezinsleden hierbij van harte uit om samen met ons het 9e 

lustrum van onze heemkring te vieren.  

De avond begint om 17.30 uur en het programma ziet er als volgt uit: 

 

17.00 – 17.30 uur Inloop en ontvangst, verwelkomen van leden en genodigden door 

bestuur met drankje bubbels/fris in de foyer; daarna gaan we naar de 

grote zaal. Bij de ingang ontvang je drie consumptiebonnen. Alle 

meerdere consumpties zijn voor eigen rekening.  

https://www.heemkringmolenheide.nl/events/lezing-voor-leden-2/


18.00 uur Openingswoord door de voorzitter 

18.05 uur Aanvang koffietafel 

18.15 uur Toespraak Bert Wagemakers  en wethouder Mariëlle Doremalen 

18.25 uur Voortgang koffietafel 

19.30 uur  Einde koffietafel, pauze, leden verlaten grote zaal om deze klaar te 

zetten voor het tweede deel van de avond 

 

20.00 uur  Optreden van cabaretier Mark van de Veerdonk. Dit staat 

voor veel lachen, vreemde types en variatie. De 

cabaretier weeft tientallen invallen, verhalen en liedjes 

door elkaar, maar weet daar altijd weer een 

samenhangend geheel van te smeden. Ook zal hij 

aandacht schenken aan onze vereniging.  

 

21.00 uur  Einde optreden Mark van de Veerdonk 

   

  21.15 uur                          After-party in de foyer met optreden van P.I.E.N.(Personal In Every Note). 

Met P.I.E.N. hebben we een veelzijdige 

coverband in huis gehaald. Zangeres Pien 

Schneider en haar band spelen hits van nu, 

classics, pop, funk, soul & jazz. Van Justin Bieber 

tot Frank Sinatra, de (professionele) musici 

spelen het allemaal met plezier en in een eigen 

muzikaal jasje. Van relaxte achtergrondmuziek 

tot muziek om lekker op te dansen. 

bezetting: Pien Schneider – zang, Ton Scheepers, toetsen - Joost Zoeteman – 

basgitaar, Wim de Vries - drums 

 

23.30 uur   Einde jubileumavond 

 

 

Deelname is voor leden gratis, maar kan alleen bij opgave vooraf. Dit kun je natuurlijk per e-mail via 

het secretariaat doen: info@heemkringmolenheide.nl   

Maar je kunt ook onderstaande strook inleveren bij een van de genoemde adressen. Niet-

gezinsleden alleen welkom tegen vooruitbetaling van € 25.00, mits er plaats is. Er bestaat uiteraard 

de mogelijkheid om alsnog gezinslid te worden (minimaal tot eind 2023). Zet bij de aanmelding voor het 

jubileumfeest dit even erbij! 

 

 

 

 

 

Aanmeldformulier zie volgende pagina 

 

 

 

 

 

 

Foto: Barbara Boers 
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Aanmelding voor het jubileumfeest op vrijdag 16 september 2022 

 

Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de jubileumkoffietafel en muziekavond. 

 

 

Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Ja, ik kom als lid van de heemkring  

 

Naam:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _       Ja, ik kom als gezinslid van de heemkring 

 

Straat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Woonplaats _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Telefoonnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  

 

Inschrijfformulieren kun je inleveren bij : 

Floor Hartog, Wouwerbroek 26, Rijen, 5122 GW Rijen 

Gonnie Cornelissen, Reitstraat 16, 5126 EL Gilze  

 

Aanmelden kan nog tot uiterlijk 4 september 2022 
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