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  Gilze en Rijen, september 2022 

 

 

Stamboomcafé 
Op maandagavond 3 oktober 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 stamboom-

onderzoek kunnen hier terecht voor het zoeken naar de 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. 
 

Tentoonstelling ‘Leer van leer’.  
 

De tentoonstelling ‘Leer van leer’ is zondag 2 oktober 2022, tussen 13.30 

en 16.30 uur 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. 

 

 

 

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 voor 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!‘.  
 

 

 



 

Plaatjes plakken voor ‘Historisch Gilze en Rijen – Verzamelde beelden’ 
Van 14 september tot en met 8 november 2022 

 

De plaatselijke geschiedenis voor iedereen toegankelijk 

maken. Daar staan wij als Heemkring Molenheide al 45 

jaar voor. Dus toen Jumbo Hapers ons vroeg om een 

historisch verzamelalbum samen te stellen, was meteen 

duidelijk: die uitdaging grijpen we aan. Met zo’n 275 
plaatjes in twintig hoofdstukken een inkijkje geven in de 

geschiedenis van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. 

Stickers die je acht weken lang bij de kassa’s van Jumbo 
Rijen en Jumbo Gilze als extraatje bij de boodschappen 

krijgt. En ook het album is gratis.  

 

Dit nieuwe naslagwerk is een mooie aanvulling op onze 

digitale heemkringactiviteiten. Want in ieder hoofdstuk 

nodigen we je uit om digitale uitstapjes te maken. Aan 

vrijwel alle thema’s hebben we QR-codes toegevoegd. Wie 

dat wil, komt op die manier bij allerlei extra achtergronden 

en historische informatie uit. In onze beeldbank, 

tijdmachine, canon of wiki. Kijk maar eens rond op www.heemkringmolenheide.nl. Duizenden foto’s, 
filmpjes, bidprentjes, verhalen en archiefstukken, allemaal uit de plaatselijke geschiedenis, trekken aan 

je voorbij. We kijken bij de heemkring naar het verleden, maar doen dat wel op een hedendaagse 

manier.  

 

De actie van Jumbo Gilze en Jumbo Rijen loopt van woensdag 14 september tot en met dinsdag 8 

november 2022. Haal het album gratis op bij een van de twee Jumbowinkels en ontvang acht weken 

lang bij iedere 10 euro aan boodschappen, een gratis setje met vier stickers. En maak op die manier 

dit overzichtelijke naslagwerk compleet. Na de actie organiseren we als heemkring nog een ruildag, 

zowel in Rijen als in Gilze. Maar daarover later meer.  

 

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 verzetsorganisaties in 

Zuid-Nederland.  Aanvang 19.30 uur.  

 

Meer informatie over deze lezing vind je op onze 

website onder de knop Agenda. 

 

 

 

 

 

 

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


Gezocht 
Voor de werkgroep Dialecten zoeken wij actieve vrijwilligers. Deze werkgroep houdt zich bezig met 

het dialect van onze gemeente. Zij organiseren diverse activiteiten  waarbij het Gilze en Rijens-dialect 

centraal staat. Heb je belangstelling: neem contact op met Kees Tijs tel.no 0161-222512, via mail: 

c.tijs@planet.nl  

 

Overleden 
Mevr. J. de Hoon. Rijen 

 

Nieuwe leden 
Mevr. A. Vermeer, Gilze 

Dhr. T. van Haperen,  Gilze 

Dhr. P. Verberk,  Gilze 

Mevr. M. Feijen, Rijen 

Dhr. R. van Haperen , Gilze 

Mevr. M. Metsaars, Rijen 

Mevr. van der Put,  Rijen 

Mevr. J. Broenen,  Gilze 

Mevr I. Dieden-Incze,  Rijen 

Mevr. M. Lankhorst, Rijen 

 

Tradities in Brabant 
Tradities in Brabant is het Jubileumboek van Stichting Brabants 

Heem. Het geeft een bijzondere inkijk in de vele tradities die 

Noord-Brabant kent. 

Door de medewerking van honderdtien aangesloten heemkunde-

kringen en erfgoedverenigingen is het boek “Tradities in Brabant” 
een waardevol, rijk geïllustreerd boek geworden, dat past bij de 

viering van het 75-jarig bestaan van Brabants Heem op 20 oktober. 

Dan wordt het boek officieel ten doop gehouden. Na 20 oktober 

ligt het boek in de winkel voor 25 euro.  

 

Samenstelling  

Vele plaatselijke tradities zijn aangereikt en opgenomen in het 

boek. De samenstellers hebben die aangevuld met nog meer 

bestaande tradities die van generatie op generatie worden 

doorgegeven. Tegenwoordig spreken we van immaterieel erfgoed. 

Het boek is 240 pagina dik, kleurig en rijk geïllustreerd. Samenstelling en eindredactie zijn gedaan door 

Ineke Strouken, Tjeu van Ras en Kees van Kempen, allen bestuurslid van Brabants Heem. Het ontwerp 

is van Peter van Gerwen uit Zeeland. Het boek wordt uitgegeven door Positon Uitgeverij Heeze. Ook 

onze heemkring heeft hieraan meegewerkt 
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