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          Secretariaat: p/a Wouwerbroek 26   
                                           5122 GW Rijen                

                                            Tel: 0161-223939 

www. heemkringmolenheide.nl        

                        email:info@heemkringmolenheide.nl      

 

   Gilze en Rijen, oktober 2022 

 

 

Stamboomcafé 
Op maandagavond 7 november 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 6 november 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. 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.heemkringmolenheide.nl/events/lezing-voor-leden-2/
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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. Aanvang 19.30 uur 

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’ 
 

Ruildag heemkring komt eraan! 

 

Nog vier weken te gaan in de Jumbo-spaaractie voor het verzamelalbum 

Historisch Gilze en Rijen. In de buurt, op Facebook, binnen de familie- en 

vriendenkring; we horen en zien overal mensen die hun ervaringen en 

vooral hun stickers uitwisselen. Ook als Heemkring Molenheide willen we 

straks iedereen helpen om het album vol te krijgen. Daarom zijn we alvast 

bezig een ruildag te organiseren. Plaats en datum hebben we al bepaald: 

op zaterdag 19 november 2022 staan we met onze ruilsets klaar in De 

Boodschap in Rijen van 9.00 tot 11.30 uur en in De Schakel in Gilze van 

13.30 tot 16.00 uur.  

 

‘Historisch Gilze en Rijen – Verzamelde beelden’ geeft met zo’n 275 
plaatjes in twintig hoofdstukken een inkijkje in de geschiedenis van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. 

Plaatjes die je acht weken lang, tot en met dinsdag 8 november, gratis bij je boodschappen in de 

Jumbowinkels in Gilze en in Rijen krijgt. Maar 275 verschillende plaatjes is best veel. Dus is straks je 

album nog niet volledig? Kom op 19 november langs bij onze stands in De Boodschap en De Schakel. 

En breng een lijstje met de nog ontbrekende nummers én natuurlijk al je dubbele plaatjes mee. Des te 

beter kunnen we elkaar helpen.  

Datum genoteerd? Kijk intussen ook eens op www.heemkringmolenheide.nl en volg ons op Facebook, 

Twitter en Instagram. Tot dan! 

 

Vrijwilligersavond 
Jaarlijks worden de vrijwilligers van onze verenging voor hun inzet bedankt door het bestuur. Dit jaar 

wordt deze bijeenkomst gehouden op vrijdagavond 25 november. De vrijwilligers worden persoonlijk 

uitgenodigd voor deze avond. 

Heb jij ook belangstelling om vrijwilliger te worden? 

Stuur dan een mail naar: info@heemkringmolenheide.nl dan gaan we samen kijken naar welke 

activiteit jouw voorkeur uitgaat.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
mailto:info@heemkringmolenheide.nl
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In memoriam Jeanne de Hoon 
Donderdagmiddag 8 september 2022 is Jeanne de Hoon op 77-jarige leeftijd 

overleden. Nog geen jaar nadat ze afscheid van haar Jan moest nemen. Alweer 

een verdrietig verlies voor haar gezin en familie. En ook wij bij Heemkring 

Molenheide, kunnen ons nog niet voorstellen dat Jeanne er niet meer is. Want al 

gaf ze in 2020 aan als heemvrijwilliger te willen stoppen, in de vorm van foto’s, 
boeken, digitale publicaties liet ze haar sporen na. Wekelijks komen we ze nog 

tegen en plukken er de vruchten van.   

 

‘Ik heb een heel goed leven gehad, mijn agenda is leeg’, zegt Jeanne in haar 
overlijdensbericht.    

Als heemkring mochten we jarenlang onderdeel van dat leven zijn. En ook in haar agenda moeten we 

heel wat ruimte hebben ingenomen. Want ze was zo’n veertig jaar op allerlei manieren actief binnen 
onze vereniging. Samen met anderen legde ze in de beginjaren een stevige en brede basis voor onze 

bibliotheek, tentoonstellingen en archieven. Ze wist mensen te enthousiasmeren en te stimuleren om 

vrijwilligerswerk op te pakken. Ze nam de regie bij de tentoonstellingscommissie en bleef daar vele 

jaren de motor. Met oog voor detail en precisie stond ze tussen 1990 en 2006 borg voor een kleine 

dertig interessante en goed verzorgde tentoonstellingen. En toen ze als echte Rijense besloot dat het 

hoog tijd werd voor een stevig naslagwerk over haar dorp, nam ze niet alleen het initiatief, maar deed 

jarenlang onderzoek in de kelder van het gemeentehuis en trok de kar binnen de werkgroep die het 

boek ‘Rijen – Ontstaan, Groei en Ontwikkeling’ schreef en uitbracht (2005).  
 

En dan waren daar nog al die andere projecten en uitgaven van de heemkring waar ze samen met 

anderen aan werkte, zowel analoog als digitaal. Denk bijvoorbeeld aan de uitgave ‘Driekwart eeuw Sint 
Jozefschool Rijen’, de Gilze en Rijense Canon, de digitale Tijdmachine en in 2018 nog het boekje ‘Over 
de kiesdrempel’ over honderd jaar algemeen kiesrecht in onze gemeente. Tegelijkertijd maakte, 
verzamelde en bewerkte ze honderden foto’s voor tentoonstellingen en archief en deed ze de 
fotoredactie bij allerlei uitgaven en bewaakte de kwaliteit. Toen ze in 2020 aangaf met haar 

vrijwilligerswerk te willen stoppen, kreeg ze voor haar vele verdiensten de zilveren erespeld van 

Brabants Heem uitgereikt.   

 

Jeanne heeft op haar daadkrachtige en directe manier een belangrijke stempel op de heemkring 

gedrukt en die plaats zullen we haar in gedachten altijd blijven geven. We leven mee met haar familie 

die zonder haar verder moet. Wij wensen hen heel veel sterkte toe.  

 

Bestuur en leden van  

Heemkring Molenheide Gilze en Rijen 

 

Gezocht 
Parochie de Heilige Geest, Rijen, Hulten en Molenschot is op zoek naar een man/vrouw  die het 

interessant vindt om kennis te nemen van  de archiefstukken van de parochie en die tijd vrij kan maken 

om systematisch aan dit archief te werken. Er bestaan richtlijnen vanuit het bisdom waaraan voldaan 

dient te worden. De archivaris werkt zelfstandig en deelt zijn eigen tijd in.   

Heb je belangstelling? Laat dat ons weten, mail naar info@heemkringmolenheide.nl Wij sturen jouw 

reactie door naar de parochie.  

 

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  

 

mailto:info@heemkringmolenheide.nl
mailto:c.tijs@planet.nl
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Viering 45-jarig bestaan Heemkring Molenheide 
Op vrijdagavond 16 september vierden wij in De Schakel in 

Gilze ons 45-jarig bestaan. Samen met ruim 140 leden deden 

we ons tegoed aan een gezamenlijke koffietafel. De 

voorzitter keek nog even terug op alles wat onze vrijwilligers 

in de afgelopen jaren aan bijzondere projecten wisten te 

realiseren. Namens het college van burgemeester en 

wethouders was Marielle Doremalen, wethouder van 

Cultuur en Erfgoed, aanwezig. Mark van de Veerdonk hield 

na de koffietafel een conference. Als afsluiting van deze gezellige avond was er in de foyer een 

optreden van het kwartet P.I.E.N. Voor een impressie van de avond, kijk op onze website bij berichten. 

 

 

Nieuwe leden 
Dhr. W. van Gog, Rijen 

Mevr. M. Louws, Gilze 

Dhr. P. Wilborts, Rijen 

Mevr. A. Knaapen, Rijen  

Mevr. A. Cornelissen. Rijen 

Dhr. B. Habraken, Rijen 

Dhr. D. Alssema, 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 

 


