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  Gilze en Rijen, november 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 stamboomdeskundigen klaar. 
 

Tentoonstelling ‘Leer van leer’.  
 

De tentoonstelling ‘Leer van leer’ is zondag 6 november 2022, tussen 

13.30 en 16.30 uur weer 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. 

 

 
 

 

Plaatjes plakken voor ‘Historisch Gilze en Rijen – Verzamelde beelden’ 
 

Speciale ruilavond voor heemkringleden – breng al je dubbelen mee! 

 

Nog maar heel even 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.  

 

Je hebt vast al ergens gelezen dat we daarom voor iedereen een ruildag 

houden op zaterdag 19 november in De Boodschap en in De Schakel (voor 

tijden zie onder). Maar speciaal voor onze heemkringleden hebben we 

daaraan voorafgaand nog een extra ruilavond in het leven geroepen. 

Woensdagavond 16 november ben je als heemkringlid (één persoon per 

gezin) welkom in het heemgebouw, Nieuwstraat 22 in Gilze, om te ruilen en je boek aan te vullen. 

Breng al je dubbele plaatjes mee, ook als je er ‘over’ hebt, want wij kunnen dan des te meer mensen 
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aan een vol boek helpen. Is je boek al vol en heb je plaatjes over? Geef die dan alsjeblieft ook bij ons 

af. Je kunt dat op de ruilavond of ruildag doen. Je kunt ze ook (vooraf) in een envelop bij ons op het 

bekende adres Nieuwstraat 22 in Gilze in de bus stoppen. Wij zijn er heel blij mee! 

 

Woensdagavond 16 november ben je vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur welkom in het heemgebouw.  

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. Met dank aan alle vrijwilligers die deze 

ruilavond en -dag mogelijk maken.  

 

Vrijwilligersavond 
Jaarlijks bedankt het bestuur de vrijwilligers van onze vereniging voor hun inzet. Dit keer houden we 

deze bijeenkomst op vrijdagavond 25 november. We nodigen de vrijwilligers persoonlijk uit voor 

deze avond. 

Heb jij ook belangstelling om vrijwilliger te worden? 

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

activiteit jouw voorkeur uitgaat.  

 

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  

 

Archeologische vondst  
In het boek ‘Historisch Gilze en Rijen – Verzamelde beelden’ staat een afbeelding van een 

archeologische vondst die jaren geleden gedaan is aan de oostkant van Rijen, in het zogenaamde  

‘Broek’. Naar aanleiding van dat plaatje meldde zich onlangs een agrariër met de mededeling dat hij 
een aantal jaren geleden een dergelijke vondst gedaan had.  

 

Na bestudering van deze vondst denken we dat dit voorwerp waarschijnlijk gebruikt werd voor fijn 

houwwerk, zoals houtbewerking en het vervaardigen van kleinere houten voorwerpen (waterput-

beschoeiing, napjes, borden, versieringen, maar ook verfijnd bewerken van constructiehout, etc.). 

De vondst dateert uit de late steentijd en is ongeveer 5000 jaar oud. 

   

 
 

Nieuwe leden 
Hr. van der Hart , Rijen                     Hr. Tuijtelaars, Molenschot 

Mevr. Tuijtelaars, Molenschot        Hr. Koopman, Gilze 

Hr. Broers, Rijen                                 Hr. van Enschot, Gilze 

Hr. van Nistelrooij, Rijen                   Mevr. van Nistelrooij, Rijen 

Mevr. van Dongen, Gilze                  Hr. Schröer, Rijen 

Hr. van Hoek, Gilze  
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