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 Gilze en Rijen, eind november 2022 
 
 

Tentoonstelling ‘Leer van leer’.  
 

De tentoonstelling ‘Leer van leer’ is zondag 4 december 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. 
 

 

Kelten – wie zijn dat? 
Kelten zijn ín! Er is altijd wel ergens in Europa een grote Keltententoonstelling die veel 
bezoekers trekt (ook nu weer). De aandacht gaat dan uiteraard uit naar de vaak 
fantastisch mooie objecten die de Kelten voor ons hebben achtergelaten in graven en 
nederzettingen. De fraaie catalogi die die exposities begeleiden zijn zonder meer altijd 
de moeite waard. Heel vaak komt daarin de vraag naar voren wat de Kelten nu 
eigenlijk waren. En vrijwel altijd wordt daar geen antwoord op gegeven. Althans geen 
bevredigend antwoord. Dat maakt de Kelten mysterieus. 
 
Was het een volk, een natie, een samenraapsel van verschillende groepen, een 
culturele eenheid of niet meer dan een aanduiding van Grieken en Romeinen van 
‘barbaren’ die ten noorden van de beschaafde wereld woonden? In deze lezing wordt nader op die 
vraag ingegaan. Of er een bevredigend antwoord wordt gegeven is aan u. Aan de orde komen 
begrippen als historische bronnen, La Tène, materiële cultuur, snavelkannen, kunststijlen en 
klimaatveranderingen. Tenslotte gaan we op zoek naar de legendarische stad Pyrene.  
De lezing wordt verzorgd door Johan Hendriks. Datum: 13 december 2022. Aanvang 19.30 uur, 

locatie: ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze.  
Deze lezing is uitsluitend voor leden van Heemkring Molenheide. 

 
Huishoudelijk afval 

Een vriendelijk doch dringend verzoek om geen huishoudelijk afval meer mee te brengen naar het 
heemerf en in onze container te deponeren.  

 

Ruildag voorbij en historisch album nog niet compleet? 
Lever je lijstje met ontbrekende nummers in  
 
De ruildag was groots en gezellig. Hónderden mensen zijn op zaterdag 19 november in De Boodschap 
en De Schakel aan het ruilen geslagen, onderling en met Heemkring Molenheide, om hun album 
Historisch Gilze en Rijen compleet te krijgen. Met heel veel volle plaatjesboeken als resultaat. 
Maar was je verhinderd of heb je toch niet alle stickers kunnen bemachtigen? Dan krijg je een 
herkansing! 
Want Heemkring Molenheide doet nog een ‘naronde’. Hoe je daaraan mee kunt doen? Lever zo snel  



 
 
 
mogelijk een lijstje met de nog ontbrekende nummers in bij de Jumbo-Haperswinkels in Gilze en in 
Rijen of gooi het bij de heemkring, Nieuwstraat 22 in Gilze in de bus. En vergeet vooral niet (duidelijk) 
je naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden. Onze vrijwilligers gaan met die 
lijstjes aan de slag, sorteren alles weer uit en maken per inzender een envelopje met stickers klaar. 
 

Ophaalmomenten 

Over een week of drie liggen al die envelopjes dan weer klaar om opgehaald te 
worden. Je kunt op maandagavond 19 december tussen 18.30 en 20.00 uur 
terecht bij Jumbo-Hapers in Rijen. En op  woensdagavond 21 december tussen 
18.30 en 20.00 uur in het heemgebouw, Nieuwstraat 22 in Gilze. 
 

Dank, dank, dank 

En natuurlijk dank aan al die mensen die hun dubbele stickers hebben 
ingeleverd en zo deze ruilacties mogelijk maakten. We kregen écht heel veel 
pakketjes retour, grote en kleine stapels, vaak zorgvuldig op nummer gelegd. 
Én niet te vergeten dank aan onze vrijwilligers, die uren bezig waren om al die 
duizenden en duizenden plaatjes binnen korte tijd uit te sorteren of achter de 
tafels zaten en de verzamelaars hielpen in de ‘plaatjesstraat’. 
Voor een foto-impressie van deze ruildagen, klik hier 
Voor een filmimpressie klik hier  
 

Overleden 
Hr. L. Embregts, Rijen 
 

Nieuwe leden 
Mevr. G. Hermsen-de Hoogh, Rijen 
Hr. A. Kroos, Rijen 
Mevr. Y. Slotboom, Gilze 
Hr. W. de Hoon, Rijen 
Hr. P. Faes, Gilze 
Hr. C.A. Hapers, Gilze 
Mevr. M. Bink-Kuijsters, Molenschot 
Mevr. J. Zebregts v.d. Boogaart, Gilze 

Hr. P. Avontuur, Rijen 
Hr. A. Botermans, Gilze 
Hr. J. Rouws. 's-Hertogenbosch 
Hr. A.P. de Wijs, Hulten 
Mevr. F. van den Blink, Rijen 
Mevr. M. Aarts, Gilze 
Mevr. F. van der Maden, Rijen 

 
 

 

https://www.heemkringmolenheide.nl/fotos-ruildagen/
https://www.heemkringmolenheide.nl/beeld-en-archiefbank-gilze-rijen/video/?diw-id=brabantcloud_enb-35-video_enb-35.video-4e5beb83-10d9-ecc4-e8a1-5b327ca75998-116002d5-bb5a-c154-ea3e-b248cbcd2ee6
https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/2022/11/2.-en-dan-naar-de-plaatjesstraat-scaled.jpg

