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 Gilze en Rijen, eind december 2022 

 

 

Tentoonstelling ‘Leer van leer’.  
 

De tentoonstelling ‘Leer van leer’ is zondag 8 januari 2023, 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. 

 

 

 

Kerstkaart van het BHIC  
Het Brabants Historisch 

Informatiecentrum (ofwel het 

provinciaal archief in Den Bosch) 

stuurde een digitale kerstkaart met 

de volgende boodschap:  

We gaan aftellen... 2022 is bijna 

voorbij. Het was een jaar met 

tegenstrijdigheden en onzekerheden. 

Gelukkig zorgt de kerstman voor wat 

afleiding en verlichting... We 

ontdekten namelijk dat hij ons 

archiefdepot compleet op z'n kop heeft gezet, versierd en opnieuw heeft ingericht (en niet zo'n beetje 

ook!). 

 

Voor alle leden van de heemkundekringen in Brabant voegt zijn 'Kerstdepot' in aanloop naar Kerst een 

verrassing toe aan elke dag. Met nu al prachtige filmbeelden van Sinterklaas in vroeger tijden, het 

bijzondere verhaal van een onderduikertje in de Tweede Wereldoorlog, een podcast over feesten in 

Brabant, leuke quizzen en nog veel meer... 

Uitpakken dus! https://www.bhic.nl/advent 

 

‘Ben even douchen’ 
Na ettelijke sorteersessies met hulp van veel bereidwillige leden zijn we (fysiek en mentaal      ) toe 

aan de afronding van de Jumbo-actie rond het album Historisch Gilze en Rijen.  

Na de ruildagen kregen we nog zo’n 390 lijstjes en lijsten met ontbrekende nummers binnen. Series 

die varieerden van 1 tot 275(!) nummers. En afgezien van de lengte vonden we ze in alle soorten en 

maten in de brievenbus. Lange rijen getallen op belastingenveloppen, krabbeltjes op visitekaartjes of 

post-its, maar je had bijvoorbeeld ook de strakke tabellen op hagelwitte A4’s. Vers geprint of ietwat 
beduimeld, kennelijk bij ruilsessies al veel gebruikt. 

https://www.bhic.nl/advent


Soms zaten er lieve briefjes bij van verzamelaars die bedankten voor het vele werk. En mensen die 

aanboden om te komen helpen, mochten we meer handen nodig hebben. Maar vooral ook veel blije 

mensen die alsnog mogelijkheden zagen om hun boek vol te krijgen.  

 

Maar deze ene inzender sprong er voor ons echt uit. Type velletje 

notitieblokje met voorop wat nummers en achterop de – goed om te 

weten       – boodschap: ‘Ben even douchen’ 
 

Wil je als historische vereniging nog dichter bij de mensen komen? 

Actie bij deze geslaagd, lijkt ons.  

 

Maar lief, dankbaar of grappig, al die nummers moesten ook weer 

uitgezocht worden uit de duizenden stickers die op en na de 

ruildagen binnenkwamen. En wat boffen we dan met onze leden. Wat een hulpvaardigheid. Bij iedere 

oproep meldden zich vele vrijwilligers om wéér stapels met stickers te komen sorteren en daarna met 

z’n allen zo’n 390 enveloppen te vullen. Iedere sessie volle bak! 

Kortom een actie die niet alleen voor de lokale geschiedenis succesvol was, maar ook binnen de 

vereniging verbindend werkte. Dank allemaal! 

 

 
 

vrijwilligers bezig met het verzamelen van plaatjes voor de meer dan 350 ingeleverde lijstjes van onze inwoners. 

 

Voor een foto-impressie van de ruildagen, klik hier . Voor een filmimpressie klik hier  

 

 

‘Fantastische informatie’ 
Inwoners dichter bij de lokale geschiedenis brengen. Daar zijn we de afgelopen periode via het 

Jumboboek druk mee bezig geweest. Maar we doen dat  - structureel - op allerlei manieren. 

Bijvoorbeeld via de beeldbank op onze website. En dat levert regelmatig reacties op. Onze vrijwilliger 

Piet Weterings reageert trouw op de opmerkingen en vragen die binnenkomen en vult eventueel onze 

gegevens weer aan. Zoals bij deze van een bezoeker van de beeldbank uit Dongen.  

 

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


‘Wat fantastisch dat foto 08096 in de 
beeldbank van Heemkring Molenheide te 

voorschijn kwam. Lang waren er in onze 

familie vragen over Kate Lochmann die bij 

mijn opa en oma (Norbert van Gool) in de 

Oranjestraat 25 kort na de eerste WO was 

ondergebracht. Altijd dachten we dat het 

om een meisje uit Duitsland ging. Nu blijkt 

dit onjuist te zijn. Kate blijkt met een 

groep Oostenrijkse kinderen te zijn 

ondergebracht bij gastgezinnen in Gilze. 

De tekst bij de foto ontrafelt onze 

vraagtekens. 

Op foto 08255 zien we Kate bij mijn opa 

en oma in de Oranjestraat. Kate staat                                 

naast oma. 

 

Heemkring Molenheide, dank voor jullie fantastische informatie. 

Voor mij de kers op de taart. 

Met dankbare groet, ‘ 
 

 

Algemene ledenvergadering 
Op dinsdagavond 31 januari 2023 om 19.30 uur houden wij onze jaarlijkse algemene leden-

vergadering. De agenda voor deze vergadering ontvang je in de maand januari.  

 

Archeologie 
Sinds kort hebben wij twee archeologen als lid van onze heemkring. Het onderwerp ‘Archeologie’ 
wilden wij al geruime tijd beter op de kaart zetten. Tot nu ontbrak het ons aan deskundigheid op dit 

gebied. We zijn met beide archeologen in gesprek om een plan van aanpak te maken. De bedoeling is 

dat we lokale archeologie dichter bij de inwoners van onze gemeente brengen en zichtbaarder maken. 

Fysiek maar ook digitaal.    

 

Vrijwilligersavond 
Op vrijdagavond 25 november hebben wij onze 

jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Een avond 

waarop het bestuur haar vrijwilligers bedankt voor de 

vele uren die zij door het jaar heen besteden aan 

werkzaamheden voor onze heemkring en haar leden. 

Een avond waarbij (meer dan 35) vrijwilligers elkaar 

ontmoeten en vaak ook spreken over hun 

taken en projecten bij de heemkring.  

Tijdens deze avond met een hapje en een 

drankje werd een echte bingo gehouden door 

ervaren bingomasters. Nogmaals dank voor 

jullie inzet voor onze bloeiende vereniging!  

 

 



 

Nieuwjaarsontvangst 
Voor het eerst organiseert het bestuur een nieuwjaarsontvangst.  

Op zondagmiddag 8 januari 2023 vanaf 14.00 uur ben je als lid van onze heemkring welkom in 

heemgebouw ‘t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 te Gilze.  
Graag wil het bestuur persoonlijk onze leden  een voorspoedig en gezond nieuw jaar toewensen. Wij 

zorgen voor een hapje en een drankje en natuurlijk brandt de kachel. Inloop vanaf 14.00 uur. De 

tentoonstelling ‘Leer van leer’ is dan tevens te bezichtigen.    

 

Nieuwe leden 
Mevr. A. Burmanje, Tilburg 

Dhr. T. van Opstal, Rijen 

Dhr. A. Heijne, Rijen 

Mevr. C. Heijne, Rijen 

 

Vooraankondiging 
Op dinsdagavond 14 februari 2023 wordt in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze een lezing 

gehouden over de watersnoodramp van februari 1953, 70 jaar geleden. Verdere informatie volgt nog. 

Deze lezing is uitsluitend voor leden van onze heemkring   

 

 


