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 Nieuwsbrief: maart 2011 

 
Genealogie inloopbijeenkomsten maart en april  
dinsdag 22 maart van 13.30 uur tot 16.30 uur 
maandag 4 april van 19.00 tot 21.00 uur  
dinsdag 5 april van 13.30 tot 16.30 uur  
dinsdag 19 april van 13.30 tot 16.30 uur 
Locatie: heemgebouw aan de Nieuwstraat 22 in Gilze 
 
Beginnende en gevorderde genealogen kunnen in heemerf ’t Oude Raadhuis gewoon even bijpraten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de genealogie of over het eigen voorouderonderzoek. Maar ook kunnen ze 
onderzoek doen in tal van genealogische bestanden en gegevens die betrekking hebben op de gemeente Gilze 
en Rijen. In het genealogische computerbestand ProGen bijvoorbeeld, dat intussen zo’n 170.000 persoons-
namen bevat. Er zijn altijd enkele medewerkers aanwezig, die antwoord kunnen geven op vragen. 
 
Op de genoemde maandagavond kunt u nu ook de digitale kadasterkaart inzien. Om bijvoorbeeld te bekijken 
wat er in 1832 op de plek stond waar u nu woont. Of om op te zoeken waar uw voorouders gewoond hebben, 
waar hun grond lag, hoeveel grond ze hadden en hoeveel belasting ze daarvoor moesten betalen. Hiervoor 
graag een afspraak maken met Alex Emmen, telefoonnummer 0161-451627 of e-mail alexem@hetnet.nl. 

 
Lezing over 'Volkskathedralen' 
 Op dinsdag 22 maart a.s. zal Paul Spapens voor de leden van onze heemkring een lezing verzorgen met als 
titel 'Volkskathedralen'. Deze lezing gaat over de geschiedenis van de Mariakapellen van Brabant en hoe die 
tegenwoordig in het middelpunt staan van de volksdevotie. Nu de ontkerkelijking bijna totaal is wordt het 
volksgeloof steeds belangrijker en daarin speelt Maria de hoofdrol. 
 
Paul Spapens is dagbladjournalist en schrijver. Als schrijver is hij gespecialiseerd in de volkscultuur van de 
Noord-Brabanders. Hij schreef tientallen boeken over onderwerpen als carnaval, kermis, eten, smokkelen, het 
Rijke Roomse Leven, bijgeloof en volksgeloof. 
De avond begint om 19.30 uur. 

 
Tentoonstelling 'Voetbal in de gemeente Gilze en Rijen' 
 De volgende openingsmiddag van de tentoonstelling 'Voetbal in de gemeente Gilze en Rijen' is op zondag 3 
april van 14.00 uur tot 17.00 uur. Voor informatie over deze tentoonstelling vol informatie en met zo’n 
tweeduizend foto’s, kijk op onze website www.heemkringmolenheide.nl in de rubriek bezienswaardigheden 
en daarna op actuele tentoonstelling. 

 
Lezing over 'Mei 1940 in Brabant' 
Prof. dr. Wim Klinkert zal op maandag 18 april voor onze leden een lezing verzorgen over de situatie in Mei 
1940 in Brabant. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
 

Nieuwsbrief per mail: 
Mail uw e-mailadres door naar secr@heemkringmolenheide.nl en u ontvangt voortaan de nieuwsbrief per 
mail. 
 
Voor actuele informatie kijk op onze website: www.heemkringmolenheide.nl . Kijk ook eens in het digitaal 
archief bijvoorbeeld in de rubriek Verhalen en interviews. We vullen deze artikelen voortdurend aan. 
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