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Lezing over windmolens 
 
Met als titel van billen en kruien 
Dinsdag 17 mei 2011, aanvang 19.30 uur  
Waarom hebben windmolens vier wieken? Hoe oud zijn molens eigenlijk? Waar komen ze 
vandaan? Welke soorten molens zijn er? Waarom zijn windmolens zo kwetsbaar? Hoeveel 
molens telt Nederland nog? Hoe word je vrijwillig molenaar? Waarom had een molenaar 
vroeger een slechte naam? Welke uitdrukkingen in onze taal komen er uit de molenwereld? 
Wie kent de klucht van de meulenaar?  
 

 

In veel dorpen werd lang het silhouet 
bepaald door de molen en de kerk.  
 
 
Ad van Gool (1948) uit Hilvarenbeek – zoon 
van een mulder – bezocht een aantal 
overgebleven windmolens in Brabant. Begin 
2008 verscheen zijn boek Van billen en 
kruien waarin hij een aantal windmolens uit 
Brabant uitgebreid beschrijft.  
 

 
     
Brabantse heemdagen 2011 
De heemdagen vinden dit jaar plaats op donderdag 4 en vrijdag 5 augustus.  Onder het 
motto “Uden, ook in het land van Ravenstein” organiseert de heemkundekring Uden in nauw 
overleg met Brabants Heem de 63e Brabantse heemdagen. 
Voor informatie over deze dagen kunt u terecht op de website: www.heemkundekringuden.nl 
. De deelnamekosten per deelnemer zijn € 85,-  
 
Overleden 
 
Dhr. Frans de Nijs    Nassaulaan 39     Rijen 
Dhr. Cor Schrauwen      Van Wassenbergstraat 14    Gilze 
 
Nieuwe leden 
 
Dhr. Kees Faes    Korte Wagenstraat 20    Gilze 
Dhr. Jef Bernard    Baroniestraat 13     Rijen 
 
 
 
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
http://www.heemkundekringuden.nl/


Nieuwsbrief per E-mail 
 
Heel veel leden ontvangen deze nieuwsbrief al per e-mail en dat is voor de vereniging 
gemakkelijk en ook kostenbesparend. Indien u nog geen gebruik maakt van deze service en 
wel een e-mailadres heeft, kunt u door u aan te melden onze vrijwillige bodes ontlasten. Zij 
hoeven dan niet meer door weer en wind om de brief te bezorgen. Hoe u dat doet? Even een 
mailtje aan: secr@heemkringmolenheide.nl en wij doen de rest. Heeft u geen Nieuwsbrief 
ontvangen of hoort u dit van andere leden, geef dit ook even door via dit e-mail adres. 
 
Rectificatie: Ere wie ere toekomt 
 
Oplettende lezers maakten ons erop attent dat in de bijlage van de laatste thema-Mulder 
(119) over de Zonnebloem Gilze en Hulten,  niet alle gegevens goed zijn opgenomen.  Het 
gaat hierbij om de lijsten met namen en jaartallen van leden van het dagelijks bestuur van de 
Zonnebloem en het bestuur van de Welfare.  In samenwerking met de Zonnebloem  gaan we 
op korte termijn  de twee lijsten na en  stellen we een rectificatie samen. U krijgt deze 
rectificatie in de vorm van een inlegvel  alsnog   aangereikt.  Want ere wie ere toekomt .  De 
vermeldingen horen recht te doen aan de betrokken vrijwilligers en als heemkring willen we 
de historische werkelijkheid zeker geen geweld aandoen! U hoort nog van ons.  
 
Jaarlijkse excursie Heemkring Molenheide 
 
Ook dit jaar heeft het bestuur weer een uitermate leuke maar ook interessante excursie voor 
leden en gezinsleden samengesteld. De datum is zaterdag 25 juni 2011. Het reisdoel wordt 
dit jaar de stad Leiden. 
 

 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Vertrek vanuit Gilze om 7.30 uur (opstappen bij het heemgebouw, Nieuwstraat 22). 
Vertrek vanuit Rijen om 7.45 uur (opstappen op het Raadhuisplein). 
 
Om 9.30 uur drinken we koffie naast een 
Egyptische tempel in het Rijksmuseum van 
Oudheden, één van de oudste musea van 
ons land. Vanaf 10.00 uur kunnen we een 
kijkje  nemen in dit museum. Een 
spannend museum voor jong en oud. 
Duizenden voorwerpen uit het oude 
Egypte, het Griekse en Romeinse rijk, het 
Nabije oosten en het vroege Nederland. 
Sta oog in oog met mummies, goden en 
keizers. In dit museum bevinden zich ook 
vondsten uit Gilze en Rijen.  
 
Na dit bezoek aan het museum is het tijd voor de lunch in een restaurant op slechts een paar 
minuten lopen. 



 
Het tweede deel van onze excursie gaat naar de hortus botanicus. Deze hortus ligt ook op 
een paar minuten lopen van het restaurant. 
 

 

De hortus botanicus Leiden is de oudste botanische tuin van 
Nederland en gevestigd in de historische binnenstad van Leiden. 
Achter het Academiegebouw van de universiteit ontdekt u een 
groene oase met een collectie planten uit Zuidoost- en Oost-
Azië, Zuid-Europa en Zuid-Afrika. De Hortus is een rustpunt in 
de stad, een historisch monument. 
 
Na dit bezoek aan de Hortus heeft u de mogelijkheid om op 
eigen gelegenheid de binnenstad van Leiden te bezoeken, de 
grachten, winkels en natuurlijk de vele terrasjes. 
 

 
Om 16.30 uur brengt de bus ons weer naar Gilze en Rijen.   
 
De kosten voor deze dagexcursie bedragen € 25,- per persoon. Indien er nog plaatsen in de 
bus beschikbaar zijn, kunnen ook introducés aan deze excursie deelnemen. De prijs voor 
deze introducés is € 32,50 per persoon. 
In tegenstelling tot vorig jaar is het absolute aantal deelnemers maximaal 74 personen.  
Op volgorde van binnenkomst van de aanmelding plaatsen wij  u op de voorlopige 
deelnemerslijst. Bij overinschrijving leggen we  een wachtlijst aan.      
 
Leden die beschikken over een museumjaarkaart verzoeken wij deze op de excursiedag 
mee te nemen. Dit drukt de kosten voor de vereniging. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding excursie 25 juni 2011. 
 
Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de excursie op zaterdag 25 juni 2011. 
 
Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               ik kom alleen / samen met : 
 
 
Naam:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            (gezinslid of introducé?) 
 
Wij stappen op:         in Rijen             in Gilze 
 
Voor de kosten van deze excursie krijgt u van ons een rekening toegezonden. 
 
Inschrijfformulieren kunt u inleveren bij : 

- Ben Robbers, Laagstraat 93, 5121 ZD Rijen  

- Gonnie Cornelissen, Reitstraat 16, 5126 EL Gilze  

 
Inleveren vóór: 27 mei 2011 
 
Aanmelden per email kan natuurlijk ook:  secr@heemkringmolenheide.nl. Vergeet in dat 
geval niet aan te geven waar u  wilt opstappen.  
 
 


