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Weer iets nieuws: film met lezing: 
 

 

“Recht van Wind” 
 

Dinsdag 17 april 
 

aanvang 19.30 uur 

 
 
Van Molendwang tot Recht van Wind 
Schatgraven in oude archieven. Oude, allang vergeten verhalen aan de vergetelheid ontrukken. 
Mensen van wie niemand meer de naam kent, krijgen van Simon van Wetten met 
terugwerkende kracht alsnog hun – meestal bescheiden - plaatsje in de geschiedenis. Hij 
brengt ze in zekere zin weer tot leven. Of ze daar blij mee zijn? Er is tot nu toe niet één die 
geklaagd heeft. 
 
Het verhaal? 
In 1613 kwamen de inwoners van een Brabants dorp in opstand tegen de molendwang. Zij 
moesten van de edele heer hun graan op zijn molens laten malen, tegen zijn tarief. De wind 
was immers van hem. In een milde maar toch gedurfde revolte stonden de dorpelingen op 
tegen de edele heer, anderhalve eeuw voor de Franse revolutie!! Onder leiding van Willemke 
Smollers en zijn kompaan bakker Hendrik Peeters durfden de lieden van het rustige dorpje zich 
te verzetten tegen iets wat tot dan toe berustend werd aanvaard. Nu was met name het 
bakkertje leider der opstandelingen tegen wil en dank, want hij was eigenlijk geen held. Meer 
een bange bakker. 
 
Onder regie van Jan Lammers en scenario van Simon van Wetten is dit Brabantse verhaal 
verfilmd. Prachtige, welhaast Breugeliaanse beelden, een lichtkomische ondertoon, en een 
serieuze strijd tegen onrecht. Met veel genoegen kunnen wij u als lid een professionele film 
aanbieden die méér dan de moeite van het bekijken waard is. Inleider: Drs. S.F. van Wetten 
 
Zaterdag 21 april: Een natuurwandeling vanuit de ‘Leemputten’ in Rijen.  

Samenkomst daar om 10.00 uur, waar we eerst van een gratis kopje koffie met iets lekkers 

kunnen genieten. 

Onder leiding van Jan Theunissen, hij vertelt jullie zelf wat wij kunnen verwachten..  

Wandeling Boswachterij Dorst. 
De wandeling in de Boswachterij Dorst duurt ongeveer anderhalf uur.  We lopen niet alleen over 
verharde weg, maar juist ook over bospaden.  
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Tijdens de wandeling zal aandacht worden besteed aan het ontstaan van de Boswachterij en 
enkele zaken uit de rijke geschiedenis. Ook  ontwikkelingen in de toekomst zullen  niet worden 
vergeten.  
Naast deze zaken wordt er onderweg  af en toe stil gestaan bij flora en fauna, eventuele 
wetenswaardigheden die we tegen komen en zullen vragen worden beantwoord. 
Let wel, het is een wandeling en geen natuurcursus. 
 
Ik ben opgeleid als natuurgids bij het IVN. Ik ben daar nog steeds lid van het cursusteam en 
verzorg samen met dat team de voor- en najaarscursus voor iedereen die interesse heeft.  
Ook werk ik al jaren mee aan de gidsencursus, waarbij deelnemers worden opgeleid tot 
natuurgids. 
Naast het werk voor het IVN ben ik vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Ik ben daar opgeleid als 
Baroniegids en verzorg voor Staatsbosbeheer soms rondleidingen in de bossen rondom Breda. 
 
Jan Theunissen. 
 
Wij verwelkomen als nieuwe leden: 
 
Dhr. A. Daanen     Reitstraat 21   Gilze 
Dhr. Gerard van Brunschot   Heinsbergstraat 109 Gilze 
Dhr. Wim Hoeben     Raadhuisstraat 14  Gilze 
 
Onze werkgroep Tuin en gebouw is erg druk en goed bezig. 
Onder aanvoering van Ad Jonkers is de genoemde werkgroep erg hard aan het werk om op de 
eerste plaats natuurlijk de tuin weer op tijd in orde te krijgen maar ook is men druk bezig om van 
de ‘garage’ een echte expositieruimte te maken. Dit gedeelte van ons heemgebouw ondergaat 
een ware metamorfose waarbij ook het ‘cachot’ weer in ere herstelt wordt. Op onderstaande 
foto’s ziet u links de chaos nog, die onvermijdelijk is en rechts al een beeld van hetgeen dat na 
veel denkwerk en vakmanschap reeds tot stand is gekomen. Maar er moet nog veel met ‘de 
handjes worden gewapperd’ om onze trots tijden de open dag op 4 juni aan het publiek te tonen 
 

  

De chaos aan de ene kant Hier al een idee hoe het wordt 
 
Uitnodiging voor het symposium Namen in het Brabantse Landschap. 
De Brabantse Erfgoedbiënnale staat dit keer in het teken van het cultuurhistorisch landschap: 
buiten zit van binnen! Op vrijdagmiddag 27 april 2012 zal het cultuurhistorisch landschap van 
Brabant onderwerp zijn van een naamkunde-studiedag.  
Brabants Heem en Erfgoed Brabant organiseren dan het symposium Namen in het Brabantse 
Landschap.  
Plaats van handeling is cultureel centrum De Schakel, Kerkstraat 104, 5126 GD Gilze, tel. 0161 
452009  
Zij gaan in op de relatie tussen geografische namen (toponiemen) en de hand van de mens in 
het landschap, en op de mogelijke rol van de naamkunde bij een Cultuur-Historische 



Waardenkaart of erfgoedkaart Op deze wijze wordt de samenhang tussen veldnamen, 
landschapsreconstructie en archeologie uitgebreid voor het voetlicht gebracht. 
 
Het programma is als volgt: 
13.00 uur Ontvangst 
13.30 uur Welkom door de dagvoorzitter prof. dr. Jos Swanenberg (Erfgoed Brabant) 
13.40 uur Thijs Caspers (Brabants Landschap)  
14.30 uur Luuk Keunen (RAAP Archeologisch Adviesburo) 
15.15 uur Pauze 
15.30 uur Daniel Vangheluwe (archeologie en toponymie in Best) 
16.15 uur Vragenronde 
16.30 uur Sluiting 
 
De studiemiddag is gratis. Opgave is verplicht via Erfgoed Brabant: 
naamkundedag@erfgoedbrabant.nl 
 
Wij hopen u 27 april a.s. te ontmoeten. 
 
Ook studenten van Universiteit Utrecht weten onze Heemkring te vinden. 
.Een 4-tal studenten van de universiteit 
Utrecht hebben in het kader van hun studie 
“Theater, Film, Televisiewetenschappen” 
een beroep gedaan op onze Heemkring. 
Zij volgen ten behoeve van deze studie een 
specifieke cursus “Nederlandse TV Cultuur”. 
Voor deze cursus moeten ze nu een 
opdracht uitvoeren. De bedoeling is dat zij 
volgens het concept van het TV programma 
“andere tijden” een mini aflevering maken. 
Het onderwerp wat zij hebben gekozen is  
de Vliegbasis met haar geluidshinder en 
protestacties in de jaren 70. Uiteraard 
hebben we, waaronder ook onze voorzitter, 
graag een gevolg gegeven aan hun verzoek 
en ze van voorzien van heel veel materiaal. 
 

. 

 

Een mooie uitdaging voor onze 
Heemkring 

 

 
 
Het Regionaal Archief Tilburg, afgekort het 
RAT, heeft een beroep gedaan op onze 
vrijwilligers. Het RAT beheert archieven van 
diverse gemeentes in Brabant waaronder de 
gemeente Gilze en Rijen. Van onze gemeente 
hebben zij het verzoek gekregen om 1.500 
foto’s digitaal te archiveren. Vervolgens heeft 
het RAT ons gevraagd om de foto’s te 
beschrijven. Voor het beschrijven was het wel 
noodzakelijk dat de vrijwilligers die zich met het 
beschrijven gaan bezighouden kennis zouden 
krijgen van het software programma “Memorix 
Maior”. Maandagmiddag 26 maart 

 

 
 
Bedrijfsbezoek woensdagmiddag 9 mei 2012, aanvang 14.00 uur 
Dit jaar brengen we een bedrijfsbezoek aan Bregil, Lange Wagenstraat 57 in Gilze.  
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Bregil is gespecialiseerd in de toelevering van kleine en middelgrote constructie onderdelen 
voor veel verschillende toepassingen. Hiervoor heeft Bregil veel bewerkingen in eigen huis 
zoals plaatbewerking, buisbewerking, lassen en poedercoaten. Bregil is toeleverancier aan o.a. 
winkelinrichters, displayfabrikanten, meubelfabrikanten, machinebouwers en nog vele andere 
industrieën. 
 
In overleg met de directeur van Bregil is afgesproken dat er maximaal 25 personen kunnen 
deelnemen aan dit bedrijfsbezoek. Grote groepen rondleiden in een operationeel bedrijf als 
Bregil is niet zinvol. De verschillende bedrijfsprocessen kunnen op deze manier beter 
uitgelegd worden en ook beter te zien zijn. 
 
Voor dit bedrijfsbezoek dient u zich wel aan te melden bij onze secretaris: 
secr@heemkringmolenheide.nl  of telefonisch 0161-222 512. Aanmelding tot 7 mei mogelijk. U 
dient zelf voor vervoer te zorgen. 
 

 
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m juni  
Onze genealogische club is van start gegaan. De oprichting en de eerste clubavond zijn al 
geweest. Tot de vakantie zijn er nog twee avonden gepland en opgenomen in onderstaand 
rooster van de regiolire avonden. Als u zich wilt aansluiten?, dat kan! 
 

maandag 16 april                                    van 19.00 tot 21.00 uur   
dinsdag 17 april                           van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 07 mei                           van 19.00 tot 21.00 uur + genealogieclub 
maandag 21 mei                           van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 22 mei                           van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 04 juni                           van 19.00 tot 21.00 uur + genealogieclub 
maandag 18 juni                           van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 19 juni                           van 13.30 tot 16.30 uur 
In juli en augustus wegens vakantie geen genealogische avonden en middagen 
 
Nieuwsbrief per E-mail 
Alweer hebben enkele leden zich aangemeld om onze nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. Wij 
zijn daar erg blij mee omdat het vooral voor de vereniging gemakkelijk en ook kostenbesparend 
is. Indien u nog geen gebruik maakt van deze service en wel een e-mailadres heeft, doen wij 
wederom een beroep op u om u aan te melden, vooral ook onze vrijwillige bodes worden 
daardoor ontlast. 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 
 
Om alvast in uw agenda te noteren: 
Zaterdag 16 juni excursie met Heemkring Molenheide 
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