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Open dag van onze Heemkring 
zondag 3 juni aanstaande 

natuurlijk aan de Nieuwstraat 22 in Gilze 
 
U komt toch ook  met familie, vrienden en kennissen om te zien en te laten zien wat onze 

vereniging allemaal kan en doet? 
 
Dwaal door onze heemtuin, geniet van de nostalgische voorwerpen in onze ‘garage’ die al 
gedeeltelijk is gerenoveerd. Verbaas u over hoe men een eeuw geleden met een boef omging 
in onze gemeente; het originele cachot uit 1920 is nog onveranderd aanwezig. 
Geniet van de film ‘Recht van wind’ waarbij u zich  in het begin van de 17e eeuw waant. 
Vergeet zeker niet  de lopende tentoonstelling te bezichtigen die dit jaar gewijd is aan 
paardensport. U treft  daar  ook onze boekendistributie aan. 
Neem dan meteen een kijkje in onze pas ingerichte burgemeesterskamer op de eerste 
verdieping, met foto’s van onze eerste burgers en het originele vooroorlogse meubilair.   . 
Maak kennis met onze bibliotheek en het archief waarbij modernisering en digitalisering een 
hoofdrol spelen.  
Ook onze genealogische werkgroep heeft op deze verdieping haar domein, zij kunnen u de 
digitale gegevens van meer dan 200.000 personen c.q. voorouders tonen . 
Dit alles met de nieuwste en modernste computerapparatuur.   
 
En, u weet het: Gonnie en haar team zorgen steeds voor een gratis heerlijk kopje koffie of thee. 
 
De Heemkring bruist. Tot ziens bij de open dag. 
 
 
 
 
Heemkring Molenheide vraagt.... 
Een heemkring met ambitie heeft veel werk te verzetten. En dat vraagt om veel vrijwilligers. 
Hebt u ook zin om uw steentje bij te dragen? We hebben nog plekken vrij in diverse 
werkgroepen op allerlei gebied. Vacatures die wij graag ingevuld zien, voor vrijwilligerswerk dat 
ú veel voldoening kan geven.  
Wij zoeken: 
 

Werkgroep Genealogie Medewerkers die tijdens de inloopmiddagen en-avonden 
bezoekers helpen bij het opzoeken en uitwerken van 
stamboomgegevens 

Tentoonstellingscommissie Medewerkers die onze wisseltentoonstellingen mee 
opbouwen en die informatie verstrekken aan bezoekers 
tijdens de openingsuren van de tentoonstelling  

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Bibliotheek/archief Medewerkers voor diverse archiefwerkzaamheden, 
waaronder digitalisering en oude foto’s benoemen 

Facilitaire dienst Een gastvrouw/-man die koffie/thee schenkt op onze  
heemavonden en wanneer de tentoonstelling en heemtuin 
open zijn 

Communicatie Een medewerker die richting geeft aan de communicatie en 
alle publiciteit voor de heemkring in de verschillende media 
verzorgt. 

Werkgroep Tuin en 
Gebouw 

Medewerkers voor het onderhoud van onze heemtuin en van 
ons heemgebouw 

Boekendistributie Medewerkers die tijdens de openingsuren van de 
tentoonstelling de diverse heemkringpublicaties verkopen 

Werkgroep kadaster en 
kaarten 

Medewerkers die landkaarten digitaliseren met behulp van 
een speciaal softwarepakket 

 
Hebt u interesse? Neem contact op met onze secretaris via info@heemkringmolenheide.nl of 
telefoonnummer 0161-222512 en kom eens praten. Nieuwe handen, frisse ideeën, ze zijn  altijd 
welkom.  
 
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen tot de vakantie 
  
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 
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