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Werkgroep  Tuin en Gebouw. 

In onze heemtuin heerst grote bedrijvigheid. Onze timmerlieden zijn druk bezig met het afwerken van onze afhang, 
terwijl weer anderen een nieuwe verlichtingsinstallatie onder de afhang aanbrengen.  
En natuurlijk eist de tuin zelf aandacht. Die moeten we weer op orde brengen. We hebben eerst het rijkelijk 
gevallen blad opgeruimd en door de lange winter bleken toch wel planten verloren te zijn gegaan. Nu nog hopen 
dat we ze kunnen vervangen. 
 
Opening Heemtuin op zondag 2 mei     Beelden tussen de planten 
Omdat de planten in onze tuin in mei nog in volle groei zijn, hebben we een drietal beeldhouwers bereid gevonden 
om op zondagmiddag 2 mei enkele van hun beelden te exposeren. Zij zullen zelf hierbij uitleg geven. Ook zullen er 
enkele demonstraties worden gegeven, onder andere mandenvlechten en houtdraaien. Mandenvlechten is een 
bezigheid die vroeger veel voorkwam, uit pure noodzaak geboren, en nu is het een zeldzaamheid. 
Een heemkringlid zal laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Ook zijn wij in het bezit van een meer dan honderd jaar 
oude houtdraaibank. Een van onze werkgroepleden laat zien wat hierop nog mogelijk is. Bezoekers krijgen 
bovendien onze bijzondere mispeljam aangeboden. En in de serre vindt u literatuur over vele planten, vlinders en 
vogels.  
Kortom een bezoek aan de tentoonstelling en aan dat wat er nog meer achter het ‘Oude Raadhuis’ gebeurt, is 
meer dan de moeite waard. 
 
Ledenmutaties 
Overleden: 
 

Mevr. van den Wildenberg    Alphenseweg    Gilze 
 

Nieuwe Leden: 
 

Dhr. P. Wouters      Hoevenaarsstraat 13   Gilze 
Mevr. A. v. Puijenbroek-v.d. Heijden (gezinslid)   Oranjestraat 33   Gilze 
Mevr. J. Jacobs-Boomaars (gezinslid)   Groenvoort 43   Gilze  
Dhr. P. van Bavel     van Heinsbergstraat 37  Gilze 
Dhr. N.C.M. van Opstal     Pastoor v.d. Rietstraat 2 Molenschot 
Mevr. Broos-Timmermans    van Heinsbergstraat 19  Gilze 
 
Nieuwsbrief per E-mail 
Veel leden hebben aangegeven onze nieuwsbrief voortaan per e-mail te willen ontvangen. Dit naar aanleiding van 
onze vraag in de Nieuwsbrief van maart. Hartelijk dank daarvoor. Het verlicht het werk van onze vrijwillige bodes 
aanzienlijk en het drukt bovendien de verenigingskosten. Er zijn misschien nog wel meer leden met een e-
mailadres die nu denken ‘dat kan ik ook wel doen’. U weet het: 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 dan ook even door via ditzelfde e-mailadres. 
 
Lezing ‘WO I en de dodendraad’  
U bent op 10 juni om 20.00 uur van harte welkom in het Oude Raadhuis in Gilze voor de lezing ‘WO I en de 
dodendraad’ door Herman Janssen en Frans van Gils. .  
De lezing toont aan de hand van vele foto’s en een powerpointpresentatie het werk van de heemkundige 
werkgroep Zondereigen (een gehucht behorende bij Baarle Hertog). Vooral de activiteiten rond de thema’s 
archeologie, WO1 en dodendraad komen uitgebreid aan bod. Met de dodendraad, een draadversperring onder 
hoogspanning, werd de Nederlands-Belgische grens door de Duitse bezetter afgesloten.  
Herman en Frans vertellen over het frontleven en over de gevolgen van de Duitse bezetting voor onze grensregio. 
Ook over de Nederlandse mobilisatie, vluchtelingenhulp en internering van soldaten, vertellen zij van alles. Verder 
lichten zij de reconstructie van een stukje dodendraad en de daaraan verbonden herinneringseducatie voor 
basisschoolkinderen toe.  
 
Boek Honderd jaar vliegbasis 
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan geeft Vliegbasis Gilze-Rijen een boek uit. De uitgever van dit boek 
heeft ons laten weten dat de reguliere verkoopprijs van dit boek (230 bladzijden) € 22,50 bedraagt. Tijdens de open 
dagen van de Luchtmacht zal het boek op de vliegbasis te koop zijn voor de prijs van € 19,50.  
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Braderie Gilze 
Op zondag 6 juni wordt in Gilze de braderie gehouden. Ook uw heemkring zal daar met een stand 
vertegenwoordigd zijn. Afgelopen jaar hebben wij dit ook - met succes - gedaan tijdens de jaarmarkt in Rijen. Voor 
de stand zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn een paar uurtjes deze stand te bemensen. U kunt zich 
aanmelden bij de secretaris. Via email: secr@heemkringmolenheide.nl of telefonisch 0161-222512 

  
De Mulder in kleur 
Als het goed is hebt u onlangs De Mulder ontvangen. Voor de eerste keer in de geschiedenis van ons kwartaalblad 
is de omslag in kleur. Deze aanpassing past in de tijdens de algemene ledenvergadering van januari 2009 
gepresenteerde toekomstvisie voor onze heemkring. Na de nieuwe website is dit weer een zichtbare stap in de 
realisatie van deze visie.  
  
De Mulder in de wachtkamer bij huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten 
Om andere doelgroepen te bereiken, vragen wij op korte termijn huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten of wij 
elk kwartaal De Mulder, als inkijkexemplaar naast de al aanwezige tijdschriften als Viva, Margriet en Elsevier, in de 
wachtkamer mogen leggen. Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie hierop.  
 
Vacatures 

Helpt u ook mee om onze plannen te realiseren? Heemkring Molenheide zoekt vrijwilligers 
Heemkring Molenheide zit in de lift. Is druk bezig haar toekomstvisie te realiseren. Ruim een jaar geleden hebben 
we onze plannen op een rijtje gezet. Digitalisering van de archieven bijvoorbeeld, een nieuwe interactieve website 
en meer samenwerken met de scholen. Allemaal manieren om aan te sluiten bij deze tijd en zoveel mogelijk 
informatie voor zoveel mogelijk mensen te ontsluiten. Zonder daarbij voorbij te gaan aan de oude vertrouwde 
activiteiten als de jaarlijkse tentoonstelling, de interessante heemtuin, de lezingen en excursies, de inloopuren 
genealogie en de informatievoorziening tijdens de bibliotheekuren.  
De concrete resultaten worden nu zichtbaar. Bent u al eens in ons opgeknapte gebouw geweest? Of hebt u al – 
een aanrader! - naar de nieuwe website (www.heemkringmolenheide.nl) gekeken? En we hebben nog veel meer 
op stapel staan voor de komende jaren.  
 
Wilt u ook deel hebben aan dit vernieuwingsproces? Of er mede voor zorgen dat we de vertrouwde activiteiten ook 
in de toekomst kunnen continueren? We kunnen in allerlei werkgroepen nog vrijwilligers gebruiken. We zetten onze 
vacatures hieronder voor u op een rijtje: 
 

Tentoonstellingscommissie Zoekt vrijwilligers uit Hulten, Molenschot of Rijen. 
Gilze is al ruim vertegen-woordigd in deze 
werkgroep. 

Werkgroep kaarten en kadaster Zoekt vrijwilligers voor het scannen en 
inventariseren van kaartmateriaal en het verwerken 
van gegevens uit kadastrale registers. 

Werkgroep genealogie Zoekt vrijwilligers met interesse voor 
stamboomonderzoek, voor het invoeren van 
gegevens en ter ondersteuning tijdens de 
inloopuren. 

Werkgroep bibliotheek Zoekt vrijwilligers voor het digitaliseren van 
archiefmateriaal.  

 
Hebt u belangstelling om vrijwilliger te worden bij Heemkring Molenheide, of wilt u meer informatie? Mail dan naar 
secr@heemkringmolenheide.nl of bel naar 0161-222512. U kunt ook rechtstreeks via  
www.heemkringmolenheide.nl  contact met ons opnemen.  

 
Website cijfers 

Sinds begin maart 2010 is onze nieuwe website operationeel. Achter deze website zit een statistisch programma 
dat diverse zaken op hoofdlijnen meet. Zoals het aantal keren dat belangstellenden onze website raadplegen, op 
welke dagen van de week of welke pagina’s het meest bekeken worden. Wij willen u een paar cijfers niet 
onthouden:  
Aantal bezoeken aan onze website tot en met 15 april = 7.140 keer. 
Er werden in totaal 13.474 pagina’s bekeken. 
De bezoekers komen uit Nederland, maar ook uit landen als België, Australië, Canada, India en zelfs uit Japan. De 
eerste bestellingen van boeken via onze webwinkel zijn ook binnen. 
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Heemkring Molenheide zoekt filmbeelden 
Heemkring Molenheide is voor haar nieuwe website op zoek naar films die het leven van weleer in Gilze, Rijen, 
Hulten of Molenschot weergeven. Heeft u een dergelijke film of filmpje in huis? Laat het ons weten. In overleg 
maken wij graag een kopie, zodat wij ons digitaal archief op www.heemkringmolenheide.nl kunnen uitbreiden en de 
film aan bezoekers van onze site kunnen laten zien. 
U kunt contact opnemen met Bert Wagemakers, telefoonnummer 0161-456319. U kunt zich ook bij ons melden via 
onze website www.heemkringmolenheide.nl door naar ‘contact’ te gaan en ons via het digitaal formulier te mailen. 
Alvast dank voor uw medewerking! 
 
Jaarlijkse excursie Heemkring Molenheide 

Na het succes van vorig jaar heeft het bestuur ook dit jaar weer een uitermate leuke maar ook interessante 
excursie voor leden en gezinsleden samengesteld. De datum is zaterdag 5 juni 2010. Het reisdoel wordt dit jaar 

de provincie Zeeland. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Vertrek vanuit Rijen om 8.00 uur (opstappen op het Raadhuisplein) 
Vertrek vanuit Gilze om 8.15 uur (opstappen bij het heemgebouw, Nieuwstraat 22) 
 

Om 10.00 drinken we koffie met een Zeeuwse bolus erbij in het restaurant van het Watersnoodmuseum in 
Ouwerkerk. 
 

Tijdens de koffie zal een film over de watersnood worden vertoond. Na de koffie kunt u de indrukwekkende 
tentoonstelling over deze ramp in 1953 bezoeken. Het museum probeert een beeld te geven van wat er is gebeurd 
tijdens en na de overstroming van 1 februari 1953. Het museum is gevestigd in de vier caissons die zijn gebruikt 
voor het sluiten van het laatste gat in de dijken. Het sluiten vond plaats op 6 november 1953.  
De caissons die hiervoor zijn gebruikt waren afkomstig uit Engeland en oorspronkelijk bestemd voor een landing 
van de geallieerden bij Oostende in België, die nooit heeft plaatsgevonden. 
In deze vier caissons krijgt u een beeld van de ramp, maar ook van de gevolgen van de stijging van de zeespiegel.  
Na het bezoek aan dit museum gebruiken we om ca. 12.30 uur de lunch in een naastgelegen restaurant. 
 

Om ca. 13.45 uur gaan we met de bus naar het schitterende stadje Zierikzee. Daar worden we opgewacht door 
een drietal deskundige gidsen die ons in ca. anderhalf uur een rondleiding door dit oude visserijstadje geven. 
Vanaf ca. 15.15 uur tot 17.00 uur heeft u vrije tijd om zelf iets te ondernemen zoals shoppen, terrasje aan de 
haven, etc. Om 17.00 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 75 personen. We zetten – uit 
kostenoverwegingen - geen extra bus meer in. 
Op volgorde van binnenkomst van de aanmelding wordt u op de voorlopige deelnemerslijst geplaatst. Bij over-
inschrijving wordt er een wachtlijst aangelegd.      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding excursie 5 juni 2010. 
 
Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de excursie op zaterdag 5 juni 2010. 
 
Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               ik kom alleen / samen met : 
 
Adres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Postcode _ _ _ _ _ _ _ _ Woonplaats _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
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  

- Jos Kokx, Past. van Limbergenplein 21, 5126 HS Gilze  

 
Inleveren vóór: 9 mei 2010 
 
Aanmelden per email kan natuurlijk ook. Geeft u wel aan waar u dan opstapt. secr@heemkringmolenheide.nl 
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