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Bedrijfsbezoek op herhaling  
 
Jaarlijks proberen wij een bezoek te brengen aan een bedrijf in onze gemeente. Meestal 
heeft zo‟n bedrijf iets te maken met het economisch verleden van onze gemeente. Wij  
brengen  u de bezoeken aan Rompa Leder in Rijen en de steenfabriek in Gilze in 
herinnering. 
 
Dit jaar mochten we al een bezoek brengen aan Hotel Gilze-Rijen, Klein Zwitserland in Gilze.  
Hoewel dit bedrijf niet direct met het historisch en economisch verleden te maken heeft, leek 
het ons toch interessant. De directie wilde ons daarom graag ontvangen voor een 
bedrijfsbezoek. 
 
Het aantal aanmeldingen voor deze excursie was erg groot. We konden echter niet met een 
te grote groep komen. Dit om de lopende bedrijfsprocessen niet te verstoren. Met de directie 
van het hotel hebben wij nog een tweede bijeenkomst kunnen plannen. Deze zal 
plaatsvinden op vrijdag 2 september a.s. De namen van de leden die de eerste keer helaas 
niet meekonden hebben wij genoteerd. Zij staan nu op de wachtlijst voor het tweede bezoek. 
Wij zullen deze leden te zijner tijd benaderen.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

- Vrijdag 2 september om 10.00 uur  
- Ontvangst met koffie en thee 
- Presentatie over het bedrijf 
- Rondgang door: 

o Restaurant 
o Keuken 
o Casino 
o Wellnesscenter 
o Hotelkamers 

- Afronding bedrijfsbezoek 
- Ca. 12.00 uur einde bezoek 

 
Met de directie van het hotel is afgesproken dat er ook nu weer maximaal 30 personen deel 
kunnen nemen aan dit bedrijfsbezoek in verband met logistieke aspecten bij de rondgang. 
Dit bezoek is uitsluitend voor leden van onze heemkring. 
 
U kunt zich aanmelden bij:  
Kees Tijs, Kleine Spie 4, 5121 LK Rijen, of bij Bert Wagemakers, Aalstraat 75, 5126 CR 
Gilze. Of via email: secr@heemkringmolenheide.nl  
 
Website 
 
Op onze website is al te lezen hoe het eerste bezoek bij Hotel Van der Valk is verlopen. Ook 
kunt u op de website lezen hoe goed of slecht het weer was tijdens onze excursie aan het 
oudheidkundig museum in Leiden. En wilt u nog veel meer interessante verhalen of 
interviews lezen over zaken uit het verleden of  heden? Raadpleeg dan onze website. U 
vindt er regelmatig aanvullingen. Ga naar de rubriek Digitaal archief en vergroot via de site 
uw heemkennis !! 
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 Mijlpaal bereikt. Nieuwsbrief  naar meer dan tweehonderd emailadressen 
  
We hebben een mijlpaal bereikt. Onze nieuwsbrief gaat naar meer dan tweehonderd 
emailadressen. 
Dat is voor ons gemakkelijk en ook kostenbesparend. Maar vooral voor onze vrijwillige bodes 
is het een verlichting. In de zomer is het niet zo‟n probleem voor de bezorgers, maar in de 
wintertijd zijn deze mensen wel blij met al die mailadressen. Indien u nog geen gebruik 
maakt van deze service en wel een emailadres 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 emailadres. 
 
Muziekavond op vrijdag 23 september 
 
Na het overweldigend succes van vorig jaar lijkt  ook  de muziekavond van 2011 weer een 
knaller te worden. Marie Christien verraste ons met haar typisch eigen stijl.  De groep ‟t Kumt 
Vaneigens zal dit nu proberen te overtreffen. 
Het uitgebreide repertoire van deze groep bestaat uit populaire Nederlandstalige liedjes uit 
de jaren 50/60 tot heden. Ook liedjes in het Brabants dialect schuwen zij niet. De groep 
bestaat uit twee dames en  zeven heren en heeft al verschillende CD‟s uitgebracht. Wilt u 
meer weten over onze gasten, raadpleeg hun website; www.tkumtvaneigens.nl 
Zoals u weet willen we jaarlijks wisselen van locatie in onze gemeente. Dit jaar zijn we te 
gast bij restaurant „De Vijf Eiken‟ in Rijen. Om 19.30 uur zal de groep ‟t Kumt Vaneigens de 
eerste muziektonen laten klinken. U mag dit niet missen! 
 
Als nieuwe leden/gezinsleden mogen wij verwelkomen: 
 
Gezinslid: Mevr. Ria de Vet  Burgemeester v. Poppelstraat 37  Gilze 
Gezinslid: Mevr. A. de Beukelaer Burgemeester Sweensplein 17  Rijen 
Lid:  Dhr. Botermans  Louiselaan 505/6                   Brussels  België 
Lid:  Mevr. J.M. Kock  Molenstraat 41a    Gilze 
 
Om alvast in uw agenda te noteren: 
 
Woensdag 19 oktober 2011: Presentatie nieuw boek (een eigen product) en een lezing over 
de bevrijding van Noord Brabant door Prof. dr. Wim Klinkert 
Vrijdag 25 november: vrijwilligersavond 
Woensdag 21 december: Opening kerststal en lezing “Brabantse tradities” door J. Franken. 
  
Inloopbijeenkomsten genealogie: 

 
Maandag  5 september   van 19.00 tot 21.00 uur  
Dinsdag  6 september   van 13.30 tot 16.30 uur  
Dinsdag  20 september   van 13.30 tot 16.30 uur  
 
Maandag  3 oktober   van 19.00 tot 21.00 uur  
Dinsdag  4 oktober   van 13.30 tot 16.30 uur  
Dinsdag  18 oktober   van 13.30 tot 16.30 uur  
 

De Rijense Meule in beeld. 
 
Wij willen u erop attenderen dat in De Meule, het blad van de Westbrabantse 
molenvereniging een uitgebreid artikel is verschenen over de in 1972 afgebroken 
molen „achter op de Rijen‟, De Zeldenrust. Het artikel beslaat 25 pagina‟s met vele 
zwart/wit foto‟s en afbeeldingen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de secretaris en redactielid van De Meule en lid van onze Heemkring 
de heer P. Kruisenga, Doornbos 47, Rijen, westbrabantsemolens@home.nl of 
telefonisch 0161-225714 (voor Heemkringleden is de prijs slechts € 2,50) 
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