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Opening Kerststal 
 

Gevolgd door lezing ‘Vlucht uit Breda’ 

 
Het is al weer december. Net als vorige jaren richt de betreffende werkgroep een kerststal in. 
Kom zeker als lid de kerstsfeer proeven in onze eigen ‘heemkerststal’ . 
De ster zal weer als vanouds stralen en wijst iedereen de weg naar het kindje. De schaapjes die 
de stal omringen, hebben geen stro en hooi nodig, maar geven toch extra cachet aan het 
geheel. Ook de achtergrondmuziek en de collectebus voor het Ronald McDonald Kinderfonds 
ontbreken weer niet. Groot en klein kunnen op die manier iets voor de medemens geven. 

 
De heemkring kiest al enkele jaren voor hetzelfde goede doel: het Ronald MCDonald 
Kinderfonds. Deze stichting fungeert als overkoepeling van de huizen in Nederland. Een 
Ronald McDonald Huis helpt ouders en familieleden van ernstig zieke kinderen met een ‘thuis 
ver van huis’, vlakbij een ziekenhuis. Daar kunnen ze zich terugtrekken en bijkomen, 
overnachten en zichzelf zijn. Ze vinden steun bij andere ouders, de huismanager en bij de 
vrijwilligers die in het huis helpen. 

 

Op dinsdag 18 december is de opening van de kerststal. We hopen om 19.30 uur veel leden bij 
deze opening te kunnen verwelkomen. Want na het officiële gedeelte hebben we voor u: 

 
de lezing ‘Bredanaars op de vlucht voor dreigend geweld’ 

dinsdag 18 december 2012 - aanvang 19.45 uur 
inleider Peter Haagh uit Teteringen 

 
Een engel waarschuwde Jozef in een droom  voor de moordzuchtige Herodes, die erop uit was 
zijn pasgeboren zoon te doden. Het gezin vluchtte hierop naar Egypte. Het betrof Herodes de 
Grote, die tot het jaar 4 v.C. koning der Joden was. Hij was een wreed heerser, die een 
hellenistische  cultuur wilde opleggen. Volgens Mattheus 2:16 was hij ook de aanstichter van de 
kindermoord in Bethlehem, die een gevolg zou zijn van de ontsnapping van de Heilige Familie. 
Dat er een bijzonder kind was geboren had Herodes vernomen van de drie wijzen uit het 
oosten. 
 
Toen (ruim 2000 jaar geleden) een vlucht; nu een kerstverhaal. Maar vluchten is alle eeuwen 
doorgegaan tot op de dag van vandaag. Op vele plaatsen in de wereld zitten de 
vluchtelingenkampen vol. Nog niet zo lang geleden (ruim 70 jaar) werden ook de Bredanaars tot 
een massale  vlucht gedwongen.  
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Juist in de komende kerstperiode is dit een goed thema om even bij stil te staan. 

Mei 1940: Breda dreigt tussen de vuurlinies bekneld te raken, een slagveld wordt gevreesd. 

Vijftigduizend inwoners moeten hun huizen verlaten.De evacuatie is voor velen een 

nachtmerrie. Tientallen komen om het leven, voor anderen wordt het een maandenlange tocht 

tot in Zuid-Frankrijk. Achteraf blijkt de vlucht volkomen onnodig; Breda wordt door de Duitsers 

ingenomen zonder dat er één schot is gelost.  

De plotselinge en massale evacuatie van Breda op zondag 12 mei 1940 houdt de gemoederen 

in die stad nog steeds bezig. De omstreeks 50.000 inwoners kregen op Eerste Pinksterdag 12 

mei het bevel de stad te verlaten. Breda dreigde namelijk tussen de frontlinies terecht te komen 

van de Duitsers en de oprukkende Fransen. De Bredanaars spreken zelf van ‘De Vlucht’. 

Hoogstwaarschijnlijk heeft Burgemeester van Slobbe de evacuatie zelf bevolen op last van de 

Fransen, alhoewel er ook verhalen gaan dat de Fransen het bevel hebben gegeven. 

 

  
 
Daarom organiseren wij na de gebruikelijke opening van de kerststal op dinsdag 18 december 
een lezing over de vlucht uit Breda.  
Peter Haagh uit Teteringen, lid van onze eigen heemkring en historicus, kan ons daar boeiend 
over vertellen. 
 
Noodzakelijke herhaling: Belangrijke vacature 
Na vele jaren van hard werken achter de schermen, maar intussen via ontelbare publicaties wel 
het gezicht van onze heemkring naar buiten uitdragend, wil Mariëlle van Hezewijk dit werk gaan 
beëindigen. Wel wil zij in een andere bestuursfunctie bij onze vereniging betrokken blijven, iets 
waar wij als bestuur heel erg blij mee zijn. 
Dus moeten wij op zoek naar een medewerk(st)er die richting kan geven aan de communicatie 
en die de publicaties voor de heemkring in de verschillende media verzorgt.  
Wij denken hierbij wel aan een bestuursfunctie.  
Heeft u interesse? Neem contact op met onze secretaris info@heemkringmolenheide.nl of bel 
0161-222512  
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Als nieuwe leden mogen wij welkom heten 
Mevr. van Hoof  Raadhuisstraat 19  Gilze 
Cok Franken   Hoofdstraat 164  Rijen 
 
 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m december 2012  
maandag 17 december  van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 18 december  van 13.30 tot 16.30 uur 
Speciale clubavond voor gevorderde genealogen 
En dan hebben we ook nog de speciale clubavond voor gevorderde genealogen.  
Tijdens deze avond worden ervaringen in stamboomonderzoeken uitgewisseld en problemen 
gezamenlijk aangepakt. Het thema van de laatste clubavond is: het lezen van aktes in  
DTB boeken van vóór 1811. De laatste clubavond van 2012 is maandag 10 december. 
Aanvang 19.30 uur. 
 
Noteer alvast in uw nieuwe agenda!! 
Woensdag 30 januari 2013 aanvang 19.30 uur 
Algemene ledenvergadering; heemkring Molenheide  
 
De geschiedenis van onze gemeente in 21 toegankelijke verhalen 
Historische Canon van Gilze en Rijen positief ontvangen  
 

 

 
De Historische canon van Gilze en Rijen blijkt 
een groot succes. Na tweeënhalve week waren 
er al zo’n 750 exemplaren van het boek 
verkocht. Bovendien krijgen de samenstellers 
veel positieve reacties op inhoud en vormgeving.  
U als heemkringlid kunt nog steeds voor één 
exemplaar korting krijgen. U betaalt slechts 7,50 
euro als u bij ons langs komt tijdens de 
tentoonstellingszondagen (iedere eerste zondag 
van de maand van 14.00 tot 17.00 uur). U kunt 
tussendoor ook contact opnemen met Jac 
Kuijsters van de Werkgroep boekendistributie 
(0161-451830). Voor alle duidelijkheid: u kunt 
per gezin slechts één boek voor 7,50 euro bij 
ons kopen. Voor ieder volgend exemplaar 
brengen wij de ‘gewone’ verkoopprijs van 9,50 
euro in rekening. Nog steeds een aantrekkelijke 
prijs voor een leuk Kerstcadeautje! 

  
 
Fruitbomen 
Begin november hebben Jan en Jos Dilven  voor onze leden een lezing verzorgd over 
fruitbomen. Tijdens deze lezing kwamen vooral de oude soorten aan de orde. Ook lieten de 
broers een geweldige diaserie zien met oude fruitbomen in onze regio.  
Om een beeld te krijgen van oude fruitbomen in onze gemeente doen zij een oproep aan onze 
leden. Het gaat om het volgende. Zij zoeken: 
- leden die zelf oude fruitbomen in de tuin hebben, of weten waar er staan in onze gemeente  
- leden die nog rassen kennen uit hun eigen kindertijd en mogelijk verhalen kennen over het 
fruit/fruitbomen van vroeger (of mensen kennen die daar mee bezig zijn geweest vroeger). 
 
Onder ‘oude’ fruitbomen verstaan zij fruitbomen die 70 á 80 jaar of ouder zijn in de gemeente 
Gilze-Rijen. Wat willen zij gaan doen met deze informatie: 



- Jan en Jos willen graag naar deze bomen komen kijken om te zien/horen welk ras het is en 
wat het verhaal achter de boom is; 
- zij zetten alle historische fruitbomen in de gemeente op een lijst; 
- FAR (de amateurfotoclub) vragen zij om van deze oude fruitbomen foto’s te maken; 
- in overleg met de bezitters van de bomen kunnen zij de bijzondere rassen vermeerderen en 
terugplanten in de gemeente (plantactie met gemeente en bewoners); 
- we willen de info gebruiken voor een boekje/publicatie over de fruitgeschiedenis in Brabant.  
 
U kunt contact opnemen met Jan en Jos Dilven door te mailen naar: info@defruitboogerd.nl  
 

 

Het bestuur wenst alle leden en hun 

families die we niet meer zien of 

spreken in dit jaar: 

Een gezond en gelukkig 2013 
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