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Nieuwsbrief: december 2014 

Traditionele opening van de kerststal 
Zoals al jaren gebruikelijk is, openen wij ook dit 
jaar weer op traditionele manier onze kerststal. We 
kunnen dan de kerstsfeer weer opsnuiven met 
toepasselijke woorden en klanken en natuurlijk de 
bijbehorende glühwein. 
 
Dinsdag 23 december om 19.30 uur 
’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 Gilze 

 

Daarna lezing door Ad Rooms over grote gezinnen ofwel gezinnen XXL 
 

 
 
De lezing geeft duidelijkheid over de geschiedenis van hele grote gezinnen.  
Waarom zijn ze ontstaan, wat zijn daarvoor de verklaringen, hoe groot was de invloed van de kerk 
daarop en welke andere oorzaken speelden een rol? 
Aan de orde komt verder hoe grote gezinnen leefden. Wat speelde zich af, hoe beleefden moeder, vader 
en de kinderen zelf hun eigen  jeugd? Hoe ging dat aan tafel, welke afspraken waren er? Hoe reageerde 
de buitenwacht? Welke afspraken golden en hoe en waar sliepen ze allemaal? Wat kwam er op tafel. 
Hoe werd de zaak financieel gerund en wat gebeurde er met verjaardagen en op andere feestdagen? 
Hoe verliep de dagelijkse gang van zaken en was er voldoende kleding? Droegen de gezinsleden 
elkaars schoenen? Hoe ging dat met baden en wassen? Hoe vermaakten ze zich en gingen ze wel eens 
op vakantie? 
De lezing geeft op al deze vragen wel een antwoord, al is het wel zo dat er op grote gezinnen geen 
sjabloon is te leggen. Overal werd er wel anders met zaken als veel mensen aan tafel omgegaan, maar 
duidelijk is wel dat er heel creatief met problemen werd omgesprongen. 
De lezing geeft tenslotte een beeld van grote gezinnen nu. Bestaan ze nog dan? En het antwoord is: ja! 
En uiteraard komen ook het boek Gezin XXL en de geslaagde en drukbezochte tentoonstelling over het 
onderwerp in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch aan de orde. 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Ons lid Herman Räkers Koninklijk onderscheiden 
Herman Räkers, lid van onze heemkring, heeft op 8 oktober jl een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt 
gekregen.  Het leven van Herman heeft bol gestaan van vrijwilligersactiviteiten. zowel op sociaal, 
cultureel als op sportgebied. Vooral in Rijen maar ook op landelijk niveau was Herman een drijvende 
kracht voor verschillende verenigingen en organisaties. Vorig jaar heeft de 78-jarige Herman om 
gezondheidsredenen zijn activiteiten moeten beëindigen. Vanwege zijn grote inzet in het verleden heeft 
het onze Koning behaagd hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. In het verleden was 
Herman ook een trouwe gast bij onze lezingen en andere heemkundige zaken. Wij wensen Herman van 
harte proficiat met deze bijzondere waardering. 
 

Weer mogen we enkele nieuwe leden verwelkomen 
Dhr. Thielen  Rijen 
Dhr. Boogers Gilze 
Dhr. Vermorken Rijen 
 

Overleden 
Dhr. P. Graafmans  Gilze 
 

Nieuwsbrief per E-mail 
Al op zo’n 265 adressen komt deze nieuwsbrief per e-mail en dat is voor de vereniging gemakkelijk en 
ook kostenbesparend. Indien u nog geen gebruik maakt van deze service en wel een e-mailadres 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: info@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 
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in december 2014  
maandag      8 december van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag        9 december van 13.30 tot 16.30 uur 

 

maandag     15 december van 19:00 tot 21:00 uur 
maandag     22 december van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag       23 december van 13:30 tot 16:30 uur 
 

 

Herdruk Vijf jaar luchtfront 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd door de heemkring een vijfdelige serie uitgegeven over de 
Tweede Wereldoorlog in Gilze en Rijen. We hebben deze boeken nu laten ‘herdrukken’.  

Vanaf dinsdagmiddag  9 december zijn deze boeken te koop bij: 

- Novy, Nieuwstraat 111, Gilze 

- Bruna, Winkelcentrum Laverije, Rijen 

Verder zijn deze boeken te koop in het heemgebouw op de eerste zondag van de maand tijdens de 

tentoonstelling. Van 13.30 uur tot 16.30 uur. Niet in de maand maart 2015. 

Ook zijn ze te bestellen via onze webwinkel.  U dient wel rekening te houden met verzendkosten.  

De prijs van de boeken is € 10,- per deel. Bij gelijktijdige afname van alle vijf delen is de prijs van de 

serie € 40,- , dus € 8,- per deel.  
 

Liberationroute 
De Liberation Route loopt door heel Europa. De route volgt het pad dat de geallieerden bewandelden 

tijdens de bevrijding van Europa. De route begint bij Normandië en loopt via Noord-Brabant, Nijmegen, 

Arnhem en de Zuid-Veluwe richting Berlijn. Deze gebieden speelden aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog een hoofdrol op het wereldtoneel. 

In Nederland laat de Liberation Route u beleven wat zich in 1944 en 1945 afspeelde in Noord-Brabant, 

rondom Arnhem en Nijmegen en op de Veluwe. Op ruim tachtig locaties in de wijde omgeving liggen 

veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de 

indrukwekkende belevenissen van één of meerdere personen in de jaren 1944-1945. Ook de gemeente 

Gilze en Rijen doet mee. Er komen luisterplekken op drie locaties in onze gemeente: 

- het Bisschop de Vetplein Gilze 

- bij ’t Vermaeck, oude Rijksweg in Rijen 

- Stad Parijs in Hulten 
Via de media (Weekblad Gilze en Rijen, regionale kranten) wordt u op de hoogte gehouden vanaf 
wanneer u deze verhalen kunt beluisteren. 


