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Nieuwsbrief: februari 2011 
 

Dinsdag 15 februari 2011 om 19.30 uur 
Kom naar de lezing ‘De Franse tijd bij ons om de hoek!’  
 
Han Verschure geeft een boeiende voordracht over het leven van onze voorouders van twee eeuwen 
terug. Tweehonderd jaar geleden zaten wij midden in de Franse Tijd. Na de inval van de Fransen in 
1795 belandde Nederland in een periode van twintig jaar die het aanzien van het land voor een 
belangrijk deel heeft gewijzigd. Vrijheid, gelijkheid en broederschap moesten hier in de praktijk 
gebracht worden. 
Als over oorlog en bezetting gepraat wordt, hebben wij het meestal over de Tweede Wereldoorlog. 
Wat de Fransen hier, al of niet in samenwerking met Nederlanders, voor ellende brachten ook in onze 
omgeving, is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Ze brachten echter ook allerlei ontwikkelingen op 
gang die nog steeds van verregaande invloed zijn op ons leven en werken. Omdat het lang geleden 
is, ontglipt het echter vaak aan onze aandacht. 
Familienamen, geld, burgerlijke stand, maten en gewichten, dienstplicht, allemaal hebben ze de 
invloed van die tijd ondergaan. Aan de hand van de wederwaardigheden van mensen uit Gilze en 
Rijen en omgeving worden allerlei herkenbare zaken ter sprake gebracht. 
 

Overleden: 
 
Dhr.  J. van Gestel    Kerkstraat 22w   Gilze 
Dhr.  A. Wirken    Windvang 8    Gilze 
Dhr.  C. van Beijsterveldt   Kerkstraat 22    Gilze 
 

Wij verwelkomen als nieuw lid: 
 
Ad Vermeulen     van Rennenbergstraaat 12  Gilze 
 

Altijd het laatste nieuws op onze Website: 
 
Onze werkgroep website houdt u via www.heemkringmolenheide.nl steeds op de hoogte van het 
actuele nieuws in en rondom onze heemkring. Nu bijvoorbeeld weer over de nieuwe 
tentoonstelling en het molensteentje dat aan van An Vermetten is uitgereikt. Onder de rubriek Digitaal 
archief kunt u verhalen en interviews vinden. Er worden regelmatig nieuwe verhalen toegevoegd! Kijk 
zelf maar eens. 
 

Jaarverslag secretaris 2010: 
 
Tijdens de ledenvergadering is het jaarverslag 2010 van de secretaris in vogelvlucht met een 
powerpointpresentatie aan de leden getoond. Om alle leden over het wel en wee in 2010 van onze 
heemkring op de hoogte te brengen, voegen we bij deze Nieuwsbrief het ‘geschreven’ verslag toe. 
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in februari t/m april:  
 
dinsdag 22 februari    van 13.30 tot 16.30 uur   
maandag 7 maart en dinsdag 8 maart komen te vervallen i.v.m. carnaval 
dinsdag 22 maart    van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 4 april     van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 5 april    van 13.30 tot 16.30 uur 
dinsdag 19 april    van 13.30 tot 16.30 uur 
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