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Jaarvergadering 
Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering in januari j.l. heeft het bestuur verantwoording afgelegd 
aan de leden over het gevoerde beleid in 2013. Tevens werden de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 
besproken en besloten. Voor het jaar 2014 heeft het bestuur een aantal uitdagende doelstellingen geformuleerd. 
Onderstaand een overzicht van deze doelstellingen/activiteiten. Ook u als lid kunt hieraan een bijdrage leveren. 
Heeft u interesse voor één van deze zaken, neem dan contact met ons op. 
    

- Afronden buitenterrein (afhang, kaashok, etc.) 
- Nieuwe naambordjes bij planten in heemtuin (pilot: incl. een paar planten met een QR-code) 
- Lezingen in Rijen houden (pilot, ook toegankelijk voor niet-leden) 
- Nieuwe subwebsite met als thema: 2e wereldoorlog Gilze en Rijen 
- Bordjes op plekken met oorlogsgebeurtenissen in onze gemeente (mei 2014) i.s.m. Gemeente 
- Luisterpalen (oktober 2014) i.s.m. Gemeente 
- Aandacht voor 25 jaar heemtuin en heemgebouw in 2014 
- Heruitgave ‘Vijf jaar luchtfront’ (oktober 2014) 
- Opschonen ‘blauwe kamer’ en andere archieven 
- Nieuwe systeemsoftware voor pc’s in het gebouw  
- Inzet registratiesoftware Erfgoed Brabant (medio 2014) 
- Werving vrijwilligers 

      

Lezing dinsdag 25 februari, aanvang 19.30 uur 
‘Koorts en Honger’ (geneeskunde op het platteland in vroeger tijd) 
De Deurnese dokter Hans van den Broek geeft een lezing over de ziektes en kwalen waar onze voorouders last 
van hadden en aan overleden. Hij probeert het plaatje van de geneeskunde zoals zij die hebben meegemaakt, 
voor onze ogen op te bouwen. Het merendeel van de ziektes en sterfte in vroeger tijd was te wijten aan 
infectieziektes en slechte of onvoldoende voeding. Hij noemt een hele rits besmettelijke ziektes die we nu in 
Nederland niet meer kennen. Wat dacht u van de lazarij, vierdedaagse ziekte, rode loop en de clapoiren of 
Venusziekte na damesbezoek? En wat te denken van de gevolgen van slecht voedsel zoals krop, scheurbuik en 
Engelse ziekte? 
 

Lezing dinsdag 18 maart 2014, aanvang 19.30 uur 
Han Verschure houdt een lezing over 'De bende van de Witte Veer' voor onze leden. Verdere informatie volgt 

nog. 
 

Stamboomonderzoek in februari 
In februari is op maandagavond 14 februari van 19.00 tot 21.00 uur en op dinsdagmiddag 18 februari van 13.30 
tot 16.30 uur de deur van’t Oude Raadhuis open voor stamboomonderzoek. Liefhebbers van de genealogie, 
ervaren of beginnend, kunnen hier terecht om stamboomonderzoek te doen of hun bevindingen met anderen uit 
te wisselen. Ook niet-heemkringleden zijn hierbij van harte welkom. 
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Lezing woensdag 16 april in Rijen 
Iedereen is van harte welkom 
Heemkring houdt lezing over Eerste Wereldoorlog 
 
Heemkring Molenheide houdt op woensdag 16 april aanstaande in De Boodschap in Rijen een lezing over de 
Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog begon honderd jaar geleden en eindigde in 1918.  Spreker is Dr. Jan Schulten, 
oud-docent van de KMA in Breda. De voordracht is deze keer ook toegankelijk voor niet-leden van de heemkring. 
De avond begint om  19.30 uur.   
 
Met de moord op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk op 28 juni 1914 als uitgangspunt behandelt dr. 
Schulten  het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende militaire operaties in West-Europa tot 
december 1914. 
In de voordracht, die hij met een power-pointpresentatie ondersteunt, besteedt hij aandacht aan de 
oorlogsverklaringen, de Duitse opmars door België en Noord-Frankrijk en de geallieerde reactie daarop, de inzet 
van het Engelse leger en de oorlogspropaganda. Hij sluit de voordracht af met een korte beschouwing over enkele 
oorlogsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog. 
 
Er komt dit jaar vast veel media-aandacht over deze oorlog. Met deze voordracht geeft dr. Schulten  u meer 
inzicht in het verloop van WO I en dit maakt de publicaties en uitzendingen veel begrijpelijker. U bent van harte 
welkom!  
 

Nieuwe tentoonstelling 
Na de succesvolle tentoonstelling 'Gezondheidszorg van toen' is de tentoonstellingscommissie volop bezig met de 
voorbereiding van de volgende tentoonstelling.  
De naam voor de nieuwe tentoonstelling  van Heemkring Molenheide voor 2014 gaat worden ‘Witte’t nog van 
toen’. De tentoonstellingscommissie is nog steeds op zoek naar foto’s, dia’s, filmmateriaal, voorwerpen en 
materialen, die verwijzen naar oude ambachten en beroepen, bedrijven en winkels, want daar gaat de expositie 
over. 
De tentoonstellingscommissie hoopt op vele materialen, waarvan ze weer een prachtige tentoonstelling kunnen 
maken. Daarvoor hebben ze wel uw hulp nodig. Neem contact op met: 
 
Kees de Vet,  Burg. van Poppelstraat 37 te Gilze, e-mail keesria.devet@home.nl 
Frans van Loon,  Laagstraat 67 te  Rijen, e-mail fpjvanloon@ziggo.nl   
 
Foto’s e.d. worden gescand en krijgt u meteen retour. Voorwerpen en andere materialen krijgen we graag een 
jaar in bruikleen. 

  

Ledenwerving 
Tijdens de algemene ledenvergadering deden we een oproep aan de aanwezigen om in hun kennissenkring eens 
na te gaan of er mensen zijn die belangstelling hebben voor lokale geschiedenis ed. Mocht u vragen hierover 
hebben, neem dan contact op met onze secretaris Kees Tijs, tel. 0161-222 512 of info@heemkringmolenheide.nl  
 

Vrijwilligerswerk? 
De heemkring heeft diverse mogelijkheden voor mensen die willen meewerken in de verschillende werkgroepen. 
Kijk eens op onze website bij de rubriek ‘vacatures’. Heeft u vragen: info@heemkringmolenheide.nl 
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