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Jaarlijkse excursie was een succes 
Met meer dan zestig heemkringleden hebben we op zaterdag 5 juni een bezoek aan de provincie Zeeland 
gebracht. 
In Ouwerkerk bezochten we het Watersnoodmuseum. ( http://www.watersnoodmuseum.nl) 
Na ontvangst met koffie en een echte Zeeuwse bolus maakten we een rondgang door het indrukwekkende 
museum. Kijkend naar de foto‟s, beelden en aanwezige voorwerpen komt de enorme omvang van de ramp vol tot 
leven. 
 
De voortreffelijke lunch gebruikten we in het naastgelegen restaurant. ‟s Middags ging de tocht verder naar 
Zierikzee. Daar wachtten drie gidsen ons op. Ze lieten ons een aantal karakteristieke punten en objecten in het 
prachtige middeleeuwse stadje zien. Hierna was er onder andere tijd voor een bezoekje aan een terras of winkel. 
 
Over het weer hebben we absoluut niets te klagen gehad. Het was een dag uit duizenden. Zon, zon en nog eens 
zon, met temperaturen tot 32 graden. 
Om 18.30 uur waren we weer terug in Gilze en Rijen. We kunnen rustig stellen dat we terug kunnen kijken op een 
geweldig mooie, maar ook educatieve dag.  
 
Kijk voor een foto-impressie op onze website 
 
Geschiedenis schrijven op de braderie 

Er is aardig wat belangstelling voor onze lokale geschiedenis. Dat bleek zondag 6 juni weer tijdens de braderie in 
Gilze. Een groot aantal bezoekers deed ook de kraam van Heemkring Molenheide aan. Eén prijswinnaar ziet die 
belangstelling omgezet in een gratis lidmaatschap voor een jaar van de heemkring.  Twee jonge deelnemers 
krijgen een aanmoedigingsprijs.  
 
“Mogen we u deze speciale Mulder meegeven?” Vrijwilligers van de heemkring hebben die vraag tijdens de 
braderie ettelijke malen gesteld. Daarmee werden voorbijgangers meteen ook uitgenodigd om een kijkje in de 
kraam te nemen. Waarin behalve bijvoorbeeld handgereedschappen ook allerlei boeken van de heemkring lagen 
uitgestald. 
 
Echte publiekstrekker was de speciale prijsvraag die de heemkring had uitgeschreven. 
„Wanneer zijn deze drie panden uit Gilze ( Vlaamsche schuur, herenhuis Versterstraat en Maalderij ‟t Stoom) 
gebouwd? „ 
Voor de meeste mensen was het niet gemakkelijk om daar antwoord op te geven. Niemand vulde alle jaartallen 
juist in:  
* Vlaamsche schuur 1647; 
* herenhuis Versterstraat 1878;  
* Maalderij ‟t Stoom 1892. 
 
Wel waren er verschillende deelnemers met twee van de drie vragen goed. Degene die bij de gemiste vraag het 
dichtst in de buurt kwam, was Ron Timmermans uit Gilze. Hij heeft daarmee voor een jaar een gratis lidmaatschap 
van de heemkring verdiend. 
 
Twee jonge deelnemers, Sophie Haasnoot en Amber Brouwers, ontvingen van de heemkring een 
aanmoedigingsprijs in de vorm van een VVV-bon van 10 euro. 
 
Marie Christien op jaarlijkse muziekavond 

 Vrijdagavond 17 september houden we onze jaarlijkse muziekavond. Noteer alvast maar in uw agenda. Want het 
bestuur heeft voor die avond een topartieste kunnen contracteren: MarieChristien.  
We houden deze avond voor leden en gezinsleden van Heemkring Molenheide bij De Hooikar in Gilze. Aanvang 
20.00 uur. 
 
De typische, eigen stijl die MarieChristien in de loop der jaren ontwikkeld heeft, komt in al haar liedjes tot uiting. 
Haar CD‟s zijn qua ritme en thema‟s zeer gevarieerd. Een afwisseling van gevoelig en romantisch tot liedjes met 
een vrolijke, vlotte uitstraling. Kortom, CD‟s met een eigen stijl, waarop muziek met een hart te horen is en die hun 
weg naar de luisteraars en fans steeds gemakkelijker vinden. 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
http://www.watersnoodmuseum.nl/


Twee nominaties voor de Vergulde Klomp en het winnen van de Brabantse Dialectpenning in 2002 en 2004 
versterken haar motivatie en tekenen haar gedrevenheid. Steeds vaker is MarieChristien te horen op de radio, met 
name bij Omroep Brabant. Zij laat het publiek genieten van haar liedjes, muziek en enthousiasme: liedjes die ze op 
een professionele manier presenteert in een gemoedelijke ambiance. 
 
Beveiliging computergegevens. 

We werken op dit moment in het Heemgebouw hard aan het project „beveiliging van computer-gegevens‟. Nu al 
staan op diverse pc‟s in ons gebouw allerlei computerbestanden met genealogische gegevens bijvoorbeeld, 
overzichten van alle boeken, foto‟s en films.  
Het digitaliseren van allerlei gegevens zal de komende jaren alleen nog maar toenemen.  
Om zeker te zijn dat we deze gegevens nu en in de toekomst veilig kunnen opslaan, werken wij samen met Global-
e en De Heer Elektro aan dit project. Beide bedrijven ondersteunen ons geheel belangeloos met apparatuur en 
uren voor implementatie. Onze gegevens zullen voortaan regelmatig worden opgeslagen in het datacenter van 
Global-e in Rijen. Hierdoor zijn wij er zeker van dat bij mogelijke calamiteiten in ons heemgebouw onze 
computergegevens veilig zijn.  
Dank aan Global-e en De Heer Elektro voor deze geweldige sponsoring.    
 
Nieuwe leden 

 
Dhr. Wies Graauwmans Haansbergseweg 71  Rijen 
Dhr. Berry Bots   Tuinstraat 60  Rijen 
  
Nieuwe boeken in onze bibliotheek 
 
Girlz from Gilsz   Auteur: Aimé Cruijsbergs c.q. Jean-Marie Croix de la Montagne 
Een fotografische vereeuwiging van 56 vrouwen uit Gilze. 
 
75 jaar scouting in Gilze – 1934/2009 
 
Zandloper    Auteur: Lauran Toorians 
Landschap en geschiedenis van de Loonse en Drunense Duinen 
 
Langs de rand van het zand  Auteur: Jan van den Noort 
Historisch overzicht van de waterbeheersing in de Brabantse Delta 
 
Maakbaar Erfgoed   Auteur: Arnoud-Jan Bijsterveld 
Perspectieven op regionale geschiedenis, erfgoed en identiteit in Noord-Brabant 
 
Een andere geschiedenis van Gilze en Rijen  Auteur: Bert Wagemakers 
Hoe zouden de vier dorpen eruit hebben gezien zonder de Tweede Wereldoorlog? 
 
Van Luisterdienst tot Eerste Luchtmacht Verbindingsgroep Auteur: Harrie Kwisthout 
 
Een immense vogel gelijk  Auteur: Arie de Bruin e.a 
Het eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland 
 
Leven met de dood   Auteur: Kitty de Leeuw 
25 jaar Crematorium voor Tilburg en omstreken 
 
Baarle in Druk – 1906-2006  Auteur: Antoon van Tuijl e.a 
Uitgave t.g.v. 100 jaar Drukkerij Em. de Jong. 
 
200 jaar Oosterhout Stad  Auteur: Cock Gorisse e.a. 
Oosterhout verkreeg haar stadsrechten op 3 mei 1809 van koning Lodewijk Napoleon. 
 
Lezen met een Roomse Auteur: Kitty de Leeuw bril  Auteur: Bram Noot 
Gedachtegang over literatuuronderwijs in Katholieke scholen van 1868-1924 
 
Nieuwsbrief per E-mail 
Heel veel leden ontvangen deze nieuwsbrief al 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 doet u dat? 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 e-mail adres. 


