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Onze nieuwe website is online!  
De nieuwe website van Heemkring Molenheide is een feit. Sinds vrijdagmiddag 5 maart 2010 zijn we 
ermee online. Weer een concreet resultaat van de toekomstvisie, die we als heemkring begin 2009 
hebben opgesteld. Toekomstplannen, waarmee we aan willen sluiten bij deze tijd en zoveel mogelijk 
informatie voor zoveel mogelijk mensen willen ontsluiten. Duidelijk zichtbaar, ook in de digitale 
buitenwereld.  Dat betekent meteen dat www.heemkringmolenheide.nl  in ontwikkeling blijft en zich 
gestaag zal uitbreiden. Materiaal is er genoeg en we werken hard aan de digitalisering. Dus kijk eens 
rond op deze site en vergeet niet met regelmaat terug te komen!  
Hebt u suggesties, opmerkingen of nieuwe ideeën voor onze site? Of voelt u zich geïnspireerd om aan 
de digitalisering van onze archieven mee te werken? Laat het ons weten! 
 
Wauw! Lovende beoordeling BN De Stem  

Hebt u het ook gezien vrijdag 12 maart jl in de rubriek Surfcity van BN De Stem? Onze website 
www.heemkringmolenheide.nl kreeg er een heel lovende beoordeling. De rubriek beoordeelt wekelijks 
een site uit de regio en kopte deze keer met ‘Heemkring met fijne site’ . De recensie begon met 
‘Wauw’ en sprak onder andere van ‘mooi, chique en uiterst professioneel, met kalme kleuren en goed 
leesbare lettertypes’. Volgens BN De Stem hebben we ‘een prachtig, professioneel raamwerk 
gecreëerd’ en is de site ‘een echte aanrader’. En daar zijn we heel blij mee!  
 
'Een andere geschiedenis van Gilze en Rijen' gepresenteerd. 

Op Vliegbasis Gilze-Rijen is op donderdagavond 25 februari de nieuwe uitgave van Heemkring 
Molenheide, ‘Een andere geschiedenis van Gilze en Rijen’, gepresenteerd. In aanwezigheid van zo’n 
veertig genodigden, overhandigde onze voorzitter en tevens auteur Bert Wagemakers het eerste 
exemplaar aan burgemeester René Roep.  
Over de inhoud van het boek:  
De Tweede Wereldoorlog heeft niet plaatsgevonden. Van die veronderstelling gaat dit boek uit. 
Voortbordurend op de uitbreidingsplannen van midden dertiger jaren in de vorige eeuw zijn ruimtelijke 
simulaties gemaakt, telkens in tijdsblokken van twintig jaar. Zo krijgt de lezer een idee van de impact 
die de Tweede Wereldoorlog op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Gilze en Rijen heeft 
gehad. De inhoud van dit boek is dan ook puur speculatief; de geschiedenis valt immers niet terug te 
draaien. Het boek is in A5formaat gedrukt, telt 100 pagina's full colour en kost € 12,50 (excl. 
verzendkosten). 
Het boek is te koop bij de heemkring (tijdens tentoonstellingsuren) via de webwinkel op onze website 
en op de volgende adressen: C 1000, Novy Hapers, Theek 5 bibliotheek in Gilze en Bruna, Theek 5  
bibliotheek in Rijen 
 
Ruim honderd bezoekers op eerste tentoonstellingszondag 
Eens….Molenheide. Honderd jaar vliegveld Gilze-Rijen was meteen de eerste tentoonstellingszondag 
(7 maart jl) al een succes. Ruim honderd belangstellenden bezochten de tentoonstelling, die parallel 
loopt aan exposities in het gemeentehuis en op de vliegbasis. Een mooi begin voor de 
tentoonstellingscommissie die wekenlang druk was met de inrichting.  
 
 
Digitale kadasterkaart inzien? Dan even een afspraak maken 

Sinds een poosje kunnen bezoekers op genealogie-maandagavonden ook de digitale kadasterkaart 
van Gilze en Rijen inzien. Om bijvoorbeeld te bekijken wat er in 1832 op de plek stond waar zij nu 
wonen. Of om op te zoeken waar hun voorouders hebben gewoond, waar hun grond lag, hoeveel 
grond ze hadden en hoeveel belasting ze daarvoor moesten betalen. Er blijkt hier aardig wat 
belangstelling voor te zijn; Alex Emmen heeft op deze manier al flink wat mensen kunnen helpen. Ook 
belangstelling? Dan kunt u het beste vooraf een afspraak met Alex maken: bel naar 0161-451627  of 
e-mail alexem@hetnet.nl. 
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Nieuwe secretaris 
In de ledenvergadering van 26 januari j.l. gaven de aftredende bestuursleden Tiny Wijnen en  
Ad Jacobs aan, niet herkiesbaar te zijn voor een volgende bestuursperiode. Er hadden zich geen 
nieuwe kandidaten aangemeld en ook uit de vergadering was niemand beschikbaar.  
Het bestuur kreeg daarop het mandaat van de vergadering om zelf een geschikte kandidaat te zoeken 
en tussentijds de vacatures in te vullen. Wonder boven wonder is het bestuur daar voor één plaats 
snel in geslaagd. Op de post van secretaris is Kees Tijs uit Rijen op verzoek van het bestuur als ad 
interim gaan functioneren.  
Kees was al lid van onze werkgroep genealogie. Hij heeft een lange bestuurservaring in het 
verenigingsleven. Het ligt in de bedoeling hem bij de volgende ledenvergadering voor te dragen als 
definitief bestuurslid van onze vereniging.  
 
Digitalisering 
Bij de presentatie van onze toekomstvisie in januari 2009 hebben wij aangegeven dat het digitaliseren 
van allerlei documenten één van de belangrijke speerpunten van onze vereniging zou moeten worden. 
Het bestuur heeft in haar vergadering van maart 2010 een besluit genomen over de criteria waaraan 
archieven en andere documenten voor digitalisering moeten voldoen. 
 

1. Behoort het tot het cultureel erfgoed van onze gemeente Gilze en Rijen?  
2. Is het uniek? 
3. Is het elders al digitaal beschikbaar? 
4. Kan het gedigitaliseerd worden? 

 

Op basis van bovenstaande criteria beoordelen we welke onderdelen we zouden moeten digitaliseren. 
Aan de hand van deze beoordeling kunnen we enerzijds een inschatting maken over welke 
hoeveelheden we praten, anderzijds krijgen we een beeld welke apparatuur (scanners, software, 
opslagcapaciteit) of andere hulpmiddelen we moeten inzetten om dit allemaal te realiseren. Het zal 
duidelijk zijn dat dit niet vanzelf gaat, de inzet van vele vrijwilligersuren zal noodzakelijk zijn om dit 
project tot een goed einde te brengen. Tevens zal het bestuur bekijken, hoe dit project (indien dure of 
speciale apparatuur aangeschaft moet worden) gefinancierd kan worden.  
Heeft u belangstelling om mee te werken aan dit project, laat het ons weten. Wij houden u op de 
hoogte van de voortgang. 
 
Werkgroep  Tuin en Gebouw. 

Ondanks de aanhoudende koude periode, zijn we langzaam begonnen met de heemtuin klaar te 
maken voor de opening op zondag 2 mei. 
Het is voor ons elk jaar een verrassing’ welke planten de winter zijn doorgekomen, zeker is dat de 
Rozemarijn  het loodje heeft moeten leggen door de vorst. 
Onze leden van de werkgroep zullen er alles aan doen, om ondanks de vertraging door het weer, ook 
de Afhang af te werken. 
Op  zondag 2 mei zullen er weer enkele demonstraties zijn, terwijl achter in de tuin de windmeter uit 
de oorlog extra aandacht krijgt vanwege de lopende tentoonstelling over Honderd jaar Vliegveld Gilze-
Rijen. Wij hopen ook de verlichting onder de  Afhang klaar te hebben.  
 
Huishoudelijke dienst heet voortaan facilitaire dienst 
Komt u op onze nieuwe website en kijkt u bij de werkgroepen, dan zult u tevergeefs naar de 
‘huishoudelijke dienst’ zoeken. Met de nieuwe website hebben we ook de nieuwe naam ‘facilitaire 
dienst’ voor deze werkgroep ingevoerd. De vlag dekte de lading al lang niet meer. De vrijwilligers van 
deze groep doen meer dan de oude naam doet vermoeden. Wat dat zoal is? Dat vindt u op 
www.heemkirngmolenheide.nl  
 
Wichelroedelopen 

Op woensdag 21 april is er een bijzondere lezing (uitleg) over wichelroedelopen in ’t Oude Raadhuis’ 
door Jan de Jong, waarna op een andere locatie in Gilze een en ander in de praktijk zal worden 
gebracht. Let op: Aanvang  14.00 uur 
 
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 
en andere leden geef dit ook even door via dit e-mail adres. 
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