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Bedrijfsbezoek 
 
Jaarlijks proberen wij een bezoek te brengen aan een bedrijf in onze gemeente. Denk aan de 

bezoeken aan Rompa Leder in Rijen, de steenfabriek in Gilze en Hotel van der Valk in Gilze. 

Dit jaar gaan wij naar Promens in Rijen. Hoewel dit bedrijf niet direct met het historisch en 

economisch verleden te maken heeft, is de kunststofverwerking al meer dan vijftig jaar een 

belangrijke bedrijfstak in onze gemeente. De directie nodigt ons daarom graag uit voor een 

bedrijfsbezoek.

 
In 1992 startte Promens Rijen onder de naam Plasti-Ned. Vanaf het begin specialiseerde de 

onderneming zich in het, door middel van het rotatiegietproces, klantspecifiek produceren van 

producten voor een brede groep klanten. Voorbeelden van producten zijn designartikelen, zoals 

meubilair en lichtobjecten, producten voor de scheepvaartindustrie, zoals brandstof- en 

watertanks en afvalverwerkingsystemen, producten voor de agrarische industrie en vele andere 

technische onderdelen. Met meerdere rotatiegietmachines is Promens Rijen in staat producten 

te produceren van zeer klein tot zeer groot. De lineaire rotatiegietmachine die hier staat is één 

van de grootste in Europa, en kan producten maken met een gewicht van meer dan 300 kg met 

een diameter van 3 meter en een lengte van 4,5 meter. Promens Rijen is in staat om producten 

op een snelle en economische wijze te leveren in heel Noord Europa. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
- Woensdag 21 mei 2014 om 14.00 uur  

- Ontvangst  

- Presentatie over het bedrijf 

- Rondgang door het bedrijf 

- Afronding bedrijfsbezoek 

- Ca. 16.00 uur einde bezoek 

 
Met de directie van het bedrijf is afgesproken dat er maximaal 30 personen deel kunnen nemen 
aan dit bedrijfsbezoek in verband met logistieke aspecten bij de rondgang. 
Dit bezoek is uitsluitend voor leden van onze heemkring. We gaan met eigen vervoer.  
Het adres van Promens is: Provincienbaan 21, 5121 DK Rijen. Bedrijventerrein Haansberg 

U kunt zich voor het bezoek aan Promens aanmelden bij:  
Kees Tijs, Kleine Spie 4, 5121 LK Rijen, 
Of via email: info@heemkringmolenheide.nl  

http://www.heemkringmolenheide.nl/
mailto:info@heemkringmolenheide.nl


 

Jaarlijkse excursie Heemkring Molenheide 
 

 

Ook dit jaar heeft het bestuur weer een uitermate 

leuke maar ook interessante excursie voor leden 

en gezinsleden samengesteld.  

De datum is zaterdag 28 juni 2014. Het reisdoel 

wordt dit jaar het Zeeuwse Middelburg.  

 

Een speciale nieuwsbrief volgt volgende week 

  
 

Weer lintjes onder heemkringleden 
 
Ook dit jaar is de lintjesregen over twee van onze leden neergedaald. Zij ontvingen de Koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Iets waar wij als vereniging ook erg trots op mogen 
zijn, omdat het mensen betreft die zich onderscheiden door hun vrijwillige inzet voor de maatschappij 
maar ook voor onze heemkring. Met trots noemen wij hier dan ook de op 25april jl. gedecoreerde leden: 
 

Voorzitter Bert Wagemakers uit Gilze 

 en Adriaan van Riel  uit Alphen 

 

 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief per E-mail 
 
Al op zo’n 265 adressen komt deze nieuwsbrief per e-mail. Dat is voor de vereniging 
gemakkelijk en ook kostenbesparend. Bovendien ontlast u onze vrijwillige bodes. Zij hoeven 
dan niet meer door weer en wind de brief te bezorgen. Maakt u nog geen gebruik van deze 
service en heeft u wel een e-mailadre? Dan kunt u zich aanmelden. 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-mailadres 

 

Overleden 

 

Mevrouw  Hoevenaars-Veroude   Rijen 

 

Weer mogen we enkele nieuwe leden verwelkomen 
 
Dhr. Th. Van der Mark  Rijen 
Dhr. J. Meeuwsen  Berkel-Enschot 
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen tot de vakantie 2014  
 
maandag    19 mei van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag      20 mei van 13:30 tot 16:30 uur 
maandag       2 juni van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag         3 juni van 13.30 tot 16.30 uur 

maandag  16 juni van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag    17 juni van 13:30 tot 16:30 uur 
Juli en augustus gesloten wegens vakantie 

 


