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Nieuws van de Werkgroep Tuin en Gebouw 
  
De werkgroep Tuin en Gebouw heeft verschillende activiteiten in het vooruitzicht. 
De groep maakt de heemtuin stilaan winterklaar, de mispelboom is al ontdaan van zijn vruchten, 
terwijl de tabaksbladeren hangen te drogen. 
Ook plaatst de werkgroep een bladscherm. In de tuin staan een paar prachtige beukenbomen met erg 
veel blaadjes. Die hebben we liever niet in de Afhang. Het bladscherm houdt de blaadjes tegen. De 
groep maakt de constructie zodanig, dat het scherm met de openstellingen geen hinder oplevert. 
 

Extraatje bij opening Kerststal!     Voordracht van Johan Biemans 
 
Het loopt weer naar de maand december. Net als vorige jaren richt de betreffende werkgroep een 
kerststal in. Het goede doel is ook dit keer het Ronald Mac Donaldfonds. Als  heemkring vinden we het 
een goede zaak om in de kersttijd aandacht aan dit goede doel te geven. U kunt uw gift in de melkbus 
stoppen. 
Op dinsdag 21 december is de opening van de kerststal. We hopen veel leden bij deze opening te 
kunnen verwelkomen. Want deze keer hebben we iets extra’s in petto.. Na het officiële gedeelte hebben 
we een voordracht van Johan Biemans uit Bergeijk, een topper uit Brabant. Hij is bekend van Omroep 
Brabant (radio), onder andere met de rubriek ‘Bij wijze van spreken’ Johan treedt de 21e voor ons op met 
Kerstmis in Brabant, een aangename verrassing in kerstsfeer. Het programma bestaat geheel uit eigen 
werk waarbij ieder het gevoel zal hebben het allemaal zelf meegemaakt te hebben. Trouwe luisteraars 
van Omroep Brabant zullen zeker wel eens van zijn kerstvertellingen genoten hebben. En wie was zelf 
niet eens een herder, een koning, of misschien wel de ezel in gezelschap van een bonte os? Ter 
verhoging van de sfeer zorgen wij naast het gebruikelijke kopje koffie ook nog voor een toepasselijk 
verwarmend drankje. 
We beginnen die avond om 19.30 uur. Kom zeker langs, want het is de moeite waard! 
 

Overleden 
 
Dhr. G.J.A.M. van Bezouw  Windvang 24     Gilze  
Dhr. M. Storm    Wijkevoort 18     Hulten 
 

Nieuwe leden 
 
Dhr. A.A. Klerx   Stijnstreuvelslaan 9    Etten-leur 
 

Op zoek naar voorvaderen in Gilze en/of Rijen  
Wie weet meer over de familie Van Dooren?  

 
Van Dr. G.C.M. van Dijck uit Den Bosch kregen we de volgende vraag voorgelegd op het gebied van de 
genealogie. Wie kan helpen?  
De oudst bekende voorvader van de Tilburgse textielfabrikanten Van Dooren ( Pieter van Dooren en  
van Dooren en Dams) was  in ca. 1550 Jan Thonis Lauwreijs Emmen uit Rijen. Diens zonen waren: 1: 
Adriaan; 2: Meeus; 3: Heijliger; 4: Claas.  
Zoon 2 Meeus en zoon 4 Heijliger werden koopman in Tilburg. Meeus of Bartholomeus de Coopman 
was in ca. 1550 nog gegoed aan de Laagstraat  aan de Crommenacker in Rijen. (BHIC, archief rentmr. 
Prins Frederik, inv. 109, fol. 35 en 41).   
Wie weet meer over hen? 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Bij voorbaat vriendelijke dank,  
Dr.G.C.M. van Dijck, Postbus 1090 5200 BC Den Bosch, tel. 06-51324818. 
lucasvandijck@hotmail.com 
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in december 
 
maandag 6 december van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 7 december  van 13.30 tot 16.30 uur 
dinsdag 21 december  van 13.30 tot 16.30 uur 
 

Museum opent website met 2500 oude schoolplaten 
 

Ook eens die mooie oude schoolplaten terugzien, waar u op de lagere school met open mond de 
geschiedenis vanaf zat te kijken? Sinds donderdag 30 september is de website 
www.historywallcharts.eu in de lucht. Het is een site van het Nationaal Onderwijs Museum in Rotterdam 
met daarop 2500 oude schoolplaten uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Het is een project van de 
Europese Unie bedoeld om het publiek bewust te maken van de verschillen en overeenkomsten in de 
Europese geschiedenis. Een aanrader! 
 
 
Algemene Ledenvergadering 2011 
 
Onze jaarlijkse ledenvergadering staat gepland voor woensdag 26 januari 2011, aanvang 19.30 uur. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. De vergaderstukken ontvangt u in de loop van januari. 
 

Tentoonstelling in 2011 over voetbal in onze gemeente 
 
De tentoonstellingscommissie van Heemkring Molenheide is van plan in 2011 de tentoonstelling 
‘Voetbal in onze gemeente’ in te richten. De gemeentelijk voetbalverenigingen hebben hun 
medewerking aan dit evenement al toegezegd. Misschien hangt er straks ook wel een mooie 
actiefoto van u zelf of van uw vader of opa in het heemgebouw. Of van een feest of huldiging van 
uw club in het verleden.  
Als heemkring willen we veel en liefst unieke foto’s en attributen uit het verleden tentoonstellen. Bent u 
oud-voetballer, dan kunt u daarbij waarschijnlijk helpen. Want u hebt vast nog wel een oude voetbal met 
veters of foto’s uit een (lang) vervlogen verleden. De attributen ontvangen we graag in bruikleen – u 
krijgt ze na de tentoonstelling weer netjes terug. De foto’s retourneren we sneller: zodra we ze gescand 
hebben.  
 
Wilt u meewerken?  Wij horen het graag. U kunt dan contact opnemen met elk lid van onze 
tentoonstellingscommissie of met mensen uit de voetbalwereld in onze gemeente, te weten: 
 
Jan van Boesschoten   Hoofdstraat 184  Rijen   tel. 226962 
Kees Tijs    Kleine Spie 4   Rijen   tel. 222512 
Toon Stoopen    Veenstraat 59   Molenschot     tel. 411359 
Rob Verhoef    Strijp 12   Gilze   tel. 456312 

 

             
 

Nieuwsbrief per E-mail 
 
Veel leden hebben al aangegeven onze nieuwsbrief voortaan per e-mail te willen ontvangen. Het verlicht 
het werk van onze vrijwillige bodes aanzienlijk en het drukt bovendien de verenigingskosten. Er zijn 
misschien nog wel meer leden met een e-mailadres die nu denken ‘dat kan ik ook wel doen’. U helpt er 
de bezorgers en de neemkring mee. 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 dan ook even door 
via ditzelfde e-mailadres. 

http://www.historywallcharts.eu/


Wie wil ons helpen aan kopij voor De Mulder? 
 
Hoewel we momenteel nog voldoende kopij voor de Mulder in voorraad hebben, zijn we toch steeds op 
zoek naar nieuwe artikelen. Want met vier Mulders per jaar slinkt de voorraad snel. In het laatste 
nummer van oktober heeft u twee artikelen kunnen lezen van onze leden. Het eerste was een door Hein 
Broks geschreven verhaal over een boerenverhuis uit zijn jonge jaren. Het tweede artikel over het 
smokkelen van koeien werd door Cees van den Boogaart aan ons verteld en is daarna door de redactie 
op papier gezet.  
 
De vraag ligt nu voor de hand: wie van onze leden kan ook een verhaal vertellen uit bijvoorbeeld zijn 
jeugd of een andere periode of wil zelf proberen zoiets op papier te zetten? 
Wij gaan er vanuit dat er vele verhalen in omloop zijn en nog eens verteld kunnen worden. Wij willen 
graag naar uw verhalen komen luisteren of u helpen ze op papier te zetten. Bel voor een afspraak naar 
een van onderstaande redactieleden. Wij hopen dat u dan hoort: ‘Er zijn nog drie wachtenden voor U’. 
Hoe meer hoe liever!  
 
U kunt contact opnemen met:     
Jan de Vet; tel: 0161-451927   John Aarts; tel: 0161-223333  
Alex Emmen; tel: 0161-451627  Vic Haagh; tel: 0161-224383 

 

Nieuw!     Nieuw!     Nieuw! 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst alleen voor leden en gezinsleden 
Een nieuw initiatief van de heemkring. Op zaterdag 15 januari 2011 houden we  een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en gezinsleden. Zin in een gezellig samenzijn onder het genot van 
een drankje? En daarna aanschuiven voor een goed verzorgde Brabantse koffietafel mét muziek? Meld 
u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. 
 

Programma van de avond 
Hoe ziet het programma er de 15e januari uit?  
* ontvangst vanaf 16.30 uur;   
* gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen onder het genot van een aperitief; 
* de Brabantse koffietafel begint om 17.15 uur; 
* de maaltijd wordt ondersteund met muzikale intermezzo’s;  
* we sluiten af met een drankje. 
We houden deze nieuwjaarsbijeenkomst in ons heemgebouw. De grote zaal richten we hiervoor sfeervol 
in.  Maar let op, er is maar plaats voor maximaal vijftig personen. Bij overinschrijving hanteren wij een 
wachtlijst.  
 

Kosten bijeenkomst en inschrijving 
Leden die willen deelnemen kunnen zich vóór  27 december 2010 aanmelden door onderstaand 
deelnameformulier in te vullen of een email te verzenden naar secr@heemkringmolenheide.nl .  Zoals 
gezegd is het maximum aantal deelnemers vastgesteld op vijftig. De volgorde van aanmelding is hierbij 
leidend.  
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 8,-- per persoon.  U krijgt van ons een bevestiging waarop 
tevens is aangegeven op welk banknummer u dit bedrag kunt overmaken. Krijgt u van ons geen 
bevestiging, dan moeten wij u helaas teleurstellen! 
U bent van harte welkom! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari 2011. 
Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               ik kom alleen / samen met : 
 
Naam:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         (gezinslid) 
 
Inschrijfformulieren kunt u inleveren bij :  Ben Robbers, Laagstraat 93, 5121 ZD Rijen  

Gonnie Cornelissen, Reitstraat 16, 5126 EL Gilze 

Inleveren vóór: 27 december 2010 
Aanmelden per email kan natuurlijk ook. Mail naar secr@heemkringmolenheide.nl 
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mailto:secr@heemkringmolenheide.nl

