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Nieuwsbrief  november 2015 

 
Binnenkort bij de heemkring 

Een bijzondere lezing 
 

Over de geboorte van Gilze en de opgravingen onder het kerkplein in 2010 
door ons eigen heemkringlid Jan Hoevenaars 

 
Op dinsdag elf november 2015 in cultureel centrum De Schakel in Gilze 

Aanvang 19.30 uur en voor iedereen gratis toegankelijk 
 

Over de geboorte van Gilze 
 
Het gaat voor iedereen op, die geboren is: we waren er zelf waarschijnlijk wel bij, maar voor de 
rest moeten we maar geloven dat het gebeurd is. Bewijs het maar eens. Voor een straat, een 
gehucht, of een dorp geldt hetzelfde. Eerst was die er niet en daarna wel. "Gelukkig hebben we 
de foto's nog" gaat helaas niet op. Maar wat dan wel?  
 
Op 11 november laat Jan Hoevenaars zijn gedachten gaan over de geboorte en de vroege 
jeugd van Gilze. Voor een deel zijn bespiegelingen gebaseerd op geschiedkundig onderzoek 
van anderen: van horen zeggen dus. Maar hier en daar zal hij de gaten in onze feitelijke kennis 
proberen te stoppen met gedachten over hoe het geweest zou kunnen zijn. Geen hoge 
wetenschap dus, maar meer het vertellen van een verhaal. En in dat verhaal staat de 
kraamkliniek van Gilze niet op een eilandje, los van de rest van de wereld, maar middenin de 
streek waar ons dorp gelegen is. 
 
Aanleiding voor de lezing was de gevoelde behoefte bij de Heemkring Molenheide om de 
resultaten van de opgravingen onder het kerkplein in 2009-2010 voor een breder publiek te 
ontsluiten. Maar omdat er intussen al wat meer archeologische vondsten in en rond Gilze 
gedaan zijn leek het leerzaam om te proberen die in een groter verband te plaatsen. Het 
verhaal begint zo'n beetje bij het begin van onze jaartelling, waarom ook niet, en eindigt in 
1235, als er een eerste schriftelijke vermelding verschijnt van de kerk van Gilze. 
 
In de Planning: 
 
Woensdag 17 december 19.30 uur opening van onze kerststal gevolgd door een lezing over 
kerststallen en een kleine expositie over deze huisvlijt.  
 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen van november t/m april 2016 
 
maandag 2 november van 19.00 tot 21.00 uur      maandag 7 december van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 3 november van 13.30 tot 16.30 uur        dinsdag 8 december van 13.30 tot 16.30 uur 
 
maandag 4 januari van 19.00 tot 21.00 uur      maandag 1 februari  van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 5 januari van 13.30 tot 16.30 uur           dinsdag 2 februari van 13.30 tot 16.30 uur 
 
maandag 29 februari van 19.00 tot 21.00 uur      maandag 4 april van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 1 maart van 13.30 tot 16.30 uur               dinsdag 5 april van 13.30 tot 16.30 uur 
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Zojuist verschenen:  
 
‘Herinneringen uit mijn jeugd’ van Jan de Vet  
 
Oorspronkelijk was het boek bedoeld voor zijn 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Voordat hij in september 2013 overleed, vroeg hij 
zijn vrouw Jo de Vet-van Gestel om dat na zijn 
dood nog te realiseren. Maar omdat de ruim 
zeventig verhalen zoveel vertellen over het 
verleden van Gilze en omstreken, besloot de 
familie het boek ‘Herinneringen uit mijn jeugd’ van 
Jan de Vet   ook aan ons als heemkring 
beschikbaar te stellen. Het is nu tijdens onze 
openstellingszondagen én bij Novy in de 
Nieuwstraat te koop.  
  
 
In de zomer van 2013 schreef Jan de Vet zelf nog de introductie voor het boek: ‘Zestien jaar 
lang heb ik voor het kwartaalblad van Zorgcentrum Sint Franciscus een stukje geschreven 
onder de titel ‘Gilze in het verleden’. Het waren herinneringen uit mijn jeugd en wat mijn vader 
mij over zijn jeugd heeft verteld. Het omvat dus de periode van omstreeks 1900 tot 1960. Het 
zijn een gevarieerd aantal onderwerpen uit die tijd, zoals gebruiken, toestanden en voorvallen. 
Al deze bijdragen zijn nu hier gebundeld in één boekje, zodat ze voor het nageslacht bewaard 
blijven’.  
 
Zondagmiddagverhalen 
Jan verloor zijn moeder al vroeg. Met zijn vader maakte hij lange zondagmiddagwandelingen in 
het buitengebied. Zijn vader vertelde hem dan allerlei verhalen. Die zondagmiddagen en zijn 
eigen herinneringen leverden zo’n zeventig korte verhalen op. Over de grote schoonmaak 
bijvoorbeeld, over de melkboer, sparen, trouwen, kleren maken en ‘zingen is tweemaal bidden’. 
Maar ook over dorpsfiguren als Mie Wenselaars en Dove Lien. Over ‘een spannend avontuur 
kort na de bevrijding’ en ‘een ernstig vliegtuigongeluk in de Nieuwstraat’. En over het 
Steenakkerplein, de Tip en de Raadhuisstraat.  
 
Nu te koop 
Het boek van Jan de Vet telt 144 bladzijden en bevat veel foto’s en illustraties. Het is 
vormgegeven door zijn zoon Erik en in een oplage van 200 exemplaren, uitgegeven door zijn 
vrouw Jo de Vet-van Gestel. Voor de (mooie) prijs van 10 euro is het te koop bij Novy in de 
Nieuwstraat en bij Heemkring Molenheide tijdens openstellingszondagen. Ook via de webshop 
van de heemkring, www.heemkringmolenheide.nl, kunt u het boek bestellen. U betaalt dan aan 
verzendkosten 3,45 euro extra.  
 
 
Elke eerste zondag van de maand onze tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’ 
 

De tentoonstellingscommissie heeft ervoor gezorgd dat elke openingszondag een muzikaal hoogtepuntje 

kent. Bij mooi weer natuurlijk in onze eigen heemtuin. Dus dat wordt oergezellig en een mooi moment 

om elkaar weer te ontmoeten.  

Zondag 1 november laten Rini Marijnissen en Cor Biemans hun fraaie klanken horen.  

Zondag 6 december komt de mondharmonicaclub uit Oirschot ons verrassen. 

 

Heeft u zin om onze volgende jaartentoonstelling mee samen te stellen, op te bouwen en te begeleiden? 

Twijfel dan niet, bel of mail even en wij nemen direct contact met u op!  
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