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Nieuwsbrief: oktober 2014 

Tweede LEZING IN RIJEN 
 

Opnieuw een lezing in Rijen! 
Dinsdag 28 oktober om 19.30 uur 

Plaats: De Boodschap, Nassaulaan 62-64  
 

Al zeventig jaar bevrijd !! 
 
Dit najaar is het zeventig jaar geleden dat onze gemeente werd bevrijd. Heemkring Molenheide besteedt 
aan deze gebeurtenis bijzondere aandacht in de vorm van een lezing. Onze eigen leden Adriaan van 
Riel en Peter van Opstal bereiden deze voordracht voor. De avond is ook toegankelijk voor niet-leden 
van de heemkring. Dus breng gerust familie, vrienden en kennissen mee. 
Beelden van de ellende in de jaren 1940 – 1945 in onze dorpen;  

 

 
Rijen: soldaten in de straten 

 

 
Gilze: op de vlucht 

 

 
Hulten: bijna 5 jaar in de frontlinie 

 
Molenschot: de kerktoren op last van de bezetter ingekort 
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Vernieuwde ambtsketen symboliseert de gemeente Gilze en Rijen 
De ambtsketen van de burgemeester is aangepast. De keten is uitgebreid met vier schakels en een 
verbindingsschakel. De afbeeldingen op deze schakels zijn tot stand gekomen na advies van 
Heemkring Molenheide. Gekozen is voor symboliek.   

 
Waarom aanpassing? 
De ambtsketen is een belangrijk teken van de 
burgemeester. Dit is bij koninklijk besluit (1851) zo 
benoemd. Gilze en Rijen heeft nu gekozen voor een 
opknapbeurt van de ambtsketen en heeft deze 
gelegenheid aangegrepen om de keten een betere 
uitstraling te geven. Het presidium had eerder deze 
wens geuit. De keten dateert uit 1853. Toen besloot 
de toenmalige gemeenteraad een zilveren ketting met 
ereteken aan te schaffen. Om deze historische ketting 
te kunnen blijven gebruiken, was de opknapbeurt 
nodig. De nieuwe schakels zijn ingepast in de huidige 

keten. Zo blijft de historie van de keten behouden. 
 
Symboliek schakels 
Voor de gekozen afbeeldingen op de schakels, na 
advies van onze heemkring, verwijzen wij hierbij naar 
onze website. 

 
 

Burgemeester Jan Boelhouwer opent  de eerste 
raadsvergadering na de vakantie met de vernieuwde 
ambtsketen. 

 
Nieuwsbrief per E-mail 
 
Al op zo’n 265 adressen komt deze nieuwsbrief 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 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-mail adres 
 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in oktober en november 2014  
 
maandag      20 okt. van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag        21 okt.  van 13.30 tot 16.30 uur 

 

maandag      3 nov.  van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag        4 nov.  van 13:30 tot 16:30 uur 
maandag     17 nov. van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag        18 nov. van 13:30 tot 16:30 uur 

 

 
Herhaalde oproep!! Hulp gevraagd!! 
 
Onze tentoonstellingscommissie vraagt om noodzakelijke ondersteuning!! 
Wilt u zich aansluiten bij deze gezellige en voor de heemkring belangrijke club? 
Aarzel dan niet en meld u aan bij Frans van Loon tel.: 224101of bij de secretaris via 
info@heemkringmolenheide.nl.  
 
Registratie van foto’s, documenten en voorwerpen. 
 
Onze heemkring beschikt over zeer veel foto’s, documenten en voorwerpen. Om deze zaken goed te 
kunnen registreren en ook via onze website voor iedereen toegankelijk te maken, zijn wij al geruime tijd 
op zoek naar geschikte software hiervoor. Erfgoed Brabant heeft een programma ontwikkeld waarmee 
dit mogelijk is. Als alles volgens plan verloopt, kunnen wij vanaf begin volgend jaar starten met het vullen 
van dit programma. Als één van de eerste heemkringen in Brabant.  


