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Nieuwe stoelen in het Heemgebouw. 
 
Sinds kort staan er in ons Heemgebouw fonkelnieuwe stoelen. De grote zaal, de keuken, de serre en de 
genealogie- en bibliotheekruimte boven, zijn voorzien van deze chique functionele stoelen. Functioneel,  
omdat ze zeer goed stapelbaar zijn. En dat is handig, want bij de maandelijkse tentoonstellingszondagen 
moeten we de stoelen uit de grote zaal verwijderen en elders in ons gebouw opslaan. 
 
Tot voor kort stonden in het ons heemgebouw wel vier verschillende soorten stoelen. Stapelbare en niet 
stapelbare , met verschillende kleuren en van verschillende materialen. Er was dus geen sprake van 
eenheid. Ook waren er nogal eens klachten over de zitkwaliteit van de verschillende types. 
 
Dankzij de Rabobank Rijen, Dongen, Goirle hebben we deze nieuwe standaardstoelen aan kunnen 
schaffen. Een geweldige geste!  En we zijn erg trots dat we bij onze eerste grote ledenbijeenkomst in 
ons gebouw in oktober aanstaande deze nieuwe stoelen aan u kunnen presenteren. 
 
Namens de leden danken wij de directie van de Rabobank Rijen, Dongen, Goirle hartelijk voor de 
fantastische ondersteuning! 
   

Honderd jaar luchtvaart tussen Gilze en Rijen 
 
Het onlangs verschenen boek 'Honderd jaar luchtvaart tussen Gilze en Rijen' is ook bij onze 
Heemkring te koop. Tijdens de openingsdagen van de tentoonstelling kunt u dit boek kopen voor de prijs 
van € 22,50.  
De tentoonstelling is dit jaar nog te zien op de zondagen 7 november en 5 december, telkens van 14.00  
tot 17.00 uur.  
 
Nieuwe leden 
 
Dhr. C.P.M. Seelen    Pius X straat 43 (gezinslid)   Rijen 
Dhr. A.C. Vermolen   Nieuwstraat 13    Gilze 
Dhr. G. Kaethoven   Kerkstraat 55     Gilze 
Dhr. T.C. Valk    Nieuwstraat 20    Gilze 
 

Lezing: ‘Met vliegend vaandel en slaande trom’   
 
Maak kennis met het boeiende cultuurhistorische verleden van De Brabantse Schuttersgilden en kom op 
woensdag 20 oktober om 19.30 uur naar de lezing ‘Met vliegend vaandel en slaande trom’ 
 
De lezing schetst een beeld van het ontstaan van de gilden, hun relatie met de kerk en met de 
Brabantse  overheid. Een beeld van de oudste verenigingen die wij kennen! Een aangename herinnering 
uit een ‘schoon  verleden’. 
De spreker voert U aan de hand van dia’s terug naar het felle bontgekleurde leven van onze 
voorvaderen. Terug naar de tijden en vooral naar de gebruiken van de broeders. Het schieten van de 
gaai,  het bonen, de Egyptische of  Verloren Maandag, de Voddeguld, allemaal onderwerpen die in deze 
lezing uitgebreid aan bod komen.  
Een puur Brabants verhaal, dat in ongeveer anderhalf tot twee uur alle wetenswaardigheden, kleurrijke 
momenten en gebeurtenissen van de Brabantse gilden, de revue laat passeren. 
Inleider is Dhr. P.J.J. van Hees    
   
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Uitslag prijsvraag seniorenbeurs Rijen  
 
Op de Seniorenbeurs in Rijen op vrijdag 1 oktober was ook onze heemkring vertegenwoordigd. De beurs 
kende een overweldigende belangstelling.  
Heemkring Molenheide presenteerde zich op deze beurs onder andere met een algemene presentatie, 
uitleg over genealogie en een deel van de boeken die wij uitgeven. Ook reikten onze vrijwilligers een 
speciale uitgave van ons kwartaalblad ‘De Mulder’ uit aan bezoekers van onze stand.  
Natuurlijk hadden wij ook onze intussen befaamde prijsvraag voor de bezoekers. Dit keer ging het niet 
om foto’s van gebouwen, maar over gebruiksvoorwerpen uit vervlogen tijden.  
Dat het moeilijke voorwerpen waren, bleek wel uit de genoteerde antwoorden. Niemand wist alle drie de 
voorwerpen juist te raden. Slechts vier personen hadden twee antwoorden goed.  
Onder deze vier personen hebben wij een gratis jaarlidmaatschap van onze heemkring verloot. De 
gelukkige winnaar is Robert Jongh uit Rijen.  
 
Leden die belangstelling hebben voor de getoonde voorwerpen en de juiste benaming: kijk op onze 
website www.heemkringmolenheide.nl onder de rubriek ‘nieuws’.  
 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m december 
 

dinsdag 19 oktober  van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 8 november van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 9 november  van 13.30 tot 16.30 uur 
dinsdag 23 november  van 13.30 tot 16.30 uur 
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 je 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! 
  
 

Thema tentoonstelling 2011 
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 
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