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Nieuwe uitgave van Heemkring Molenheide 
 
Heemkring Molenheide presenteert op donderdagavond 25 februari 2010 de nieuwe uitgave 'Een 
andere geschiedenis van Gilze en Rijen'.  
Burgemeester René Roep ontvangt op vliegbasis Gilze-Rijen het eerste exemplaar uit handen van 
auteur Bert Wagemakers. Deze bijeenkomst is voor genodigden. 
De uitgave van dit boek is financieel mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven/instellingen: 

- Compositie 5, stedenbouw, Breda 
- CRA vastgoed, Eindhoven 
- Fysiotheek Jeanine van der Linden, Gilze 
- Vermeer Architecten, Gilze 
- Gemeente Gilze en Rijen 

 
'Een andere geschiedenis van Gilze en Rijen' 
De Tweede Wereldoorlog heeft niet plaatsgevonden. Van die veronderstelling gaat dit boek 
uit. Voortbordurend op de uitbreidingsplannen van midden dertiger jaren in de vorige eeuw zijn de 
ruimtelijke simulaties gemaakt, telkens in tijdsblokken van twintig jaar. Zo krijgt de lezer een idee van 
de impact die de Tweede Wereldoorlog op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Gilze en 
Rijen heeft gehad. De inhoud van dit boek is dan ook puur speculatief; de geschiedenis valt immers 
niet terug te draaien. Formaat A5, 100 pagina's full colour.  
In de vrije verkoop is de prijs van het boek € 12,50.  
 
De verkoopadressen zijn: 
C 1000, Nieuwstraat 109, 5126 CC Gilze 
Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 
Theek 5 bibliotheek, Kerkstraat 106, 5126 GD Gilze 
Bruna, winkelcentrum de Laverije,Wilhelminaplein 11, 5121 ES Rijen 
Theek 5  bibliotheek, Nassaulaan 62/64, 5121 BC Rijen  
 
Leden Heemkring 
Voor leden van de heemkring is de prijs € 10,-  Per lid is één exemplaar mogelijk. Op de 
openingsdagen van de tentoonstelling is het boek bij de Boekendistributie te koop. Zodra onze 
nieuwe website in de lucht is, kunt u dit boek ook on-line bestellen. Voor het toezenden van dit boek 
wordt een bedrag van € 1,76 in rekening gebracht aan verzendkosten.  
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