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Werkgroep  Tuin en Gebouw 

 
Op zondag  6 Juni, tijdens de Braderie in de Heemtuin, demonstreren onze timmerlieden hoe vroeger een 
raamkozijn werd gemaakt. Ze doen dat met gereedschap uit de goede oude tijd. 
Een tijdje terug hebben we een ‘gecombineerde uitpoetser’ uit een schoenenfabriek gekregen. Eén van onze 
mensen laat zien wat de mogelijkheden hiermee zijn. Kanten en hakken bijvoorbeeld, schrooien, schuren, 
uitpoetsen en dergelijke. Allemaal vaktermen uit de schoenindustrie van vroeger. 
Weet u nog wat een ‘koekbreker’ is? Een boer gebruikte zo’n apparaat om lijnkoeken tot veevoer te breken. Wij 
hebben er een die met een zuiggasmotor wordt aangedreven. Een plaatselijke machinebouwer heeft die gemaakt. 
 
Bloemen en Vlinders 

In onze Heemtuin groeien een aantal planten die in de Top Tien voor vlinders staan. Iemand van de 
Vlinderstichting komt uitleg geven over het vlinderleven. Onder andere over het Oranjetipje en de Jacobsvlinder, 
maar ook over het belang van de brandnetel. 
  

Open Tuinendag,  
Op zondag 13 juni staan in Gilze en Rijen weer vele tuinen open voor het publiek. Natuurlijk doet onze heemtuin 
ook weer mee. Geur, kleur en leerzaamheid staan centraal. Nieuw is dit jaar een demonstratie met een draaibank 
van meer dan honderd jaar oud, afkomstig van een wagenmaker uit onze gemeente. 
 
Lezing ‘WO I en de dodendraad’  

U bent op 10 juni om 20.00 uur van harte welkom in het Oude Raadhuis in Gilze voor de lezing ‘WO I en de 
dodendraad’ door Herman Janssen en Frans van Gils. .  
De lezing toont aan de hand van vele foto’s en een powerpointpresentatie het werk van de heemkundige 
werkgroep Zondereigen (een gehucht behorende bij Baarle Hertog). Vooral de activiteiten rond de thema’s 
archeologie, WO1 en dodendraad komen uitgebreid aan bod. Met de dodendraad, een draadversperring onder 
hoogspanning, werd de Nederlands-Belgische grens door de Duitse bezetter afgesloten.  
Herman en Frans vertellen over het frontleven en over de gevolgen van de Duitse bezetting voor onze grensregio. 
Ook over de Nederlandse mobilisatie, vluchtelingenhulp en internering van soldaten, vertellen zij van alles. Verder 
lichten zij de reconstructie van een stukje dodendraad en de daaraan verbonden herinneringseducatie voor 
basisschoolkinderen toe.  
 
Braderie Gilze 
Op zondag 6 juni wordt in Gilze de braderie gehouden. Ook uw heemkring zal daar met een stand 
vertegenwoordigd zijn. Afgelopen jaar hebben wij dit ook - met succes -  tijdens de jaarmarkt in Rijen gedaan. Wij 
zijn nog op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn de stand een paar uurtjes mee te bemensen. U kunt zich 
aanmelden bij de secretaris. Via email: secr@heemkringmolenheide.nl of telefonisch 0161-222512 

  
Ledenmutaties 
Als nieuwe leden heten wij van harte welkom: 
 
Dhr. A.P. van Dongen      Kapittelstraat 46   Gilze 
Dhr. G.J. van Dongen      Prinsenbosch 32b   Gilze 
Dhr. J. Wouters      Arch. Botermanshof 8  Gilze 
 
Jaarlijkse excursie Heemkring Molenheide 

Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer met een grote en volle bus op reis. In onze vorige 
Nieuwsbrief stond allerlei informatie. Intussen is de inschrijvingstermijn al gesloten. Het belooft weer een uitermate 
leuke maar ook interessante excursie te worden.  
De datum is zaterdag 5 juni 2010. Het reisdoel de provincie Zeeland. De deelnemers ontvangen nog nadere 

informatie. 
 
Onze jaarlijkse Muziekavond 
Vrijdagavond 17 september houden we onze jaarlijkse muziekavond. Noteer alvast maar in uw agenda. Want het 
bestuur heeft voor die avond een topartieste kunnen contracteren. Bij De Hooikar in Gilze zal het feest om 20.00 
uur beginnen. 
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