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Doet u mee? 
Gilze en Rijense canon in de maak 
Het kon eigenlijk niet uitblijven. Er komt een Gilze en Rijense canon. Enkele heemkringleden 

hebben het initiatief genomen om deze samen te stellen. Ze gaan de belangrijkste 

onderwerpen uit de geschiedenis van onze gemeente in korte en toegankelijke verhalen op een 

rijtje zetten. Hoeveel en welke onderwerpen c.q. verhalen dat zullen zijn is, nog niet bekend. 

De Nederlandse canon heeft er vijftig, maar dat hoeft natuurlijk niet voor onze gemeente te 

gelden. Het bestuur is blij met dit goede initiatief en is bereid de nodige faciliteiten te 

verlenen.   

De voorbereidingen voor de canon zijn nog in een heel pril stadium. Aanhaken bij de 

werkgroep is nog mogelijk. Dus wilt u meedenken of –werken aan de Gilze en Rijense canon? 

Mail naar theun.hoon@home.nl of m.vanhezewijk@home.nl. U bent van harte welkom!  

Meer weten over de Nederlandse canon? Ga naar www.entoen.nu 

 

Geslaagde docentenmiddag bij Heemkring Molenheide 

Meer dan dertig docenten van het basisonderwijs Gilze en Rijen waren woensdagmiddag 7 

oktober jl. te gast bij onze heemkring. Jaarlijks organiseert de gemeente Gilze en Rijen samen 

met het basisonderwijs een middag voor docenten. Dit jaar hielden ze deze middag in Gilze.  

Als Heemkring hebben wij tijdens deze bijeenkomst laten zien welke toekomstvisie wij 

hebben geformuleerd en hoe wij denken deze visie in te vullen. Eén van de belangrijke pijlers 

hiervan is het contact met het basisonderwijs in onze gemeente. 

De docenten maakten gebruik van de mogelijkheid om van een aantal aspecten van de 

heemkring kennis te nemen. Leden van onze vereniging lieten onder andere de heemtuin, 

onze genealogische bestanden, de digitale kadasterkaart van 1832, de tentoonstelling en onze 

bibliotheek zien.  

Voor ons als heemkring kunnen we zeker stellen dat het een bijzonder goede en 

toekomstgerichte bijeenkomst was.  

 

Communicatieplan goedgekeurd 

In de laatste vergadering heeft het bestuur het communicatieplan voor de heemkring 

vastgesteld. Als heemkring willen we zo goed mogelijk communiceren met leden, 

vrijwilligers en ‘de buitenwereld’. Een communicatieplan helpt daarbij. Welke boodschap 

willen we uitdragen? Hoe pakken we dat aan? Welke middelen gebruiken we daarvoor? En 

wanneer doen we dat? We hebben het allemaal op een rijtje gezet. Als aanvulling op dit plan 

komt er voor 2010 een tijdspad met daarin concreet alle communicatieactiviteiten. 

Belangstelling voor het plan? Mail naar m.vanhezewijk@home.nl.  
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Jaarmarktbezoekers schreven geschiedenis 

Het is al weer even geleden. Maar dinsdag 20 oktober waren we als heemkring op de 

jaarmarkt in Rijen te vinden, om te werken aan onze naamsbekendheid en om te laten zien 

wat we zoal in huis hebben. Onze vrijwilligers reikten een speciale gratis Mulder uit en 

‘lokten’ daarmee een groot aantal voorbijgangers naar onze kraam. Daarin lagen onder andere 

wat handgereedschappen en (een selectie van) de boeken die te koop zijn bij onze vereniging. 

Echte publiekstrekker was de speciale prijsvraag die de heemkring had 

uitgeschreven:‘Wanneer zijn deze drie Rijense panden (het stationspand, de Maria 

Magdalenakerk en het gemeentehuis) gebouwd? ‘. Van de 105 deelnemers vulden er drie de 

juiste jaartallen in, waaronder twee(!) heemkringleden: Koos van Gils en Jan Theeuwes. Door 

deze prijs is A.J.C. Stoopen uit Rijen nu  een jaar gratis heemkringlid.  

De juiste antwoorden op de vragen luiden als volgt:  

* Stationspand 1915-1916; 

* Maria Magdalenakerk: 1905 de eerste steen-1906 inwijding van de kerk;  

* Gemeentehuis: begin van de bouw 1960 - officiële opening 1961. 

Bij alle drie de vragen werden beide jaartallen goedgerekend.  

 

Werkgroep Tuin en Gebouw. 

‘De Afhang’ 

Zoals bekend zitten er in de werkgroep Tuin en Gebouw vaklui verscholen. Zij zijn nu bezig 

de ‘Afhang’ te renoveren. De Afhang is rond 1991 gebouwd met oude materialen en nog 

oudere dakpannen. Zij was nodig  aan een opknapbeurt toe. Besloten is om de pannen te 

verwijderen, schoon te maken en het dak te onderlaten met planken. Daarop wordt zwart 

plastic bevestigd, zodat eventueel water weg kan. De panlatten worden opnieuw aangebracht. 

Een aantal pannen die in slechte staat waren zijn vervangen. Een flinke klus waar ieder naar 

vermogen aan heeft meegewerkt. 

‘Mispelboom’. 

De mispelboom heeft prachtig gebloeid en voorspelde een goede oogst. Onlangs zijn de 

mispels geplukt. De tuingroep heeft de nachtvorst niet afgewacht. De vruchten zijn weggelegd 

om te rijpen. Over enkele weken zullen onze vrijwilligers er jam van gaan maken. 

Ieder jaar in mei bij de opening van de Heemtuin krijgen de makers complimenten. Want 

ondanks het gezegde ‘ Zo rot als een mispel’ is onze jam erg lekker en vindt gretig aftrek. 

 

Programma 4
e
 kwartaal 2009 

Dinsdag  27 oktober  Lezing Ed Cuber; De strijd van de Polen en de 1
e
 Poolse Pantserdivisie 

Dinsdag  24 november: Vrijwilligersavond. Onze vrijwilligers krijgen nog een persoonlijke 

uitnodiging 

Dinsdag 22 december :  Opening Kerststal, daarna lezing. 

 

Overleden 

Mevr. H.van den Nieuwenhuizen-Smeekens, Rijen 

Wij wensen de familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 

 

Wij verwelkomen: 

De heer A. Stoopen,  Rijen 

De heer A. Lankhorst, Rijen 

Mevr. C.Kuijsters, Gilze 

De heer B. van Bezouw, Gilze 

De heer W.Starreveld, Gilze 

 

Digitalisering Nieuwsbrief. 

Mail uw e-mailadres door naar secr@heemkringmolenheide.nl en u ontvangt voortaan de 

nieuwsbrief per mail.  
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