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Jaarverslag secretariaat 2018 

 

Leden: 

Zoals elk jaar beginnen we ook dit keer weer met de belangrijkste mensen van de heemkring en dat zijn natuurlijk 

de leden. Het totale ledental is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven, een en ander ging gepaard met maarliefst 45 

mutaties. Deze ontwikkelingen zijn weergegeven in  onderstaand staatje: 

 

  1-1-2018     1-1-2019   

 Leden Gezinsleden Totaal  Leden Gezinsleden Totaal Verschil 

Gilze 173 60 233  166 60 226 -7 

Rijen 118 32 150  121 32 153 +3 

Molenschot 10 3 13  13 3 16 +3 

Hulten 6 2 8  5 1 6 -2 

Overige pl. 41 5 46  45 5 50 +4 

Totalen 348 102 450  350 101 451 +1 

 

Opmerking: Enkele adressen in Hulten zijn gewijzigd in Tilburg 

 

Leden die overleden zijn in 2018  

Mevr. L. van Zon-Buickx Gilze 

Dhr.  A. van Dongen   Gilze 

Dhr.  Th. Van Opstal  Gilze 

Dhr.  J. Botermans  Gilze 

 

Vrijwilligers: 

Op de peildatum van 1 november registreerden we 78 vrijwilligers, verdeeld over zestien werkgroepen, te weten 

bezorgers, bibliotheek, boekendistributie, digitaliseren kadasterkaarten, facilitaire dienst, ICT, genealogie, 

kerststal, redactie De Mulder, tentoonstelling commissie, tuin en gebouw, de werkgroep tijdmachine en de 

nieuwe werkgroepen archeologie en “Ut Taolgenootschap”. 

Het bestuur bedankte de vrijwilligers op de vrijwilligersavond van 23 november jl. tijdens een gezellig samenzijn 

met een hapje en een drankje in ons heemgebouw. Er waren ± 40 vrijwilligers aanwezig. 

 

Bestuur: 

Het bestuur kwam in 2018 10 keer bijeen voor een reguliere vergadering en kwam daarnaast in een kleinere 

samenstelling bijeen als dit noodzakelijk was.  

34 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 24 jan. 2018. Ook was op 15 okt jl. het jaarlijks overleg met 

afgevaardigden van de werkgroepen. 

 

Lezingen: 

In 2018 hielden we vijf lezingen. Ook werd een lezing buiten het heemgebouw en toegankelijk voor leden en niet 

leden gehouden in de Boodschap in Rijen. We waren blij verrast met het grote aantal (ca. 80) bezoekers. Bij 

lezingen in het heemgebouw haalden we een gemiddelde van 35 bezoekers. 

 

De Lezingen hadden de volgende onderwerpen: 

21 februari :openbare lezing 100 jaar Kiesrecht. In “De Boodschap”in Rijen, door Corien Prins 

20 maart: Lezing over honderdvijftig jaar Bels Lijntje, door Jan van Eijck 

17 april: Lezing over De Biesbosch, Waterland door Peter Sommer 

30 oktober: lezing over Het mysterie van de houten bommen door Jean Dewaerheid 

18 december: lezing over De Tachtigjarige Oorlog gezien vanuit Breda door Boudewijn van de Calseijde 
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Muziekavond: 

De jaarlijkse muziekavond werd gehouden op vrijdag 21 september bij ‘de Hooikar’ in Gilze met medewerking van 
Erik Potters met muziek en Brabantscabaret waren 80 leden aanwezig op deze gezellige avond. 

 

Extra activiteit: 

Op woensdag 24 mei waren we te gast bij MK-Gilze in Gilze. MK Gilze is de specialist in tweedehands Multivac-

machines (machines voor de verpakkingsindustrie), revisies en omzettingen op de Europese markt. Zo’n 30 
deelnemers hebben genoten van de gastvrijheid en de zeer interessante excursie die we bij MK-Gilze mochten 

ontvangen. 

 

Excursie: 

De jaarlijkse excursie heeft op 30 juni 2018 plaatsgevonden. Ons reisdoel was het Brabantse Boerenbondmuseum 

in Gemert en daarna een stadsbezoek aan ’s Hertogenbosch. Wederom een fantastische dag, met maar slechts 70 

deelnemers. Op de heetste dag van het jaar! 

 

Publicaties 

Dit jaar zijn er drie nummers van De Mulder verschenen, te weten de nummers 146 (April 2018) tot en met 148 

(Okt. 2018). De leden van de Heemkring ontvingen in januari in plaats van de Mulder een boekje over 100 jaar 

Kiesrecht. Een uitgave van onze Heemkring, samengesteld door onze vrijwilligers. Ook publiceerden we met grote 

regelmaat in Weekblad Gilze en Rijen en er verschenen ook artikelen over de Heemkring in de regionale pers.   

 

In 2018 zijn onder meer de volgende onderwerpen in publicaties aan de orde geweest: 

-  tentoonstelling ‘De Jaren 60’. Deze werd regelmatig goed bezocht. 

- inloopuren genealogie en ‘Stamboom café’ 
-  heemtuin 

- Lezingen voor leden en niet-leden 

-  nieuws op de website 

-  interviews met actieve leden 

-  vacatures 

-  boeken in de webwinkel 

-  Mulder en artikelen uit De Mulder 

-  kerststal  

- tijdmachine Gilze en Rijen 

- Dialecten werkgroep ‘Ut Taolgenootschap’ 
- website WO II Gilze en Rijen 

- Facebook 

- Daarnaast sturen we persberichten naar BN De Stem, Brabants Dagblad, Omroep Brabant, Brabant 10, 

Kanton en Hallo Gilze en Rijen. Deze media nemen regelmatig berichten van ons over. 

- Onze werkgroep ‘Tijdmachine’, die de geschiedenis van onze gemeente op een digitale tijdlijn zet, heeft 

dit jaar weer hard gewerkt en de onderwerpen op de “Tijdmachine” zijn in het afgelopen jaar regelmatig 
aangevuld. De werkgroep gaat door met aanvullingen van nieuwe items.  

 

Nieuwsbrief: 

Er verschenen in 2018 in totaal twaalf nieuwsbrieven en evenzoveel reminders voor gemiddeld 450 leden. 

In totaal hebben we 395 adressen voor leden en familieleden, waarvan er 273 de nieuwsbrief per e-mail 

ontvangen. 

 

Onze sponsors in 2018: 

Global-e voor de webhosting en de dagelijkse beveiliging van computergegevens. 

Ouweland ontwerp (creatieve vormgeving), Vermeer Architecten bv, Schipper accountants, Veldsink-Roelands,  

restaurant Samen  maakten ons kwartaalblad De Mulder mede mogelijk.  Rabobank Gilze sponsorde via de 

clubkascampagne de Heemkring.  

 

Gilze en Rijen januari 2019 

Kees Tijs en Floor Hartog (secretariaat) 


