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Jaarverslag secretariaat 2017
Leden:
Zoals elk jaar beginnen we ook dit keer weer met de belangrijkste mensen van de heemkring en dat zijn natuurlijk
de leden. Na een daling van het ledental vorig jaar mogen we eind 2017 een stijging melden van 27 leden.
Een en ander volgens onderstaand staatje:

Gilze
Rijen
Molenschot
Hulten
Overige pl .
Totalen

leden
179
110
9
4
39
341

1-1-2017
gezinsleden
57
25
2
1
1
86

totaal
236
135
11
5
40
427

leden
173
118
10
6
41
348

1-1-2018
gezinsleden
60
32
3
2
5
102

totaal
233
150
13
8
46
450

verschil
-3
+15
+2
+3
+6
+23

Helaas hebben wij in 2017 afscheid moeten nemen van zes overleden leden:
Overleden Heemkringleden in 2017
Mevr. Koenraad
Mevr. Smeekens
Dhr. Dijkstra
Mevr. Bink
Mevr. Michielsen
Mevr. Broos

Gilze
Gilze
Rijen
Rijen
Gilze
Gilze

Vrijwilligers:
Op de peildatum van 1 november registreerden we 74 vrijwilligers, verdeeld over veertien werkgroepen, te weten
bezorgers, bibliotheek, boekendistributie, digitaliseren kadasterkaarten, facilitaire dienst, ICT, genealogie,
kerststal, redactie De Mulder, tentoonstelling commissie, tuin en gebouw, werkgroep tijdmachine en de
werkgroep 100 jaar Algemeen Kiesrecht, herinneringsbordjes Tweede Wereldoorlog.
Het bestuur bedankte de vrijwilligers op de vrijwilligersavond van 24 november jl. tijdens een gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje in ons eigen heemgebouw.
Bestuur:
Het bestuur kwam in 2017 10 keer bijeen voor een reguliere vergadering en kwam daarnaast in een kleinere
samenstelling bijeen als dit noodzakelijk was.
25 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 01 februari 2017.
Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af.
Mariëlle van Hezewijk was dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. Bert Wagemakers is ook aftredend volgens het
rooster maar gaf aan nog drie jaar te willen door gaan. De vergadering ging met applaus akkoord. Bert dankte
voor het vertrouwen.
Het bestuur organiseerde dit jaar 1 x een vergadering met de coördinatoren van alle werkgroepen en wel op 16
oktober 2017. In dit najaarsoverleg zijn vooral de plannen voor het nieuwe jaar, 2018, besproken.
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Lezingen:
In 2017 zijn er 4 lezingen in ons heemgebouw geweest. Daarnaast werd er ook een lezing buiten het
heemgebouw gehouden welke toegankelijk was voor leden en niet leden van de heemkring en wel in de
Boodschap in Rijen. We waren blij verrast met het grote aantal bezoekers. In het heemgebouw haalden we zoals
gewoonlijk een gemiddelde van veertig bezoekers.
De Lezingen hadden de volgende onderwerpen:
14 feb. 2017 Militair Kamp Rijen (in de Boodschap Rijen)
22 mrt. 2017 Hier was Bertram. Zoektocht naar een verloren leven.
19 apr. 2017 Criminaliteit op het Brabantse platteland (1500-1800).
25 okt. 2017 Heftige vrouwen: van “ons Jet tot ons Zus.
19 dec. 2017 Opening Kerststal, lezing Wat weet u van de kerststal?
40-jarig Jubileum
Op vrijdag 22 september vierde de Heemkring Molenheide haar veertig jarig bestaan. Samen met de leden is dit
gevierd in cultureel centrum de Schakel in Gilze. De avond werd geopend met een Brabantse koffietafel en
aansluitend werd de avond verzorgd door het ‘Sixties Theater’ een zeer bekende muziekgroep met muziek uit de
zestiger jaren. De avond was een succes.
Extra activiteit:
Op 31 mei heeft de heemkring met ± 50 leden een bezoek gebracht bij het bedrijf van der Avoird Trayplant in
Bavel.
Excursie:
Dit jaar ging de excursie via fort Altena (lang de A27) naar Leerdam. Bij de rondleiding door een glasblazerij werd
tevens de lunch verzorgd. Daarna kon, onder leiding van een gids, van een stadswandeling genoten worden. Er
gingen 66 mensen mee.
Publicaties
Zoals elk jaar zijn er weer vier nummers van De Mulder verschenen, te weten de nummers 142 (Jan. 2017) tot en
met 145 (Okt. 2017). Ook is De Mulder 4x ongeveer 30 stuks per post verstuurd aan heemkringen waarmee wij
een relatie onderhouden en naar diverse overheids en andere instanties.
De heemkring publiceerde met grote regelmaat in Weekblad Gilze en Rijen en er verschenen ook artikelen over
de heemkring in de regionale pers. Henk van Oosterwijk verzorgt deze publicaties.
In 2017 zijn onder meer de volgende onderwerpen in publicaties aan de orde geweest:
tentoonstelling ‘Spulgoed, komde gij mee speulen?’
inloopuren genealogie
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
website WO II Gilze en Rijen
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
het dit jaar iets rustiger aan gedaan in verband met een speciaal project over ‘Honderd jaar Algemeen
Kiesrecht’. Het schrijversteam van de Tijdmachine was hierbij betrokken.
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‘Honderd jaar Algemeen Kiesrecht’.
In 2018 wordt herdacht dat honderd jaar geleden het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. In samenwerking met
de gemeente is door een schrijversteam van onze heemkring een boekje gemaakt over het kiesrecht in onze
gemeente. Dit boekje werd begin 2018 gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. In
plaats van de Mulder in januari ontvingen de leden dit schitterende boekje. Op de website van onze heemkring
staan een groot aantal pagina’s over kiesrecht/politiek in onze gemeente.
Nieuwsbrief:
Er verschenen in 2017 in totaal twaalf nieuwsbrieven en evenzoveel reminders voor gemiddeld 440 leden.
In totaal hebben we 368 adressen voor leden en familieleden, waarvan er 312 de nieuwsbrief per e-mail
ontvangen en 76 leden aan huis. Bezorging 55 in Gilze, 21 in Rijen en 8 per post.
Genealogie: Naast de standaard avonden in het heemgebouw organiseerde de WG Genealogie in 2017 een avond
op “locatie” en wel in The Chump in Hulten en een middag in de Molenwiek in Molenschot. Beide keren werd er
door leden van de WG Genealogie aandacht besteed aan lokale familiebanden en namen. Ook werd er een uitleg
gegeven van het genealogie programma Altfaer. Naast stamboononderzoek werd ook aandacht besteed aan oude
kadasterkaarten uit 1832 om te duiden waar de in de stamboom voorkomende personen woonden. De
bijeenkmsten werden goed bezocht.
Tentoonstelling:
De tentoonstellingscommissie ‘draaide’ prima. In 2017 was er de tentoonstelling ‘Spulgoed, komde gij mee
speulen?’; er werden ruim duizend bezoekers ontvangen, inclusief leerlingen van diverse Basisscholen in onze
gemeente. Ook de samenwerking met ‘Tuin en gebouw’ loopt goed.
Tuin en Gebouw:
Onze heemtuin met zo’n 260 inheemse plantensoorten heeft ook in 2017 weer ‘geschitterd’ tijdens de
openstellingen in de zomerperiode. Ook aan de smidse werd hard gewerkt. De smidse is nu bijna klaar.
De kerststal werd ook in 2017 opgebouwd en op 19 december geopend. Na een woordje van voorzitter Bert
Wagemakers werd de kerstgedachte uitgesproken door erelid Hugo Roos aan de hand van een gedicht van Joost
van den Vondel. Hierna was er een geweldige presentatie van kunsthistoricus Jan Schippers. Hij nam ons
mee naar de bronnen van het kerstverhaal
Educatie
In 2017 hebben en viertal basisscholen meegedaan aan ons educatief programma: basisschool de Drie
Musketiers uit Hulten, de Wildschut uit Gilze, St. Jozef uit Rijen en de Kring uit Rijen. In totaal 105 kinderen. De
scholen uit Hulten en Gilze bezochten ons heemgebouw.
Digitalisering foto’s, films, documenten.
Het digitaliseren van al het foto, film en gedocumenteerd materiaal heeft met de ingebruikname van Memorix
Major en 2016 in 2017 een vlucht genomen. Via de website van de heemkring kan er nu een schat van allerlei
materiaal gevonden worden. Er wordt nog steeds hard gewerkt om het materiaal aan te vullen.
Onze sponsors in 2017:
Global-e voor de webhosting en de dagelijkse beveiliging van computergegevens.
Ouweland ontwerp (creatieve vormgeving), Vermeer Architecten bv en Van Dorst Toyota, Schipper accountants,
Veldsink-Roelands maakten ons kwartaalblad De Mulder mede mogelijk. Rabobank Gilze sponsorde de
heemkring via de clubkascampagne.
Gilze en Rijen januari 2018
Kees Tijs en Floor Hartog (secretariaat)
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