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Lezing door Frank Timmers uit Prinsenbeek 

‘Het spel Carnaval’ 
Dinsdag 26 februari aanvang 19.30 uur, in ’t Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 in Gilze 

Frank is journalist bij BN DeStem, secretaris van de Brabantse Carnavals Federatie en 

juryvoorzitter van zowel het Corso Zundert als het Fruitcorso in Tiel. 

Carnaval is een spel dat we samen spelen. Van de gewone vierder en wagenbouwer tot de 
burgemeester die de sleutel van stad of dorp afstaat aan de tijdelijke machthebber, de prins. 
Zoals ieder spel heeft ook carnaval gebruiken en regels. Frank Timmers zocht naar 
verklaringen en vertelt hierover tijdens zijn presentatie ‘Het spel carnaval’. Het wonderlijke feest 
kent vele elementen die allemaal een verhaal hebben: van de plaatsnamen en motto’s tot de 
raad van elf en de nar, het getal 11, het verkleden, tonpraten en de prins. Waarom is deze 
eigenlijk een man? Al deze zaken komen aan de orde. De lezing is vooral gericht op West-
Brabant. 

Maar Frank gaat ook in op de bijzonderheden van de Gilse Wringers, de Rijense Dringers en de 
Meulenschotse Papslokkers. 

Inlooptijden Stamboomcafé van februari tot en met maart 
 
De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn op maandag 11 februari van 19.00 uur tot 
21.00 uur en op dinsdag 12 februari van 13.30 tot 16.30 uur. In maart kunt u terecht op 
maandag 11 maart van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 12 maart van 13.30 tot 16.30 uur.  
De tentoonstelling op zondag 3 maart vervalt vanwege carnaval. 
 
Overleden: 
Dhr.  P. van Glabbeek  Oosterhout  
Mevr. Theeuwes-Meyvis Breda 
Dhr. J. Bruikman  Rijen 
 
Nieuw lid: 
Dhr. A. Broeders  Gilze 
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In memoriam  
Jan Bruikman (1929-2019) 
 

 
 
Zondag 27 januari 2019 is onze oud-voorzitter en erelid Jan Bruikman op negentigjarige leeftijd 
overleden. We wisten al langer dat zijn gezondheid wat achteruit ging en de leeftijd zijn tol 
begon te eisen. Maar toch is het voor ons nog moeilijk voor te stellen dat Jan er niet meer is. Hij 
was achttien jaar onze voorzitter, van 1990 tot 2008, en vervulde, ook lang daarna nog, binnen 
onze heemkring allerlei ‘nevenactiviteiten’.  
Van origine en in zijn hart was Jan Amsterdammer. En dat bleef hij, hoe lang hij ook in Rijen 
woonde. Een Amsterdammer die onder alle omstandigheden rust uitstraalde. En die, aangezet 
door zijn belangstelling voor geschiedenis in het algemeen, meer dan bereid was om zich voor 
de lokale heemkring in te zetten en activiteiten te ontplooien.   
En actief was hij. Al bij zijn aantreden als voorzitter in 1990 werd hij geconfronteerd met de 
drukke bezigheden rond de nieuwe huisvesting aan de Nieuwstraat in Gilze. Een vaste plek, die 
bijdroeg aan de groei en bloei die van de heemkring een begrip maakte. Inhoudelijk maar ook in 
ledenaantal. Met een ruime verdubbeling groeide de heemkring onder zijn voorzitterschap uit tot 
een vereniging met bijna vierhonderd leden.   
Als oud-brandweercommandant en adjunct-directeur Openbare werken kende Jan de 
gemeente op zijn duimpje. En de heemkring plukte daar de vruchten van. Zo zette hij zijn 
kennis in bij de samenstelling van talloze fietsroutes, was hij voorzitter van de commissie Open 
Monumentendag en werkte hij jarenlang mee aan het pandenonderzoek en – tot op hoge 
leeftijd - aan de digitalisering van de kadasterkaart van 1832.  
Jan heeft met zijn deskundigheid en zijn jarenlange betrokkenheid een belangrijke stempel op 
de heemkring gedrukt. Bij zijn afscheid als voorzitter ontving hij daarvoor de zilveren speld van 
Brabants Heem en werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. En die plaats zullen wij hem 
in gedachten altijd blijven geven.  
We leven mee met zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en zijn vriendin Nel, die 
zonder hem verder moeten. Wij wensen hen heel veel sterkte toe.  
 
Bestuur en leden Heemkring Molenheide 
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Ut Taolgenootschap 

 
Eind 2018 is er een nieuwe werkgroep opgericht die als doel heeft om de dialecten van onze 
dorpen onder de aandacht te brengen. De werkgroep heet “Ut Taolgenootschap”. In de Mulder 
verschijnt vanaf  nu regelmatig een artikel in dialect geschreven over een onderwerp uit vroeger 
tijden. Het eerste artikel over “d’n dubbeltjespot” staat in de Mulder 149. Op de website van de 
Heemkring komen met enige regelmaat korte filmpjes waarin mensen iets vertellen over hun 
werk of hobby in het dialect. Het eerste filmpje staat er al op en is een interview met Huub 
Weterings, die vanuit zijn hobbyruimte aan de Wierkstraat in Hulten vertelt over zijn bijen. Aan 
dit filmpje is ook een kleine prijsvraag verbonden. Informatie daarover staat op de website.  
“Ut Taolgenootschap” bestaat uit de volgende leden: Kees Tijs, Stan van Beijsterveldt, Cees 
Wirken, Joke Timmermans, Desiree van Trier en Gerrit van Engelen. 


