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Secretariaat: Nieuwstraat 22   

                                            5126 CE Gilze  

                                                                           Tel: 0161-223939        

www.heemkringmolenheide.nl  

Info@heemkringmolenheide.nl    

  

Jaarverslag secretariaat 2019  

  

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 2019 gestegen, momenteel heeft de vereniging 475 leden . Onderstaand staatje laat de leden verdeling 

per plaats in onze gemeente zien. 

  

    1-1-2019         1-1-2020       

  Leden  Gezinsleden  Totaal    Leden  Gezinsleden  Totaal   Verschil  

Gilze  166  60  226    185  60  245   +19  

Rijen  121  32  153    126  32  158   +5  

Molenschot  13 3  16    13  2  15   -1  

Hulten  5 1  6    5  1  6   +0  

Overige pl.  45  5  50    45  6  51   +1  

Totalen  350  101  451    

  

374 101  475  +24  

Leden die overleden zijn in 2019   

Dhr. J. Bruikman (erelid)  Rijen; Dhr. F. van Dongen, Gilze; Dhr.  Govert Klijs, Gilze; Dhr.  P. van Glabbeek,  Oosterhout   

Mevr. Theeuwes-Meyvis, Gilze ; Dhr. C. Michielsen, Gilze; Dhr. B. Cornelissen, Gilze 

 

Vrijwilligers:  

Op de peildatum van 1 november registreerden we 75 vrijwilligers, verdeeld over zestien werkgroepen, te weten bezorgers, 

bibliotheek, boekendistributie, digitaliseren kadasterkaarten, facilitaire dienst, ICT, genealogie, kerststal, redactie De Mulder, 

tentoonstelling, tuin en gebouw, Tijdmachine/Wiki, regiocanon, archeologie, “Ut Taolgenootschap” en de projectgroep 

‘Documentaire’.  
Het bestuur bedankte de vrijwilligers op de vrijwilligersavond van 22 november jl. tijdens een gezellig samenzijn met een hapje 

en een drankje in ons heemgebouw. Er waren ± 45 vrijwilligers aanwezig.  

  

Bestuur:  

Het bestuur kwam in 2019 11 keer bijeen voor een reguliere vergadering en kwam daarnaast in een kleinere samenstelling 

bijeen als dit noodzakelijk was. 28 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 30 jan. 2019.  

 

Lezingen:  

In 2019 hielden we vijf lezingen. Ook werd een lezing buiten het heemgebouw en toegankelijk voor leden en niet leden 

gehouden in de Schakel in Gilze. We waren blij verrast met het grote aantal (ca. 120) bezoekers. Bij lezingen in het 

heemgebouw haalden we een gemiddelde van 35 bezoekers.  

  

De Lezingen hadden de volgende onderwerpen:  

26 februari : “Het spel Carnaval” door Frank Timmers uit Prinsenbeek 

26 maart: “De Eerste Wereld oorlog” door Dr. Jan L.C. van Oudheusden 

23 april: “Je bent jong en je wilt wat” door Kitty de Leeuw 

27 november: openbare lezing in de Schakel te Gilze over de bevrijding van Brabant door Prof. Dr. W. Klinkert 

17 december: “Wezen en waarde van het Brabants dialect” door Prof. Dr. Jos Swanenberg.  
 

Muziekavond:  

De jaarlijkse muziekavond werd gehouden op vrijdag 27 september bij “de Hooikar” in Gilze met medewerking van “Taaftere. 
Er waren ± 80 leden aanwezig op deze gezellige avond.  
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Extra activiteit:  

Op woensdag 6 juni gingen we naar de “Traditiekamer” op de Vliegbasis Gilze Rijen.  De “Traditiekamer” is het museum met de 

geschiedenis van ‘onze’ vliegbasis en de omgeving  en vertelt onder andere het verhaal van de vliegbasis zelf. De Traditiekamer 

laat ook zien welke rol de vliegbasis heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart. 

  

Excursie:  

De jaarlijkse excursie heeft op 15 juni 2019 plaatsgevonden. Ons reisdoel was Bergen op Zoom waar een bezoek werd gebracht 

aan de Brabantse Wal en na een lunch een stadswandeling werd gemaakt door Bergen op Zoom. Er gingen ± 60 mensen mee. 

  

Publicaties  

Dit jaar zijn er vier nummers van De Mulder verschenen, te weten de nummers 149 (jan 2019) tot en met 152 (Okt. 2019). Dit 

jaar publiceerden we met grote regelmaat stukken, mede ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, in het  Weekblad Gilze en 

Rijen en er verschenen ook artikelen van de Heemkring in de regionale pers.    

  

In 2019 zijn onder meer de volgende onderwerpen in publicaties aan de orde geweest:  

- De documentaire “Overleven in de schaduw van het vliegveld” 

- inloopuren genealogie en ‘Stamboom café’  
- heemtuin (Smidse) 

- Lezingen voor leden en niet-leden  

- nieuws op de website  

- interviews met actieve leden  

- vacatures  

- boeken in de webwinkel  

- artikelen uit De Mulder  

- kerststal   

- Tijdmachine Gilze en Rijen  

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

- Facebook   

- Zeven weken een volledige pagina in Weekblad Gilze en Rijen (Tweede Wereldoorlog / Documentaire)  

 

Tentoonstelling: 

In de eerste helft van 2019 kon de tentoonstelling “De jaren zestig” nog bezocht worden. Op 1 november werd  de nieuwe 

tentoonstelling ‘Bevrijding en opbouwjaren’ in het kader van 75 jaar bevrijding geopend. Deze tentoonstelling wordt door jong 

en oud goed bezocht. 

  

75 jaar bevrijding 

In het kader van 75 jaar bevrijding heeft Heemkring Molenheide diverse activiteiten ontwikkeld: 

- Een documentaire 1940-1945. 5 voorstellingen met in totaal naar schatting 1.800 bezoekers 

- Herinneringsfietsroute 

- Boek met persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog 

- Tentoonstelling ‘Bevrijding en wederopbouw’  
- Lezingen 

 

Nieuwsbrief:  

Er verschenen in 2019 in totaal 11 nieuwsbrieven en evenzoveel reminders voor gemiddeld 455 leden. In totaal hebben we 

395 adressen voor leden en familieleden, waarvan er 328 de nieuwsbrief per e-mail ontvangen.  

  

Onze sponsors in 2019:  

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

Ouweland ontwerp (creatieve vormgeving), 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 2020  

Kees Tijs en Floor Hartog (secretariaat)  


