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Nieuwsbrief:  januari 2021  
 

 

 

Nieuwjaar 2021 
Wij wensen alle leden een bijzonder gezond en voorspoedig 2021 toe. Uiteraard hopen wij elkaar zo 

spoedig mogelijk bij de activiteiten van onze heemkring te mogen ontmoeten.  

 

Ledenvergadering 
Jaarlijks houden wij onze algemene ledenvergadering zo tegen eind januari. In deze ledenvergadering 

legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. Wij kijken terug naar de doelstellingen 

die we hadden staan voor dat jaar, andere belangrijke dingen die plaatsgevonden hebben en 

uiteraard de verantwoording over de financiën. Ook presenteert het bestuur haar plannen voor het 

nieuwe jaar en de daarbij horende begroting. Namens de leden brengt de kascommissie verslag uit 

van haar bevindingen over het door het bestuur gevoerde financiële beleid.   

 

Het bestuur heeft gemeend deze vergadering begin dit jaar niet te laten doorgaan. We zouden het 

kunnen doen via een digitale bijeenkomst, maar zijn van mening dat we dan toch een groot aantal 

(vaste) bezoekers te kort doen, aangezien zij niet beschikken over digitale mogelijkheden.  

We stellen voor, zodra de mogelijkheid zich voordoet, een fysieke bijeenkomst met meer leden te 

houden. Wij hopen op begrip van jullie kant.    

 

Zoals bekend heeft de kascommissie van de leden opdracht gekregen om jaarlijks de financiën van de 

vereniging te controleren en daarvan verslag te doen. Wij hebben de commissie gevraagd deze 

controle namens de leden nu te doen.  

 

Heemactiviteiten seizoen voorjaar 2021  
De huidige omstandigheden maken het nu niet mogelijk om lezingen en andere bijeenkomsten te 

houden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Zodra iets organiseren weer acceptabel wordt, 

informeren wij jullie hier zo spoedig mogelijk over. Ons heemgebouw is nu in elk geval tot 9 februari 

2021 gesloten.  

 

Wij verwelkomen onderstaande nieuwe leden:  
G. van Beijsterveldt. Gilze    

J. Lugtenberg, Rijen 

P. van Engelen, Gilze 

R. Mol, Geldrop  

 

Overleden 
C. van Engelen, Gilze  

 

De nieuwsbrief via mail ontvangen?  
Meer dan 85% van onze leden ontvangt de nieuwsbrief via de email. Wilt u ook snel op de hoogte 

worden gebracht van nieuws en ontwikkelingen binnen de vereniging, stuur dan uw emailadres naar 

de secretaris via info@heemkringmolenheide.nl  
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Beeldbank  
Graag willen wij jullie weer wijzen op uitbreidingen die onze vrijwilligers op onze beeld- en 

archiefbank gezet hebben. 

Momenteel hebben wij de volgende rubrieken op onze beeld- en archiefbank staan: 

- Foto’s    (bijna 9.000 foto’s) 
- Boeken  (bijna 1.600 titels) 

- Audio   ( > 20 berichten , nog in ontwikkeling. Voor het maken van podcasts zoeken 

-                            wij nog vrijwilligers)  

- Video  (meer dan 75 stuks) 

- Voorwerpen  (meer dan 350 voorwerpen in onze collectie)  

- Bidprentjes  (intussen meer dan 10.000 bidprentjes) 

- Documenten (bijna 900 documenten. Een groot deel daarvan zijn labels van onze 

archiefdozen, die laten zien wat de inhoud van die dozen is.  Heb je belangstelling voor de 

inhoud van zo’n doos dan kun je die tijdens de openingsuren op dinsdagmorgen komen 

bekijken. Uiteraard in normale tijden!    

 

Nieuw is dat we een reactieformulier toegevoegd hebben aan onze beeldbank.  Belangstellenden 

kunnen reacties of aanvullingen  op een foto of tekst geven . Hierdoor wordt onze collectie nog 

beter.  

 

Vooraankondiging 

 
Begin februari 2021 lanceren wij onze nieuwste uitgave, ‘Verdwenen 

tentenstad op de hei’; Militairen en bevolking in Gilze en Rijen 

bij de Belgische afscheiding 1830-1839. Als lid van onze vereniging 

ontvangt u het boek binnenkort gratis in de bus! U krijgt het in plaats van 

de Mulder van het eerste kwartaal.  

 

 

Deze uitgave over het legerkamp bij Rijen is een bijzonder en boeiend boek over de historie van onze 

gemeente in die periode en over de grote impact die het kamp op de inwoners van de dorpen in 

onze gemeente heeft gehad. Een boek ook met veel sprekende afbeeldingen. Schrijver van dit alles is 

historicus (en vrijwilliger van onze heemkring) Kees van der Heijden uit Rijen. De verkoop (à 15 euro) 

gaat straks, als de winkels weer open zijn,  via Novy in Gilze en Bruna in Rijen. Ook via de webshop 

van de heemkring is het boek verkrijgbaar. 

 

 

 

 


