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Ledenbestand    

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 2022 spectaculair gestegen. Een ongekende groei van 

50 leden. Vooral tijdens de Jumbo-actie met de historische plaatjes hebben zich veel nieuwe leden 

aangemeld. In het begin van 2022 bestonden er nog een aantal coronamaatregelen. Onze leden-

vergadering die wij traditioneel houden in de maand januari moest worden verplaatst naar maart.  

Onderstaand staatje laat de ledenverdeling per plaats in onze gemeente zien.  

  

 
 

Leden die overleden zijn in 2022    

Dhr. H. v. Dongen, Molenschot, Dhr. J. v. Kruijsbergen, Gilze, Dhr. J. Aarts, Rijen, Dhr. S. Bezouw, Rijen, 

Mevr. R. v.d. Boogaart-de Swart, Gilze, Dhr. T. v. Beek, Rijen, Dhr. G. v. Dongen, Gilze, Dhr. H. Klaasen, 

Dongen, Mevr. J. de Hoon, Rijen, Dhr. L. Embregts, Rijen. 

  

Vrijwilligers 

Op de peildatum van 1 november registreerden we 73 vrijwilligers, verdeeld over vijftien werkgroepen, 

te weten Bezorgers, Bibliotheek en Archief, Boekendistributie, Kadasterkaarten, Facilitaire dienst, ICT, 

Genealogie, Redactie De Mulder, Tentoonstelling, Tuin en gebouw, Tijdmachine/Wiki, Regiocanon, 

Archeologie, “Ut Taolgenootschap” en de projectgroep ‘Kamp Rijen’.    
Het bestuur bedankte de vrijwilligers op de vrijwilligersavond van 25 november jl. tijdens een gezellig 

samenzijn met Bingo met leuke prijsjes en een hapje en een drankje. Er waren 39 vrijwilligers aanwezig. 

   

Bestuur 

Het bestuur kwam in 2022 10 keer bijeen voor een bestuursvergadering en kwam daarnaast in 

een kleinere samenstelling bijeen als dit noodzakelijk was.  

26 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 9 maart 2022. 

 

Lezingen 

In 2022 konden we weer 3 lezingen organiseren. De lezingen werden gemiddeld door 35 leden 

bezocht. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 

29 maart: ‘De Tempeliers’ 
10 mei: ‘Onze eet en drinkgewoonten’ door Ineke Strouken 

17 oktober: ‘Moedige mensen in oorlogstijd’ door Piet Pruijssers 

 

1-1-2022 31-12-2022

leden gezinsl. totaal leden gezinsl. totaal verschil

Gilze 185 55 240 196 57 253 13

Rijen 130 27 157 151 34 185 28

Molenschot 14 2 16 15 3 18 2

Hulten 5 1 6 7 1 8 2

Overige pl. 42 3 45 47 3 50 5

376 88 464 416 98 514 50



 

 

45 jaar Heemkring Molenheide 

Op 16 september werd het 45-jarig bestaan van onze heemkring gevierd met een koffietafel, 

cabaretier Mark van de Veerdonk en after-party in de foyer met optreden van P.I.E.N. De avond 

werd door 150 leden bezocht. 

 

Excursie 

De jaarlijkse excursie heeft op 8 juli 2022 plaatsgevonden. Ons reisdoel dit jaar was Delft. Na de koffie 

werd een stadswandeling onder begeleiding van stadsgidsen gedaan. Na de lunch was er een 

rondvaart door de stadsgrachten. Daarna was er de mogelijkheid om te shoppen. Er waren 60 

deelnemers. 

  

Centrumplan Gilze 

Het centrumplan in Gilze is in 2022 opgeleverd. Door de wijziging van het heemkringperceel hebben 

wij de oude afhang moeten afbreken. Onze vrijwilligers hebben dit jaar een compleet nieuwe afhang 

gebouwd. De definitieve afronding zal in 2023 plaatsvinden. Door de wijzigingen wordt ook de 

heemtuin gerestyled. Tevens zetten wij daarbij in op duurzaamheid. We gaan het hemelwater van 

onze gebouwen infiltreren in onze heemtuin. Hiermee proberen zij zoveel mogelijk water op het 

perceel te houden alvorens af te voeren naar het gemeentelijk riool.  

 

Duurzaamheid. 

Ook in het gebouw zijn samen met onze gemeente maatregelen getroffen om het energieverbruik 

terug te dringen. Tevens zijn alle lampen vervangen door LED-verlichting.  

 

Jumbo spaaractie 

Dit jaar werd de jumbo spaaractie gehouden. De heemkring heeft voor deze actie de foto’s en teksten 
geleverd en het boek samengesteld. De actie liep van 14 september tot 8 november en het werd een 

overweldigend succes! Na 8 november hebben de samenstellers acties als ruildagen opgezet om 

zoveel mogelijk spaarders de mogelijkheid te bieden om het boek compleet te krijgen. Hiervoor 

moesten wel duizenden plaatjes worden uitgesorteerd. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers is dit 

mogelijk geweest. De volledige afronding van deze actie zal nog doorlopen tot in 2023. 

 

Archief 

Dit jaar is er intensief gewerkt om het papieren archief digitaal zichtbaar te maken via onze beeld- en 

archiefbank. In 2023 staat de afronding gepland.  

 

Bidprentjes 

Ook hier is in 2022 hard aan gewerkt. Alle bidprentjes zijn ingescand. Momenteel staan er 22.490 op 

onze beeld- en archiefbank.   

 

Kamp Rijen 

In 2022 is er gewerkt aan het afronden van de minidocumentaire en de vier 3D-annimaties. We 

wachten nog op toestemming van Defensie om een wandelroute te maken in het bosgebied in Rijen.  

 

Publicaties    

Dit jaar zijn er vier nummers van De Mulder verschenen, te weten de nummers 161 (januari 2022) tot 

en met 164 (december 2022). Het nummer in januari (nr. 161) was een themanummer over de Gilze-

Rijenbreuk. 

 

In 2022 zijn onder meer de volgende onderwerpen in publicaties aan de orde geweest:    

• Nieuws op de website    

• Artikelen uit De Mulder    

• Wiki Gilze en Rijen    

• Dialecten werkgroep ‘Ut Taolgenootschap’  



 

 

   

• Facebook  

• De Jumbo actie    

• Maandelijks een artikel op een volle pagina in Weekblad Gilze en Rijen.  

 

Documentaire 

Op verzoek hebben wij op 25 oktober in Cultureel Centrum de Boodschap de documentaire ‘Overleven 
in de schaduw van het vliegveld nog een keer vertoond. Aanwezig waren ca. 100 belangstellenden. 

 

Tentoonstelling:   

Op 2 september 2022 werd de tentoonstelling ‘Leer van Leer’ in aanwezigheid van 20 genodigden 
formeel geopend. De eerste openstelling was op zondag 4 september en loopt door tot december 

2023. 

    

Nieuwsbrief:    

Er verschenen in 2022 in totaal 14 nieuwsbrieven voor gemiddeld 500 leden. In totaal hebben we 428 

adressen voor leden en familieleden, waarvan er 400 de nieuwsbrief per e-mail ontvangen.   

 

Bezoek gemeenteraad en commissie Samenleving 

In oktober hebben de leden van gemeenteraad en commissie Samenleving een bezoek gebracht aan 

onze heemkring. Aan de hand van een presentatie hebben wij uitleg gegeven over onze doelstellingen 

en werkzaamheden.   

    

Regiovergadering Brabants Heem 

Eind oktober  2022 waren wij gastheer voor de vergadering van heemkundekringen uit onze regio.  

 

Onze sponsors in 2022:    

Global-e voor de webhosting. Ouweland ontwerp (creatieve vormgeving), Veldsink-Roelands en 

Damen-De Kort-van Tuijl notarissen, maken  De Mulder mede mogelijk. Rabobank Gilze sponsorde via 

de clubkascampagne onze heemkring.     

    

    

Gilze en Rijen januari 2023,   

Floor Hartog (secretaris)    


