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Jaarverslag secretariaat 2015 
 
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 2015 weer precies gelijk gebleven terwijl er toch 52 mutaties zijn genoteerd. 
Een en ander volgens onderstaand staatje: 
 

  1-1-2015     31-12-2015   

 leden gezinsleden totaal  leden gezinsleden totaal verschil 

Gilze 177 61 238  176 58 234 -4 

Rijen 106 25 131  112 27 139 +8 

Molenschot 10 2 12  10 2 12 0 

Hulten 4 1 5  4 1 5 0 

Overige pl . 42 2 44  39 1 40 -4 

Totalen 339 91 430  341 89 430 0 
         

Helaas hebben wij in 2015 afscheid moeten nemen van de volgende overleden leden:  
 
Mevr. van Kruysbergen-Kock Gilze 
Mevr. Wenselaars-Swolfs Gilze 
Dhr. Gerard Boomaars  Gilze 
Dhr. Ad Daanen   Gilze 
Dhr. B. Vermolen  Gilze 
Dhr. Pater Brekelmans  Breda 
Dhr. G. Haagh   Rijen 
Dhr. Adriaan van Riel  Alphen 
 
Vrijwilligers: 
Op de peildatum van 1 november registreerden we 65 vrijwilligers, verdeeld over veertien werkgroepen, te weten 
bezorgers, bibliotheek, boekendistributie, digitaliseren kadasterkaarten, facilitaire dienst, ICT, genealogie, 
kerststal, redactie De Mulder, tentoonstellingcommissie, tuin en gebouw en de werkgroep tijdmachine.   
Het bestuur bedankte de vrijwilligers op de vrijwilligersavond van 20 november jl. tijdens een gezellig samenzijn 
met een  hapje en een drankje en een fotozoekspel in ons eigen heemgebouw. Er waren 39 vrijwilligers aanwezig. 
 
Bestuur: 
Het bestuur kwam in 2015 twaalf keer bijeen voor een reguliere vergadering en had ook een brainstormsessie.  
32 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 28 januari 2015. Statutair aftredende bestuursleden 
waren: Gonnie Cornelissen en Ad Jonkers. Op de vraag of beiden herkiesbaar wilden zijn, antwoordden zij 
bevestigend. De vergadering was unaniem akkoord met de verlenging van hun bestuursperiode van weer drie 
jaar. Het bestuur had ten tijde van de vergadering nog geen kandidaat voor een vacature. Zij vroeg de algemene 
ledenvergadering het mandaat om -indien nodig - in de loop van 2015 een vacature in te vullen. Formele 
benoeming zou dan in de volgende ledenvergadering moeten plaatsvinden. Sinds juni 2015 is Dhr. Floor Hartog 
tot het bestuur toegetreden en is het secretariaat gesplitst in een statutair secretariaat en in ledenadministratie 
en activiteitenorganisatie. Floor Hartog zal in de ledenvergadering van 2016 worden voorgedragen.  
Het bestuur organiseerde dit jaar een vergadering met de coördinatoren van alle werkgroepen.  Een en ander 
blijkt een positieve uitwerking te hebben op het functioneren van de werkgroepen en de onderlinge 
samenwerking. 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
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Lezingen: 
In 2015 hielden we acht lezingen. Weer hielden we lezingen buiten ons eigen heemgebouw  en ook toegankelijk 
voor niet-leden, te weten een keer in De Boodschap in Rijen en twee keer in De Schakel in Gilze. 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: 
2 maart ‘Luchtoorlog WO I’ in De Schakel in Gilze door Generaal b.d. D. Starink 
3 maart ‘Luchtoorlog WO I’ in De Boodschap in Rijen door Generaal b.d. D. Starink 
17 maart ‘De meidenkist’ door Cees Prinsen 
22 april ‘Napoleon’ door Jean Dewaerheid 
16 sept. ‘Gerstenat en zijn geneugten’ door Frans Smits van Waesberghe 
20 okt. ‘Willem Pastoors, Keurig, Kwiek en Katholiek’ door Hans van Eeden 
11 nov. ‘De geboorte van Gilze’ in de Schakel in Gilze door Jan Hoevenaars 
16 dec. ‘Het ontstaan van de kerststal’ door mevr. Timothy van den Haak 
 
Muziekavond: 
De jaarlijkse muziekavond werd gehouden op vrijdag 9 oktober bij ‘De Hooikar’ in Gilze met medewerking van de 
muziek- en cabaretgroep ‘De Kachel Aon’. Er waren 90 leden aanwezig op de zeer gezellige avond. 
 
Extra activiteit: 
Woensdag 3 juni waren we te gast bij JKV/Margriet Brand chocolade in Gilze. Hoewel dit bedrijf niet direct met 
het historisch en economisch verleden te maken heeft, wordt het verwerken van chocolade al vele jaren in onze 
gemeente gedaan. Ook de unieke verzameling van chocoladevormen van zowel kunststof als metaal waren in het 
museum zeer bijzonder. Zo’n 30 deelnemers hebben genoten van de gastvrijheid en de zeer interessante excursie 
die we bij JKV/Margriet Brand chocolade mochten meemaken. 
 
Excursie: 
Ons reisdoel in 2015 was het Brabantse Heusden aan de Maas. Dit keer niet zo ver weg maar we gingen met maar 
liefst 84 deelnemers naar dit mooie vestigingsstadje. Na het genot van een kop koffie met iets lekkers erbij 
hadden we, in groepen verdeeld en onder leiding van gidsen, een interessante stadswandeling. Daarna nog een 
rondvaart met daarbij een heerlijke broodjeslunch. Kortom weer een gezellige en goed geslaagde dag. 
 
Publicaties 
Zoals elk jaar zijn er weer vier nummers van De Mulder verschenen, te weten de nummers 135 tot en met 138. 
Ook publiceerden we met grote regelmaat in Weekblad Gilze en Rijen en er verschenen ook artikelen over de 
heemkring in de regionale pers. Henk van Oosterwijk verzorgt de publicaties.  
 
In 2015 zijn ondermeer de volgende onderwerpen in publicaties aan de orde geweest: 
-  tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’ 
- 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  
-  heruitgave boeken  “Vijf Jaar Luchtfront” 
- Uitgave van het boek “Herinneringen uit mijn jeugd” door Jan de Vet 
- Liberation Route 
- tijdmachine Gilze en Rijen 
- website WO II Gilze en Rijen 
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- 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 
dit jaar erg hard gewerkt en de eerste vijf onderwerpen zijn 16 januari 2015 ‘gelanceerd’ op een speciale 
website via het Regionaal Archief Tilburg. De gemeente ondersteunt hierbij. De werkgroep gaat door met 
aanvullingen van nieuwe items.  

 
Nieuwsbrief: 
Er verschenen in 2015 in totaal twaalf nieuwsbrieven en evenzoveel reminders voor 430 leden. 
In totaal hebben we 340 adressen voor leden en familieleden, waarvan er 273 de nieuwsbrief per e-mail 
ontvangen en 74 leden aan huis. Bezorging 55 in Gilze, 19 in Rijen en  9 per post. 
 
Genealogie: 
De belangstelling tijdens de inloopuren van de genealogiewerkgroep is dalende; mensen kunnen heel veel op 
internet vinden. Daarom heeft de commissie  het inloopschema aangepast tot een dinsdagmiddag en een 
maandagavond per maand. Wel is een proef gestart om op zondag tijdens de tentoonstelling op zondag open te 
zijn. Ook houdt de commissie vast aan de tien extra openingen voor de genealogieclub voor meer gevorderden. 
Ook hebben enkele leden zich verdiept in het programma Aldfaer  zodat men in de toekomst op bredere terrein 
informatie kan leveren naar buiten, men denkt zelfs aan cursussen  voor leden en niet-leden.  
 
Tentoonstelling: 
De tentoonstellingscommissie ‘draaide’ prima. In 2015 had men de tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’; er 
werden ruim duizend bezoekers ontvangen, inclusief alle leerlingen van Basisschool De Wildschut. Ook de 
samenwerking met ‘Tuin en gebouw’ loopt goed. Voor 2016 heeft men de tentoonstelling ‘Speelgoed van toen’. 
 
Tuin en Gebouw: 
Onze heemtuin met zo’n 260 inheemse plantensoorten heeft ook in 2015 weer ‘geschitterd’ tijdens de 
openstellingen in de zomerperiode. In 2014 vierde de heemtuin het 25-jarig bestaan door bij elke openingsdag 
een activiteit te organiseren.  
De kerststal werd ook in 2015 opgebouwd en op 15 december geopend met, zoals gewoonlijk een passend 
gedicht, voorgelezen door onze oud-voorzitter en erelid Jan Bruikman. De ombouw van  ‘garage en cachot’  tot 
een echte expositieruimte is in 2015 uitgebreid en officieel geopend tijdens open-tuinen-dag van zeven juni. Bij 
die gelegenheid ontvingen zeven vrijwilligers te weten: Jos Botermans, Kees Huijbregts, Tom Smeekens, Wim van 
den Ouweland, Jac van Kruiijsbergen, Theo van Opstal en Koos van Gils een molensteentje, een uiting van 
waardering voor vele jaren inzet voor onze heemkring.   
 
Liberation Route 
De Liberation Route loopt door heel Europa. De route volgt het pad dat de geallieerden bewandelden tijdens de 
bevrijding van Europa. De route begint bij Normandië en loopt via Noord-Brabant, Nijmegen, Arnhem en de Zuid-
Veluwe richting Berlijn. Deze gebieden speelden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een hoofdrol op het 
wereldtoneel. In Nederland laat de Liberation Route u beleven wat zich in 1944 en 1945 afspeelde in Noord-
Brabant, rondom Arnhem en Nijmegen en op de Veluwe. Op ruim tachtig locaties in de wijde omgeving staan 
deze zogenoemde luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de indrukwekkende 
belevenissen van één of meerdere personen in de jaren 1944-1945. Op de website van de Liberationroute kun je 
een tekst lezen over die locaties. Ook de gemeente Gilze en Rijen doet mee. Een speciale ad-hocwerkgroep van 
onze heemkring leverde in 2014 teksten aan en adviseerde over locaties. De luisterpalen zijn op drie locaties in 
onze gemeente geplaatst: 
- op het Bisschop de Vetplein (bij de waterput) in Gilze  
- bij café/eeterij 't Vermaeck in Rijen 
- bij restaurant Stad Parijs in Hulten 
Op vrijdag 24 april 2015 is dit project voor Gilze en Rijen officieel in gebruik gesteld door Burgemeester 
Boelhouwer 
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ICT: 
De huidige servers zijn aan vervanging toe. Hiervoor werden in de loop van 2015 zgn. NAS-schijven aangeschaft. 
Dit nieuwe systeem zal begin 2016 operationeel worden.  
 
Digitalisering foto’s, films, documenten. 
Na jaren van wachten op een goed registratiesysteem is nu door Erfgoed Brabant een besluit hierover genomen. 
Vanaf begin 2016 kan een begin gemaakt worden met het beschrijven van de foto’s.  
  
Onze sponsors in 2015: 
Global-e voor de webhosting en de dagelijkse beveiliging van computergegevens. 
Ouweland ontwerp (creatieve vormgeving), Kin Installatietechniek, Vermeer Architecten bv en Van Dorst TOYOTA 
maakten ons kwartaalblad De Mulder mede mogelijk. Rabobank Gilze sponsorde pc’s. 
 
Gilze en Rijen januari 2016 
Kees Tijs en Floor Hartog (secretariaat) 


