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Jaarverslag secretariaat 2012
Leden:
Zoals elk jaar beginnen we ook dit jaar weer met de belangrijkste mensen van de heemkring en dat zijn de leden.
Het ledental kende een toename van 8 volgens onderstaand staatje:

Gilze
Rijen
Molenschot
Hulten
Overige pl .
Totalen

leden
176
100
10
3
42
331

1-1-2012
gezinsleden
57
30
2
1
3
93

totaal
233
130
12
4
45
424

leden
180
101
11
4
42
338

1-1-2013
gezinsleden
60
29
2
1
2
94

totaal
240
130
13
5
44
432

verschil
+7
0
+1
+1
-1
+8

Helaas is in 2012 ons lid; de heer J. Oomen uit Gilze ons ontvallen.
Vrijwilligers:
Op de peildatum van 1 november registreerden we 68 vrijwilligers, verdeeld over dertien werkgroepen, te weten
bezorgers, bibliotheek, boekendistributie, canon, digitaliseren kadasterkaarten, facilitaire dienst, ICT , genealogie,
kerststal, redactie De Mulder, tentoonstellingcommissie, tuin en gebouw. Aan het einde van het jaar is men
begonnen met het opstarten van de werkgroep ‘tijdmachine’ en de werkgroep archeologie. De werkgroep canon
zal worden opgeheven.
Het bestuur bedankte de vrijwilligers op de vrijwilligersavond van 23 november jl. tijdens een gezellige avond met
een heemkundige quiz en hapjes en drankjes in ons eigen heemgebouw.
Bestuur:
Het bestuur kwam in 2012 elf keer bijeen.
42 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 25 januari 2012. Statutair aftredende
bestuursleden waren: Bert Willemen, Jos Kokx en Gonnie Cornelissen. Alleen Gonnie was herkiesbaar en is ook
herkozen. Lenie Schuermans, die vanaf 1 november 2010 functioneerde als coördinator documentatiecentrum,
heeft een zware functie bij KBO Rijen aanvaard en kan dit niet meer combineren met haar werk voor onze
heemkring. In juni 2012 is zij afgehaakt.
Mariëlle van Hezewijk heeft het bestuur verzocht in 2012 naar een nieuw çommunicatie-/publicatiemens uit te
kijken. Zij blijft beschikbaar voor op stapel staande nieuwe projecten en voor de canon. Omdat de
communicatiefunctie een van de belangrijkste van de vereniging is, en er momenteel geen geschikte kandidaten
zijn, vraagt het bestuur de vergadering een mandaat om deze functie tussentijds met een nieuw bestuurslid in te
vullen en bij de volgende algemene ledenvergadering voor te dragen. Het bestuur is door de algemene
ledenvergadering gemandateerd om deze vacature in te vullen.
Lezingen:
In 2012 hielden we vijf lezingen met een gemiddelde van veertig bezoekers.
14 februari
‘Van lust, spot en zinnelijk genot’ door Piet van Hees
15 maart
‘Het eerste vliegtuig in Alphen’ door Jan van Eijck
17 april
‘Van Molendwang tot recht van wind’ door Prof. Simon van Wetten
07 november ‘Genieten van fruitbomen’ door Gebroeders Dilven
18 december
‘Bredanaars op de vlucht’ door Peter Haagh (na opening kerststal)
De jaarlijkse muziekavond werd vervangen door de jubileumviering.

Extra activiteiten:
- Zaterdag 21 april: Een natuurwandeling vanuit de ‘Leemputten’ in Rijen.
Onder deskundige leiding van Jan Theunissen, het was erg leuk en leerzaam.
- In 2012 brachten we met 34 personen een bedrijfsbezoek aan Bregil, Lange Wagenstraat 57 in Gilze.
Bregil is gespecialiseerd in de toelevering van kleine en middelgrote constructieonderdelen voor veel
verschillende toepassingen. Een hartelijke ontvangst en een goede uitleg met rondleiding door de fabriek
leverde weer een erg zinvolle excursie op.
- 3 juni organiseerden we een Open Dag met als doelstelling onze heemkring te presenteren aan de
‘buitenwacht’ en het vrijwilligerskorps uit te kunnen breiden. We mochten een beperkt aantal nieuwe
vrijwilligers verwelkomen. Een succes dus..
Excursie:
Zaterdag 16 juni ging onze excursie naar het historische stad Mechelen in België. Na koffie met gebak konden de
deelnemers ieder hun eigen gang gaan in het museum dat voor velen hun eigen prille jeugd deed herleven.
Daarna waren we te gast in Restaurant Theatrium, tegenover de Sint Rombouts kathedraal, waar ons een
nostalgische maar heerlijke lunch werd geserveerd. Na de versterking van de inwendige mens volgden we,
verdeeld over verschillende groepen en onder leiding van gidsen, een interessante stadswandeling. Al met al
weer een excursie die we tot de top tien mogen rekenen.
Jubileumviering:
Het zevende lustrum werd op vrijdag 28 september op een grandioze wijze in De Schakel in Gilze gevierd. Jan de
Vet werd als erelid benoemd tijdens een koffietafel voor zo’n 150 leden. Daarna was er entertainment door Lya
de Haas en Hennie Korsten
Publicaties
Zoals elk jaar zijn er weer vier nummers van De Mulder verschenen, te weten 123 tot en met 126 waarvan de
laatste geheel gewijd was aan het afscheid van Jan de Vet die in het verleden een erg grote bijdrage aan ons
succesvol kwartaalblad heeft geleverd.
Ook publiceerden we met grote regelmaat in Weekblad Gilze Rijen en er verschenen ook artikelen over de
heemkring in de regionale pers.
In 2012 zijn ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
tentoonstelling ‘Paardensport’
inloopuren genealogie
heemtuin
canon
nieuws op de website
het jubileum
interviews met actieve leden
vacatures
boeken in de webwinkel
Mulder
kerststal
uitgave boek “De historische canon van Gilze en Rijen” (een bestseller)
Daarnaast sturen we persberichten naar BN De Stem, Brabants Dagblad, Omroep Brabant, Brabant 10, Kanton,
Kabelkrant en Net 58. Deze media nemen regelmatig berichten van ons over.
Nieuwsbrief:
Er verschenen in 2012 in totaal tien nieuwsbrieven voor 430 leden.
In totaal hebben we 330 adressen, waarvan er 230 de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en in 100 gevallen de
nieuwsbrief nog aan huis wordt bezorgd. Bezorging 60 in Gilze, 29 in Rijen en 11 per post.

Canon:
Op woensdag 14 november werd in het gemeentehuis het eerste exemplaar door de voorzitter van de werkgroep
aangeboden aan burgemeester Boelhouwer en ging ook vanaf dat moment in de verkoop en bleek uiteindelijk
weer een ‘topper’ te zijn.
Genealogie:
De belangstelling tijdens de inloopuren van de genealogiewerkgroep blijft onveranderd. Om aan de
regelmatigheid van de bezetting te kunnen blijven voldoen heeft de commissie het inloopschema aangepast tot
twee dinsdagmiddagen en twee maandagen per maand. Ook heeft de commissie nog tien extra openingen in het
leven geroepen voor een genealogieclub voor meer gevorderden.
Tentoonstelling:
Voor enkele personen van de tentoonstellingscommissie werd vooral de wisseling van de ene tentoonstelling en
de daarop volgende erg zwaar en moeilijk te combineren met hun dagelijks werk. Daarom zijn met tussenkomst
van het bestuur de start en einddata van een tentoonstelling aangepast en zijn er enkele vrijwilligers toegevoegd.
Ook zal met ingang van 2013 het voorzitterschap door Heinz Aarts worden neergelegd. In de toekomst zal de
tentoonstelling van april tot en met het daaropvolgend jaar februari lopen. Daarom zal de lopende
tentoonstelling ‘Paardensport’ nu doorlopen tot en met de eerste zondag van februari 2013.
Tuin en Gebouw:
Onze heemtuin met zo’n 250 inheemse plantensoorten heeft ook in 2012 weer ‘geschitterd’ tijdens de
openstellingen in de zomerperiode. Daarbij organiseerde de werkgroep Tuin en Gebouw nog enkele extra
activiteiten. De kerststal werd ook in 2012 opgebouwd en op 18 december geopend met, zoals gewoonlijk een
passend gedicht, voorgelezen door onze oud-voorzitter Jan Bruikman. Het gehele jaar door hebben de vrijwilligers
van de werkgroep gewerkt om de ‘garage en cachot’ om te bouwen tot een echte expositieruimte voor onze
heemkundige voorwerpen.
ICT:
De heren Ad Jacobs en Ad Vermeulen zijn verantwoordelijk voor de ICT binnen onze heemkring.
Ons e-mailadres is om praktische reden dit jaar gewijzigd in: info@heemkringmolenheide.nl
Website:
In 2010 is onze nieuwe website de lucht in gegaan. Ook in 2011 kregen we veel lovende reacties over de kwaliteit
van de site: www.heemkringmolenheide . En in 2012 waren er maar liefst 73.519 hits (bezoekers), gemiddeld 201
bezoekers per dag, wat een verdubbeling ten opzichte van 2012 is.
Onze sponsors in 2012:
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.
Kees Tijs (secretaris)

