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Jaarverslag secretariaat 2013
Leden:
Zoals elk jaar beginnen we ook dit keer weer met de belangrijkste mensen van de heemkring en dat zijn natuurlijk
de leden. Het ledental kende voor de eerste keer in twintig jaar een teruggang, maar een teruggang van twee
leden is eigenlijk niet noemenswaardig. Een en ander volgens onderstaand staatje:

Gilze
Rijen
Molenschot
Hulten
Overige pl .
Totalen

leden
180
101
11
4
42
338

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

totaal
240
130
13
5
44
432

leden
184
102
10
4
39
338

1-1-2014
gezinsleden
59
26
2
1
3
91

totaal
243
128
12
5
42
430

verschil
+3
-2
-1
0
-2
-2

Helaas hebben wij in 2013 afscheid moeten nemen van de volgende leden:
Dhr. Frans Vissers
Dhr. A. Gijsbrechts
Dhr. Frans van Lisdonk
Mevr. van den Ouweland-Martens
Dhr. Jan de Vet

Korte Hoogstraat 7
Hoevenaarsstraat 31
van Bossehof 17
Laagstraat 29
van Beijsterveldthof 1

Molenschot
Gilze
Rijen
Rijen
Gilze

Vrijwilligers:
Op de peildatum van 1 november registreerden we 70 vrijwilligers, verdeeld over dertien werkgroepen, te weten
bezorgers, bibliotheek, boekendistributie, tijdmachine, digitaliseren kadasterkaarten, facilitaire dienst, ICT,
genealogie, kerststal, redactie De Mulder, tentoonstellingcommissie, tuin en gebouw Het bestuur bedankte de
vrijwilligers op de vrijwilligersavond van 22 november jl. tijdens een gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje in ons eigen heemgebouw.
Bestuur:
Het bestuur kwam in 2013 twaalf keer bijeen voor een reguliere vergadering en had ook een brainstormsessie.
35 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 30 januari 2013. Statutair aftredende bestuursleden
waren: Ben Robbers (penningmeester) en Kees Tijs (secretaris) en zij waren herkiesbaar en zijn ook herkozen. Als
nieuw bestuurslid in de functie van coördinator documentencentrum is op voordracht van het bestuur Frans
Seelen gekozen. Mariëlle van Hezewijk fungeert na de ALV als superviseer communicatie en ook als
bestuursafgevaardigde over de nieuwe werkgroep ‘tijdmachine’. Het publicatiewerk wordt uitgevoerd door ons
lid Henk van Oosterwijk. Op 2 oktober organiseerde het bestuur een vergadering met de coördinatoren van alle
werkgroepen.
Lezingen:
In 2013 hielden we vijf lezingen met een gemiddelde van veertig bezoekers.
20 februari
‘De heren van Nassau en hun kasteel in Breda’ door Boudewijn van Calseijde
20 maart
‘We zullen er ondanks alles de moed maar inhouden’ door:
Prof. Dr. A. Bijsterveld
10 april
‘Revolutionaire ontwikkelingen in de medische wereld van 19e en 20e eeuw’
door: Dhr. Dr. Jan van Eijck
23 oktober
‘Toen arm zijn nog een misdaad was’ door: Karel Goevart
18 december
‘Tweehonderd jaar koninkrijk’ door: Prof. Dr. Hugo Roos

De jaarlijkse muziekavond werd gehouden op vrijdag 27 september met medewerking van de muziek- en
cabaretgroep ‘Dongens Bont’ Er waren 83 leden aanwezig op de zeer gezellige avond.
Extra activiteit:
Zaterdag 27 mei werd een bezoek gebracht aan het museum ‘De Looierij’ in Dongen. We werden met
zevenentwintig leden verwelkomd met koffie en een ‘Dongense Broeder’. Een zeer interessante dag waarbij ons
lid Jan Boemaars als gids ons duidelijke uitleg gaf over de verschillende looiprocessen in het verleden.
Excursie:
Ons reisdoel in 2013 was het middeleeuwse Zuid-Hollandse stadje Oudewater tussen Woerden en Gouda gelegen
en dus in het groene hart van Nederland. Met 75 leden bezochten we het museum met de Heksenwaag en het
bekende Touwmuseum ‘De Baanschuur’. In een zonovergoten Oudewater genoten we te midden van het
jaarlijkse heksenfeest bij een kop koffie van een heerlijk plaatselijk stukje heksenkoek. Tussen de bezoeken aan de
musea genoten we ook nog van een goed verzorgde lunch. Al met al weer een dag die als bijzonder goed in de
boeken kan worden bijgeschreven.
Publicaties
Zoals elk jaar zijn er weer vier nummers van De Mulder verschenen, te weten 127 tot en met 130 waarbij in
uitgave 126 uitgebreid is stilgestaan bij het werk van dertig jaar Jan de Vet. Hij heeft in het verleden een erg grote
bijdrage aan ons succesvol kwartaalblad geleverd. In uitgave 129 moest de redactie al een In Memoriam voor Jan
schrijven.
Ook publiceerden we met grote regelmaat in Weekblad Gilze Rijen en er verschenen ook artikelen over de
heemkring in de regionale pers.
In 2013 zijn ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
tentoonstelling ‘Gezondheid van Toen’
inloopuren genealogie
heemtuin
canon
nieuws op de website
interviews met actieve leden
vacatures
boeken in de webwinkel
Mulder
kerststal
uitgave boek “De historische canon van Gilze en Rijen” (een bestseller) die in 2012 is uitgegeven, maar in
2013 nog steeds in de belangstelling staat.
Daarnaast sturen we persberichten naar BN De Stem, Brabants Dagblad, Omroep Brabant,
Brabant 10, Kanton en Net 58. Deze media nemen regelmatig berichten van ons over.
De voormalige werkgroep van de canon is - met uitbreiding van leden - in 2013 begonnen aan de ‘tijdmachine’,
de geschiedenis van onze gemeente op een digitale tijdlijn. Deze verschijnt straks op een speciale website via het
Regionaal Archief Tilburg. De gemeente faciliteert.
Nieuwsbrief:
Er verschenen in 2013 in totaal tien nieuwsbrieven voor 430 leden.
In totaal hebben we 330 adressen voor leden en familileden, waarvan er 255 de nieuwsbrief per e-mail ontvangen
en in 105 gevallen de nieuwsbrief nog aan huis wordt bezorgd. Bezorging 60 in Gilze, 25 in Rijen en 10 per post.
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:
Na een korte tijd van interim voorzitterschap van Bert Wagemakers is Frans van Loon met ingang van de nieuwe
tentoonstelling gaan functioneren als voorzitter van de werkgroep.
De start- en einddatum van de tentoonstelling is aangepast. Onze tentoonstellingen lopen nu van april tot en met
februari het jaar daarop.

Tuin en Gebouw:
Onze heemtuin met zo’n 250 inheemse plantensoorten heeft ook in 2013 weer ‘geschitterd’ tijdens de
openstellingen in de zomerperiode. De openingstijden werden aangepast aan de openingstijden van de
tentoonstelling. Daarbij organiseerde de werkgroep Tuin en Gebouw nog enkele extra activiteiten. Tevens werd in
2013 een computergestuurd beregeningssysteem voor de heemtuin aangelegd. De kerststal werd ook in 2013
opgebouwd en op 18 december geopend met, zoals gewoonlijk een passend gedicht, voorgelezen door onze oudvoorzitter 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 hetgeen nu volledig is
afgerond.
ICT:
De heren Ad Jacobs en Ad Vermeulen zijn met Bert Wagemakers verantwoordelijk voor het ICT-gebeuren van
onze heemkring. In 2013 is net als in vorige jaren gezocht naar een goede manier of programma om ons erfgoed
digitaal op te slaan. Het bestuur heeft besloten dit nu in samenwerking met Erfgoed Brabant te kunnen
verwezenlijken en dat in 2014 te realiseren.
Website:
In 2010 is onze nieuwe website de lucht in gegaan. Ook in 2013 kregen we veel positieve reacties over de
kwaliteit van de site: www.heemkringmolenheide . En in 2013 waren er maar liefst 102.132 hits (bezoekers),
gemiddeld 280 bezoekers per dag, wat een stijging van 39% ten opzichte van 2012 betekent.
Onze sponsors in 2013:
Global-e voor de webhosting en de dagelijkse beveiliging van computergegevens. Rabobank Gilze sponsorde met
een donatie. Ouweland ontwerp (creatieve vormgeving), Kin Installatietechniek, Vermeer Architecten bv en Van
Dorst TOYOTA maakten ons kwartaalblad De Mulder mede mogelijk.

Kees Tijs (secretaris)

