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Jaarverslag secretariaat 2014
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 is in 2014 precies gelijk gebleven terwijl er toch 52 mutaties zijn genoteerd. Een en
ander volgens onderstaand staatje:

Gilze
Rijen
Molenschot
Hulten
Overige pl .
Totalen

1-1-2014
leden gezinsleden
184
59
102
26
10
2
4
1
39
3
339
91

totaal
243
128
12
5
42
430

1-1-2015
leden gezinsleden
177
61
106
25
10
2
4
1
42
2
339
91

totaal
238
131
12
5
44
430

verschil
-5
+3
0
0
+2
0

Helaas hebben wij in 2014 afscheid moeten nemen van de volgende overleden leden:
Dhr. Hein Broks
Dhr. Ben Mulder
Mevr. Hoevenaars –Veroude
Dhr. Jos de Vet
Dhr. Piet Graafmans
Dhr. Johan Jacobs
Mevr. Lotens

Gilze
Gilze
Rijen
Gilze
Gilze
Gilze
Gilze

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 21 november jl. tijdens een
gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en een fotozoekspel in ons eigen
heemgebouw.
Bestuur:
Het bestuur kwam in 2014 elf keer bijeen voor een reguliere vergadering en had ook een
brainstormsessie. Tussentijds (eind september) is bestuurslid Frans Seelen op eigen verzoek
uit het bestuur getreden.
35 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 22 januari 2014. Statutair aftredende
bestuursleden waren: Bert Wagemakers en Mariëlle van Hezewijk. 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 organiseerde dit
jaar twee vergaderingen met de coördinatoren van alle werkgroepen. Te weten op 7 mei en 27

1

oktober. Een en ander blijkt een positieve uitwerking te hebben op het functioneren van de
werkgroepen en de onderlinge samenwerking.
Lezingen:
In 2014 hielden we vijf lezingen. Voor het eerst hebben we lezingen buiten ons eigen
heemgebouw gehouden en ook toegankelijk voor niet-leden, te weten twee keer in De
Boodschap in Rijen. We waren blij verrast door het grote aantal bezoekers. De eerste keer
hadden we zo’n negentig toehoorders en de tweede keer meer dan honderd mensen in de zaal.
In het heemgebouw haalden we zoals gewoonlijk een gemiddelde van veertig bezoekers.
25 februari
‘Koorts en Honger’ door Dr. Henk van den Broek
18 maart
‘De bende van de Witte Veer’ door Han Verschure
16 april
‘Begin Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden’ door: Dr. Jan Schulten
28 oktober
‘Al 70 jaar bevrijd’ door Adriaan van Riel en Peter van Opstal (heemkringleden)
23 december ‘Gezinnen XXL (na opening kerststal) door Ad Rooms
De bovengenoemde lezingen van 16 april en 28 oktober waren in De Boodschap
De jaarlijkse muziekavond werd gehouden op vrijdag 19 september bij ‘De Hooikar’ in Gilze met
medewerking van de muziek- en cabaretgroep ‘De Die en Ik’ Er waren 80 leden aanwezig op de
zeer gezellige avond.
Extra activiteit:
Woensdag 21 mei waren we te gast bij Promens in Rijen. Hoewel dit bedrijf niet direct met het
historisch en economisch verleden te maken heeft, is de kunststofverwerking al meer dan vijftig
jaar een belangrijke bedrijfstak in onze gemeente. Zo’n 25 deelnemers hebben genoten van de
gastvrijheid en de zeer interessante excursie die we bij Promens mochten ontvangen.
Excursie:
Ons reisdoel in 2014 was de middeleeuwse Zeeuwse Hoofdstad Middelburg. Met 74 leden
bezochten wij op zaterdag 28 juni deze mooie middeleeuwse stad.
Na het genot van een gezamenlijke kop koffie met Zeeuwse babbelaar hadden we, in groepen
verdeeld, en onder leiding van gidsen een stadswandeling waarin opgenomen een bezoek aan
het monumentale gemeentehuis. Daarna nog een heerlijke rondvaart waarbij het VOC-verleden
nog duidelijk te aanschouwen was.
Publicaties
Zoals elk jaar zijn er weer vier nummers van De Mulder verschenen, te weten de nummers 131
tot en met 134. Ook publiceerden we met grote regelmaat in Weekblad Gilze Rijen en er
verschenen ook artikelen over de heemkring in de regionale pers. De samenwerking met
Henk van Oosterwijk die nu een jaar dit publicatiewerk voor ons doet, loopt prima.
In 2014 zijn ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
tentoonstelling ‘Gezondheid van Toen’
inloopuren genealogie
heemtuin
Lezingen voor leden en niet-leden
canon
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
Liberation Route
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tijdmachine Gilze en Rijen
website WO II Gilze en Rijen
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 zijn16 januari
2015 ‘gelanceerd’ op een speciale website via het Regionaal Archief Tilburg. De
gemeente faciliteert.

Nieuwsbrief:
Er verschenen in 2014 in totaal elf nieuwsbrieven voor 430 leden.
In totaal hebben we 330 adressen voor leden en familieleden, waarvan er 263 de nieuwsbrief
per e-mail ontvangen en 87 leden aan huis. Bezorging 61 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 houdt de commissie de tien
extra openingen voor de genealogieclub voor meer gevorderden.
Tentoonstelling:
De tentoonstellingscommissie ‘draaide’ prima. In 2014 had men de tentoonstelling ‘Witte’t nog
van toen’ er werden ruim duizend bezoekers ontvangen, inclusief alle leerlingen van
Basisschool De Wildschut. Ook de samenwerking met ‘Tuin en gebouw’ loopt goed. Voor 2015
is de titel van de tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’.
Tuin en Gebouw:
Onze heemtuin met zo’n 260 inheemse plantensoorten heeft ook in 2014 weer ‘geschitterd’
tijdens de openstellingen in de zomerperiode. Alle planten zijn in 2014 voorzien van nieuwe
bordjes, als proef is er bij enkele planten een QR code, met teksten gezet en natuurlijk moet er
een link komen naar onze eigen website. In 2014 vierde de heemtuin het 25-jarig bestaan door
bij elke openingsdag een activiteit te organiseren.
De kerststal werd ook in 2014 opgebouwd en op 23 december geopend met, zoals gewoonlijk
een passend gedicht, voorgelezen door onze oud-voorzitter en erelid Jan Bruikman. De
ombouw van de ‘garage en cachot’ tot een echte expositieruimte is in 2014 afgerond.
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 liggen
veldkeien, de 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-hoc werkgroep 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 te Rijen
- bij restaurant Stad Parijs in Hulten
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ICT:
De heren Ad Jacobs en Ad Vermeulen zijn met Bert Wagemakers verantwoordelijk voor het
ICT-gebeuren van onze heemkring. Onze opslagcapaciteit bij Global-e bleek niet voldoende te
zijn in het afgelopen jaar. Nu zoekt men met externe hulp naar oplossingen.
Na uitgebreide informatie en onderhandelingen gaan we vanaf 1 januari 2015 met Brabants
Heem meedoen aan een project van automatisering van registratie volgens het zogenaamde
OSCAR systeem.
Website:
In 2010 is onze nieuwe website de lucht in gegaan. Ook in 2014 kregen we veel positieve
reacties over de kwaliteit van de site: www.heemkringmolenheide . En in 2014 waren er maar
liefst 89.624 hits (bezoekers), gemiddeld 245 bezoekers per dag. Ook is er in 2014 een nieuwe
website aan onze website gekoppeld die uitsluitend over de tweede wereldoorlog gaat.
Onze sponsors in 2013:
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.
Raadscommissie Samenleving
In november bracht de raadscommissie Samenleving van de gemeenteraad van Gilze en Rijen
een bezoek aan onze Heemkring. Wethouder Swarts – verantwoordelijk voor cultuur – nam
ook deel aan deze informatieve en gezellige bijeenkomst.
Gilze en Rijen 21 januari 2015
Kees Tijs (secretaris)
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