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Jaarverslag 2009. 
 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het jaar 2009. 
 
Opening gerenoveerd heemgebouw 
In het verslagjaar 2009 heeft de herinrichting en het opknappen van ’t Oude Raadhuis zijn beslag 
gekregen. Werd in 2008 de benedenverdieping in gebruik genomen; in 2009 is de bovenverdieping 
ingericht. De bibliotheekruimte, waar ook de werkgroep genealogie zijn werkzaamheden verricht, is 
uitgebreid met  boekenstellingen (om niet ter beschikking gesteld door Theek5), extra computers en 
nieuwe beeldschermen. Bovendien is de ruimte voorzien van een beamer en projectiescherm.  
Wij hebben de renovatie en herinrichting kunnen uitvoeren dankzij de financiële bijdrage van de 
gemeente en de donatie van de Rabobank voor beeldschermen, computers, beamers en 
tentoonstellingsborden. 
Wat rest is nog de herinrichting van de toiletruimte op de begane grond die in 2010 zal worden 
voltooid 
Op 4 september werd ons gerenoveerde heemgebouw officieel heropend. Wethouder Can-Engin 
verrichtte samen met voorzitter Bert Wagemakers de officiële openingshandeling in aanwezigheid 
van ruim 50 genodigden. In het kader van de opening hielden we op zondag 6 september ‘open huis’. 
De open dag werd goed bezocht. 
 
Verenigingsnieuws 
In het verslagjaar werden onze leden Jan Boemaers en Piet Rouws koninklijk onderscheiden.  
 
Het totaal ledenbestand per 1 januari 2010 bedraagt 407, per 1 januari 2008 bedroeg dit aantal 402. 
De leden zijn over de volgende woonplaatsen verdeeld: 
Gilze   223 leden (waarvan 56 gezinsleden) 
Rijen   117 leden (waarvan 24 gezinsleden) 
Hulten       4 leden (waarvan 1 gezinslid) 
Molenschot    11 leden (waarvan 2 gezinsleden) 
Overige woonplaatsen  52 leden (waarvan 3 gezinsleden) 
 
In 2009 zijn overleden onze leden, mevr. A. Verhoeven-Diepstraten , mevr. C Cornelissen-Arts uit 
Gilze en de heer H. Theeuwes, de heer W.Hermens en mevr. H. van den Nieuwenhuizen-Smeekens 
uit Rijen. 
 
Bestuur. 
Het bestuur kwam in 2009 10 keer bijeen. 
De algemene ledenvergadering op 27 januari werd door 39 leden bezocht. De verslagen van 
penningmeester en secretaris over het jaar 2008 alsmede het door het bestuur gevoerde beleid 
werden door de vergadering goedgekeurd. De statutair aftredende bestuursleden Gonnie 
Cornelissen en Jos Kokx werden beiden in hun functie herkozen. In plaats van aftredend bestuurslid 
Nellie van Kerkhoff werd Bert Willemen gekozen. Als dank voor haar bewezen diensten werd Nellie 
onder applaus in de bloemetjes gezet. 
De Kascommissie bestaande uit Jan de Vet en Jan Theunissen sprak haar waardering uit voor het 
werk van de penningmeester en verzocht de vergadering de penningmeester te dechargeren voor 
het gevoerde beleid. 
Als lid van de kascommissie 2009 zijn Jan Theunissen en Frans de Nijs benoemd. 
 
Het bestuur besloot om met betrekking tot de contributie alleen de contributienota te versturen 
zonder acceptgiro. 
  
Verder werd besloten tot vernieuwing van de website. Gelijktijdig zal worden gewisseld van provider, 
de hosting van de nieuwe website wordt in handen gegeven van Global-e in Gilze. 
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In april werd de gebruikersovereenkomst van het heemgebouw met de gemeente ondertekend. 
  
Het bestuur ondernam actie om het R&D gebouw te Rijen vanwege zijn waarde als industrieel 
erfgoed op foto te laten vastleggen door leden van de fotoclub Rijen. 
 
Een afvaardiging van het bestuur bezocht de Regiobijeenkomst van Brabants Heem in 
Geertruidenberg en Gilze alsmede de vergadering van Raad van Aangeslotenen van Brabants Heem 
in Oirschot.  
 
Nieuwsbrief 
In het verslagjaar verschenen 11 nieuwsbrieven met actuele informatie over de activiteiten van onze 
vereniging en overige informatie over heemkundige onderwerpen/activiteiten. De nieuwsbrief geeft 
aan leden de mogelijkheid om vragen te stellen, oproepen te plaatsen of activiteiten kenbaar te 
maken aan medeleden. Hiervan werd eenmaal gebruikgemaakt. 
Van de mogelijkheid de brief per mail te ontvangen maken inmiddels 137 leden gebruik. 
 
Tentoonstelling 
De tentoonstelling ‘Onze jongens in de Oost’ verliep succesvol. Dit jaar kon voor het eerst van de 
nieuwe tentoonstellingsborden gebruik worden gemaakt in alle ruimtes op de begane grond. De 
tentoonstelling ‘Onze jongens in de Oost’ trok 649 (geregistreerde) bezoekers. Ook buiten de 
reguliere openingstijden was er belangstelling. 30 Oktober was er in verband met de veteranendag 
een extra openstelling. Diezelfde dag werd in het kader van ‘ Nederland leest’ een exemplaar van het 
boek ‘Oeroeg’ van Hella Haase door mevr. de Wit van Theek5 in ons gebouw aangeboden aan de 
voorzitter van de Vereniging Indie Militairen. 
 
Boerenblomhof 
De heemtuin was dit jaar voor de twintigste keer te bezoeken. Deze door Albert de Cock ontworpen 
tuin bevat inmiddels meer dan 250 soorten inheemse planten. Bij gelegenheid van het 20 jarig 
bestaan van de tuin zijn de diverse bebouwingen van naambordjes voorzien. Deze bordjes werden bij 
de seizoensopening onthuld door enkele leden van het eerste uur.  De mispelboom droeg ook dit jaar 
weer veel vruchten, waarvan door onze vrijwilligers jam werd gemaakt.  
 
Genealogie 
De belangstelling tijdens de zogenoemde inloopdagen blijft onverminderd. 
Het aantal namen in het pro-gen bestand overtreft inmiddels de 150.000 
 
Heemkringbijeenkomsten 
In 2009 zijn de volgende goed bezochte bijeenkomsten gehouden 
Donderdag 19 februari lezing door Jos Swanenberg ‘Dialecten van Noord Brabant’. Met begrippen uit 
het leven van alledag, het agrarische bedrijf, kinderspelen eten en drinken en platen en dieren liet 
Jos Swanenberg de woordenschat en het klankenpalet van het Brabants dialect zien als spiegel van 
de Brabantse samenleving. 
Donderdag 19 maart verhaalde Paul Spapens over het Rijke Roomse leven in de Brabantse context. 
Zoals we van Paul gewend zijn werden de toehoorders actief bij de voordracht betrokken . 
In het kader van hun genealogisch onderzoek bezochten Eli en Dinie Maas meer dan 1000 
begraafplaatsen en maakten daarbij meer dan 100.000 foto’s. Op dinsdag 28 april vertelden zij over 
hun motief voor deze rondgang langs de Brabantse kerkhoven en de wederwaardigheden die zij 
daarbij ondervonden. Bovendien voorzagen zij hun verhaal met tips over fotograferen van graven 
begraafplaatsen. 
Woensdag 13 mei brachten meer dan 25 belangstellenden een bezoek aan machinefabriek Kin in 
Rijen. Na een royale ontvangst werden de bezoekers rondgeleid en konden kennis nemen van de 
ontwikkeling en bouw van machines en turn-key installaties. 
De  lezing van Arnoud-Jan Bijsterveld (Hertogen van Brabant) op 28 mei gaf een mooi overzicht in 
woord en beeld van het ontstaan van het hertogdom Brabant en de geschiedenis van zijn hertogen. 
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De huidige kroonprins van België, prins Philip is degene die momenteel nog gerechtigd is de titel 
Hertog van Brabant te voeren. 
De excursie naar Antwerpen op 20 juni was een daverend succes. 96 Deelnemers (een record aantal) 
hebben genoten van de bezichtiging van het gerenoveerde centraal station, de rondwandeling door 
Antwerpen en de boottocht over de Schelde. 
De cabaretgroep ‘De Kachel aon’ uit Helvoirt trad op 18 september in de spiegelzaal te Rijen voor ons 
op. Met liedjes en een enkele sketch werden de toehoorders  gewezen op de zin en onzin van het 
dagelijkse leven. 
Zeer druk bezocht was de lezing van Ed Cuber over de strijd van de Polen en de 1e Poolse 
pantserdivisie. Niet alleen WOII kwam aan bod, maar ook het ontstaan van de Poolse staat, de strijd 
die de Polen door de eeuwen heen hebben moeten leveren en de ontwikkeling van Polen tot heden. 
De vrijwilligersavond op 24 november was als vanouds erg gezellig. Tijdens de avond werd een oude 
film over het ontstaan van vliegveld Gilze-Rijen getoond. 
Na de opening van de Kersstal  op 22 december hield oud dorpsgenoot Frans Jacobs een voordracht 
over redenen  van de toenemende belangstelling voor heemkunde, geschiedenis, folklore enz. 
Waarschijnlijk was door de barre weersomstandigheden de belangstelling iets minder dan 
gebruikelijk. 
 
Overige activiteiten 
Op 20 oktober waren we vertegenwoordigd op de jaarmarkt in Rijen. Onze stand werd druk bezocht. 
Om bezoekers te trekken was een prijsvraag uitgeschreven met als prijs: een jaar gratis lidmaatschap. 
De prijsvraag werd door 3 bezoekers goed beantwoord. 
Docenten van de basisscholen in Gilze en Rijen bezochten op 7 oktober ons heemerf. In een goede 
sfeer namen zij kennis van datgene wat onze heemkring doet en kan betekenen voor de inwoners 
van onze gemeente. Mogelijk een eerste stap tot samenwerking met de basisscholen? 
Eveneens in oktober zag het communicatieplan 2010 het licht.  Het is de bedoeling dat e.e.a. in 2010 
zal worden geconcretiseerd. In verband hiermede is ook gestart met de bouw van een nieuwe 
website. 
 
Eind van het jaar is de werkgroep tuin en gebouw begonnen met de renovatie van ‘d’n Afhang. 
 
Op initiatief van onze leden Jan Theunissen en Jeanne de Hoon is begonnen met het opstellen van 
een ‘Canon’ van de gemeente Gilze Rijen. Een werkgroep bestaande uit Jan Theunissen, Jeanne de 
Hoon, Jan Theeuwes, Adriaan Hoevenaars, Jan de Vet en Mariëlle van Hezewijk gaat deze canon 
verder uitwerken. 
 
Publicaties 
Afgelopen jaar zijn er vier ‘Mulders’ uitgegeven waaronder het themanummer ‘ Wielersport in Gilze 
en Rijen.  
Wij publiceren met regelmaat in het weekblad Gilze Rijen. In 2009 zijn ondermeer de volgende 
onderwerpen aan de orde geweest: 
- tentoonstelling ‘Onze jongens in de Oost’ met verhalen van veteranen  
- inloopuren genealogie 
- heemtuin  
- 3 x uitgebreide interviews met actieve leden 
- Mulder  
- opening gebouw  
- jaarmarkt   
- kerststal  
In totaal hebben we 41 publicaties in het nieuwsblad verzorgd. Daarnaast sturen we persberichten 
naar BN De Stem, Brabants Dagblad, Omroep Brabant, Brabant 10, Kanton, Kabelkrant en Net 58 die 
regelmatig deze berichten van ons overnemen.  
 
Tiny Wijnen, secretaris 


