Secretariaat: Nieuwstraat 22
5126 CE Gilze
Tel: 0161-222512

www.heemkringmolenheide.nl

email:secr@heemkringmolenheide.nl

Jaarverslag secretariaat 2010
Leden:
Omdat de leden voor onze Heemkring het belangrijkste kapitaal zijn, beginnen we dit jaarverslag dan
ook met het ledenbestand over 2010.
Het ledental kende een toename van 12 leden volgens onderstaand staatje:

Gilze
Rijen
Molenschot
Hulten
Overige woonp.
Totalen

leden
167
93
9
3
49
321

1-1-2010
gezinsleden
56
24
2
1
3
86

totaal
223
117
11
4
52
407

leden
174
97
9
3
48
331

1-1-2011
gezinsleden
55
27
2
1
3
88

totaal
229
124
11
4
51
419

verschil
+6
+7
0
0
-1
+12

Helaas moesten ons weer leden ontvallen. Uit respect willen wij hierbij hun namen noemen:
Mevrouw v.d. Wildenberg
De heer A. Hoevenaars
De heer G. van Bezouw
De heer M. Storm

De heer P. Vromans
De heer J. van Gestel
De heer B. van Kaathoven

Vrijwilligers:
Op de peildatum van 1 november registreerden we 63 vrijwilligers, verdeeld over dertien werkgroepen,
te weten bezorgers, bibliotheek, boekendistributie, canon, digitaliseren kadasterkaarten, facilitaire dienst,
ICT (ad-hoc), genealogie, kerststal, redactie De Mulder, tentoonstellingcommissie, tuin en gebouw en de
werkgroep vernieuwing en onderhoud Website
Het bestuur bedankte de vrijwilligers op de vrijwilligersavond van 19 november jl, onder andere met een
lezing van Rien Vermaire uit Hilvarenbeek over huisslachtingen in vroeger jaren.
Bestuur:
Het bestuur kwam in 2010 tien keer bijeen, bezocht de regiovergadering en was genodigd bij het
Regionaal archief in Tilburg.
36 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 26 januari 2010. Statutair aftredende
bestuursleden waren: penningmeester Ben Robbers, secretaris Tiny Wijnen en Ad Jacobs. Van hen was
alleen Ben Robbers herkiesbaar. Hij werd door de vergadering in functie herkozen. Omdat zowel Ad
Jacobs als Tiny Wijnen zich niet herkiesbaar had gesteld voor een bestuursfunctie en er geen nieuwe
kandidaten waren, werd het bestuur gemandateerd om de vacatures in te vullen in de loop van 2010.
Het bestuur benoemde daarop per 1 maart de heer Kees Tijs als secretaris (a.i) en per 1 november
mevrouw Lenie Schuermans als coördinator documentatiecentrum (a.i.).
Lezingen:
In 2010 hielden we zeven lezingen met een gemiddelde van veertig bezoekers.
23 februari
„Lodewijk Napoleon op reis in Brabant‟ door H. v.d. Eeden
15 maart
„Honderd jaar Vliegbasis Gilze en Rijen‟ door Adriaan van Riel
21 april
„Wichelroede lopen‟ door Jan de Jong
10 mei „
WO I en de dodendraad‟ door Herman Janssen en Frans van Gils
20 oktober
„Met vliegend vaandel en slaande trom‟ door Piet van Hees
19 november „Huisslachtingen in vroeger tijden‟ door Rien Vermaire (vrijwilligersavond)
21 december „Kerstmis in Brabant‟ door Johan Biemans (na opening kersstal)

Extra activiteiten:
Op 6 juni namen we deel aan de braderie in Gilze. We bemensten een kraam voor ons eigen
heemgebouw. Behalve dat we boeken verkochten, hebben we ons goed geprofileerd, onder andere met
een passende prijsvraag. Ook namen we op 1 november deel aan de seniorenbeurs in Rijen. Ook hier
stonden we als heemkring op een positieve manier in de etalage.
Muziekavond:
Onze jaarlijkse muziekavond werd dit jaar op 17 september gehouden bij „De Hooikar‟ in Gilze. De
avond trok een recordaantal van meer dan negentig bezoekers. Met de zangeres Marie-Christien
Verstraten hadden we een fantastisch en avondvullend programma.
Excursie:
Zaterdag 5 juni ging onze excursie naar het mooie Zeeuwse stadje Zierikzee en het nabijgelegen
Watersnoodmuseum. Aan deze dag deden ruim zestig leden mee. Een goede organisatie, het
interessante museum, de vele bezienswaardigheden en het zonnige weer maakten van deze dag een
„topdag‟.
Logo:
Na enige discussie tijdens de ledenvergadering werd het logo van onze Heemkring met toestemming
van de Algemene Ledenvergadering gemoderniseerd. In de daaropvolgende maanden werd de
uitvoering toegepast. Zowel het oude als het nieuwe logo zijn hierbij afgebeeld.

Publicaties
Afgelopen jaar is de Mulder in een aantrekkelijk nieuw jasje gestoken. Er zijn als altijd vier nummers
verschenen, waaronder het themanummer „Honderd jaar vliegbasis Gilze-Rijen‟.
We publiceren met grote regelmaat in Weekblad Gilze Rijen en er verschijnen ook artikelen over de
heemkring in de regionale pers.
In 2010 zijn ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- tentoonstelling „Eens ….Molenheide - Honderd jaar vliegbasis Gilze-Rijen‟.
- inloopuren genealogie
- heemtuin
- canon
- nieuwe website
- interviews met actieve leden
- vacatures
- boeken in de webwinkel-sint en kerst
- Mulder
- braderie Gilze en seniorenbeurs
- kerststal
- uitgave boek “Een andere geschiedenis van Gilze en Rijen”
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 2010 in totaal tien nieuwsbrieven waarvan twee in de oude en acht in de nieuwe
versie.
Canon:
De werkgroep Canon vordert gestaag met haar schrijfwerk. De leden werken er hard aan om de
belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van onze gemeente in toegankelijke verhalen voor het
voetlicht te brengen. De groep denkt er intussen ook over na, in welke vorm ze deze „vensters‟ gaan
publiceren.

Genealogie:
De belangstelling tijdens de inloopuren van de genealogiewerkgroep is onverminderd groot.
Het aantal namen in het Pro-Genbestand bedraagt intussen ruim 175.000. Verschillende
werkgroepleden krijgen een cursus om bezoekers nog beter te kunnen adviseren.
Tentoonstelling:
De tentoonstelling “Eens Molenheide……….Honderd jaar vliegbasis Gilze-Rijen” werd op zondag 7
maart geopend en was op 5 december voor de laatste keer open. Er kwamen in totaal zo‟n 750
bezoekers.
Tuin en Gebouw:
Onze heemtuin met zo‟n 250 inheemse plantensoorten heeft ook in 2010 „geschitterd‟ tijdens de
opstellingen in de zomerperiode. Daarbij organiseerde de werkgroep Tuin en Gebouw nog enkele extra
activiteiten. De afhang werd voorzien van nieuw dakbeschot.
Het gebouw werd ook niet vergeten. Zo werden de toiletten gemoderniseerd en voorzien van een
professioneel invalidentoilet. Het interieur van het gebouw werd verfraaid met tachtig nieuwe moderne
stoelen en ook zijn er uitklapbare tafels aangeschaft voor gebruik bij bijzondere bij gelegenheden. Zo is
er meer effectieve ruimte gecreëerd en is er meer eenheid in het interieur. Ook zijn er showborden aan
de wanden van de zaal gehangen, die hoofdzakelijk voor de tentoonstellingen gebruikt worden.
ICT:
Dit project is een belangrijk item in 2010 geweest. Als kernpunten gelden: = De aanleg van een
computernetwerk in het gebouw. = De installatie van servers. = Een dagelijkse back-up naar externe
datacenter zodat de computerbestand veilig staan. = Mogelijkheid tot externe toegang tot onze
computerbestanden.
Website:
In 2010 is onze nieuwe website de lucht in gegaan. Zelfs in BN De Stem kreeg
www.heemkringmolenheide goede kritieken. Enkele vrijwilligers werken er hard aan om de site actueel
en dynamisch te houden. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuwsfeiten, maar ook met
archiefmateriaal. De bedoeling is om steeds meer archieven ook via de website (digitaal archief) te
ontsluiten en voor iedereen bereikbaar te maken. Wat aansluit bij de doelstelling van de heemkring om
tot een meer „open‟ heemkring te komen.
Onze sponsors in 2010:
Global-e als webhosting Rabobank Rijen, Dongen, Goirle sponsorde onze nieuwe stoelen. Ouweland
ontwerp (creatieve vormgeving), Kin Installatietechniek, Vermeer Architecten b.v. en Van Dorst TOYOTA
maakten ons kwartaalblad de Mulder mede mogelijk. Rabobank Gilze sponsorde pc‟s en software
servers. Global-e en De Heer elektro Gilze waren de sponsors voor servers, datacenter en de ICTinstallatie.
Kees Tijs (secretaris)

