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Lezing: “Van Lust spot en zinnelijk genot!”  
dinsdag 14 februari 2012 - aanvang:  19.30 uur 
inleider Piet van Hees uit Hilvarenbeek 
Schelmenverhalen uit de late middeleeuwen 
In zijn voordracht geeft de spreker een bloemlezing over allerlei genres uit de Middeleeuwse 
literatuur, waarbij de nadruk ligt op boerden en sproken; de schelmenverhalen uit de Late 
Middeleeuwen. Onder invloed van het kleurrijke leven van alle standen en rangen ontstonden 
de boerden en sproken. In het dagelijkse leven van de Middeleeuwer ontbrak het niet aan 
levenskunst. Kerk, mystiek, theologen of boetepredikers hebben de gewone man of vrouw niet  
tot afwijzing of verzaking van het zinnelijk genot gebracht. 
Bij minnestrelen en dichters klonk de ware natuur van de mens en zijn hang naar spot en 
zinnelijk genot door. Zij verhaalden over het huwelijk en de gevaren ervan. 
Ze zongen over overspel met list en lust bedreven, over de geneugten van seksualiteit en 
vooral over de ondeugden van de vrouw. Zij spotten en lachten met bedrogen mannen, de 
zogenaamde “hoorndragers”. Maar spot, genot en zeker seksueel genot waren niet alleen 
voorbehouden aan kunstenaars en de hogere standen. De inleider verhaalt ook over het 
zinnelijk genieten van alle rangen en standen van boeren, burgers en buitenlui. Hij ondersteunt 
dit alles visueel met een aantal dia’s.   
 
Dhr. Piet van Hees is bestuurslid van Heemkundegroep “Ioannes Goropius Becanus”, met een 
speciale belangstelling voor de Laat-Middeleeuwse volkscultuur. Hij heeft daar onderzoek naar 
gedaan en hij geeft naast lezingen ook cursussen over het werk en de wereld van Jeroen 
Bosch en Pieter Bruegel. 
 
Het wordt dus weer een zeer boeiende en leerzame avond, die we u allen van harte kunnen 
aanbevelen. 
 
Geplande lezingen: 
 
Donderdag 15 maart  “Het eerste vliegmachien in Alphen” 
Noodlanding van de Franse vliegenier Gilbert Le Lasseur met mooie beelden en verhalen over 
De Molenheide in 1911. 
Inleider: Jan Pieterszoon van Eijck 
 
Dinsdag 17 april Film “Recht van Wind” met verhaal eromheen. (onder voorbehoud) 
Brabanders uit het verleden krijgen met terugwerkende kracht alsnog hun plaatsje in de 
geschiedenis 
Inleider: Drs. S.F. van Wetten  
 
Onze nieuwe tentoonstelling “Paardensport” zondag 5 februari voor het eerst open. 
Over luxepaarden en werkpaarden bij Heemkring Molenheide 
 
Onze tentoonstellingscommissie heeft de tentoonstelling ingericht in goede samenwerking met 
een  imposante rij verenigingen uit de gemeente.  Het zijn bestaande of  inmiddels opgeheven 
clubs.  Uit Gilze zijn dat Rijvereniging Wilhelmina, Ponyclub Wilhelmina en Aangespannen Dag;  
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uit Rijen De Kleine Heraut en Rijvereniging Prins Bernhard;  uit Hulten Klein maar Dapper en 
Rijvereniging Prinses Marijke;  uit Molenschot Ponyclub Taxandria, Dressuur Wim Oomen en 
Ponyclub Stap en Draf. Ze hebben de heemkring niet alleen van materialen voorzien, maar ook 
adviezen gegeven en de vitrines mee ingericht.  
Zoals gebruikelijk zijn er véél foto’s te zien en veel meer dan dat.  
Allerlei materialen als affiches, startkaarten, rozetten, borstels, halsters, hoevenraspen, 
zwepen, bijzetteugels, vaandels, zadels, manenkammen, bekers, vlaggen, noem maar op. En 
natuurlijk heel veel  krantenknipsels die over het verleden vertellen. Mooi zijn ook de dvd’s die 
zoals gebruikelijk op de achtergrond draaien.  
Kortom, beste heemkringleden: U mag deze tentoonstelling zeker niet missen, en u heeft elke 
eerste maandag van de maand in 2012 weer de gelegenheid “Paardensport’ in ’t oude raadhuis 
te bezoeken. 
 
Hierbij het geschreven en gearchiveerde jaarverslag 2011 van onze secretaris. Dit verslag is 
opgenomen in de PowerPoint presentatie van de Algemene ledenvergadering van 25 januari.  
 
Leden: 
Natuurlijk beginnen we ook dit jaar weer met de belangrijkste mensen van de heemkring; en dat zijn de 
leden. 
Het ledental kende een toename van 5 volgens onderstaand staatje: 
 

  1-1-2011     1-1-2012   

 leden gezinsleden totaal  leden gezinsleden totaal verschil 

Gilze 174 55 229  176 57 233 +4 

Rijen 97 27 124  100 30 130 +6 

Molenschot 9 2 11  10 2 12 +1 

Hulten 3 1 4  3 1 4 0 

Overige woonp. 48 3 51  42 3 45 -6 

Totalen 331 88 419  331 93 424 +5 
         

Helaas moesten ons in 2011 weer leden ontvallen. Uit respect willen wij hierbij hun namen 
noemen: 
 
De heer J. van Gestel 
De heer A. Wirken 
De heer C. van Beijsterveldt 
De heer F. de Nijs 

De heer C. Schrauwen 
De heer W. v.d. Hout 
De heer Th. Cornelissen 

 
Vrijwilligers: 
Op de peildatum van 1 november registreerden we 62 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 25 november jl. Wim van Oosterwijk uit 
Rijen luisterde de avond muzikaal op. 
 
Bestuur: 
Het bestuur kwam in 2011 negen keer bijeen. 
38 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 26 januari 2011. Statutair aftredende 
bestuursleden waren: voorzitter Bert Wagemakers en PR en communicatie bestuurslid Mariëlle van 
Hezewijk. Zij werden unaniem herkozen. Op voordracht van het bestuur werden gekozen:  
- Kees Tijs; hij functioneerde al vanaf  maart 2010 als secretaris (a.i.)  
- mevrouw Lenie Schuermans, die per 1 november 2010 als coördinator documentatiecentrum (a.i.) 
actief was . 
 
Lezingen: 
In 2011 hielden we zes lezingen met een gemiddelde van veertig bezoekers. 
15 februari   ‘De Franse tijd bij ons om de hoek’ door Han Verschure 



22 maart   ‘Volkskathedralen’ Mariakapellen van Brabant door Paul Spapens 
18 april   ‘mei 1940 in Brabant’ door Prof. Wim Klinkert 
17 mei    ‘Billen en kruien’ over molens door Ad van Gool 
19 oktober   ‘Bevrijding van Noord-Brabant’ door Prof. Wim Klinkert bii presentatie boek  
     ‘In de greep van de meedogenloze’ 
21 december   ‘Brabantse tradities’ door Jan Franken (na opening kerststal) 
 
Extra activiteiten: 
Met onze  bedrijfsexcursie bezochten we  in 2011 Hotel Gilze-Rijen. De belangstelling was dusdanig 
groot dat wij moesten vragen  of we  voor meerdere leden nog eens terug mochten  komen. Omdat dit 
verzoek werd ingewilligd zijn we zowel op dinsdag 12 juli als vrijdag 2 september bij De Valk te gast 
geweest om van een zeer interessante uiteenzetting en rondleiding te genieten. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst: 
Voor het eerst organiseerden wij een nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari in ons eigen heemgebouw in 
de vorm van een ‘Brabantse koffietafel’. Daarna volgde  een samenzang van populaire liederen, op 
trekharmonica begeleid door mevrouw Jeanne van Asten. Door ruimtegebrek moesten we het aantal 
deelnemers beperken tot vijftig. Door de bijzondere gezelligheid toen, zal deze avond zeker herhaald 
worden.  
 
Muziekavond: 
Onze jaarlijkse muziekavond werd dit jaar op 23 september gehouden bij ‘De Vijf Eiken’ in Rijen en zoals 
gewoonlijk werd de avond weer zeer druk bezocht. Dit prima entertainment van ‘’t Kumt Vaneigens’ uit 
Berlicum maakte er voor onze leden een ware feestavond van. 
 
Excursie: 
Zaterdag 25 juni ging onze excursie naar het historische Leiden. Ons doel was het Rijksmuseum van 
Oudheden. Na een hartelijk ontvangst konden onze leden beginnen aan een rondgang door dit 
schitterende museum. Door vele voorwerpen uit Egyptische, Griekse en Romeinse tijd te bezichtigen, is 
onze kennis weer erg verrijkt. 
Na de lunch bezochten we ook nog de hortus botanicus, de oudste botanische tuin van Nederland. De 
vele exotische planten zijn er in kassen te bekijken, dus hadden we niet veel last van het slechte weer 
buiten.  
 
Publicaties 
Zoals elk jaar zijn er weer vier nummers van De Mulder verschenen, waarvan één geheel gewijd aan de 
jubilerende Zonnebloem Gilze en Hulten en één aan de Medische zorg vanaf de 16e eeuw.  
 
We publiceren met grote regelmaat in Weekblad Gilze Rijen en er verschijnen ook artikelen over de 
heemkring in de regionale pers. 
In 2011 zijn ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
- tentoonstelling ‘Voetbal in onze gemeente’.  
- inloopuren genealogie 
- heemtuin  
- canon 
- nieuws op de website 
- interviews met actieve leden 
- vacatures 
- boeken in de webwinkel 
- Mulder  
- kerststal  
- uitgave boek “In de greep van de meedogenloze” (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 2011 in totaal tien nieuwsbrieven voor 424 leden. 
In totaal hebben we 331 adressen, waarvan er 213 de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en in 118 
gevallen de nieuwsbrief nog aan huis wordt bezorgd. Bezorging 65 in Gilze, 35 in Rijen, 18 per post. 
 
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 in oktober/november 2012 in boekvorm de canon te  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. Door het wegvallen van Cor 
Schrauwen is de werkgroep enigszins geherstructureerd; ook de inloopuren zijn daardoor aangepast.  
 
Tentoonstelling: 
De tentoonstelling  ’Voetbal in onze Gemeente’ werd op vrijdagavond 4 februari officieel geopend en 
was voor het publiek vanaf zondag 6 februari elke eerste zondag van de maand tot en met 4 december 
geopend. Er kwamen in totaal zo’n 541 bezoekers. 
 
Tuin en Gebouw: 
Onze heemtuin met zo’n 250 inheemse plantensoorten heeft ook in 2011 ‘geschitterd’ tijdens de 
openstellingen in de zomerperiode. Daarbij organiseerde de werkgroep Tuin en Gebouw nog enkele 
extra activiteiten. De kerststal werd ook in 2011 opgebouwd en op 21 december geopend met, zoals 
gewoonlijk een passend  gedicht, voorgelezen door onze oud-voorzitter Jan Bruikman. Ook het gebouw 
werd dit jaar niet vergeten en goed onderhouden. 
 
Promotiefilm: 
We maakten een promotiefilm over onze heemkring, een korte film van zes minuten over wat onze 
vereniging kan en doet. Hij is bij ontvangst van gasten en andere gelegenheden te gebruiken. Ook is 
deze film natuurlijk op onze site te vinden. Hij kwam ook weer in samenwerking met een vrijwilliger tot 
stand. 
 
ICT: 
Dit belangrijke project is in 2010 gestart en begin 2011 definitief afgerond. Onze automatisering is 
hoogstaand te noemen voor een heemkundekring.  
 
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 . Er waren in 2011 maar liefst 37.100 bezoekers, 
gemiddeld 102  bezoekers per dag.  
 
Onze sponsors in 2011: 
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) 
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in januari t/m maart  
 

maandag 6 februari    van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 14 februari (extra)   van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 5 maart    van 19.00 tot 21.00 uur 
maandag 19 maart    van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 20 maart    van 13.30 tot 16.30 uur  
 

Nieuwsbrief per E-mail 
 
Al op zo’n 215 adressen komt deze nieuwsbrief per e-mail en dat is voor de vereniging 
gemakkelijk en ook kostenbesparend. Indien u nog geen gebruik maakt van deze service en 
wel een e-mailadres heeft, kunt u door u aan te melden onze vrijwillige bodes ontlasten. Zij 
hoeven dan niet meer door weer en wind om de brief te bezorgen. Hoe u dat doet? Even een 
mailtje aan: secr@heemkringmolenheide.nl en wij doen de rest. Heeft u geen Nieuwsbrief 
ontvangen of hoort u dit van andere leden, geef dit ook even door via dit e-mail adres 
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