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Secretariaat: Nieuwstraat 22  
                                            5126 CE Gilze 

                                            Tel: 0161-222512 

                       www.heemkringmolenheide.nl 
                        email:secr@heemkringmolenheide.nl       

 

 
   

NNiieeuuwwssbbrriieeff::  jjaannuuaarrii    22001122  
 

 

Jaarvergadering 
 

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op 
woensdag 25 januari 2012 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. 
Aanvang 19.30 uur. 
 
AGENDA. 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen  jaarvergadering  januari 2011 (verenigingsjaar 2010) 
4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2011) 
5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2011) 
6. Verslag kascommissie 
7. Realisatie doelstellingen 2011 
8. Werkgroepen 
9. Verkiezing bestuur  
10. Begroting 2012 
11. Benoeming kascommissie 2012 
12. Doelstelling verenigingsjaar 2012 
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 

 
ad    3)  Kort verslag jaarvergadering 2011 (zie bijlage) 
ad    4)  Het verslag van de secretaris wordt op de vergadering met een presentatie toegelicht. 
ad    5)  Het verslag van de penningmeester is op de avond zelf beschikbaar.   
ad    9)  Bestuursverkiezing:  
              Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af.               .           
              Bert Willemen en Jos Kokx zijn aftredend en niet herkiesbaar. 
              Gonnie Cornelissen is aftredend en herkiesbaar 
              Het bestuur stelt voor Gonnie als bestuurslid te herkiezen. Tevens stelt het bestuur Ad 
              Jonkers voor als kandidaat bestuurslid voor de ontstane vacature   
                          
             NB. Leden kunnen tot aanvang van de vergadering kandidaten voordragen  voor  
                     de bestuursfuncties van de aftredende bestuursleden en de nieuwe bestuursleden. Deze 
                     voordracht dient conform art. 3 lid 4 van het huishoudelijk reglement te geschieden met 
                    ondersteuning van minimaal vijf leden.   
ad  10) Werkgroepen. Alle werkgroepen krijgen gelegenheid om hun activiteiten  van 
             het afgelopen jaar en het programma voor 2012 toe te lichten        
              
 
Na de vergadering kunnen we onder het genot van een drankje nog gezellig wat napraten. 

 
 
 
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
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Kort verslag Algemene Ledenvergadering woensdag 26 januari 2011 
 

Opening: 
Voorzitter Bert Wagemakers heet de zesenveertig aanwezige leden van harte welkom. Hij blikt terug op 
het verenigingsjaar 2010 en kijkt vooruit naar 2011. Hij staat om te beginnen even stil bij de leden die 
ons in 2010 zijn ontvallen en vraagt  één minuut stilte in acht te nemen. In het bijzonder wil de voorzitter 
extra aandacht voor de overleden Adriaan Hoevenaars, drager van het zilveren insigne van Brabants 
Heem. Adriaan stond destijds aan de wieg van de heemkring en is van onschatbare waarde voor onze 
vereniging geweest. Zelfs op zijn laatste ziekbed was Adriaan nog actief bezig voor onze vereniging. 
 
Berichten van verhindering: 
Peter von Meijenfeldt, Frans van Tetering (ziek), Wim Henderson, Jan Timmermans, Alex Emmen, Jan 
en Riet van den Boogaart, Francesco Beterams, Hanneke Avontuur, Frans en Jo de Nijs (ziekte), Tiny 
Wijnen (ziek), H. Räkers, Kees en Riet Timmermans, Drik van den Ouweland, Jan Bruikman, Jan 
Theunissen, Harry Schuermans, Nelly van Kerkhof. 
 
Mededelingen: 
Agendapunt 8 komt te vervallen omdat dit punt al eerder uitgebreid bij punt 4 aan de orde komt. 
 
Verslag jaarvergadering 2010: 
Bij dit agendapunt vraagt Jan de Vet zich af wanneer de voordracht over de opgravingen voor de Gilzer 
kerk gehouden wordt. De gemeenten en het archeologisch bureau zijn nog in gesprek over 
vervolgonderzoeken.  Wel hebben zij beiden al toegezegd mee te willen werken aan een 
informatieavond in Gilze.  
Het verslag wordt vervolgens onveranderd goedgekeurd. 
 
Jaarverslag secretaris: 
Het tekstueel jaarverslag van de secretaris is in de powerpointpointpresentatie van deze vergadering 
geïntegreerd. De voorzitter presenteert dit. Daarbij licht hij enkele punten nader toe. Aangekomen bij het 
punt ICT merkt de heer Wouters op dat lieden in het Mollenbos proberen op draadloze netwerken in de 
omgeving te komen.  De voorzitter kan bevestigen dat het netwerk in het heemgebouw daartegen 
beveiligd is. Het jaarverslag laat zien dat alle doelstellingen van 2010 zijn gerealiseerd. De secretaris 
voegt het geschreven jaarverslag aan de komende Nieuwsbrief toe..  
 
Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester licht in de resultatenrekening de meest opvallende punten toe. Hij sluit het boekjaar 
met  een positief resultaat af. Ook presenteert hij de balans, waarover logischerwijs goede berichten te 
vermelden zijn. Dit ontlokt een hartelijk applaus aan de leden. De penningmeester wijst erop dat vooral 
de mensen die het extra geld hebben binnengehaald het applaus verdienen. 
 
Bestuursverkiezing:  
Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af.  Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van januari 2010 heeft het bestuur van de vergadering het mandaat 
gekregen twee nieuwe bestuursleden te zoeken. Kees Tijs uit Rijen heeft reeds vanaf maart 2010 met 
succes de functie van secretaris vervuld. Als bestuurslid Documentatiecentrum heeft het bestuur Lenie 
Schuermans uit Rijen bereid gevonden. Het bestuur stelt de vergadering voor deze personen te 
benoemen als bestuurslid. De leden gaan unaniem akkoord met deze benoeming. Mariëlle van Hezewijk 
en Bert Wagemakers zijn aftredend en herkiesbaar en worden ook unaniem herkozen. 
 
Werkgroepen: 
* Joke Timmermans doet mondeling verslag namens de Kerststalgroep. Zij dankt onder andere Theo 
van Opstal die voor de laatste keer sneeuw en gladheid bestreden heeft ten behoeve van de bezoekers 
van de kerststal. In de toekomst laat hij dat graag aan jongeren over. De collectebus heeft 62,35 euro 
voor Ronald Mc Donald opgebracht Ook in 2011 zal dit het goede doel zijn. Openingstijden voor volgend 
jaar: woensdag 21 december 2011 t/m 6 januari 2012. 
 
* Koos van Gils namens de werkgroep Tuin en Gebouw. 
De bezoekers waren tevreden in het afgelopen seizoen, ook op open tuinendag. De groep is van plan 
hier ook dit jaar weer aan deel te nemen. Behalve als die dag op vaderdag gehouden wordt. Overige 
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openingszondagen van de tuin zijn als altijd met speciale thema’s en de beelden. De werkgroep wil in de 
publicaties in het weekblad opnieuw de plant van de maand invoeren.  
 
Begroting 2011: 
De penningmeester legt de begroting voor. Er komt geen contributieverhoging. De begroting wordt 
daarop met algemene stemmen goedgekeurd. 
 
Verslag kascommissie: 
Hugo Roos en Jan Theunissen hebben de kascontrole uitgevoerd. De laatste heeft  Frans de Nijs 
vervangen, die wegens ziekte af moest haken. 
Hugo Roos  leest het verslag van de kascommissie voor en stelt daarop de vergadering voor, de 
penningmeester te dechargeren en te bedanken voor het werk dat hij heeft gedaan. Ook dit levert weer 
een applaus op voor de penningmeester. 
 
Verkiezing kascommissie: 
Hugo Roos is herkiesbaar. Ad Jacobs verklaart zich bereid de komende twee jaar als kascommissielid te 
fungeren. De kascommissie wordt als zodanig met instemming van de leden gekozen. 
 
Toelichting documentatiecentrum: 
Het documentatiecentrum met daarin Bibliotheek, Genealogie, Boekendistributie, Archief, 
Kadasterkaarten en Digitalisering en vooral de externe en interne systemen en relaties zal het 
belangrijkste werkterrein zijn. Jan de Vet vraagt of ook alle geschonken voorwerpen geïnventariseerd 
kunnen worden en eventueel gepubliceerd. De voorzitter antwoordt dat er eerst een inventarisatie 
noodzakelijk is om te voorkomen dat er onnodig dubbele materialen worden opgeslagen.  
Dit start in 2011 onder verantwoordelijkheid van Lenie Schuermans. Wij kunnen op dit terrein nog wel 
handjes gebruiken.  
 
Archeologie: 
In de toekomst zullen verschillende organisaties zoals gemeente en dergelijke een beroep op de 
deskundigheid van de heemkring op archeologisch gebied doen. Het bestuur denkt erover om daar een 
specialistische werkgroep voor te starten. Leden met die deskundigheid worden verzocht zich hiervoor 
beschikbaar te stellen. 
 
Doelstellingen voor 2011. 

o Uitgave van bundeltjes: themaboekjes uit voorgaande Mulders  
o Digitalisering van archieven 
o Uitbreiden digitaal archief op de website 
o Inrichten burgemeesterskamer en publiciteit hierover 
o Promotiefilmpje over onze heemkring 
o Infoavond over opgravingen kerkplein Gilze 
o maken van tijdmachine op internet (educatief) in samenwerking met gemeente Gilze en Rijen 
o Inventarisatie en registratie van allerlei verzamelingen  
o ledenwerving  
o werving vrijwilligers  

 
Rondvraag: 

o Jac Kuijsters vraagt voor de boekenverkoop wanneer de tentoonstelling open is. ’Dit is van 6 
februari tot en met 4 december (elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van 
augustus)’. 

o Joke Timmermans vraagt of de lezingen al bekend zijn. ´Alleen de eerste lezing op 15 februari 
staat vast. Voor alle andere lezingen zijn alleen de data gepland’. 

o Koos van Gils vraagt om de opening van de kerststal (kerstavond) weer te combineren met een 
lezing. 

o Kees de Vet vraagt de leden om suggesties voor de tentoonstelling van 2012. 
 
Sluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de officiële vergadering en vraagt vervolgens aandacht 
voor nog een belangrijk punt. 
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An Vermetten: 
De voorzitter vraagt namens het bestuur en de gehele vereniging even extra aandacht voor het afscheid 
van An Vermetten-Hoevenaars van de tentoonstellingcommissie. 
Al vele jaren draait ze mee als lid van de tentoonstellingcommissie en ze richtte een kleine 25 
tentoonstellingen van de heemkring mee in. Nu heeft de 74-jarige An aangegeven met dit 
vrijwilligerswerk te willen stoppen. “Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, maar het is nu goed 
geweest” vindt ze. Er is alom waardering voor  haar. Met genoegen overhandigt de voorzitter haar dan 
ook het molensteentje met bijbehorende oorkonde en een mooi boeket bloemen. Van de leden krijgt ze 
een waarderend applaus. 
 
Secretaris: Kees Tijs 
------------------------------------------------- 

 

Lezing: “Van Lust spot en zinnelijk genot!” woensdag 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 der bevolking ontstonden de boerden en 
sproken. In het dagelijkse leven van de Middeleeuwer ontbrak het niet aan levenskunst. Kerk, mystiek, 
theologen noch de boetepredikers hebben de gewone man of vrouw  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. 
 
Wij verwelkomen als nieuwe leden: 

Dhr. Arthur Schenk   Tuinstraat 21    Rijen 
Mevr. Ingrid Clemens-v.d. Pas Alphenseweg 2d   Gilze 
Dhr. Jan Coremans   Past. Van de Rietstraat 15  Molenschot 
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in januari t/m maart  
 

maandag 16 januari    van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 17 januari    van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 6 februari    van 19.00 tot 21.00 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  
maandag 20 en dinsdag 21 februari komen te vervallen i.v.m. Carnaval 
 

 


