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NIEUWSBRIEF   JANUARI 2010 
 
 
Jaarvergadering 
Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op 
dinsdag 26 januari 2010 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. 
Aanvang 19.30 uur. 
 
AGENDA. 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Kort verslag jaarvergadering 2009 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
7. Benoeming kascommissie 2010 
8. Realisatie doelstellingen 2009 
9. Verkiezing bestuur 
10. Werkgroepen 
11. Begroting 2010 
12. Doelstelling verenigingsjaar 2010 
13. Presentatie nieuwe website 
14. Rondvraag 
15. Sluiting. 

 
ad    3)  Kort verslag jaarvergadering 2008 (zie bijlage) 
ad    4)  en ad 5)  De verslagen van secretaris en penningmeester zijn bijgevoegd. 
ad    9) Bestuursverkiezing:  
           Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af.                 .          
Ben Robbers is aftredend en herkiesbaar 
           Tiny Wijnen en Ad Jacobs zijn aftredend en hebben beiden aangegeven niet meer     
           herkiesbaar te zijn. 
ad  10) Werkgroepen. Aan de werkgroepen wordt de gelegenheid geboden om hun 
            activiteiten  van het afgelopen jaar en het programma voor 2010 toe te lichten        
NB. Tot aanvang van de vergadering kunnen door de leden kandidaten worden gesteld voor   de 
bestuursfuncties van de aftredende bestuursleden. 
 
Na de vergadering kunnen we onder het genot van een drankje nog gezellig wat napraten.  
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Kort verslag Algemene ledenvergadering 2008 
Op dinsdag 27 januari 2009 werd onze Algemene Ledenvergadering gehouden. 39 leden woonden de 
vergadering bij. Negen leden hadden hun afwezigheid gemeld. Na de opening van de vergadering 
werden onze  in 2008 overleden leden in stilte herdacht. 
Voorzitter Bert Wagemakers schetste de stand van zaken met betrekking tot de renovatie en 
herinrichting van ’t Oude Raadhuis’. De schilderwerkzaamheden zijn voltooid, de keuken is ingericht 
en de andere ruimtes beneden zijn gereed voor gebruik. De toiletgroep zal nog door de gemeente 
worden gerenoveerd. De ruimtes op de bovenverdieping  (bibliotheek en genealogische ruimte) 
worden momenteel ingericht. De voorzitter vroeg aandacht voor het  
gebruik van de diverse ruimtes. Alle ruimtes zijn beschikbaar voor de diverse werkgroepen. Op 8 
februari zal de nieuwe thematentoonstelling ‘Onze jongens in de Oost’ worden geopend. De officiële 
heropening van het gebouw staat voor eind april/begin mei gepland, mogelijk in combinatie met de 
opening van de heemtuin die dan 20 jaar bestaat. De waardering voor de vrijwilligers die met veel 
inzet hebben meegeholpen aan het opknappen van het gebouw en de inrichting werd  met applaus 
uitgedrukt.  
Volgens plannen van de gemeente wordt een gedeelte van onze heemtuin binnen het nieuwe 
centrumplan gebracht, wat zou kunnen betekenen dat we dit gedeelte van de tuin mogelijk moeten 
afstaan. Per brief is inmiddels geprotesteerd tegen deze optie. Tijdens een gesprek met het bestuur 
hebben wethouder en verantwoordelijke ambtenaar aangegeven te willen bekijken hoe de heemtuin 
behouden kan blijven, mogelijk door de tuin in te passen in het totale plan. Het jaarverslag van de 
secretaris wordt zonder verdere vragen en/of opmerkingen geaccordeerd.  
De kascommissie bestaande uit Jan de Vet en Jan Theunissen heeft de administratie akkoord 
bevonden en was vol lof over het werk van de penningmeester. De vergadering ging akkoord met de 
begroting 2009 en de jaarrekening 2008.  De penningmeester werd door de vergadering 
gedechargeerd voor zijn gevoerde beleid. In plaats van aftredend lid Jan de Vet werd Frans de Nijs 
benoemd als lid van de kascommissie 2009. 
De kerststalgroep stelt voor om in 2009 de kersstal te openen op 21 of 22 december.  
De tuingroep vraagt aandacht voor het 20-jarig bestaan van de heemtuin, mogelijk middels een open 
dag met activiteiten voor volwassen en jeugd.  
Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor contacten met de lagere scholen.  
‘De Mulder’ heeft een nieuwe opmaak o.a. een ander lettertype. De redactie wil nog meer kwaliteit 
en zoekt naar mogelijkheden om ‘De Mulder’ meer professioneel te laten drukken. Hoewel een 
ruime voorraad kopij aanwezig is, is de redactie toch op zoek naar nieuwe auteurs. Voor 2009 geldt 
dat de nrs 110, 111, en 112 gereed zijn en dat nr 113(okt) zijn voltooiing nadert. Het eerste te 
verschijnen exemplaar in 2010 zal een themanummer zijn met als onderwerp 100 jaar vliegveld/basis 
Gilze Rijen.  
 
De werkgroep kadaster is klaar met de kadasterkaart 1832. Het bestand is nu voor ieder  te 
raadplegen op onze eigen computer. De gegevens zijn ook doorgegeven aan het Regionaal Archief  
Tilburg en het Brabants Historisch Informatiecentrum die t.z.t zullen publiceren via hun website. De 
werkgroep houdt een pleidooi voor ophangen van de in ons bezit zijnde oude kadasterkaart in ons 
gebouw. 
 De tentoonstellingscommissie is nagenoeg gereed met het inrichten van de nieuwe tentoonstelling 
‘Onze jongens in de Oost’. De commissie ontvangt veel steun van de werkgroep Tuin en Gebouw en 
van het bestuur van de Vereniging Oud Indie Militairen.             
 
Bestuursverkiezing:                                                                                                                                                     
Aftredende bestuurleden zijn: Gonnie Cornelissen en Jos Kokx, beiden herkiesbaar. Nellie van 
Kerkhof treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelde Bert Willemen kandidaat als bestuurslid. 
Door de leden werden geen andere kandidaten aangemeld. Bij acclamatie werd Bert Willemen 
gekozen en Gonnie en Jos herkozen als bestuursleden. 
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Visie: 
Het bestuur is doende om een visie voor de komende jaren te ontwikkelen. Aanleiding hiervoor is dat 
er om ons heen veel verandert, de eisen die er aan vereniging en bestuur worden gesteld steeds 
meer en complexer worden en de vraag vanuit de gemeenschap verandert. Ondanks het feit dat er 
de afgelopen jaren veel is bereikt is er toch de noodzaak  goed naar de toekomst te kijken.  
De doelstelling van onze vereniging is als volgt samen te vatten: 
- Onderzoeken en bestuderen van de plaatselijke geschiedenis, volksleven en landschap 
- Het meewerken aan en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, (on)roerende            
zaken voorwerpen en geschriften   
- De heemkunde toegankelijk maken voor iedereen.  
Om onze doelstellingen te kunnen waarmaken zullen we naast onze bestaande activiteiten nog meer 
moeten doen. Andere doelgroepen moeten worden aangesproken, door digitalisering onze 
archieven ontsluiten, een nieuwe (interactieve) website onderhouden en samenwerken met scholen. 
Door een communicatieplan op te stellen kan de communicatie binnen en buiten onze vereniging 
worden gestroomlijnd. Door het organiseren van speciale dagen/avonden ook voor niet-leden 
kunnen we naar buiten treden.  
De vergadering verleende het bestuur mandaat om bovenstaande verder uit te werken.  
Voor het sluiten van de vergadering werd met bloemen en cadeaus afscheid genomen van Nellie van 
Kerkhof als bestuurslid onder dankzegging voor haar verdiensten voor de vereniging. Nellie blijft 
overigens actief in de werkgroep boekendistributie. 
    
   ---------------------------------------------------- 
 
Om te noteren. 
Dinsdag   26 januari:    Algemene ledenvergadering 
Dinsdag   23 februari:   Lezing ‘Lodewijk Napoleon op reis in Brabant’  
                                         door Hans van den Eeden 
Maandag  15 maart:     Lezing door Adriaan van Riel  over  100 jaar vliegbasis 
                                          (let op: datum is gewijzigd)     
 
Genealogie 
De eerstkomende inloopbijeenkomsten in ‘t oude Raadhuis’ zijn op 
 19 januari   van  13.30 uur tot 16.30 uur 
   8 februari  van  19.00 uur tot 21.00 uur  
   9 februari  van  13.30 uur tot 16.30 uur 
 23 februari  van  13.30 uur tot 16.30 uur 
 
Heemtuin 
Nog voor het invallen van de winter hebben de vrijwilligers van de werkgroep tuin en gebouw de 
vorstgevoelige planten kunnen beschermen door ze te bedekken met een dikke laag bladeren.  
Voor het komende seizoen staat het vlechten van nieuwe afscheiding op het programma. 
Als vlechtmateriaal worden wilgentenen gebruikt 
De werkgroep tuin en gebouw wenst allen een voorspoedig maar vooral een gezond 2010 toe. 
 
Nieuwsbrief per mail 
Mail uw e-mailadres door naar secr@heemkringmolenheide.nl en u ontvangt voortaan de 
nieuwsbrief per mail. 
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