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Heemberichten jaargang 1, nummer 1, januari 2018 

 

Mededelingenblad van de Stichting Heemkundige Kring 
De Vyer Heertganghen te Goirle 
Verschijnt 3x per jaar 
Secretariaat/redactie: 
Adres: Nieuwe Rielseweg 41-43, 5051 PD  Goirle 
Email: secretariaat@heemkundekring-goirle.nl 
Telefoon: 013 5348972 

 

= Lezingen en Excursies = 

De IJzeren eeuw in Brabant 
Lezing door dhr. Hans van Eeden 
Di 30 januari 2018, 20:00 uur in wijkcentrum 
De Wildacker, Hogendorpplein 73, Goirle. 

Dit is de volgende lezing. Een uitgebreide uitnodi-
ging volgt nog… 

- - - - - 

Over toppen en dalen 
(150 jaar traject Bels Lijntje) 
Terugblik lezing door Jan van Eijck op dins-
dag 28 november 2017 

 
 
Ze hingen bijna met de benen buiten in De 
Wildacker. Maar liefst 90 mensen kwamen luiste-
ren naar de geschiedenis van het Bels Lijntje. In 
zijn verhaal over 150 jaar spoorgeschiedenis in de 
regio, zoomde Jan nog speciaal wat dieper in op 
de wetenswaardigheden rondom de zijtak Til-
burg-Goirle (1900-1942). Met nog nooit vertoon-
de tekeningen van de goederenloods Goirle, en 
foto’s van het pakhuis van de Boerenbond en van 
de familie Jan van den Broek, een van de laatste 
stationschefs van Goirle wist hij de aanwezigen 
bij de les te houden. Om tenslotte te eindigen bij 

het toeristisch fietspad wat het Bels Lijntje sinds 
1990 geworden is. En in Goirle blijft de herinne-
ring aan het spoor bewaard met de Spoorbaan en 
het zwembad Waterspoor op de plek van het 
vroegere rangeerterrein… Maar dat is dan toch 
alles…. 

- - - - - 

Museum Het Jan Heestershuis in 
Schijndel 
Terugblik Excursie zo 22 oktober 2017 

De rondleiding begon om 14.00 uur. Het betrof 
een rondleiding door het museum van 3 kwartier. 
We werden ontvangen met koffie met appel-
gebak. en begonnen het programma met een 
filmpje over het realiseren van de glazen boerde-
rij in Schijndel. Daarna volgde een rondleiding 
door de beeldentuin bij het museum.  
Na afloop was er ruimte om op eigen gelegenheid 
de glazen boerderij te bezichtigen en daar nog 
iets drinken op eigen kosten. 
Alles bij elkaar een boeiend en gezellig uitstapje. 

- - - - 

Flora en Fauna binnen Goirle 
Terugblik lezing door Victor Retel Helmrich 
van werkgroep Biodiversiteit op 26 septem-
ber 2017. 

Bij de uitwerking van het onderwerp van deze 
avond werd uitvoerig ingegaan op de argumen-
ten van de werkgroep Biodiversiteit tegen de 
aanleg van het fietspad/ minder-validenpad over 
de Regte Heide.  

- - - - 
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= Kerstviering = 

De kerstviering vond 
plaats op donderdag 21 
december 2017 in de 
Annetje van Puijen-
broekkapel van het CC 
Jan van Besouw.  Het 
Neva ensemble, een 
Russisch zangensemble, 
bestaande uit 6 zangers 

en zangeressen, bracht ons voor de pauze een 
mooie serie van Russisch orthodoxe liturgische 
(kerst)liederen. Na de pauze met koffie/thee en 
banketstaaf werd het programma voortgezet met 
Russische volksmuziek, waarbij de combinatie 
van muziek en voordracht leidde tot een onder-
houdende en muzikale belevenis. Na afloop was 
er weer een gezellig samenzijn met Glühwein en 
kerststol.

 

= Evaluatie Tentoonstelling Luc van Hoek = 

Leven en werk van Luc van Hoek 
3 september t/m 15 oktober 2017 
Heemerf “De Schutsboom”, Nieuwe Rielse-
weg 41 – 43, Goirle 

De veelzijdige kunstenaar Luc van Hoek (1910 -
1991) werkte zijn leven lang als kunstenaar in 
Goirle. Hij was als beeldend kunstenaar, schrijver 
en dichter bekend en vermaard in Brabant en ver 
daarbuiten. 
In de tentoonstelling kwamen de vele uitings-
vormen van Luc van Hoek als kunstenaar aan 
bod: schilderijen, beelden, wandkleden, muurre-
liëfs, muurschilderingen, glas in loodwerk, boe-
ken, poëzie, gewaden, (optocht)kleding, grafiek 
en tekeningen. De tentoonstelling is op 3 sep-
tember geopend door wethouder Guus van der 
Put. Onder de bezoekers op die dag bevonden 
zich veel familieleden van de kunstenaar. 

Luc van Hoek in zijn atelier  
In totaal hebben zo’n 550 mensen de tentoon-
stelling bezocht, iets minder dan waarop de or-
ganisatie had gehoopt.  Voor de toegangsprijs van 
€ 2,- kregen de bezoekers de uitgebreide brochu-
re van de tentoonstelling. Leden van de heem-
kundekring kunnen nog steeds de brochure gratis 
afhalen op het heemerf. 

 
 

= Terugblik Reizende Expositie 150 jaar Bels Lijntje = 

De organiserende organisatie uit Baarle-Nassau 
had voor dit jubileum een trailer van 14 m. lengte 
en 2.70 m breedte ingericht als mobiele exposi-
tie. De trailer heeft wel op 10 plaatsen in de regio 
gestaan, van Tilburg tot Turnhout, en heeft in 
totaal wel 10.000 bezoekers gehad! Jan van Eijck, 
onze voorzitter en al jaren druk doende met de 
geschiedenis van dat Bels Lijntje, had de inhoud - 
de content noemen ze dat tegenwoordig – aan-
geleverd voor deze expositie. Uitgerekend op 
zondag 1 oktober, precies op de dag dat het Bels 
lijntje 150 jaar bestond, stond deze expotrailer op 
het terrein van De Roovertsche Leij bij het Streek-
festijn aldaar. Ook hier was het druk op deze 

prachtige herfstdag: liefst 450 bezoekers klom-
men in de trailer en waren enthousiast over deze 
compacte maar fraaie expositie van 150 jaar Bels 
Lijntje.  

 

http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2017/07/Atelier_LvH-1.jpg
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= Terugblik Reizende Expositie “Gegijzeld voor de Vrijheid” = 

Van 4 mei 1942 tot 6 september 1944 zaten 1250 
gijzelaars (enkele dagen tot ruim 2 jaar) opgeslo-
ten in Kamp Haaren en Kamp Beekvliet (gemeen-
te St. Michielsgestel). Deze gijzelaars stonden 
met hun leven borg voor gewelddadige acties van 
de bevolking en verzetsgroepen tegen de Nazi-
bezetter en zijn belangen. 
Op 15 augustus 1942 is aldus de eerste groep 

gijzelaars gefusilleerd in de bossen van Gorp en 
Rovert. De expositie geeft een duidelijk, krachtig 
beeld van deze gijzelingsperiode en van deze 
moorden. De expositie heeft na de opening op 15 
augustus telkens een drietal  weken gestaan in de 
gemeentehuizen van Goirle, Haaren, St. Michiels-
gestel en in het Provinciehuis in Den Bosch. 

 

= Nieuwe titels bibliotheek = 

De zoektocht naar werken van Luc van Hoek heeft voor de bibliotheek een aantal nieuwe titels opgeleverd: 

 Uitgaan van de late nachtmis (kerstnovelle), 1946; Luc van Hoek. 

 Grisaille (verzen); Luc van Hoek. 

 Ridder Joris, 1932; Luc van Hoek. 

 Brochure Leven en Werk van Luc van Hoek. Brochure bij een Expositie, 2017. Heemkundige Kring Goirle. 

 Vuur… dat niet mag doven. Brochure par. H. Geest, 1992 met foto’s glas-in-loodramen; Willem Span. 
Overige aanwinsten: 

 Gids van toren van kerk van Hilvarenbeek, 2017; Stichting Beheer de Beekse Toren. 

 Beschrijving van het dorp Riel, 1837. Bartholomeus van Oerle. 

 Toponiemen gemeente Goirle 

= Schenkingen = 

Door de conservator zijn de volgende voorwerpen in ontvangst genomen: 

 Een set doopkleren, jurkje, mutsje, doopkleed. 

 Materialen en oorkonden die behoorden aan de Goirlese militair Anton Versteden welke in mei 1940 
sneuvelde, gekregen van zijn zus. 

 Enkele honderden kadastrale kaarten betreffende Goirle van de Dienst van het Kadaster. 

Activiteiten Heemerf 

Rondleidingen 
De rondleiders hebben een drukke periode ach-
ter de rug. Een behoorlijk aantal grotere groepen 
(20-40 personen) die in het kader van familiedag 
of personeelsuitje een bezoek aan het heemerf 
brachten, zijn met koffie/thee ontvangen en 
rondgeleid. 

Onderhoud, reparatie 
De Bouw en onderhoudsgroep heeft weer diverse 
klussen afgerond. Zo is de rosmolen weer wer-
kend gemaakt, is het grote naambord met “Hee-

merf De Schutsboom” gerepareerd en opnieuw 
geverfd en zijn de bordjes in het kader van Gôol-
se geheimen geplaatst. Op dit moment wordt de 
oude verwarmingsinstallatie uit de schuur verwij-
derd en is de kerststal in het Jan van Besouw 
weer opgesteld. 

Expositie schilderijen  
Op 28 en 29 okt exposeerde Corry Robben – van 
Zandvoort  in de Potstal aquarellen met gemeng-
de technieken  
 

 

= Agenda = 

6 januari:  11.00 – 13.00 uur Nieuwjaarskoffie in de “De Schutsboom” 
 16.00 – 18.00 uur Driekoningenzingen in het Jan van Besouw 
24 januari: 13.30 uur Onthulling van het eerste bord van Gôolse Geheimen, en dat is het bord van 

Heemerf De Schutsboom, door wethouder Van der Heijden 
30 januari:  Lezing door Hans van der Eeden “De IJzeren Eeuw van Brabant” 
20 of 22 febr.:  Een rondleiding door de Goirkese kerk met mevr. Henriëtte Kolsteren 
20 maart: Lezing door de heer René Bastiaansen met als titel “Het rijke roomse leven”. 


