JAARVERSLAG 2017
Stichting Heemkundige Kring
"De Vyer Heertganghen"
Goirle

Nieuwe Rielseweg 41-43
5051 PD Goirle
Februari 2018
Albert Oude Ophuis
Secretaris

Heemkundige Kring Goirle, Jaarverslag 2017.doc

Inhoud
1

Voorwoord bij jaarverslag 2017 ......................................................................................... 3

2

Heemkundige kring “De Vyer Heertganghen” ................................................................... 4

3

Verslag vanuit de beheerscommissies en werkgroepen ................................................... 5
3.1

Heemkundig Documentatie Centrum ......................................................................... 5

3.2

Museum ....................................................................................................................... 5

3.2.1

Museumbezoek .................................................................................................... 5

3.2.2

Museumbeheer .................................................................................................... 6

3.2.3

Plannen 2018 ........................................................................................................ 7

3.2.4

Punten van zorg.................................................................................................... 7

3.2.5

Ten slotte .............................................................................................................. 7

3.3

ICT beheer en website ................................................................................................. 7

3.3.1

Ict beheer ............................................................................................................. 7

3.3.2

Website ................................................................................................................ 8

3.4

Heembeoefening ......................................................................................................... 8

3.4.1

Tijdschrift "Rond de Schutsboom" ...................................................................... 8

3.4.2

Driekoningenzingen.............................................................................................. 9

3.4.3

Lezingen en excursies ........................................................................................... 9

3.4.4

Grote heemreis naar Middelburg en Domburg op dinsdag 4 juli 2017 ............. 10

3.4.5

Reizende tentoonstelling “Gegijzeld voor de Vrijheid”, 15 aug – 7 sept ........... 11

3.4.6

De Brabantse Heemdagen in Best op 3 en 4 aug 2017 ..................................... 11

3.4.7

Tentoonstelling “Leven en werk van Luc van Hoek”, 3 sept – 15 okt ................ 12

3.4.8

Expositie “150 jaar Bels Lijntje” ......................................................................... 13

3.4.9

Kerstviering ........................................................................................................ 13

3.4.10 Kerstvertellingen ................................................................................................ 13
3.4.11 Het heemerf als expositieruimte ....................................................................... 14
3.5

3.5.1

Gebouwen heemerf ........................................................................................... 14

3.5.2

Erf en tuin ........................................................................................................... 15

3.6
4

Heemerf en heemtuin ............................................................................................... 14

Bouwzaken en afspraken met de gemeente ............................................................. 15

Overzicht van vrijwillige medewerkers ............................................................................ 15

Pagina 2 van 16

Heemkundige Kring Goirle, Jaarverslag 2017.doc

1 Voorwoord bij jaarverslag 2017
Wat hebben wij een mooi heemjaar achter de rug, zowel materieel als immaterieel!
Materieel omdat onze huisvesting nu geheel op orde is. Want naast een nieuw rieten dak op
de Vlaamse schuur in 2016, werd nu in 2017 ook het rieten dak van ons eigen Smiske
vernieuwd. Het gehele wevershuisje is tegelijkertijd door onze eigen werkploeg opgeknapt.
Wij kunnen dus weer jaren vooruit met ons hele Heemerf.
Maar ook immaterieel stonden wij ons mannetje en vrouwtje. Aan liefst drie flinke exposities
droegen wij in 2017 ons steentje bij: over 75 jaar Gijzelaars Gorp en Roovert, over 150 jaar
Bels Lijntje, maar vooral over Leven en Werk van Luc van Hoek in het najaar op ons eigen
Heemerf. En alle drie de tentoonstellingen waren succesvol!
Onze reguliere heemkundige activiteiten zoals lezingen, excursies, exposities en onze eigen
bijeenkomsten met Kerstmis en Driekoningen blijven zich verheugen in goede deelname
cijfers. Dit jaar is onze heemkundekring ook actief lid geworden van de Gôolse Geheimen,
waarin wij het belang van en de kennis over het erfgoed vertegenwoordigen in het kader van
Recreatie & Toerisme.
Helaas verloren wij ook dit jaar weer enkele dierbare en trouwe leden van onze
heemkundekring, want ons ledenbestand is enigszins “op leeftijd”. Wij bewaren de
herinnering aan hun gewaardeerde inzet in ons hart. Maar - alles bij elkaar opgeteld kunnen wij terugkijken op een geslaagd verenigingsjaar. In dit jaarverslag kunt u daar
gedetailleerd kennis van nemen. Al die zaken die hier aan de orde komen, konden niet
gebeuren zonder de inzet van al onze leden, met name de groep vrijwilligers, die eigenlijk
allemaal goud waard zijn. Wij koesteren hen dan ook waar wij kunnen!
Ik wens u veel lees- en kijkplezier toe.
Jan A.M. van Eijck,
Voorzitter Heemkundige Kring “De Vyer Heertganghen” Goirle.
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2 Heemkundige kring “De Vyer Heertganghen”
De heemkundige kring Goirle is opgericht in 1949 door een aantal initiatiefnemers die
begonnen met het in kaart brengen van de geschiedenis van Goirle en maakt sinds 1950 deel
uit van het Brabants Heem.
Na een aarzelend begin van de kring wordt in 1954 de naam veranderd in De Vyer
Heertganghen, een verwijzing naar de vier heertgangen die vanouds Goirle vormen: ‘t Ven,
Abcoven, Dorp en Kerk.
In 1960 is de Heemkundige kring van een vereniging omgezet naar een stichting. De stichting
heeft zich ten doel gesteld de bevordering van de studie van de Heemkunde in de ruimste
zin en zij tracht dit doel te bereiken door:
• het aanmoedigen van personen of groeperingen van personen zich toe te leggen op de
beoefening, studie en ontwikkeling van de heemkunde op locaal en regionaal terrein;
• naar best vermogen informatie te verschaffen op het gebied van de heemkunde, o.a.
door voordrachten, publicaties, excursies, tentoonstellingen, rondleidingen, adviezen
(bijv. over nieuwe straatnamen);
• het onderhouden van wat heemerf “De Schutsboom” wordt genoemd, bestaande uit:
- een gebouw aan de Nieuwe Rielseweg, nr. 41, met museum, een werk- en
vergaderruimte, een bibliotheek/archief, een ruimte voor wisseltentoonstellingen
(voormalige potstal);
- een voormalig wevershuisje “Het Smiske”, gelegen aan Nieuwe Rielseweg 43 en
eigendom van de stichting (sinds 1961);
- een “Pleejhuis” met toiletruimte, werkruimte voor onderhoudsteam en zolder voor
opslag van heemkundige voorwerpen;
- een Brabantse langsdeelschuur (eens schuurkerk), ingericht als tentoonstellingsruimte voor landbouwgereedschap, voor een aantal ambachten van Goirlese
ambachtslieden, een traditionele keuken... De ruimte kan ook gebruikt worden als
trouwlocatie, als tentoonstellingsruimte en als ontmoetingsruimte bij speciale
gelegenheden (herdenking fusillade gijzelaars, kerstvertellingen, etc.)
- een erf met heemtuin met de daarbij behorende beplanting, 2 karloodsen en bijenstal.
De benaming “Heemerf De Schutsboom” is afkomstig van een toponiem dat voorkomt op de
kaart van Diederik Zijnen “De Heerlykheden van Tilburg en Goirle” uit 1760.
De stichting telde in december 283 leden (inclusief 37 gezinsleden) waarvan 48 vrijwilligers
die op verschillende deelgebieden actief zijn. Zie hoofdstuk 4 ‘Overzicht van vrijwillige
medewerkers’ voor een lijst per deelactiviteit.
Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, lid
archivaris (beheerscommissie archief en documentatie), lid conservator (beheerscommissie
museum en collectiebeheer; de functie coördinator heemerf is nog vacant. Binnen de
beheerscommissies zijn diverse werkgroepen actief. De structuur van de organisatie is
uitgeschreven in een huishoudelijk reglement. Dit reglement dateert uit 2007 en zal komend
jaar worden aangepast zodat het meer in overeenstemming is met de actuele situatie.
In april van dit jaar is het beleid van de stichting voor de komende jaren verwoord in het
Beleidsplan 2017 – 2020 met daarin een uitwerking van de doelen en plannen van de
verschillende commissies en werkgroepen. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de
activiteiten over het jaar 2017.
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3 Verslag vanuit de beheerscommissies en werkgroepen
3.1 Heemkundig Documentatie Centrum
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze archiefmedewerker Harrie de Brouwer.
We missen deze joviale, vriendelijke en altijd goed gemutste man. Op tijd wist hij ons te
vermaken met een grapje of joke. Daarbij wist hij best veel over Goirle.
Het Heemkundig Documentatie Centrum (HDC) heeft ook dit jaar een aantal bezoekers
gehad. Maar nog meer krijgen we verzoeken binnen via de e-mail om foto’s of andere
gegevens. Veelal worden deze verzoeken op zaterdagmorgen beantwoord, waarna later de
afwerking wordt gedaan. Ook via het secretariaat komen vragen binnen omtrent familie of
andere wetenswaardigheden over ons dorp. Ook dikwijls van ver buiten Goirle
Nog steeds heeft het fotoarchief weinig foto’s van de Goirlese meisjesscholen. Zoals we al
eerder hebben vermeld hebben we van de jongensscholen veel foto’s. We hopen nog steeds
op foto’s van de meisjesscholen. Er wordt nog al eens een beroep op het archief gedaan
voor schoolfoto’s.
Het bidprentjesarchief blijft zich uitbreiden, en vraagt veel mankracht bij het sorteren,
dubbelen er uit halen en input geven aan de computer. Deze mankracht ontbreekt ons.
De rubriek “Wie weet het nog?” in het Goirles Belang met foto’s uit ons archief loopt erg
goed. Tegenwoordig gaat dit via de uitgeverij van Em. de Jong uit Baarle Nassau die de
redactie van Goirles Belang beheert. We plaatsen elke 2e woensdag van de maand een foto
in het Goirles Belang en tevens is deze te zien op onze website.
Als de foto niet al te oud is dan komen er best veel reacties binnen, soms zelfs elders uit het
land of van geëmigreerde Goirlenaren. Het zijn dan oud-Goirlenaren die het Goirles Belang
ontvangen via familieleden of een abonnement hebben op GB.
Het HDC heeft foto’s ter beschikking gesteld aan de mobiele tentoonstelling van de Stichting
Gijzelaars. Men heeft daar een mooie digitale collage van gemaakt. Op vier locaties is deze
tentoonstelling te zien geweest (zie .
Het Documentatie Centrum zou niet kunnen werken zonder onze vaste medewerkers. Zij zijn
bijna elke zaterdagmorgen present. Dank aan Aschwin, Emilie, Eric, Harrie, Henny, Mathieu,
Riekie en Albert (boeken).
Joseph Wijdemans,
Archivaris Heemkundig Documentatie Centrum

3.2 Museum
Het jaarverslag omvat de periode januari – december 2017 en dit hoofdstuk is
onderverdeeld in museumbezoek, museumonderhoud, planning en problemen.
3.2.1 Museumbezoek
Het museum was opengesteld gedurende de maanden april tot en met oktober op steeds de
eerste en derde zondag van 14.00 tot 16.30 uur. Het bezoekersaantal op deze zondagen lag
op een gemiddelde van ca 11 mensen per keer.
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Het grootste deel van het bezoek bestond dit jaar uit rondleidingen. Deze zijn te verdelen in
schoolbezoeken en overige groepsbezoeken. Van de Goirlese en Rielse scholen bezochten ’t
Schrijverke, De Regenboog, Kameleon, de Kleine Akkers, Den Bongerd en De Vonder ons
museum met een of meerdere groepen. Verder waren er diverse bezoeken van groepen
zoals diverse families en verenigingen die ons bezochten op hun familiedag, cq. uitje.
Het totale aantal bezoekers komt hiermee (inclusief tentoonstellingen) op 1482.
Om te proberen het bezoekersaantal nog verder op te krikken en de bekendheid in het dorp
te vergroten, werd ook dit jaar verder gegaan met de serie korte artikeltjes in het Goirles
Belang onder de titel “Schatten uit ons museum”. Hierbij werd maandelijks aandacht
besteed aan een voorwerp uit de collectie. Deze artikeltjes leverden soms nieuwe
voorwerpen op voor de collectie of informatie over het getoonde voorwerp door berichten
van lezers van het GB.
Rondleidingen werden verzorgd door Ad van der Ven, Gerrit van Heeswijk, Hans van Gorp,
Jan van Eijck, Joseph Wijdemans, Albert Oude Ophuis en Kees van de Pol.
3.2.2 Museumbeheer
Het beheer van het museum bestond ook dit jaar vooral uit het inventariseren van de
collectie en deze digitaal opslaan in AdLib Basis (een systeem speciaal ontworpen voor de
opslag en het beheer van museumcollecties). Met dit project is in 2006 begonnen en we
mogen nu zeggen dat alles op schema ligt. Na inventarisatie van de collectie in het Smiske
volgde de collectie in het museum. Daarna werd de collectie textiel geïnventariseerd. De
inventarisatie van de potstalzolder is ook gerealiseerd. Hierbij werd elk voorwerp (opnieuw)
genummerd, gefotografeerd en zowel digitaal als analoog opgeslagen. Van de digitale
bestanden worden back-ups gemaakt. Ook de opslag in het tweede depot (de pleejhuiszolder) is dit jaar onder de loep genomen en gefotografeerd en genummerd.
Ook in 2017 werd verder gegaan met de herinventarisering van de collectie welke
tentoongesteld staat in de langsdeelschuur. De gehele collectie aldaar werd onder handen
genomen, d.w.z. bekeken, genummerd, gefotografeerd voor zover nodig en er werd gekeken
naar dubbele exemplaren in de verzameling. Onze ideeën betreffende de inrichting krijgen
steeds meer gestalte met de opdeling van de schuur in een huis- ambacht- en
boerderijgedeelte.
Wat betreft de inventarisering zijn we nu helemaal op schema!
Diverse mensen hebben weer voorwerpen aangeboden die al of niet een plekje kregen in de
permanente expositie. De voorwerpen variëren enorm: fraai ingelijste fotoportretten van
voorouders, persoonsbewijzen van Goirlenaren, identiteitspapieren, notariële
eigendomsbewijzen, gebruiksvoorwerpen, kledingstukken, kinderspeelgoed… Men komt met
een voorwerp trots in de hand of zorgvuldig ingepakt, of men verschijnt op het erf met een
kofferbak vol voorwerpen waar wij uit kunnen kiezen. Enkele mooie stukken zijn papieren
die toebehoorden aan de in 1940 gesneuvelde militair Anton Versteeden, een tweetal
werken van Luc van Hoek en doopkledij uit 1910.
In veel gevallen kreeg de schenker een schenkingsakte mee naar huis. Dit vooral indien aan
het gegevene een bepaalde waarde gekoppeld kon worden, emotioneel of financieel. Soms
omvatten de schenkingen meer dan één voorwerp en komen volle dozen met documenten
naar het heemerf. Deze worden ook op waarde geschat en bij de collectie gevoegd.
Het moge duidelijk zijn dat steeds meer Goirlenaren de stichting weten te vinden als het om
te bewaren voorwerpen gaat.
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3.2.3 Plannen 2018
Voor 2018 staan de volgende plannen op de nominatie:
a. Voortgang van de inventarisering en conservering van daarvoor in aanmerking komende
voorwerpen.
b. Geleidelijke veranderingen in de kleine vitrines in het museum wat voorwerpen betreft
om de uitstalling te vernieuwen.
c. Maken van etiketten voor de vitrines zodat voor de bezoeker duidelijkheid geschapen
wordt over enkele voorwerpen.
d. De vitrines voorzien van tekstkaartjes en nummers om zodoende de collectie beter
inzichtelijk te maken voor individuele bezoekers. In de schuur foto’s bijplaatsen om de
functie en de context van het gebruik van de voorwerpen voor de bezoeker duidelijker te
maken.
3.2.4 Punten van zorg
Een groeiend probleem is het klimaat in het museum: nadat in de jaren 2009-2011 de
luchtverwarming gewijzigd is in centrale verwarming d.m.v. radiatoren beginnen we nu
tegen een onverwacht probleem aan te lopen: schimmelvorming. De luchtverwarming hield
door de bewegende luchtstromen de conditie van de diverse voorwerpen op peil, doch
doordat er radiatoren aangebracht zijn is de stroming van de lucht veranderd en veel minder
geworden (of in kasten en lades tot stilstand gekomen) waardoor op diverse plaatsen
schimmel optreedt. Schimmel op totaal onverwachte plaatsen zoals op ijzer, steen, hout en
andere materialen. Het is nog onbekend hoe we hiermee moeten omgaan want de oorzaak
kan ook dieper liggen. Mogelijk dat de buitenmuren niet genoeg weerstand bieden tegen het
vocht. Een nieuwe kleine verwarming voor het Smiske werd aangeschaft om te zien of
hiermee het probleem opgelost kan worden.
De bouwkundige aanpassingen aan de schuur - nieuw rieten dak met schroefplaten en
isolatie van vloer en wanden - hebben geleid tot een beter klimaat in deze schuur. Vooral in
de zomer is dit goed te merken.
3.2.5 Ten slotte
De werkgroep museum bestond gedurende dit jaar uit Hans van Gorp, Nelly van den Dungen
(kleding en textiel), Ger Heheman en Huub van Dun (restauratie), Ad van der Ven, Cees van
de Pol en Albert Oude Ophuis (algemeen) en Gerrit van Heeswijk (conservator). Helaas
verloren we dit jaar Hannie van Gorp wegens overlijden.
Gerrit van Heeswijk,
Conservator

3.3 ICT beheer en website
3.3.1 Ict beheer
Het Beheer van de ICT heeft in 2016 vooral in het teken gestaan van behoud en onderhoud.
Het Heem-archief draait nog steeds op databaseprogramma Paradox. Dit systeem is te
gebruiken op diverse computers die aangesloten zitten op het interne netwerk.
De computers (in 2014 als sponsoring verkregen van de Gemeente Tilburg) draaien op
Windows 7.0 en kunnen niet overgezet worden naar Windows 10. Virusscanners en updates
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zorgen er voor dat de systemen traag worden met lange opstarttijden. We hopen dat er op
niet al te lange termijn weer een sponsor kan worden gevonden voor vervanging van de
apparatuur.
Voor het databaseprogramma Paradox zijn we op zoek naar een alternatief omdat het
programma niet meer ondersteund wordt. In de bestuursvergadering van 13 november is
besloten te onderzoeken of aansluiting bij het project Brabant Cloud/Memorix Maior via
Erfgoed Brabant voor ons technisch en financieel haalbaar is. Via de Brabant Cloud is het
mogelijk de eigen collecties op de eigen website doorzoekbaar te maken. Inmiddels is er een
introductiebijeenkomst geweest en komen er in januari/februari twee trainingssessies
waarna we een definitieve keuze maken om wel/niet te gaan werken met het
collectieregistratiesysteem Memorix Maior en aan te sluiten bij de digitale infrastructuur de
Brabant Cloud.
3.3.2 Website
Afgelopen jaar stonden de activiteiten rond de site in het teken van up-to-date houden en
langzaam uitbreiden. Dit gebeurt net als afgelopen jaren door de heemmedewerkers:
Willem van der Kuijlen, Aschwin Wijdemans en Albert Oude Ophuis
Kleine wijzigingen zijn toegepast om informatie beter te kunnen vinden. Regelmatig worden
er nieuwe artikelen geplaatst zoals:
• verslagen van heemactiviteiten en aankondigingen van evenementen;
• maandelijks een beschrijving van een object uit het museum (Schatten uit ons museum)
• beschrijvingen van een document uit het Archief (Uitgelicht deze maand)
• ook wordt er maandelijks een foto met achtergrondinformatie geplaatst onder het
thema “Wie weet het nog”.
• Index bibliotheek; beschrijvingen van nieuwe aanwinsten
In 2014 zijn alle jaargangen van ons tijdschrift “Rond de Schutsboom” door de
genealogievereniging “Golse Genen” gescand en in een database op hun webserver
geplaatst. Via een link zijn de oude tijdschriften in te zien.
Wat betreft het gebruik van de website merken we dat het merendeel van de bezoekers van
buiten Goirle komt. We zouden graag het gebruik van de site door de eigen leden willen
verhogen.
Een manier om dit te bereiken zou zijn door de e-mail berichtgeving niet meer met Worddocumenten te doen maar met links naar de website. Op deze manier daag je de leden uit
om eens verder te kijken op de website. Wellicht kan ook de digitale nieuwsbrief waarvan
het eerste nummer in januari verschijnt hieraan bijdragen.
Aschwin Wijdemans
ICT beheeder

3.4 Heembeoefening
3.4.1 Tijdschrift "Rond de Schutsboom"
In 2017 verschenen er geen drie, maar twee nummers van ons tijdschrift. Daarnaast werd de
brochure ‘Leven en Werk van Luc van Hoek’ uitgebracht. Deze brochure hoorde bij de
expositie die van 3 september tot 15 oktober op het heemerf plaatsvond (grote schuur en
potstal). De leden van het heem kregen deze brochure gratis, de overige bezoekers van de
tentoonstelling moeten hem kopen.
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De redactie van ‘Rond de schutsboom’ bestaat uit Jan van Eijck, Jan Pieterse en Norbert de
Vries. De lay-out is in handen van Aschwin Wijdemans.
De beide reguliere nummers van de jaargang 37 bieden een rijke variatie aan artikelen,
waarbij we vele werkstukken vinden van de hand van Gerrit van Heeswijk. Hulde voor deze
productieve auteur! Ook veel waardering voor Joseph Wijdemans en Ben Loonen, de
eerstgenoemde met boeiende historiën, de laatstgenoemde met zijn prachtige portretten.
De brochure is een verhaal apart. Met zijn 114 pagina’s kun je eigenlijk niet meer spreken
van een brochure, maar veeleer van een boek. En wat voor een boek! Met heerlijke foto’s
van Joop Tates en Cees van Vugt (fotoclub Den Dubbele Klik) en Jan van Hoek, en met
teksten van Jan van Eijck, Norbert de Vries, Ed. Gouverneur, Jace van de Ven, en van Luc van
Hoek zelve, is het een uitgave geworden die veel complimenten uitlokte. Zoals Jan van Eijck
het in zijn voorwoord formuleerde: deze brochure kan beschouwd worden als een
supplement op de monografie over Luc van Hoek uit 1986.
Norbert de Vries
3.4.2 Driekoningenzingen
Op vrijdag 6 januari 2017 vond opnieuw de viering van Driekoningen in Goirle plaats,
georganiseerd door de Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen. Het was weliswaar koud
maar de sfeer was er niet minder om. Er meldden zich 10 groepen met in totaal 32 kinderen
aan. Een mooi resultaat! Rond de klok van 17.00 uur begon de lampionnenoptocht van
kinderen en volwassenen rond te trekken. Onder het zingen van driekoningen liederen trok
de stoet in een lange sliert langs de kerststal in de “dorpstuin” via een stukje Tilburgseweg,
Koudepad , Oude Kerkstraat en Fraterstuin naar de foyer van het CC Jan van Besouw. Daar
aangekomen werd heerlijke warme chocolademelk geschonken en eierkoeken uitgedeeld.
In een gezellige drukte en leuke sfeer zongen de kinderen bij de kerstal een gevarieerd
repertoire van liederen. Dit onder de bezielende presentatie van Heemvoorzitter Jan van
Eijck. Drie leden van de jeugdgemeenteraad en een lid van de Heemkundige Kring vormden
de jury van het Driekoningen zingen en Joseph Wijdemans was als vanouds de juryvoorzitter.
Tijdens het juryoverleg vertelde Ted Deliën een mooi verhaal over het verdwaalde schaapje,
waar de kinderen vol aandacht naar luisterden. Burgemeester Mark van Stappershoef
onderstreepte in enkele woorden het belang van de traditie van DrieKoningen vieren en
Driekoningen zingen en reikte daarna aan elke winnende groep een beker uit. Twee
kinderen hadden in hun eierkoek een boon en werden verblijd met een cadeaubon. Alle
deelnemende groepen krijgen later nog een foto ter herinnering.
De deelname van 32 kinderen aan het Driekoningen zingen laat zien dat deze traditie volop
leeft en het waard is om nog lang te koesteren. Wij blijven ons dan ook inzetten om dit
jaarlijkse evenement voort te zetten en op deze wijze een mooie traditie in ere te houden.
Mathieu van den Tillaart
3.4.3 Lezingen en excursies
In 2017 zijn door de groep lezingen en excursies de volgende activiteiten georganiseerd:
1. lezing op 31 januari 2017: “Het fenomeen Reuzen en Reuzinnen” door Lex van Gestel
(41).
2. excursie op 21 februari 2017 naar Monument van Riel in Heukelom (21)
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3. lezing op 28 maart 2017: De bendes van de Bokkenrijders door de heer Ton van Reen
(36).
4. excursie op 30 april 2017 naar De Looierij in Dongen (30).
5. excursie (rondwandeling) op 20 juni 2017 naar museum van Andreas Schotel (11) in
Esbeek gecombineerd met een wandeling langs objecten, gebaseerd op schetsen van
Andreas Schotel
6. Lezing op 26 september 2017: Flora en Fauna binnen Goirle door de heer Victor Retel
Helmich van de werkgroep Biodiversiteit (43).
Voorafgaand aan de lezing een algemene ledenvergadering (25).
7. Rondleiding en excursie naar museum het Jan Heestershuis en de Glazen Boerderij in
Schijndel op zondag 22 oktober 2017 (24).
8. Lezing op 28 november 2017: Over toppen en Dalen (150 jaar traject Bels Lijntje) door
de heer Jan van Eijck (83).
De leden van de werkgroep zijn: Clemens Crombach, Anne Heeren, Nel Wiercx en Frans Ekstijn.
Voor komend jaar wordt aan een gelijksoortig programma gewerkt waarbij nog wat extra
aandacht zal worden besteed aan de publiciteit om de bezoekersaantallen op peil te houden.
Frans Ekstijn
3.4.4 Grote heemreis naar Middelburg en Domburg op dinsdag 4 juli 2017
Op dinsdag 4 juli 2017 om 07.30 uur – vroeg voor heemleden op leeftijd – vertrok de bus
van De Arend met 48 personen naar onze bestemming Middelburg en Domburg.
Middelburg met name om de beroemde
wandtapijten te bezoeken in het Zeeuws
Museum. Middelburg bestaat dit jaar 800
jaar en vanwege dat jubileum zijn er het
gehele jaar activiteiten. Het is een stad met
historie en ze is maar liefst 1200
monumenten rijk. De stad laat zich op vele
manieren verkennen en wij deden dat te
voet onder de bevlogen leiding van twee
voortreffelijke gidsen. De stad is in de
9e eeuw als middelste burcht tussen twee
andere Walcherense burchten aangelegd,
Figuur 1 Zaal met wandtapijt in het Stadhuis
vanwaar uiteraard de naamgeving. De stad
kreeg in 1217 stadsrechten en niet veel later – in 1250 – werden de eerste
verdedigingswerken aangelegd. In de Gouden Eeuw floreerde de stad en door haar gunstige
ligging met een vaste zee verbinding destijds en de welvaart die de VOC met zich
meebracht, was het zelfs in die tijd de tweede stad van Nederland. Er is hard gewerkt om
het monumentale uiterlijk te behouden, terwijl er toch tijdens de Tweede Wereldoorlog
veel gebouwen zijn beschadigd, waaronder ook het fraaie stadhuis.
Na de stadswandeling zijn we teruggegaan naar De Likkepot aan de voet van de Lange Jan en
werd een smakelijke lunch opgediend. Na de lunch zijn we met de bus naar Domburg
gereden. We zouden in Domburg het kleine, maar mooie museum ’t Kotje gaan bezoeken,
maar helaas… het museum was gesloten vanwege een wisseling van de tentoonstelling. Jan
van Eijck gaf nog wat tekst en uitleg bij het standbeeld van Dokter Mezger, die de eerste
fysiotherapeut in Nederland was en dus – min of meer – de grondlegger van de badcultuur.
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Omdat het museum gesloten was, was er wat meer tijd voor: strand, boulevard en terras; en
dat was geen straf met dit mooie weer.
Bernard Robben
3.4.5 Reizende tentoonstelling “Gegijzeld voor de Vrijheid”, 15 aug – 7 sept
Op dinsdag 15 augustus 2017 was de opening van de
reizende tentoonstelling “Gegijzeld voor de vrijheid” in
het gemeentehuis van Goirle met aansluitend de
jaarlijkse herdenking bij de gedenkplaats op landgoed
“Gorp en Rovert”. De tentoonstelling is opgezet in het
kader van de 75-jarige herdenking en geeft aandacht
aan de bestaansreden van de gijzelaarskampen
Beekvliet en Haaren, het dagelijks leven in de kampen
en de fusillade van de vijf gijzelaars in de bossen van
Goirle. Aan het project hebben meegewerkt de
Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren, de
Gedenkplaats Haaren, de Heemkundige kring “De Vyer
Heertganghen”, de Cultuurstichting Karel van Veen.
Na de opening heeft de tentoonstelling 3 weken
Figuur 2 Cartoon in Nieuwsblad van Zuiden
n.a.v. eerste herdenking augustus 1945
gestaan in het gemeentehuis van Goirle en is daarna
doorgereisd naar Haaren, St Michielsgestel en Den
Bosch (provinciehuis). Het ‘verhaal’ van de gijzelaars was uitgewerkt op een 8-tal banners en
in een aantal vitrinekasten waren voorwerpen en documenten uitgestald die iets vertellen
over het leven in de gijzelaarskampen. De tentoonstelling is op de verschillende locaties
door veel mensen bekeken; de doelstelling om ook de schoolgaande jeugd via deze expositie
kennis de laten maken met deze donkere periode uit de vaderlandse geschiedenis is echter
alleen in Haaren bereikt.
Albert Oude Ophuis
3.4.6 De Brabantse Heemdagen in Best op 3 en 4 aug 2017
Deze 69e editie alweer van de heemdagen werd georganiseerd door de 60-jaar-bestaande
Heemkundekring De Baronie van Cranendonck. Deze kring heeft eerder de heemkundige
werkkampen – die maar liefst 3 dagen duurden – in 1959 en 1988 georganiseerd. We
werden ontvangen in Budel op het fraaie gemeentehuis Cranendonck door de burgemeester
mevrouw Vermue, die overigens deze functie gaat vervullen in Sluis.
De aftrap of opening is altijd erg traditioneel met de Ceremonie Protocollaire door de
voorbereidingscommissie met het overdragen van het vaandel en het overhandigen van het
herdenkingsschildje. Vervolgens was er een uitgebreide wandeling in groepen door het
centrum van Budel en bezichtiging van de prachtige kerk aldaar. Daarna was er een goed
verzorgde , heerlijke lunch in zaal De Borgh te Budel. Na deze lunch gingen we met auto’s
naar Budel-Dorplein voor een rondwandeling met gidsen. Het diner-buffet vond plaats in
Ontmoetingscentrum De Smeltkroes in Maarheeze.
De tweede dag is steevast de fietsdag en vanaf Zaal de Wielerbaan vetrok de fietskaravaan
in diverse groepen voor een tocht van ongeveer 40 kilometer. Die ging van Maarheeze via
Soerendonk en Landgoed Cranendonck naar Gastel, allemaal leuke plaatsen met juweeltjes
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van oude panden en bezienswaardigheden en via de Achelse Kluis in België naar Hamont en
Budel-Schoot. In Hamont-Achel bezochten we het fraaie klooster van de Zusters Ursulinnen.
Het stadje bekleedt trouwens een prominente plaats in de Teutengeschiedenis en het was in
de 19e eeuw het meest welvarende teutencentrum.
Budel was vroeger vooral bekend vanwege de zinkindustrie en momenteel is Budel vooral
bekend om zijn maar liefst 18 soorten smaakvolle bieren en de brouwerij. Dit is een
familiebrouwerij met een eeuwenoude traditie , sinds 1870 verankerd in het hart van Budel.
De tweede dag werd eveneens afgesloten met een uitstekend dinerbuffet en de
slotwoorden van diverse sprekers, Maar eerst was er nog de traditionele quiz om de Bram
van Brabant trofee... Het allerlaatste woord was voor Henk Hellegers, de voorzitter van
Brabants Heem en in het dagelijks leven burgemeester van Uden. De volgende heemdagen
– dus de 70e editie – gaan worden gehouden in Sint Oedenrode. Het waren geslaagde dagen
en Goirle was goed vertegenwoordigd, met maar liefst 10 deelnemers.
Bernard Robben
3.4.7 Tentoonstelling “Leven en werk van Luc van Hoek”, 3 sept – 15 okt
In de periode januari - september 2017 werd deze tentoonstelling over de belangrijke
kunstenaar Luc van Hoek voorbereid. In goede samenwerking hebben de Heemleden Jan
van Eijck, Gerrit van Heeswijk, Mathieu van den Tillaart, Norbert de Vries en Geert Eijsbouts
(stichting Steengoed Goirle) de tentoonstelling opgezet.
Al snel bleek dat er nog bijzonder veel en mooi werk van Luc van Hoek voorhanden is, o.a. bij
zijn familie, in het Religieus Museum in Uden en bij verschillende particuliere bruikleengevers. Daarnaast kwamen er vele foto's van onder meer kerkramen beschikbaar van Joop
Tates van fotogroep Den Dubbele Klik. Dit maakte het voor de voorbereidingsgroep enigszins
lastig om uit het grote aanbod een goede selectie te maken. Bij de voorbereiding is gebruik
gemaakt van een gedetailleerd draaiboek dat een prima hulpmiddel is geweest.
Vooral de actieve inbreng van de fotogroep Den Dubbelen Klik, de Stichting Steengoed en de
familie Van Hoek, maakte de tentoonstelling over de veelzijdige Luc van Hoek compleet!
Op zondag 3 september was het zover en werd de tentoonstelling feestelijk geopend.
De expositie was in de periode 3 september t/m 15 oktober te bezichtigen in de Potstal en
de Heemschuur op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 - 16.00 uur. De bezoekers
kregen bij binnenkomst de fraaie tentoonstellingsbrochure.
In het kader van de expositie Leven en Werk van Luc van Hoek werd op 9 september een
mooie fietstocht gehouden met 21 deelnemers.
De duur van de tentoonstelling - 6 weken - was achteraf gezien wat lang. Naar schatting
hebben ongeveer 550 mensen de tentoonstelling bezocht, inclusief de meer dan 100
bezoekers tijdens de opening. Het bezoekersaantal is de voorbereidingsgroep enigszins
tegengevallen terwijl er toch behoorlijk wat publiciteit is geweest o.a. via artikelen in Goirles
Belang en Brabant Dagblad.
Dankzij subsidies van in totaal € 3.750,- door 5 instanties waren de kosten voor de
Heemkundekring € 785,-.
Het doel de veelzijdigheid van de kunstenaar laten zien is met de tentoonstelling Leven en
Werk van Luc van Hoek zeker bereikt. Daarmee kunnen we spreken van een zeer geslaagde
tentoonstelling.
Mathieu van den Tillaart
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3.4.8 Expositie “150 jaar Bels Lijntje”
De organiserende organisatie uit BaarleNassau had voor dit jubileum een trailer van
14 m. lengte en 2.70 m breedte ingericht als
mobiele expositie. 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
Figuur 3 De trailer met de mobiele expositie
tegenwoordig – aangeleverd 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 Streekfestijn
aldaar. Ook hier was het druk op deze prachtige herfstdag: liefst 450 bezoekers klommen in
de trailer en waren enthousiast over deze compacte maar fraaie expositie van 150 jaar Bels
Lijntje.
3.4.9 Kerstviering
De kerstviering vond plaats op donderdag 21 december 2017 in de Annetje van
Puijenbroekkapel van het CC Jan van Besouw. Na een openingswoordje door nestor Kees van
de Pol was het de beurt aan het Neva ensemble, een Russisch zangensemble, bestaande uit
6 zangers en zangeressen.
Vóór de pauze bracht het ensemble ons
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 onderhoudende muzikale
belevenis. Na afloop was er weer een
gezellig samenzijn met Glühwein en
Figuur 4 Het Neva zangensemble
kerststol.
Het programmaboekje bevatte dit jaar illustraties van onze eigen Corry Robben - van
Santvoort.
3.4.10 Kerstvertellingen
Op vrijdag 15 december 2017 kerstvertelling in de heemschuur, georganiseerd door de
Contactraad Cultuur Goirle. Het theater Nieuw Leven heeft het aloude kerstverhaal in een
nieuwe stijl herschreven voor kinderen van de groepen 1 t/m 4 en hun ouders. De kinderen
werden ontvangen met warme chocomel en een eierkoek.
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3.4.11 Het heemerf als expositieruimte
In 2017 konden op het heemerf een drietal tentoonstellingen worden bezocht die door
amateurkunstenaars waren ingericht:
- op 14 en 15 januari een expositie schilderijen door Lucy Roodbol;
- op 10 en 11 juni de expositie “Transpakant” door kantkring “de kantkriebel” uit Tilburg;
- op 28 en 29 oktober een expositie aquarellen met gemengde technieken door Corry
Robben - van Zantvoort.

3.5 Heemerf en heemtuin
3.5.1 Gebouwen heemerf
De grootste bouwactiviteit in 2017 was de renovatie van het rieten dak van het Smiske. In
november 2016 is bij een aantal bedrijven een offerte aangevraagd en door hun gunstige
aanbod is dit project toegekend aan Rietdekkersbedrijf De Laat uit Diessen, hetzelfde bedrijf
dat een jaar eerder het rieten dak van de grote schuur had vernieuwd. De werkzaamheden
zijn uitgevoerd in de maand april. Omdat het Smiske eigendom is van de stichting waren de
totale kosten € 15.000,- voor rekening van de
stichting. Het Annetje van Puijenbroek Fonds
heeft ons gesteund met een bedrag van € 2000,en van het Rabo Fonds Coöperatief Divident
hebben we een donatie van € 750,- ontvangen.
Voorafgaand aan de vervanging van het riet zijn
aan de dakconstructie en aan de zoldervloer
herstelwerkzaamheden verricht; na de renovatie
is het Smiske opnieuw in de verf gezet. Deze
werkzaamheden zijn door onze eigen bouw- en
onderhoudsgroep uitgevoerd.
Door Erik van Laarhoven Elektrotechniek zijn een
Figuur 5 Laatste fase renovatie rieten dak Smiske
aantal aanpassingen in de elektriciteitsvoorziening aangebracht en om de ruimte vorstvrij en droog te houden zullen de
gasgevelkachels worden vervangen door elektrische kachels.
De Fa. Van Lierop uit Boxtel heeft in januari het pleejhuis en met name de zolder behandeld
tegen houtworm en andere houtaantastende insecten. Hiervoor is de zolder eerst ontruimd
en zijn de voorwerpen tijdelijk overgebracht naar de heemschuur.
De Bouw en onderhoudsgroep heeft in de loop van het jaar nog diverse andere klussen
aangepakt. Zo is de paardenmanege (rosmolen) weer werkend gemaakt, is het grote
naambord met “Heemerf De Schutsboom” gerepareerd en opnieuw geverfd en zijn de
bordjes in het kader van Gôolse geheimen geplaatst. Voor de tentoonstelling van Luc van
Hoek zijn kledingdragers gemaakt voor de kostuums. Een ingewikkelde klus wordt nog het
verwijderen van de oude verwarmingsinstallatie uit de schuur; hier is onlangs een begin mee
gemaakt.
De onderhoudsgroep bestaat uit Martin Backx, Peter van Diesen en Theo Giessen en waar
mogelijk hebben andere vrijwilligers hun steentje bijgedragen zoals Han Roosen, Ger
Hehemann e.a. Verder zijn er door alle medewerkers onderhoudswerkzaamheden verricht
waar zich dit voordeed. Deze zijn niet allemaal te benoemen.
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3.5.2 Erf en tuin
De onderhoudswerkzaamheden aan het erf bestaan uit het onderhoud van de plaats, de
grasveldjes, de bloemenperken en de heemtuin. In de heemtuin wordt geprobeerd een
verzameling eetbare planten, kruiden (voor de keuken en medicinaal) en andere nuttige
planten (o.a. verfplanten) te laten groeien en bloeien.
Na de verstoring door het rietdekken van de groet schuur in 2016 raakt de heemtuin
geleidelijk aan weer in zijn oude glorie hersteld. De soortenrijkdom neemt weer toe en de
naambordjes zijn vernieuwd. Op de open tuinen dag van 18 juni werden veel positieve
geluiden gehoord van de bezoekers.
De heemtuin wordt onderhouden door Els van Amelsfoort, Riet Raassing en Ben Koijen en
waar nodig met hulp van de andere vrijwilligers van het heemerf. De werkzaamheden op het
erf worden verricht door Piet Langerwerf, Henny van Gool, René Zebregs, Han Roozen en
Toon Vermeer, en waar nodig assisteren zij ook bij het onderhoud van de tuin.
Voor 2017 staan geen grote veranderingen voor het heemerf op het programma.

3.6 Bouwzaken en afspraken met de gemeente
Voor het onderhoud van de gebouwen zijn de jaarlijkse inventarisaties van de
monumentenwacht richtinggevend. Veel van het (kleinere) onderhoud wordt door de
onderhoudsgroep van de stichting uitgevoerd. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een
bedrag beschikbaar en op basis van de verantwoording achteraf wordt het bedrag voor het
volgende jaar weer aangevuld.

4 Overzicht van vrijwillige medewerkers
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vicevoorzitter
Lid
Lid
Museum
Conservator
Inrichting en registratie
Restauratie
Contactpersoon scholen en
Rondleidingen
Heembeoefening
Werkgroep lezingen en excursies
Werkgroep heemreizen
Werkgroep kerstviering
1

Jan A.M. van Eijck
Albert Oude Ophuis
Wik van Berkel
Joseph Wijdemans (archivaris)
Gerrit van Heeswijk (conservator)
vacature (coördinator heemerf)
Gerrit van Heeswijk
Hans van Gorp, Ad van der Ven, Albert Oude Ophuis,
Kees van de Pol, Gerrit van Heeswijk
Huub van Dun (weefgetouwen), Ger Hehemann (beelden),
Hannie van Gorp1 en Nellie van den Dungen (textiel)
Ad van der Ven
Frans Ekstijn (coörd), Clemens Crombach, Anne Heeren, Nel
Wiercx
René Zebregs, Bernard Robben, Jan van Eijck
René Zebregs, Bernard Robben, Jan van Eijck

Hannie van Gorp is overleden op 5 maart 2017
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Werkgroep driekoningenzingen
Werkgroep tentoonstellingen

Mathieu van de Tillaart, Jan van Eijck, Bernard Robben,
Jan van Eijck, Mathieu van de Tillaart, Gerrit van Heeswijk,
Joseph Wijdemans
Werkgroep periodiek “Rond de Schutsboom”
Redactie
Jan van Eijck, Jan Pieterse, Norbert de Vries (eindredacteur)
Auteurs (2017)
Gerrit van Heeswijk, Jan van Eijck, Norbert de Vries,
Joseph Wijdemans, Bernard Robben, Ben Loonen, Piet
Brock, John Dooremalen
Layout
Aschwin Wijdemans
Heemerf
Coördinator
Heemerf algemeen
Heemtuin
Beheer bijenstand
Facilitaire dienst algemeen
Interieurverzorging

Hans van Gorp
Piet Langerwerf, Tiest Santegoets, Toon Vermeer, René
Zebregs, Henny van Gool, Han Roosen, Ton Coolen2
Els van Amelsfoort, Riet Raassing, Ben Koijen
Gerard Weterings
Hannie van Gorp1, Nellie van den Dungen, Maria Roosen
Joke Adriaansen, Trudie Bruers, Addy Kolen, Lies van
Leeuwen3, Corrie Robben, Riekie van Santvoort, Lieske
Schellekens, Gonnie Swinkels, Nel Wiercx.

Archief en documentatiecentrum
Coördinator
Joseph Wijdemans
Archivering en documentatie
Harrie de Brouwer4, Eric van Opstal, Henny van Gool,
Riekie van Santvoort, Emilie Vekemans, Mathieu v.d.
Tillaart, Aschwin Wijdemans
Bibliotheek
Albert Oude Ophuis
Ledenadministratie
Henny van Gool
ICT- beheer en website
Coördinator
Webmaster

Aschwin Wijdemans
Willem van der Kuijlen, Albert Oude Ophuis

Bouwen en restaureren
Bouwen en onderhoud gebouwen Martin Backx, Peter van Diesen, Theo Giessen
Bouwzaken i.r.t. gemeente
Jan van Eijck
------

2

Ton Coolen is overleden op 23 september 2017
Lies van Leeuwen is overleden op 24 december 2017
4
Harrie de Brouwer is overleden op 11 december 2017
3

Pagina 16 van 16

