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= Lezingen en Excursies =
We werden op het voorterras van Huize Rustoord
verwacht, waar we koffie/thee geserveerd kregen.
Op het bordes van de riante villa wees Joost op het
mooie uitzicht op de Brandtoren met houtvesterswoning, (waar het allemaal begon) en de onderbroken
zichtlijn door de reusachtige, schilderende Andreas
Schotel.

Excursie DAF museum Eindhoven
Terugblik op excursie op 24 april 2018
Ongeveer 30 heemleden namen deel aan de excursie
naar het DAF-museum in Eindhoven. Het werd een
interessante middag mede door de enthousiaste
rondleiders die de hoogtijdagen van DAF in ons geheugen lieten herleven. Een bezoek aan het DAFmuseum is een rondgang door de tijd, langs het historische erfgoed van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek. We kregen een keur aan historische personenauto’s te zien met volop aandacht voor de revolutionaire aandrijving van DAF, de Variomatic, die we
kennen als ‘het pientere pookje’. Opengewerkte modellen tonen de vele mogelijkheden van de traploze
aandrijving die heden ten dage wereldwijd wordt
toegepast. De collectie bestaat ook nog uit zo’n 40
vrachtwagens, vanaf een van de eerste uit 1949 tot
en met de trucks van nu. Alle lof voor de gebroeders
van Doorne, waarvan het grote genie Huub met maar
5 jaar lagere school maar met hard werken nog Doctor Honoris Causa is geworden! Al met al is een reisje
naar het DAF-museum de moeite waard.

Figuur 1 Andreas Schotel met op achtergrond Huize Rustoord

Huize Rustoord werd rond 1920 gebouwd als vakantiebestemming voor werknemers van de levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht. Waarschijnlijk was
J.W. Hanrath de architect. Wie de tuin heeft aangelegd is niet bekend, maar de symmetrische aanplant
van de inmiddels monumentale bomen wijst op een
landschapsvisie. Aan weerszijden van het bordes
twee reusachtige blauwe ceders en veel symmetrisch
aangeplante linden, waaronder de toen zeer zeldzame Amerikaanse linde.
Een van de beoogde hoogtepunten was de lange laan
van hoge, overwelvende rododendrons, waarvan de
bloei jammer genoeg over zijn hoogtepunt was.
Om in het Arnoldspark te komen moesten we met
auto en fiets naar de overzijde van de doorgaande
weg om in het bos te parkeren.

Kees van de Pol
-----

Bomenrondleiding bij Huize Rustoord en
in het Arnoldspark van De Utrecht
Terugblik op excursie op 30 mei 2018
Het was een warme dag met aangekondigde onweersdreiging. Toch was er veel belangstelling en 31
mensen hebben deelgenomen aan deze buitengewone bomenexcursie met Joost Werkhoven, onze gids.
De meeste deelnemers waren ruim op tijd zodat er
voldoende gelegenheid was om wandelend vanaf de
parkeerplaats, de prachtige tuin met lanen, beelden
en ornamenten te ondergaan.
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Voor we het park in gingen vertelde Joost over het
ontstaan van landgoed De Utrecht en van het arboretum Arnoldspark.
Rond 1900 ging levensverzekeringsmaatschappij De
Utrecht beleggen in ontginning van de uitgestrekte
heidevelden onder Esbeek, om de naamsbekendheid
van De Utrecht te vergroten. Het werk werd uitbesteed aan de Heidemij. Door de aanleg van het landgoed werd de welvaart in de streek verhoogd. Er was
veel belangstelling voor de onderneming en in 1906
kwam zelfs Prins Hendrik op bezoek.
Voor de arbeiders waren er goede voorzieningen en
in 1922 werd de bouw van een vakantieverblijf voor
het personeel gerealiseerd.

Het Arnoldspark is genoemd naar Arnold Nengerman,
de eerste directeur van de Heidemij en vanaf 1910
van de hele onderneming en hij bleef dat tot 1938.
Het park is aangelegd vanaf 1939 naar een ontwerp
van Peter Wattez. Een grote vijver ligt centraal, waar
veel lanen en zichtlijnen bij elkaar komen. Er werden
veel bijzondere uitheemse bomen aangeplant, die
extra bemest en vertroeteld werden. De meeste indruk maakte de laan met enorme sequoia’s of mammoetbomen. De dikste hadden een diameter van
meer dan vier meter.
Wandelend door het weldadige groen naar de Brandtoren hadden we opnieuw een mooie zichtlijn langs
Andreas Schotel, maar nu richting Huize Rustoord.
Vanaf 1906 werd de ontginning De Utrecht geleid
vanuit de Houtvesterswoning, waar het kantoor was
gevestigd en waar de Brandtoren aan vast zit. We
mochten er niet in maar op het voorliggende plein
met hofsteden en bedrijfsgebouwen proefden we de
voorname sfeer in de grootschalige beslotenheid.
Tegenwoordig is De Utrecht in beheer van a.s.r. De
Nederlandse Verzekeringsmaatschappij.
Dit was de goede plek en het juiste moment om de
rondleiding te beëindigen, hoewel onze gids nog lang
niet was uitverteld. Voor wie meer wilde weten over
De Utrecht, wees hij op het boek “Landgoederen in
Noord-Brabant”.
Joost, hartelijk dank, we hadden een prachtige middag.
De onweersdreiging was loos alarm geweest!

Figuur 2 Even genieten van het uitzicht bij de vijver in het Arnoldspark

Er waren excursies voor geïnteresseerden uit binnenen buitenland en ook studenten en professoren van
Hogere opleidingen waren regelmatig te gast in het
vakantieverblijf. Rustoord functioneerde tot 1976.
Tegenwoordig is er een stijlvol hotel-restaurant annex kustgalerie gehuisvest.

Anne Heeren
-----

= Heemreis naar Hulst en Het Verdronken Land van Saeftinghe =
was weer een ander Zeeland en dus ook een totaal
andere beleving.
Het begon al bij vertrek. Iedereen was aanwezig,
dachten we. Toon Moonen ontbrak. Geen nood, rijden we met de bus toch even langs zijn huis op onze
weg richting Hulst. We doen al het mogelijke voor
onze leden. Aangebeld, geen teken van leven, gordijnen gesloten. Toon had zich een week vergist en was
reeds vroeg aan het werk bij zijn zoon. Volgend jaar
een herkansing Toon. De reis ging voorspoedig richting Antwerpen, voordeel van de zaterdag, onder de
Schelde door naar Hulst onze eerste stop. In de verte
lonkte de skyline van Hulst met haar Basiliek. Ruimschoots op tijd verrasten we de uitbater van onze

Verslag grote heemreis op 23 juni 2018
Gaan we wéér naar Zeeland dit jaar? Jazeker! Vorig
jaar Middelburg en nu naar Zeeuws Vlaanderen. Voor
de buitenstaander gewoon Zeeland toch? Niet voor
de organisator! Vorig jaar in één klap alles direct geregeld met een uitstekend koffie- en lunchadres in
hartje Middelburg bij Eetkamer de Likkepot en een
VVV medewerkster met wortels in Goirle. Is het dit
jaar niet gelukt dan? Jawel maar met de nodige inspanningen en “achter de broek zitten”! Het contrast
met Zeeland en Vlaanderen zullen we maar denken.
Een vermoeden wat bij navraag niet ontkend werd.
Het belangrijkste echter voor ons als bezoeker, het
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koffiestop “Het bonte hert” op de markt. De mega
“Apfelstrudels” moesten nog de oven in! Het wachten werd beloond. Bij dit riant gebak weigerde
niemand de flinke toef slagroom! Geweldig. De VVV
gidsen, een dame en een heer genoten met ons mee.
Na de koffie werd de groep in tweeën gesplitst voor
een uitgebreid bezoek aan Hulst, haar vestingwerken
uit 1600, gracht, contra-escarp…volgens de krijgskunst, “een tegenwal, bolwerk; uiterste helling der
gracht; ook somwijlen de bedekte weg zelf met het
glacis!” Nooit tegengekomen in mijn handboek soldaat! Indrukwekkend zeker bij het schitterende weer.
Vervolgens naar de H. Willibrordus Basiliek, een monumentaal gebouw in 2009 uitgeroepen tot de
mooiste kerk van Nederland. Het zou in deze nog een
oprisping van Reynaert de Vos kunnen zijn want mooi
en bijzonder in zijn historie is de kerk zeker maar de
“mooiste”? Het centrum is relatief klein en overzichtelijk waarbij aan “de Nieuwe Bierkaai” met vismarkt
het water weer terug in de stad gebracht wordt. Hier
ligt ook de Keldermanspoort. Nieuw en oud sluit hier
perfect op elkaar aan. Zeer sfeervol.
Rond het middaguur werden onze groepen weer
bijeen gevoegd en wij vertrokken met onze bus en de
vrouwelijke gids voor een soort poldersafari richting
het Verdronken Land van Saeftinghe. Wat wij mochten beleven tijdens deze rit overtrof onze stoutste
verwachtingen; het schilderachtige landschap, de
vlasvelden in bloei (ieder vlasplantje bloeit maar één
dag!), de smalle landweggetjes en bovenal de Hedwige polder! Wij hebben op deze tocht het Guinness-

book of Records gehaald. Wij zijn nl. de laatste
heemkunde kring, die hier met de bus, met een
vrouwelijke gids en met een chauffeuse doorheen
zijn gekomen. Na ons komt dit nooit meer voor!! De
polder wordt onder water gezet. Was U hier niet bij?
U kunt erover treuren, kans gemist. Wij werden er
allemaal heel stil van i.i.g. en terecht. Hulde aan de
gids en zeker ook aan onze chauffeuse.
We moesten ook nog gaan lunchen. Het zat ook allemaal mee die dag. Huiskamercafé “Het Verdronken
Land” in Emmadorp zat reeds op ons te wachten in
een prachtige buiten entourage. Zotter maak je het
niet mee. De zwaluwen vliegen hier af en aan en nestelen zelfs boven de toog, het interieur is één grote
verzameling van allerlei snuisterijen om over de uitbaters maar te zwijgen. Frites met stoofvlees. Het
kostte wat maar dan heb je ook iets uitzonderlijks.
Een dank aan onze penningmeester is in deze zeker
op zijn plaats!
Hierna kon men op eigen gelegenheid het naast gelegen museum “Het verdronken land” bezoeken en/of
een wandeling door de polder ondernemen
’s Avonds bij thuiskomst konden wij de reis nog eens
bijna in zijn geheel nabeleven op tv. bij Vroege Vogels!!
Ik schreef het al Guinnissbook of Records!!!! Echt
wel.
René Zebregs
----

= Brabantse Heemdagen =
Het was niet mogelijk om alles te bekijken wat er op
het programma
stond, want …. het
was heet, het
werd
alsmaar
heter en in onze
beleving
waren
het de heetste
dagen van de
week! En maar
sjouwen van object naar object:
donderdags
te
Figuur 3 Drie leden met oorkonde
voet en vrijdags
op de fiets. Dat was een prettige bijkomstigheid voor
de meeste deelnemers, ook voor de 8 mensen van de
‘Gôôlse’ groep. Jammer genoeg was onze groep wegens overlijden en ziekte nu kleiner dan voorgaande
jaren. Een bijzonderheid dit jaar: op de eerste avond

Verslag Brabantse Heemdagen 2018
Op 2 en 3 augustus waren de 70ste Brabantse Heemdagen. Het is een jaarlijks terugkerend evenement
voor vele heemmensen, ieder jaar in een of meerdere plaatsen in Brabant. Deze keer in Meierijstad (St.
Oedenrode, Veghel, Zijtaart, Schijndel). Zulke heemdagen zijn een gi-gantische klus voor de organiserende heemkring(en) van dienst. Ze verdienen een grote
pluim. Aan werkelijk alles moet worden gedacht:
uitnodigingen, bewegwijzering, ontvangst, verkeersregelaars, huurfietsen, begeleiders, EHBO-ers,
koffie, lunch, diner en dan hebben we het nog niet
over de inhoud van het programma en de organisatie
er om heen om beide dagen zinvol te laten verlopen.
Zoals al meerdere jaren het geval is, was ook nu een
vaste club uit Goirle van de partij om deel te nemen
aan diverse en zeker voor heemmensen interessante
objecten.
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werden drie van de Goirlese deelnemers onderscheiden met een “gouden” medaille voor 10 jaar deelname aan ook deze keer weer geslaagde, uitermate

dorstige , maar ook weer heel gezellig verlopen Brabantse Heemdagen.
Kees van de Pol

----

= Jubileumexpositie Atelier ‘78 =
“Jubileumexpositie groot succes”. Met deze kop in
het Goirles Belang van 6 juni 2018 is het evenement
dat in het pinksterweekend plaatsvond juist geëvalueerd. De opening van de 40-jarige jubileumtentoonstelling werd verricht door wethouder Guus van
de Put op zaterdag 19 mei en was vervolgens ook op
eerste en tweede pinksterdag te bezoeken. De inrichting van de tentoonstelling met werk van de
leden, beginners en gevorderden, gebeurde met veel
aandacht en gaf een goed beeld van de cursusmogelijkheden bij Atelier’78. Het werk was opgesteld in
de grote schuur en in de potstal en ook buiten op de

binnenplaats van het erf waren werken, meest
beelden, te bekijken. Het hele weekend was het een
komen en gaan van mensen en veel bezoekers van
de tentoonstelling maakten van de gelegenheid gebruik ook het museum van het heem en het wevershuisje te bezoeken. De tentoonstelling heeft ook van
de vrijwilligers van het heem de nodige inzet gevraagd maar doordat alles in goede samenwerking
met Atelier’78 is verlopen, is het, gezien het succes
van de expositie, alleszins de moeite waard geweest.

= Nieuwe titels bibliotheek =
Door een aantal leden is opruiming gehouden in hun boekenkast. Dit heeft ons de volgende titels gebracht:
- Goirle in grootmoeders tijd; Wim van Boxtel
- 3 jaar voetbalconcentratie; Arnaud van der Ven
- Ik praot ne frêet; Ed Schilders, redacteur
- Kerstmis in Brabant; Johan Biemans
- De Lindeboom, jaarboek VIII, 1984; Archiefdienst gemeente Tilburg
- De Lindeboom, register jaarboeken I – X; Archiefdienst gemeente Tilburg
- Driekoningenzingen, een lange en levende traditie; Paul Spapens, en Piet Horsten
- Woordensnoeper; Norbert de Vries
- Uit de Spreukenkeuken, recepten met een persoonlijk tintje; Hein Quinten
- Brabants bont ne boere zakdoek vol; Piet Brock
- Tongerlo – Tilburg; Jan Keller
- Van Aase tot Zwolleme; Piet Brock
- Kunst Goirle; Creutsberg, Sonja en Daphne Rieken

= Schenkingen =
In de afgelopen periode kregen we weer verschillende schenkingen. We noemen hier:
- een kruisbeeld horend bij het bedieningskistje van Thomas van Diessen (A. van Asten);
- een koeien uier-bh (L. Vissers);
- twee hoefkrabbers voor de koeien (L. Vissers);
- een trekapparaat om draad te spannen rond een akker (L. Vissers);
- een rouwkoord voor horloges en rouwsjaal in rouwtijd uit het begin 20e eeuw (L. Vissers);
- een graanzeef (L. Vissers);
- een mestschep (emmer aan steel) (L. Vissers);
- archiefstukken van politieke partij GKAP uit 1978 (E. Sillius);
- archiefstukken van de Goirlese Wierlerclub uit 1948 (E. Sillius);
- een klassieke hangklok met gewichten (K. Hartmann);
- een kopie-brievenboek van Fa. van Zantvoort uit 1918-1923 (C. Robben);
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-

een kaart met ontwikkelingsvisie voor Goirle uit 1962 (K. Hartmann);

= Beheer Heemerf =
genheid is gebruik gemaakt de klinkerpaadjes in de
tuin (tijdelijk) onkruidvrij te maken.

Onderhoud, reparatie
Naast allerlei kleine klussen en onderhoudswerkzaamheden was de belangrijkste activiteit het opnieuw in de verf zetten van ons wevershuisje ’t Smiske.

De notenboom
De gemeente heeft vastgesteld dat de grote Amerikaanse zwarte noot geen bedreiging vormt voor de
naastgelegen gebouwen. Kappen van de boom past
niet in het bomenbeleid van de gemeente maar men
is wel bereid via snoei te proberen de overlast die de
boom geeft, te verminderen.

De heemtuin
Door de droge zomer hebben een aantal planten in
de tuin het zwaar. Voordeel is wel dat ook de ongewenste planten minder hard groeien. Van de gele-

= Vrijwilligers =
Via ContourdeTwern hebben we een aantal mensen kunnen verwelkomen die als vrijwilliger aan de slag zijn gegaan in de tuin en op het archief. Twee van hen zijn na een korte proefperiode lid geworden van de heemkundekring.

= De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) =
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De AVG verplicht de Heemkundige Kring aan u toestemming te vragen uw persoonsgegevens te mogen verwerken. In dit geval betreft dat het
bewaren van uw naam en e-mailadres in het abonneebestand van deze digitale nieuwsbrief. Wij gaan ervan uit
dat wij uw toestemming hebben uw gegevens in ons abonneebestand te bewaren, zodat wij u de nieuwsbrief
kunnen sturen. U kunt er op vertrouwen dat deze gegevens alleen gebruikt zullen worden ten behoeve van het
versturen van deze nieuwsbrief. Mocht u uw toestemming willen intrekken, dan kunt u zich uitschrijven door een
bericht te versturen naar het secretariaat via de website.

= Agenda =
15 augustus:
1 september:
25 september:
Eind oktober:
11 november

18 december

Jaarlijkse herdenking Gijzelaars. Ontvangst genodigden in heemschuur.
Kleine excursie naar prehistorisch Alphen
Lezing door Dhr. L. Hoeven over de bevrijdingscultuur
Excursie naar wagenmuseum in Essen (België)
Jan Pieterse, lid van de redactie van ons tijdschrift“Rondom de Schutsboom”, presenteert zijn
boek “Niet geraakt, wel getroffen: grote problemen in het kleine grensdorp Goirle tijdens de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918”.
Kerstviering

-Ω-
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