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1 Voorwoord bij jaarverslag 2018
Wanneer we als Heemkundekring het jaar 2018 overzien, mogen we niet klagen. Ons
Heemerf ligt er goed bij, vooral met die nieuwe daken op de Vlaamse schuur en op het
Smiske. Ook de activiteiten doen het goed: ons tijdschrift Rondom de Schutsboom blijft een
goed gevulde ruif met interessante heemkundige artikelen. Daarnaast kennen we sinds dit
jaar een zeer fraai verzorgde (digitale) nieuwsbrief, gevuld met heemkundig nieuws en
aankondigingen die niet direct in ons tijdschrift thuishoren. Ons museum kreeg dit jaar toch
maar weer ruim 2000 bezoekers over de drempel, en we hadden interessante exposities
over de vloer. De deelname aan kleine excursies en de lezingen blijven onverminderd goed
lopen.
Activiteiten die eruit springen waren wat mij betreft de wandelingen van Gôolse Geheimen,
onze jaarexcursie en het boek over Goirle in de Eerste Wereldoorlog. De 11 wandelingen,
telkens op de laatste zondagmiddag van de maand langs bijzondere plekken in Goirle en
Riel, die we i.s.m. de Stichting Recreatie & Toerisme organiseerden onder de vlag van
“Gôolse Geheimen”, konden zich verheugen in een toenemende belangstelling van 30 à 40
deelnemers langs ons cultureel erfgoed! Ook de jaarlijkse excursie, deze keer naar Hulst en
het Verdronken Land van Saeftinghe was bijzonder verrassend en interessant. En dan kwam
in november het boek Niet geraakt, wel getroffen van Jan Pieterse uit, onder auspiciën van
onze Heemkundekring. De presentatie op 11 november 2018, exact 100 jaar na de
wapenstilstand van Compiègne was bijzonder, ook omdat er nog niet eerder een boek over
Goirle in de Eerste Wereldoorlog was verschenen!
Hebben we dan geen zorgen? Jawel, zorgen zijn er altijd. Het Driekoningenzingen lijdt een
mager bestaan en lijkt op sterven na dood, maar we blijven hoop houden. En ons
heemgebouw aan de Nieuwe Rielseweg heeft te weinig ventilatie, zodat hier en daar in ons
museum schimmelvorming voorkomt. Dat vraagt om actie.
Maar verder zijn we een gezond bedrijf. Hulde aan al die actieve medewerkers en
vrijwilligers, die ons cultureel erfgoed het hele jaar door bewaken en beschermen! We gaan
gewoon zo door!
Jan A.M. van Eijck,
Voorzitter Heemkundige Kring “De Vyer Heertganghen” Goirle.
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2 Heemkundige kring “De Vyer Heertganghen”
2.1 Voorgeschiedenis
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.

2.2 Organisatie
De bestuursvorm van de heemkundige kring is een stichting. Dit betekent dat de hoogste
beslissingsbevoegdheid bij het bestuur ligt en niet zoals bij een vereniging bij de
ledenvergadering. Binnen de organisatie zijn globaal drie werkgebieden te onderscheiden:
het beheer van de documentatie (boeken, tijdschriften, foto’s en andere documenten) en de
archivering daarvan; het beheer van de museumcollectie en de inrichting van de
verschillende museumruimten; het beheer van het heemerf (tuin, erf en gebouwen).
Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, lid
archivaris (beheerscommissie archief en documentatie), lid conservator (beheerscommissie
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museum en collectiebeheer; de functie coördinator heemerf is nog vacant. Binnen de
beheerscommissies zijn diverse werkgroepen actief.
Het bestuur vergadert 6x per jaar en overlegt met de verschillende werkgroepen over de te
ondernemen activiteiten. Meestal aan het begin van het jaar wordt een ledenraadpleging
georganiseerd waarbij een toelichting wordt gegeven op het financiële jaarverslag en de
plannen voor de komende jaar worden besproken.

2.3 Leden
De stichting telde eind december 272 leden (239 leden, 33 gezinsleden) waarvan er 50 op
verschillende deelgebieden als vrijwilligers actief zijn. Zie hoofdstuk 4 ‘Overzicht van
vrijwillige medewerkers’ voor een lijst per deelactiviteit. De contributie bedraagt € 20,- voor
leden binnen Goirle met email, € 22,50 voor leden zonder email, € 25,- voor leden buiten
Goirle met email en € 27,50 voor leden buiten Goirle zonder email. Voor gezinsleden is de
contributie € 5,-.
De leden ontvangen ons tijdschrift “Rond de Schutsboom” (3x per jaar), de digitale
nieuwsbrief “Heemberichten” (3x per jaar), en uitnodigingen voor de lezingen (gratis bij te
wonen), excursies en speciale activiteiten, zoals tentoonstellingen, kerstviering e.d..

2.4 Nieuwsbrief
Dit jaar is gestart met de publicatie van een nieuwsbrief (3x per jaar) waarin de
heemactiviteiten zoals lezingen, excursies, tentoonstellingen etc. worden aangekondigd en
nabesproken, nieuwe aanwinsten wat betreft voorwerpen, boeken, foto’s e.d. worden
vermeld en nieuwe beleidsontwikkelingen worden toegelicht zoals de AVG en op dit
moment de aansluiting met ons digitale systeem bij de Brabant Cloud. Ons tijdschrift “Rond
de Schutsboom” krijgt hierdoor meer ruimte voor de plaatsing van louter heemkundige
artikelen.

2.5 Privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De AVG
verplicht de Heemkundige Kring aan te geven welke persoonsgegevens bewaard worden en
met welk doel. De Kring moet van de leden toestemming hebben de persoonsgegevens
daarvoor te gebruiken. Wij gaan ervan uit die toestemming verkregen te hebben bij de
aanmelding als lid. De leden kunnen er op vertrouwen dat deze gegevens alleen gebruikt
zullen worden ten behoeve van de distributie van ons tijdschrift, het versturen van de
nieuwsbrief en van uitnodigingen voor lezingen en andere evenementen. De gegevens zullen
nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Mocht iemand zijn toestemming willen
intrekken, bijvoorbeeld voor het toezenden van de digitale nieuwsbrief, dan kan hij/zij zich
uitschrijven door een bericht te sturen naar het secretariaat. Op de website is een
privacyverklaring gepubliceerd.
Albert Oude Ophuis
Secretaris
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3 Verslag vanuit de beheerscommissies en werkgroepen
3.1 Heemkundig Documentatie Centrum
Dit jaar hebben we versterking gekregen in ons Heemkundig Documentatie Centrum (HDC).
Welkom voor Karin, Arthur en Kees.
Het HDC krijgt nog steeds verzoeken binnen via de e-mail om foto’s of andere gegevens.
Ook verenigingen of andere clubs vragen soms om documentatie over hun verleden. Het
bestand over Goirle, verkregen door het Goirles Belang, Goirles Nieuwsblad of een van de
regionale kranten, kan dikwijls gegevens verstrekken.
We hebben weer enige foto’s in ontvangst mogen nemen, die de moeite waard zijn om ze te
eniger tijd in de rubriek “Wie weet het nog?” van Goirlese Belang te zetten. Zoals wel
bekend zal zijn, plaatsen we die elke 2e woensdag van de maand in het Goirles Belang en is
dan tevens te zien op onze website.
Het bidprentjesarchief blijft zich uitbreiden, en vraagt veel mankracht bij het sorteren,
dubbelen er uit halen en input geven aan de computer.
Voor de tentoonstelling “75 jaar bevrijding van Goirle” voor het komende jaar 2019, is het
HDC begonnen met foto’s uit te zoeken uit ons grote bestand. Niet alleen foto’s zitten in ons
bestand maar ook diverse geschriften uit de oorlog zijn er aanwezig, die ook zeker gebruikt
gaan worden.
Het HDC en andere Heemsecties gaan het komende jaar gebruik maken van internet via het
Brabant Heem. Het voordeel daarvan is dat men thuis bepaalde onderwerpen kan opzoeken
van uit je “luiestoel”. Ook de foto’s zullen te zijner tijd op internet te vinden zijn. Maar dat
heeft nog enige tijd nodig.
Ook onze medewerkers van het HDC zullen in de toekomst van huis uit kunnen werken.
Het Documentatie Centrum zou niet kunnen werken zonder deze vaste medewerkers. Zij zijn
bijna altijd present. Dank aan Arthur, Aschwin, Emilie, Eric, Henny, Karin, Kees en Riekie.
Joseph Wijdemans,
Archivaris Heemkundig Documentatie Centrum

3.2 ICT beheer
Het Beheer van de ICT heeft in 2018 vooral in het teken gestaan van het voorbereiden van
de overstap naar de Brabant Cloud. Aan het begin van het jaar zijn er twee trainingssessies
geweest waarbij een aantal mensen hebben kunnen ervaren hoe het werken in de nieuwe
omgeving aanvoelt. In de bestuursvergadering van 3 september is besloten aan te sluiten bij
de digitale infrastructuur van de Brabant Cloud en is het contract met Erfgoed Brabant
ondertekend.
De volgende stap in het overgangsproces is de migratie van de gegevens vanuit ons huidige
databasesystemen (Adlib en Paradox) naar het collectieregistratiesysteem Memorix maior,
het online registratiesysteem van de Cloud. Het bestand met de bibliotheekgegevens is
inmiddels overgezet en op dit moment wordt gewerkt aan migratie van de museumcollectie
vanuit Adlib. Daarna volgen nog de bestanden met kranten- en tijdschriftartikelen,
documenten, foto’s en bidprentjes.
Door de overstap naar de Brabant Cloud is ook een vernieuwing van de hardware
noodzakelijk. De huidige computers (in 2012 als sponsoring verkregen van de Gemeente
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Tilburg) draaien op Windows 7.0 en kunnen niet overgezet worden naar Windows 10.
Virusscanners en updates zorgen er voor dat de systemen traag worden met lange
opstarttijden; ze zijn niet geschikt voor online data invoer.
Via de Brabant Cloud is het mogelijk de eigen collecties op de eigen website doorzoekbaar te
maken.
Aschwin Wijdemans
ICT beheerder

3.3 Museum en collectiebeheer
Het jaarverslag omvat de periode januari – december 2018 en dit hoofdstuk is
onderverdeeld in museumbezoek, museumonderhoud, planning en problemen.
3.3.1 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.
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 Bongerd, De Bron, Kameleon 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, c.q. uitje.
Het totale aantal bezoekers komt hiermee (inclusief tentoonstellingen) op 1156.
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, Cees van de Pol en Ton Smulders.
3.3.2 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 is dit jaar onder
de loep genomen en gefotografeerd en genummerd.
Ook in 2018 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
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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. Mooie aanwinsten zijn enkele
honderden kadasterkaarten vanaf 1832 tot 2005, zaken van Thomas van Diessen,
landbouwgerelateerde zaken, archiefstukken van GKAP en van de Goirlese Wielerclub, een
kopie klantenboek van de Fa. van Zantvoort, enkele plakboeken met gegevens over Goirle,
een windwijzer met de Goolse Geit, enkele kleine huishoudelijke zaken en kinderspeelgoed,
een kaart met een ontwikkelingsvisie voor Goirle uit 1965 en vele jaargangen van het
weekblad “Rooms Leven”. Deze schenking maakt onze collectie van “Rooms Leven”
kompleet!
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.
3.3.3 Plannen 2019
Voor 2019 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 nieuwe etiketten voor de vitrines zodat voor de bezoeker duidelijkheid
geschapen wordt over enkele voorwerpen.
d. De vitrines voorzien van nieuwe 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.
e. Controleren van de digitale bestanden voor de overzetting naar het nieuwe digitale
systeem.
3.3.4 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
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andere materialen. Het is nog onbekend hoe we hiermee moeten omgaan want de oorzaak
kan ook dieper liggen. In overleg met Monumentenwacht proberen we een oplossing te
vinden.
In het Smiske zijn de oude gasgevelkachels afgekoppeld en is een kleine elektrische
verwarming geplaatst om de ruimte vocht- en vorstvrij te houden.
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.
3.3.5 Tenslotte
De werkgroep museum bestond gedurende dit jaar uit Hans van Gorp, Nelly van den Dungen
(kleding en textiel), Ger Hehemann en Huub van Dun (restauratie), Ad van der Ven, Ton
Smulders, Cees van de Pol en Albert Oude Ophuis (algemeen) en Gerrit van Heeswijk
(conservator).
Gerrit van Heeswijk,
Conservator

3.4 Heembeoefening
3.4.1 Tijdschrift "Rond de Schutsboom"
In 2018 brachten we weer drie nummers uit van ons tijdschrift “Rond de Schutsboom”. De
redactie bestaat uit Jan van Eijck, Jan Pieterse en Norbert de Vries. De lay-out is in handen
van Aschwin Wijdemans.
Opvallend en zeer boeiend waren de in twee delen gepubliceerde herinneringen van Harrie
van de Sande, onder de titel ‘De dorpsjongen’. Het geeft een prachtig inkijkje in het
dagelijkse leven op een boerderij aan de Abcovenseweg!
John van Erve kwam in zijn artikel ‘Afzonderlijke resolutieboeken Tilburg en Goirle’ met een
bijzondere vondst: het gesteggel tussen Tilburg en Goirle over de benoeming van een bode
in 1714. De zaak liep zo hoog op, dat er een verwijdering kwam binnen de heerlijkheid, die
ertoe leidde dat de Goirlese en Tilburgse schepenen alleen nog maar gezamenlijk
vergaderden als er een beslissing genomen moest worden over zaken die de beide dorpen
aanging. Een soort van opstapje naar de situatie waarin beide kernen zelfstandige
gemeenten werden (1803). Een ander artikel van John leert ons hoe zorgvuldig je je bronnen
moet controleren: ‘Edmundis Hubertus Melis, geschiedschrijver of duimzuiger?’
Ook in 2018 toonde Gerrit van Heeswijk zich weer een productieve auteur. Driewerf hulde
(immers: drie nummers waarin hij telkens twee of meer artikelen publiceerde)!
In 2018 overleed Sjef Hoogendoorn, telg uit een roemrijk geslacht dat zeer grote verdiensten
heeft gehad voor de heemkunde in ons dorp. Sjef gaf ons twee artikelen (over de Schreppers
en over Josephus Hoogendoorn) die we graag geplaatst hebben. Sjef heeft ons heel veel
nagelaten! Denken we alleen al aan de Gôolse School en ‘Onze Gôolse Diksjenèèr’ met als
schrijnende ondertitel: verdwijnwoordenboek van een Brabants dialect.
Bijzondere vermelding verdienen ook de geschreven portretten van Ben Loonen. Ze zijn
steeds van grote klasse. Alle auteurs verdienen onze dank. We zijn van plan om in 2019 weer
drie interessante, gevarieerde schutsbomen op te zetten.
Norbert de Vries
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3.4.2 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 en om de website
aantrekkelijker te maken. Zo zijn aan het begin van het jaar panoramafoto’s toegevoegd aan
de pagina’s die beschrijvingen geven van de gebouwen van het heemerf.
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)
• ook wordt er maandelijks een foto met achtergrondinformatie geplaatst onder het
thema “Wie weet het nog”.
• beschrijvingen van een document uit het Archief (Uitgelicht deze maand; is dit jaar niet
iedere maand gelukt)
• Index bibliotheek; beschrijvingen van nieuwe aanwinsten
• Index van ons tijdschrift “Rond de Schutsboom” vanaf 1981
• Berichten met verwijzingen naar de nieuwbrieven van Brabants heem, het reuzengilde
en de eigen nieuwsbrief.
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 is verschenen hieraan bijdragen.
Aschwin Wijdemans
webmaster
3.4.3 Driekoningen zingen, zaterdag 6 januari 2018
Prachtige koningen tot in de puntjes verzorgd.
Op zaterdag 6 januari vond opnieuw de viering van Driekoningen in Goirle plaats,
georganiseerd door de Heemkundekring De Vyer Heertganghen. Vanaf 15.30 uur speelde
Accordeonorkest Fortissimo stemmige
kerstliederen en Driekoningen liederen bij
de kerststal in de foyer van CC. Jan van
Besouw. Intussen kwamen verschillende
groepen kinderen zich inschrijven voor het
Driekoningen zingen. Er meldden zich 7
groepen met in totaal 18 kinderen aan.
Na de lampionnenoptocht was er in de goed
gevulde foyer weer het jury-zingen onder
de bezielende presentatie van
Heemvoorzitter Jan van Eijck. Vier leden van
Figuur 1 Winnaars Driekoningen zingen
de jeugdgemeenteraad, een lid van de
Heemkundekring en juryvoorzitter Joseph Wijdemans vormden de jury. Tijdens het
juryoverleg vertelde Ted Deliën een mooi verhaal over het verdwaalde schaapje, waar de
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kinderen vol aandacht naar luisterden. Winnaars van de 1e prijs zijn geworden de kinderen
Van de Loo uit de Stedekestraat (zie foto). 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.
Ondanks het bescheiden aantal deelnemers was het een geslaagde en gezellige middag; reden
genoeg voor de Heemkundekring om zich te blijven inzetten dit jaarlijkse evenement voort te
zetten en op deze wijze een mooie traditie in ere te houden.
Mathieu van den Tillaart
3.4.4 Gôolse Geheimen
Op 24 januari is het eerste informatiebord
van Gôolse Geheimen onthuld! Niek
Schenning van Vereniging Recreatie en
Toerisme, Jan van Eijck van de
heemkundekring en wethouder Theo van
der Heijden (zie foto) waren trots op het
resultaat. Ook de informatieborden bij de
grafheuvels en het Brabants
Landschap/Regte Heide in Riel zijn nu te
zien. De heemkundekring is een sterke
partner bij de Gôolse Geheimen, en draagt
Figuur 2 Onthulling eerste informatiebordbord
haar steentje bij aan de correcte
informatie bij meer borden die in dat kader in de nabije toekomst geplaatst gaan worden! In
de loop van het jaar zijn diverse wandelingen opgezet en uitgevoerd waarin telkens
meerdere geheimen worden bezocht. De wandelingen, waarbij de cultuurhistorische
achtergronden werden toegelicht door Jan van Eijck en de natuuraspecten door Varno
Morseld werden telkens aangekondigd in Goirles Belang konden rekenen op een grote
belangstelling en kregen een hoge waardering.
3.4.5 Lezingen en excursies
In 2018 zijn door de groep lezingen en excursies de volgende activiteiten georganiseerd:
1. lezing op 30 januari 2018: “De Brabantse ijzeren eeuw”
door Hans van den Eeden (45);
2. excursie op 20 februari 2018 naar De Goirkese Kerk in Tilburg (21);
3. lezing op 20 maart 2018: Het rijke Roomse leven door René Bastiaanse (85);
4. excursie op 24 april 2018 naar Het DAF museum in Eindhoven (29);
5. excursie ( rondwandeling ) op 30 mei 2018 Bomenrondleiding rond Huize Rustoord in
Esbeek gecombineerd met een wandeling door het Arnoldus-arboretum aldaar (32);
6. Lezing op 25 september 2018: Zij die vielen voor de vrijheid: herinneringscultuur in
Nederland door Dr. Liesbeth Hoeven (34);
7. Rondleiding en excursie door het gebouw van de Heemkundekring Udenhout
bijgenaamd “’t Schoor” op vrijdag 26 oktober 2018 (27);
8. Lezing op 27 november 2018: door Dhr. Jan Sikkers met als onderwerp:
Laatmiddeleeuwse weg Antwerpen - ‘s Hertogenbosch (35).
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De leden van de werkgroep zijn: Clemens Crombach, Anne Heeren, Nel Wiercx en Frans
Ekstijn.
Frans Ekstijn
3.4.6 Grote heemreis naar Hulst en het verdronken land van Saeftinghe
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? Voor ons als bezoeker was het
weer een ander Zeeland en dus ook een totaal andere beleving.
De reis ging voorspoedig via 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 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!” 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; 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 zijn waarschijnlijk de laatste
heemkundekring, 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
Figuur 3 Het Verdronken Land van Saeftinghe 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!
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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!!
René Zebregs
3.4.7 De Brabantse Heemdagen
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
gigantische 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.
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 voet en vrijdags op de fiets. Dat
was een prettige bijkomstigheid voor de meeste
deelnemers, ook voor de 8 mensen van de ‘Gôolse’
groep. Jammer genoeg was onze groep wegens
Figuur 4 Drie leden met oorkonde
overlijden en ziekte nu kleiner dan voorgaande jaren. Een
bijzonderheid dit jaar: op de eerste avond 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
3.4.8 Kleine excursie naar prehistorisch Alphen
Terugblik op kleine heemreis op 1 sept 2018
Ongeveer 50 vrijwilligers en partners namen deel aan de excursie naar prehistorisch Alphen.

Het werd een genoeglijke en interessante middag.
De start was in de Heemschuur waar we werden ontvangen met koffie/thee en een stukje
vlaai. Daarna was het met auto of fiets op weg naar Alphen waar we eerst een bezoek
brachten aan de grootste grafheuvel van Noord-Brabant op Kwaalburg (tussen Alphen en
Baarle-Nassau in de Generaalbossen). Ter plekke kregen we uitleg van Jan van Eijck over de
achtergronden van deze Ringwalgrafheuvel uit de Bronstijd.
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Omstreeks 15.00 uur werden we verwacht in
het vernieuwde Oudheidkundig Streekmuseum
in Alphen. Op het grasveld onder de bomen
stond koffie/thee klaar en daar was wel
behoefte aan na het warme en droge bezoek
aan de grafheuvel.
In twee groepen kregen we een rondleiding
door het streekmuseum waarbij de voorzaal
het Verhaal van Alphen geeft vanaf ongeveer
10.000 voor Chr. (Préhistorie met de Steen-,
Brons- en IJzertijd, de Romeinse periode en de
Middeleeuwen) tot ongeveer 1000 jaar na Chr.
Figuur 5 rondleiding door het streekmuseum
en de achterzalen het Verhaal van Alphen
geven over de meer recente geschiedenis van Alphen, zeg maar (over)grootmoeders tijd.
Rond 17.00 uur was iedereen weer terug in Goirle en konden we genieten van een geheel
verzorgd warm en koud buffet dat Van Roessel Boerderijproducten had klaargezet. Al met al
een dag van puur genieten ook voor de inwendige mens.
Albert Oude Ophuis
-----

3.4.9 Boekpresentatie “Niet geraakt, wel getroffen”
Boekpresentatie door Jan Pieterse in de heemschuur op 11 november.
Mede door de aankondigingen in het Nieuwsblad en Goirles Belang had zich een grote groep
belangstellenden verzameld in de heemschuur om de boekpresentatie mee te maken. De
schuur was met bijna 150 bezoekers meer dan gevuld. De presentatie begon precies om
11.00 uur en dat was ook het tijdstip waarop 100 jaar geleden de wapenstilstand in zou gaan
die het einde van de eerste wereldoorlog betekende. Nederland was weliswaar neutraal in
de oorlog maar de inkwartiering
van een groot aantal militaire
manschappen en de vele
vluchtelingen uit België hebben het
kleine dorp dat Goirle toen nog was
zeker niet onberoerd gelaten.
De toespraken van onze voorzitter
Jan van Eijck, auteur Jan Pieterse
en burgemeester Mark van
Stappershoef hadden de volle
aandacht van de aanwezigen en
voelden aan als een warme
woordendouche in de niet
Figuur 6 Jan Pieterse overhandigt eerste exemplaren van zijn boek aan
verwarmde schuur. Jan van Eijck
Annemiek van Puijenbroek en burgemeester Mark van Stappershoef
ging vooral in de totstandkoming
van het boek en benadrukte het belang van het boek omdat het zo goed de situatie in het
grensdorp Goirle in beeld heeft gebracht. Het is een monnikenwerk geweest om al die oude
archieven door te spitten op zoek naar feiten, foto’s en verhalen. Het resultaat is een boek
dat er wezen mag en als heemkundekring zijn we er trots dat we iemand in ons midden
hebben die dit stuk geschiedenis zo gedegen en boeiend heeft beschreven.
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Auteur Jan Pieterse nam ons in zijn inleiding nog even mee naar het begin van de oorlog en
hoe Nederland zijn neutraliteit heeft kunnen behouden. Daarna ging hij uitgebreid in op de
gebeurtenissen van de 11e november 1918 toen in een Franse treinwagon in de bossen bij
Compiègne de onvoorwaardelijke overgave werd getekend om 5 uur ’s ochtends met de
afspraak dat om 11.00 uur de oorlogshandelingen definitief zouden stoppen. Toch vielen er
op die laatste dag nog veel slachtoffers door miscommunicatie en mede door het arrogante
en roekeloze gedrag van verschillende generaals die hun troepen soms letterlijk de dood in
joegen door er van uit te gaan dat de Duitsers onmiddellijk na de capitulatie ruim baan
zouden geven aan de oprukkende troepen.
Burgemeester Mark van Stappershoef, die Jan Pieterse nog meegemaakt heeft als docent,
noemde de presentatie een belangrijk moment in de geschiedschrijving van Goirle. Hij ging
ook nog in op een tragische gebeurtenis rond de dodendraad waarbij twee zusjes, één aan
de Belgische en één aan de Nederlandse kant (zij was reeds naar Nederland gevlucht) de
dood vonden bij het uitwisselen van spullen bij de draad.
Na de lezingen werden de ‘eerste’ exemplaren uitgereikt. Het allereerste boek reikte Jan uit
aan zijn vrouw Els en vervolgens kregen de burgemeester en Annemiek van Puijenbroek
(stichting Annetje van Puijenbroek) een exemplaar uitgereikt. Daarna kon de verkoop van
het boek beginnen waarbij veel mensen wel even in de rij wilden staan voor een gesigneerd
exemplaar.
Deze feestelijke boekpresentatie kunnen we zeker zien als een van de hoogtepunten van dit
heemjaar.
Albert Oude Ophuis
3.4.10 Kerstviering
De bezoekers van de kerstviering werden dit jaar
ontvangen met pianomuziek en zang ten gehore
gebracht door Lars Zebregs. Het was een fraai begin
van een zeer geslaagde avond. Na de inleidende
muziek nam Jan van Eijck ons in zijn kerstverhaal mee
naar de kerstnacht van 1914 en vertelde hoe op een
aantal plaatsen in de loopgraven Duitse en
Geallieerde militairen gezamenlijk kerstliederen
zongen en voorwerpen uitwisselden; er ontstond een
spontane wapenstilstand die zelfs enkele dagen
duurde. Daarna was het de beurt aan Mireille
Vaessen en haar echtgenoot die ons met hun
voorstelling “Truken van de Foor” een muzikale
levensloop gaven van Edith Piaf. Door de afwisseling
van vertellingen en zang met een gevarieerde
begeleiding van multi-instrumentalist Sam Pasternak
was de presentatie een doorslaand succes.
Figuur 7 De drie artiesten: Sam Pasternak,
Mireille Vaessen en Lars Zebregs
Het aantal bezoekers dit jaar was gelijk aan vorig jaar
98 personen. Dit aantal blijft de laatste jaren nagenoeg hetzelfde.
In de pauze konden de bezoekers genieten van koffie met banketstaaf en na afloop werd er
glühwein geschonken met kerststol.
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3.4.11 Kerstvertellingen
Op vrijdag 14 december 2018 vond voor de vijfde keer de kerstvertelling plaats 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 en konden dan plaatsnemen op strobalen om vervolgens te kijken en te luisteren
naar het verhaal van kerstmis. De opkomst was dit jaar verrassend groot. Er waren maar
liefst 90 kinderen + 60 ouders aanwezig waarbij de aankondigingen van deze bijeenkomst in
het Goirles Belang en op de facebook pagina’s van de scholen zeker een rol hebben
gespeeld.
3.4.12 Het heemerf als expositieruimte
Voorjaarsevenement
Omdat koning winter op 17 maart Nederland nog volop in zijn greep had, heeft het
voorjaarsevenement niet buiten plaatsgevonden maar is verhuisd naar de Potstal.
Ondanks de kou wisten een behoorlijk aantal mensen (50) toch de weg naar het heemerf
te vinden op zoek naar zaden en tuinadviezen.
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.

3.5 Heemerf en heemtuin
3.5.1 Gebouwen heemerf
Na de renovaties van het rieten dak van de Heemschuur in 2016 en van het Smiske in 2017 is
het dit jaar wat betreft de bouwactiviteiten een rustig jaar geweest.
Door de onderhoudsgroep is in het begin van het jaar de oude verwarmingsinstallatie uit de
schuur verwijderd. De installatie die in 2007 is aangebracht, heeft nooit goed gefunctioneerd
en leidde tot een erg hoge energierekening.
Naast allerlei kleine klussen en onderhoudswerkzaamheden waren de grootste klussen het
opnieuw in de verf zetten van wevershuisje ’t Smiske en het herstellen van de omheining
van de heemtuin. De hekjes rond de tuin waren aan een opknapbeurt toe. Door de mannen
van de onderhoudsgroep zijn de hekjes eerst weggehaald, schoongemaakt, waar nodig
gerepareerd en opnieuw gebeitst. Met nieuwe steunpalen staan de hekjes nu weer stevig
verankerd rond de heemtuin.
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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.
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 vinden we een verzameling
eetbare planten, kruiden (voor de keuken en medicinaal) en andere nuttige planten (o.a.
verfplanten).
De heemtuin wordt onderhouden door Els van Amelsfoort, Riet Raassing, Ria Romein en Jan
Beenen en waar nodig met hulp van de andere vrijwilligers van het heemerf. Dit jaar is extra
werk gemaakt van het onkruidvrij maken van de klinkerpaadjes tussen de perkjes. Helaas
hebben we de buxushaagjes weg moeten halen doordat ze aangetast waren door de
buxusmot. Door de extreme droogte deze zomer hebben een aantal planten het moeilijk
gehad. Komend groeiseizoen zal blijken welke planten er weer boven op komen of
vervangen moeten worden.
De werkzaamheden op het erf worden verricht door Piet Langerwerf, Henny van Gool, René
Zebregs en Han Roozen, en waar nodig assisteren zij ook bij het onderhoud van de tuin.
Voor 2019 staan geen grote veranderingen voor het heemerf op het programma.
Hans van Gorp
Coördinator heemerf

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

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, Ton Smulders, Gerrit van Heeswijk
Huub van Dun (weefgetouwen), Ger Hehemann (beelden),
en Nellie van den Dungen (textiel)
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Contactpersoon scholen en
Rondleidingen

Ad van der Ven

Heembeoefening
Werkgroep lezingen en excursies

Frans Ekstijn (coördinator), Clemens Crombach, Anne
Heeren, Nel Wiercx
Werkgroep heemreizen
René Zebregs, Bernard Robben, Jan van Eijck
Werkgroep kerstviering
René Zebregs, Bernard Robben, Jan van Eijck
Werkgroep driekoningenzingen
Mathieu van de Tillaart, Jan van Eijck, Bernard Robben,
Werkgroep tentoonstellingen
Jan van Eijck, Mathieu van de Tillaart, Gerrit van Heeswijk,
Joseph Wijdemans
Werkgroep periodiek “Rond de Schutsboom”
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