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Corona-virus legt ook de heemactiviteiten stil
De aanscherping van de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan betekent dat sociale activiteiten tot een minimum moeten worden beperkt. Tja, wat een gedoe is dat maar wel een serieus gebeuren. Iedereen leeft intussen alert en de meesten volgen de regels. Iedereen kent intussen ook wel slachtoffers, wier leven
toch vrij plotseling is afgeknapt, en dat is altijd hevig schrikken! Ook onze Heemkundekring trekt de conclusie. Wij
zijn sinds half maart dan ook gesloten op donderdag en zaterdag. Maar altijd wel toegankelijk voor u als u iets nodig heeft (een boek of zo..): schiet een van de bestuursleden of erfbeheerders aan, en we helpen u uit de nood!
Ook de grote Brabants Heem dagen in de zomer gaan dit jaar NIET door, heeft onze koepel laten weten. Wij zelf
wilden eigenlijk toch al geen jaarlijkse Grote Reis organiseren, gezien de afnemende belangstelling en stijgende
prijzen, maar nu dus zeker niet dit jaar! Hopelijk komen er in het najaar nog wel een of twee kleine heemreisjes in
Brabant.
Inmiddels hebben we de lezing van Hans van den Eeden en de ledenvergadering (24 maart) al moeten cancelen
en ook de twee excursie die voor april (LocHal) en mei (Postelse Abdij) waren gepland, kunnen geen doorgang
vinden. Openstelling van ons museum op de eerste en derde zondag van de maand (april - oktober) is voorlopig
nog niet mogelijk.
Maar…, deze nieuwsbrief en ons periodiek “Rond de Schutsboom” laten zich niet door het virus tegenhouden en
verschijnen binnenkort in uw mailbox resp. uw brievenbus.
Ik maakte zelf van de gelegenheid gebruik om samen met Harold Spijkers van de Log een filmpje op te nemen
over de diverse epidemieën die in Goirle opspeelden in de laatste 250 jaar. Dat is redelijk goed gelukt: een filmpje
van 11 minuten met de titel Epidemieën in Goirle. U kunt het vinden op internet door in de zoekfunktie in te vullen Epidemieën in Goirle. U komt er dan zo bij uit op de facebookpagina van “WijGoirlenaren” na wat scrollen.
Veel kijkplezier!
Verder is het moeilijk te voorspellen hoelang heel deze ontoegankelijkheid en ontwrichte samenleving zal duren…
Wordt het mei of wordt het juni vooraleer we weer opengaan? We weten het niet, maar we zullen het u laten
horen als het zover is!
Valé of Houdt u gezond, of gewoon Houdoe!
Jan A.M. van Eijck, voorzitter

= Samengaan Stichting Steengoed en de Heemkundige Kring =
Nieuwe statuten en een nieuwe naam
U hebt intussen vast wel ergens gelezen dat de Stichting Steengoed (voor Monumentenzorg in de gemeente
Goirle) per januari jl. is gefuseerd met onze Heemkundekring. Daarvoor moesten de Statuten worden herzien
(Monumentenzorg opnemen als doelstelling). Omdat ze erg verouderd waren, moesten we dat toch een keer
doen. En nu hebben we tegelijkertijd de koe bij de hoorns gepakt en ook nog eens naar onze naamgeving gekeken. Want onze koepelorganisatie Brabants Heem adviseert kringen om het woord Heem te vervangen door Erfgoed. Niets te na aan het begrip heem hoor – ik houd er namelijk nogal van – maar voor de buitenwereld is het
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begrip heemkunde nog steeds een vaag begrip en is erfgoed veel helderder. Vandaar. Een kleine enquête binnen
ons ledenbestand in december jl. onderschreef deze wijziging. Dus volgende keer zeg ik tegen u: beste Erfgoedvrienden of zoiets… De nieuwe statuten zijn gepasseerd op 23 januari jl. bij notaris Smeets alhier kantoor
houdende. De werkgroep Steengoed in onze Stichting Erfgoed Goirle De Vyer Heertganghen wordt o.a. bemensd
door Fons Smits en Joost Mols, maar zoekt nog wel meer leden. Meld u als het u aanspreekt!
Jan van Eijck

= Lezingen en Excursies =
bezichtigen. De bunker meet 52×25 meter en is gebouwd om onderdak te bieden aan honderd mensen
die de provincie konden besturen in het geval van
een atoomaanval.
De overheid was bang dat de Russen atoombommen
zouden gooien op Nederland. Deze dreiging was reëel
want er waren kaarten onderschept met foto’s van
Brabant en Den Bosch met mogelijke doelwitten. Om
tijdens zo’n aanval en in het geval van crisis toch de
provincie te kunnen besturen, is deze bunker in één
jaar gebouwd. Een gedeelte van deze bunker is gebruikt tot 2012.
Als je de bunker binnenkomt loop je meteen de douches binnen. Deze waren bedoeld om tijdens een
“fall-out” de radioactieve deeltjes van de kleding en
de huid te wassen, als je een positieve meting had. Je
diende dan je kleren door een luikje af te laten voeren en kreeg schone kleding. Je moest douchen met
koud water omdat warm water de poriën van je huid
openzette en daardoor konden de radioactieve deeltjes je huid binnendringen.
Na de douches liepen we het commandocentrum binnen. Mobieltjes werken niet in de bunker en na een
atoomaanval moet je er vanuit gaan dat een groot
gedeelte van de huidige communicatiemiddelen ook
niet werkt.
Het commandocentrum was niet de belangrijkste
ruimte. De belangrijkste ruimte was de kamer met
het ventilatiesysteem. Je kan dagen zonder eten en
drinken maar zonder lucht maar een paar minuten.
Ook hier in deze ruimte was goed te zien dat over alles was nagedacht. Er waren back-up ventilatiesystemen en een stel fietsen. Fietsen? Als het systeem
uitviel, kon men het systeem handmatig bedienen
door te fietsen. De enige tv in het complex is tegenover de fietsen neergezet. Zodat als je tv wilde kijken,
je dit alleen kon doen als je je opgaf voor de fietsshift.
Een aparte kamer was gereserveerd voor de telefooncentrale. Daar zorgde men ervoor dat alle berichten de provincie in gestuurd werden. Dit werd gedaan met oude toestellen waarvan menig kind tegenwoordig geen weet van heeft. Als dienstplichtig soldaat bij de Koninklijke Luchtmacht in de jaren zestig

Bezoek aan het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.
Verslag excursie op 28 januari 2020
Dinsdag 28 januari 2020 hebben 31 leden van de
heemkundige kring een bezoek gebracht aan het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. De rit Goirle - Den
Bosch en visa-versa is door de deelnemers met eigen
vervoer verzorgd. Het was koud, winderig en regenachtig die dag. Niet iedereen vond gemakkelijk een parkeerplaats dichtbij de ingang van het provinciehuis.
De ontvangst door de stadsgidsen van VVE NoordOost Brabant ’s-Hertogenbosch was allerhartelijkst.
Na de koffie werd de groep over de twee rondleiders
verdeeld en bij de afsluiting kwamen de groepen
weer bij elkaar.
Volgens het programma bestond de rondleiding uit
een bezichtiging van:
• de Statenzaal
• de Bois le Duc
• de unieke expositie textielwerken.
Ter inleiding werd een toelichting gegeven over het
ontstaan, het ontwerp en de realisatie van het provinciehuis.
Het Provinciehuis is op 12 november 1971 officieel
geopend. Het provinciehuis van Noord-Brabant was
het laatste bouwwerk van de architect Maaskant. Het
is opgetrokken uit beton, glas en staal. Met zijn 103,5
meter is dit het hoogste gebouw in de wijde omtrek.
Het geheel kent een grote laagbouw met twee verdiepingen, waarin zich de publieksruimten bevinden.
Midden in de hal van de laagbouw 'zweeft' als het
ware de Statenzaal met zijn vleugelvormige dak.
Daarnaast bevindt zich de hoogbouw met werkruimtes voor de ambtenaren. Deze zijn verspreid over 23
verdiepingen. Het gebouw wordt omgeven door een
waterpartij en een groot voorplein.
In het provinciehuis is een groot aantal kunstwerken
verzameld. Indrukwekkend is de wandkledencollectie. In de Bois-le-duc zaal hangt het grootste wandkleed van Mw. M. Abakanowicz. In deze zaal vinden
symposia, congressen en concerten plaats.
We bezochten ook de ondergrondse atoombunker.
Een unieke ervaring. Normaal is de bunker niet te
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van de vorige eeuw herinner ik me dergelijke apparaten en werksituaties nog terdege. Het 118-squadron
van weleer met zijn geleide wapens daagt weer op.
De crisismedewerkers sliepen met z’n allen in een of
twee ruimtes. Deze waren gescheiden voor dames en
heren. Er waren maar een aantal bedden. Omdat er
in ploegendiensten gewerkt zou moeten worden, was
die beperking te verklaren. Als je naar bed wilde,
wekte je iemand die sliep en kroop je in dit voorverwarmde bed. Je kon slapen totdat de volgende dienst
begon en iemand jou wakker maakte.
Tot slot voerde de rondleiding ons naar de 23ste verdieping. Buiten was het was inmiddels droog en helder geworden. De wind was stevig.Op de bovenste
verdieping van het gebouw kijk je uit over een groot
deel van de provincie: van Waalwijk, Geertruidenberg, Etten-Leur, Breda, Tilburg, Oirschot, Boxtel naar
Eindhoven.

zomerverblijven waar de eigenaar liet zien wat hij
zich allemaal financieel kon veroorloven.
In Brabant zijn er vooral veel landgoederen, die vaak
een veel groter oppervlak hebben dan een buitenplaats. Een landgoed is niet alleen verblijfplaats voor
de eigenaar maar moet ook geld opbrengen, in tegenstelling tot een buitenplaats die alleen maar geld
kost. Vandaar dat naast een groot huis met tuin de
meeste hectaren van een landgoed gebruikt werden
voor landbouw en bosbouw.
Vanaf ongeveer 1600 worden er rondom een aantal
grote steden in Brabant steeds meer landhuizen en
buitenplaatsen gebouwd. De elite wil graag naast hun
huis in de stad ook een plek hebben waar ze de zomer kan doorbrengen en kan ontsnappen aan de
drukte en de stank van de stad. De meeste eigenaren
verblijven maar enkele maanden per jaar op hun
landgoed of buitenplaats. De hele huishouding met al
het personeel en soms ook de meubels verhuisden
dan mee naar buiten.
Rondom Breda, langs de Brabantse Wal en rondom
’s-Hertogenbosch ontstaan plukjes van landgoederen.
De landgoederen en kastelen rondom Breda en ’sHertogenbosch zijn vaak in bezit van belangrijke families uit die steden. Door de ligging dicht bij Antwerpen is de Brabantse Wal een populaire plek voor Belgische families om een landgoed te stichten.
De kastelen, landgoederen en buitenplaatsen die in
bezit zijn van adellijke families en rijke burgers en industriëlen worden van generatie op generatie doorgegeven. Behoud en uitbreiding van het bezit en het
in z’n geheel kunnen doorgeven aan de volgende generatie zijn altijd belangrijke doelen voor de eigenaren..
In de negentiende eeuw komen er steeds meer landgoederen bij die niet in bezit zijn van een particulier
maar van een organisatie of bedrijf. Grote delen van
Brabant bestaan in de negentiende eeuw nog uit
woeste gronden die nooit voor landbouw of bewoning geschikt zijn gemaakt. Deze gronden worden op
grote schaal aangekocht om te ontginnen.
Hierdoor ontstaan grote landgoederen zoals landgoed De Utrecht bij Esbeek dat ooit werd aangekocht
door een van de voorgangers van verzekeraar A.S.R.
De Utrecht is nu, met 2500 hectare, het grootste
landgoed van Brabant.

Een mooie ervaring die we niet snel zullen vergeten.
Kees Wouters

Lezing door Thijs Caspers over de Landgoederen rond Goirle en Riel.
Terugblik op lezing dinsdag 18 februari 2020
In een overvolle zaal in De Wildacker hield Thijs Caspers zijn publiek van de eerste tot de laatste minuut
geboeid met zijn lezing over de Brabantse Landgoederen en specifiek over de landgoederen rond Tilburg
en Goirle. Door de aankondiging in Goirles Belang bevonden zich ook een aantal niet-heemleden onder
het gehoor.
Geschiedenis Brabantse Landgoederen
De Nederlandse landgoederen zijn particulier grondbezit. Het is land met een ziel. Elk landgoed is uniek,
en verschilt in schaal, geschiedenis en bedrijvigheid.
Eenheid in veelzijdigheid bindt de landgoederen. Elk
landgoed heeft een eigen verhaal.
In Brabant zijn meer landgoederen en kastelen dan
men zou denken. Samen vertellen ze het verhaal van
hun bewoners en hun verwevenheid met de bestuurlijke geschiedenis van Brabant.
Een aantal van de kastelen en landhuizen in Brabant
kent een middeleeuwse oorsprong. Vanaf de periode
rond het jaar 1000 werden er versterkte huizen gebouwd voor militaire doeleinden.
Alhoewel ze vaak in één adem genoemd worden zijn
er wel verschillen tussen een buitenplaats en een
landgoed. Een buitenplaats dient als buitenverblijf en
heeft vaak een grote tuin met bijvoorbeeld een oranjerie of een theekoepel. Dit zijn de echte luxe

De situatie in onze omgeving
In 1710 kreeg de heer van Tilburg zijn eigen sterrenbos met eigen torendreef. In het midden van de 18de
eeuw werden er landgoederen gesticht.
Het stichten van landgoederen in de regio Tilburg was
vooral te danken aan de (ontginnings-)activiteiten
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van de (textiel-)fabrikanten. De adel is hier min of
meer overgeslagen met uitzondering van enkele Belgische adellijke geslachten.

Thijs Caspers heeft al deze landgoederen die avond
aangetipt, de een wat uitgebreider dan de ander. Hij
is vooral stil blijven staan bij de door Goirle en Riel
omringende gebieden, zoals Nieuwkerk, De Hoevens,
Gorp en Rovert en Riels Hoefke.
Thijs Caspers heeft over dit onderwerp een indrukwekkend, uitgebreid, prachtig en rijk geïllustreerd
boek geschreven. Ieder die geïnteresseerd is of geïnteresseerd is geraakt moet zeker op zoek gaan naar
zijn boek:
“Landgoederen in Noord-Brabant”, ‘Het lief en leed
dat landgoed heet’.
Uitgave uit 2012 van: Brabants Landschap & Brabants
Particulier Grondbezit.

Landgoederen in de regio Tilburg
- Reeshof
- Gorp en Roovert/
- Oude Warande
Gorp de Leij
- Dongewijck
- Groenendael
- Heidepark/Vredelust
- Rovertsche Heide.
- Moerenburg/
- De Utrecht
Koningshoeven
- Wellenseind
- Riels Hoefke
- Galgenven
- De Hoevens
- Hondsberg
- Ooijevaarsnest
- Kampina
- Nieuwkerk
- Rozephoeve.
- Annanina’s Rust

Kees Wouters

= Kerstvertellingen 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
(groot)ouders aanwezig. Ongetwijfeld hebben de
aankondigingen van deze bijeenkomst in het Goirles
Belang en op de facebook pagina’s van de scholen
hieraan bijgedragen..

Figuur 1, het kerstverhaal in de Heemschuur

Op zaterdag 21 december 2019 vond voor de zesde
keer de kerstvertelling plaats in de heemschuur,

Albert Oude Ophuis

= Kerstviering 2019 =
Op dinsdag 17 december vierden wij met 90 bezoekers onze jaarlijkse kerstviering in de kapel van het CC
Jan van Besouw. Reeds vele jaren doen wij er alles
aan om op de eerste plaats een mooi programma samen te stellen en na afloop samen te genieten van
koffie, kerststol en Glühwein. Ondanks al die inspanningen loopt het aantal bezoekers toch ieder jaar terug. Dat kan zijn oorzaak vinden in de vele andere
vieringen elders, het programma, de toegangsprijs of
het vorderen van de leeftijd van onze trouwe leden!
Dat laatste is in ieder geval een bron van zorg voor de
gehele organisatie van onze kring.
De twee gezelschappen die wij dit jaar te gast hadden
hebben grotendeels hun “roots” in ons eigen Goirle.
Daar kunnen we erg trots op zijn. Mundiala met een
verscheidenheid aan instrumenten bijna exotisch en

de zoetgevooisde stemmen van Vocapella brachten
de zaal in vervoering. Muziek vanaf de Balkan bijna
tot in de hemel “in dulci jubilo”.
Terugkijkend op de lange traditie dat we met onze
heemkunde kring elk jaar een kerstviering organiseerden was de verscheidenheid van de avond een mooie
afspiegeling met de grote variatie die wij in die jaren
met de kerstvieringen tot stand hebben gebracht.
Hoe nu verder? De kosten, hoe verbindend zo’n
avond met onze leden ook moge zijn, worden te
hoog. We moeten naar een andere minder kostende
invulling toe of ermee stoppen! Wie het weet mag
het zeggen. Suggesties zijn welkom!
René Zebregs
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= Driekoningen zingen 2020 =
weer met mooi uitgedoste koningen

vertelde Ted Deliën een leuk verhaal over Driekoningen, waar de kinderen vol aandacht naar luisterden.
Winnaar van de 1e prijs zijn de kinderen Simons geworden. De 2e prijs is gegaan naar de groep kinderen
van basisschool De Regenboog. De 3e prijs werd gewonnen door kindergroep De Dieze. Burgemeester
Mark van Stappershoef onderstreepte in enkele
woorden het belang van de traditie van Driekoningen
vieren en Driekoningen zingen en reikte daarna aan
elk van de drie winnaars een beker uit.

Op maandag 6 januari jl. vond opnieuw de viering van
Driekoningen in Goirle plaats. Dit keer in de kapel van
CC. Jan van Besouw. Zoals vanouds georganiseerd
door de Heemkundekring De Vyer Heertganghen en
voor het eerst in samenwerking met jongerencentrum Mainframe. Vanaf 16.30 uur speelde Floor van
Rooij stemmige liederen in de kapel. Intussen kwamen verschillende groepen kinderen zich inschrijven
voor het Driekoningen zingen. Er meldden zich 6
groepen aan met in totaal 34 kinderen. Hierbij viel op
dat verschillende groepen uit 7 of 8 kinderen bestonden.
Lampionnenoptocht
Rond de klok van 17.00 uur vertrok de lampionnenoptocht van kinderen en volwassenen. De stoet trok
in een lange sliert naar de kerststal op het Kloosterplein, waar Driekoningen liederen werden gezongen.
Daarna ging de optocht verder langs de Tilburgseweg,
Dwarsstraat, Koudepad en via de Fraterstuin terug
naar de kapel van CC Jan van Besouw. Daar aangekomen werd heerlijke warme chocolademelk geschonken en werden eierkoeken uitgedeeld.

Figuur 2 Luisteren naar het verhaal over de 3 koningen

Ieder kind van de winnende groepen mocht daarna
nog een prijs uitzoeken. Een kind had een boon in de
eierkoek gevonden en kon eveneens een prijs uitkiezen.

Zingen voor de jury
In de kapel, goed gevuld met ouders, opa's en oma's
en andere belangstellenden, was het een gezellige
drukte en er heerste een leuke sfeer. De kinderen
zongen enthousiast hun repertoire van Driekoningen
liederen. Dit onder de bezielende presentatie van
Heemvoorzitter Jan van Eijck. Drie leden van de
Jeugdgemeenteraad en een lid van de Heemkundekring vormden de jury, voorgezeten door juryvoorzitter Gerrit van Heeswijk. De jury bepaalde de winnaars
van de 1e, 2e en 3e prijs. Tijdens het juryoverleg

Mooie traditie
De viering van Driekoningen en het Driekoningen zingen is een traditie die gelukkig nog steeds leeft en
waard is om nog lang te koesteren. De Heemkundige
Kring Goirle blijft zich 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

= Heemberichtjes =
De Koerier nr 84, maart 2020
Klik hier om De Koerier nr 84 (maart 2020), het kwartaalblad van de stichting Brabants Heem te bekijken. U wordt
doorverbonden met de site en kunt daar het pdf-bestand openen.
Nieuwe uitgave van Rond de Schutsboom
De eerste Schutsboom van dit jaar (Jaargang 40, nr. 1) is naar de drukker en kan waarschijnlijk nog in de goede
week (6-10 april) bezorgd worden.
Epidemieën in Goirle
Link naar een video over Epidemieën in Goirle samengesteld door Jan van Eijck en Harold Spijkers van de LOG.
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Goolse Kringen
Uitzending op woensdag 25 maart op de LOG van een interview met Virginie Mes en Jan van Eijck over het samengaan van Stichting Steengoed en De Heemkundige Kring.
Nieuw in de schuur; info-paneel over geschiedenis van de schuur
Iedereen die de schuur inwandelt, weet dat hij/zij eerst in een
leeg halletje komt. Om dat halletje wat meer cachet te geven
hebben we in de wintermaanden een groot infopaneel ontwikkeld, samen met Henny Bertens voor de technische realisatie,
over de geschiedenis van de schuur. Het paneel laat de historie
van de schuur zien vanaf 1683 tot vandaag de dag. Waar heeft ze
eerst gestaan en waar daarna? Hoe is de schuur in ons bezit gekomen en wat doen we ermee? Zijn er foto’s bekend omtrent
alle wetenswaardigheden van onze schuur?
Het antwoord op al deze vragen kunt U in het halletje gaan bekijken. Het is een erg mooie aanwinst voor het heemgeheel en
door het formaat van 2 m bij 1.80 m kunt U er ook nog met
Figuur 3, de schuur zoals hij in Rijen stond
meerdere personen tegelijk naar kijken om elkaar zaken aan te
wijzen. Geniet ervan tijdens een van Uw bezoeken aan de schuur.
Vogelkastjes
De bouw- en onderhoudsgroep (Martin Backx, Peter van Diessen en Theo Giessen)
heeft op het erf een flink aantal vogelkastjes geplaatst o.a. voor roodborstjes en meesjes. De roodborstjes komen je vaak gezelschap houden (een oogje in het zeil houden)
als je op het erf bezig bent. Het zijn wel territoriumdiertjes. En meer mezen; misschien
helpt het ook een beetje tegen de Eikenprocessierups.

Brabant Cloud
Zoals u al in een eerdere nieuwsbrieven hebt kunnen lezen, zijn we op dit moment bezig om onze digitale archieven over te zetten naar het collectiebeheersysteem Memorix Maior van Erfgoed Brabant. De gegevensbestanden
die nu nog op onze eigen computers staan worden binnenkort opgeslagen en bewaard in de Brabant Cloud. Het
invoeren van nieuwe gegevens gebeurt vanaf dat moment online en kan op elke computer met een internetverbinding gedaan worden, ook thuis. Via de Brabant Cloud zijn de collecties straks op onze eigen website te raadplegen. Het bibliotheekbestand en het bestand met de museumcollectie zijn nu overgezet; de migratie van het bidprentjesbestand is in november gereed gekomen en op dit moment wordt het bestand gecontroleerd op fouten
die enerzijds bij de overzetting zijn ontstaan en anderzijds te maken hebben met fouten in het oorspronkelijke
bestand. Daarna volgen nog de bestanden met de tijdschrift-/krantenartikelen, de documenten en het foto-bestand.
Onderhoud van het heemerf (vacatures)
Voor het onderhoud van het heemerf kunnen we op dit moment extra handen gebruiken. Door de inzet van de
tuinmannen en -vrouwen zijn de heemtuin en de bloemperken behoorlijk op orde maar voor de normale onderhoudswerkzaamheden van het heemerf, zoals het vrijhouden van de paden, het schoonhouden van de bestrating,
het snoeien van bomen en struiken, het verwijderen van bladafval uit de dakgoten etc. komen we handen tekort.
Lijkt het u wat om onze onderhoudsgroep te versterken, loop dan een keer binnen op een donderdag- of zaterdagochtend (dan zijn heemvrijwilligers op allerlei gebied aan het werk) en kunnen we bekijken welke activiteiten
u het meest aanspreken.
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= Nieuwe titels bibliotheek =
In de afgelopen periode (augustus – november) konden we de volgende titels aan de bibliotheek toevoegen:
- Zoekt ge het geitje wit of zwart Overal met kloppend hart? Norbert de Vries, Grafisch Buro Goirle, 2008
- Het Schetsenboek van Hendrik Verhees. Jan van Laarhoven, Boekhandel en Uitgeverij MERLIJN, Den Bosch, 1975
- Gedachtenisprentjes. Frans Pluijmakers en Victor Spauwen
- Een Tilburgse kaart nader bekeken. Ronald Peeters, Stadsmuseum Tilburg, 2011
- Esbeek, niet van gisteren. Werkgroep Heemkunde Esbeek, 1989
- 75 Jaar bevrijding van Dongen. Bert Kalter, Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen, 2019

= Schenkingen =
In de afgelopen periode (december 2019 – maart 2020) kregen we weer verschillende schenkingen. We noemen
hier:
- Twee kleine vlashekels (van R. Banning)
- Een topografische kaart van het gebied tussen Goirle en Hilvarenbeek, met daarin ingetekend de bezittingen
van de Fa. van Puijenbroek.

= Agenda =
24 maart:
april 2020:
mei 2020:
augustus 2020:

Lezing Hans van den Eeden: Van “ons Jet tot ons Zus”. Gecanceld i.v.m. Corona-crisis
Excursie Loc Hal Tilburg;
Gecanceld i.v.m. Corona-crisis
Excursie kruidentuin Postel;
Gecanceld i.v.m. Corona-crisis
Brabantse Heemdagen
Gecanceld i.v.m. Corona-crisis

-Ω-
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