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1 Voorwoord bij jaarverslag 2019
Het jaar 2019 mag weer herinnerd worden als een succesvol jaar voor onze Heemkundekring
in Goirle. U zult het lezen in dit jaarverslag. Wat eruit springt is de tentoonstelling van 75 jaar
Bevrijding van Goirle in september/oktober, die veel belangstelling trok en goed
gewaardeerd werd. Maar ook valt het op dat we ons goed hebben laten zien in ons dorp:
niet alleen met de twee bevrijdingswandelingen, maar ook met de maandelijkse Goolse
Geheimen wandelingen in het rond het dorp, waarvoor wij vaak de input leveren. We waren
ook als “Vriend van de Kiek” betrokken bij het herbelevingsgebeuren van schijnvliegveld De
Kiek in onze gemeente. En…. eindelijk is “de ballenfrutter” vereeuwigd als beeld in de
openbare ruimte in Goirle, als symbool van de Goirlese eigenheid. Dat werd tijd, en wij
waren erbij!
Op naar onze 70e verjaardag eind 2020. En dat doen we met een nieuwe naam en met nog
meer invulling: Stichting Erfgoed Goirle De Vyer Heertganghen heten we voortaan, met een
nieuwe “werkgroep Steengoed” die de aandacht voor monumenten voortzet onder onze
vleugels.
Wij moeten nog meer gaan opvallen in Goirle, zeker te weten!
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 basis voor de heemkundige kring Goirle is gelegd in 1949 toen een aantal initiatiefnemers
is begonnen met het in kaart brengen van de geschiedenis van Goirle. Sinds 1950 maakt de
kring 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.
Door het samengaan van de Heemkundige Kring met de Stichting Steengoed was een
statutenwijziging gewenst om zo de bescherming van het monumentenerfgoed in Goirle
duidelijker in de doelstelling naar voren te laten komen.
Tegelijk met de statutenwijziging zal ook de naam van de stichting worden veranderd. De
nieuwe naam wordt Stichting Erfgoed Goirle “De Vyer Heertganghen”.

2.3 Leden en contributie
De stichting telde eind december 238 leden (plus 32 gezinsleden) waarvan er 50 op
verschillende deelgebieden als vrijwilliger actief zijn. Zie hoofdstuk 4 ‘Overzicht van
vrijwillige medewerkers’ voor een lijst per deelactiviteit. De contributie voor 2020 is met €
3,- verhoogd en bedraagt nu € 23,- voor leden binnen Goirle met email, € 25,50 voor leden
zonder email, € 28,- voor leden buiten Goirle met email en € 30,50 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
In december 2017 is de Kring 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
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 oktober 2019, heeft het HDC de
meeste foto’s geleverd. Niet alleen foto’s zitten in ons bestand maar ook diverse geschriften
uit de oorlog zijn er aanwezig, die ook gebruikt zijn.
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 “luie stoel”. 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 2019 vooral in het teken gestaan van de migratie van de
gegevens vanuit onze huidige databasesystemen (Adlib en Paradox) naar het
collectieregistratiesysteem Memorix maior, het online registratiesysteem van de Brabant
Cloud. Na het bibliotheekbestand is nu ook het bestand met de museumcollectie vanuit
Adlib overgezet. Hoewel dit een complex geheel van gegevens is, is de migratie succesvol
verlopen. Het aantal gegevens per object is minder uitgebreid dan in het systeem Adlib maar
de relevante gegevens zijn overgezet. Het volgende karwei was de migratie van het
bidprentjesbestand. Hoewel het hier gaat om een relatief eenvoudig gegevensbestand
verliep de migratie niet zonder problemen. Dit had vooral te maken met de keuze van
Memorix Maior voor het werken met een wereldwijd plaatsnamenbestand. Doordat aan de
plaatsnamen vaak extra informatie is toegevoegd (bijvoorbeeld de naam van een buurtschap
of een aanduiding voor een land, zoals (B) voor België), of schrijffouten bevatten, worden de
plaatsnamen niet herkend door het systeem en moeten vervolgens handmatig worden
ingevoerd. Ook na meerdere migratiepogingen blijft dit probleem aanwezig. De correcties in
het bestand zullen nog een behoorlijke klus worden.
Hierna volgen nog de bestanden met kranten- en tijdschriftartikelen, documenten en foto’s.
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Door de overstap naar de Brabant Cloud was ook een vernieuwing van de hardware
noodzakelijk. Er zijn drie nieuwe computers (desktops) aangeschaft en voor één laptop is
geld gereserveerd. Met de nieuwe apparatuur kunnen de vrijwilligers op ’t Heem aan de slag
met het invoeren van data. Omdat het nu een online systeem betreft kan ook thuis met het
data-systeem (Memorix Maior) gewerkt worden.
Via de Brabant Cloud is het mogelijk de eigen collecties op de eigen website doorzoekbaar te
maken. We hopen dat dit komend jaar mogelijk wordt en dat ook de migratie van overige bestanden
gerealiseerd wordt.

Aschwin Wijdemans
ICT beheerder

3.3 Museum en collectiebeheer
Het jaarverslag omvat de periode januari – december 2019 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, de Regenboog, 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, cq. uitje.
Ons museumbezoek kwam ook dit jaar goed uit de bus dankzij een zeer goed gewaardeerde
tentoonstelling over de bevrijding van Goirle in oktober 1944.
Het totale aantal bezoekers komt hiermee op 1552.
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.
In 2019 hebben we de overplaatsing gerealiseerd van de bestanden van AdLib naar
Memorix-Maior, het in Nederland veel gebruikte museumbeheerprogramma van de firma
Picturae. Het grote voordeel van dit programma is dat het ook van huis uit door de
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gebruikers bediend kan worden via internet. De overbrenging van deze gegevens is zonder
grote problemen verlopen.
Wat betreft de inventarisering van de collectie 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 o.a. een kopie
brievenboek van de firma van Zantvoort, foto’s uit diverse verzamelingen, plakboeken over
Goirle, een zaaimachine, aquarellen van frater Paschalius en concentratiekamp kleding uit de
familie van Gestel.
In veel gevallen kreeg de schenker een schenkingsakte mee naar huis. Dit vooral indien aan
de schenking 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. Soms
moet ook een schenking geweigerd worden omdat deze niet past binnen onze collectie of
omdat we al meerdere voorwerpen van dat soort hebben.
Het moge duidelijk zijn dat steeds meer Goirlenaren de stichting weten te vinden als het om
te bewaren voorwerpen gaat.
3.3.3 Plannen 2020
Voor 2020 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. Een uitlegpaneel in de schuur waarop de geschiedenis en herkomst van onze
langdeelschuur uitgelegd wordt.
3.3.4 Punten van zorg
Een blijvend 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
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vocht. Een nieuwe kleine verwarming voor het Smiske is reeds aangeschaft om te zien of
hiermee het probleem opgelost kan worden.
Een ander punt van zorg is het beheer over de textielcollectie. Graag zagen we dat mensen
met textielkennis deze zorg op zich zouden willen nemen. We hopen hierin in 2020
vooruitgang te boeken.
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 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, 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"
Uit de inleiding van de Rijmkroniek (omstreeks 1300) van Melis Stoke:
Wantet dinket mi wesen scande
Dat de lieden vanden lande
Ander giesten vele weten
Ende si des hebben vergheten,
Wanen si selve sijn gheboren
Ende wie si waren hier tevoren,
Die tlant wonnen entie erve
Hier staat iets in de trant van: te gek toch dat iedereen veel van de geschiedenis weet van
elders, maar nauwelijks nog kennis heeft van zijn eigen geboorteplaats en zijn voorouders
(dat ‘giesten’ is het vernederlandste ‘res gestae’ ofwel: wat iemand zoal gedaan heeft).
Maar, niet getreurd, daar hebben we nu juist de heemkunde voor, en onze ‘Rond de
schutsboom’.
Gelukkig maar, want het is zoals Hendrik de Wijn in zijn ‘Historische en Letterkundige
avondstonden’ (1800) schrijft: “…hoe zou men hem een vriend konnen agten van zyne
mede-menschen, die een veragter is van kennis en weetenschappen, voornaamlyk van
zulken, die de grond raaken, op welken men gebooren en opgevoed is?
‘Rond de schutsboom’ heeft een redactie die bestaat uit de heren Jan van Eijck, Jan Pieterse,
en Norbert de Vries. De lay-out is in de bekwame handen van Aschwin Wijdemans.
In 2019 zijn er wederom drie nummers verschenen. Nummer 2 stond voor het overgrote
gedeelte in het teken van de bevrijding van Goirle in oktober 1944. Nummer 1 bevatte twee
bijdragen van John van Erve (een van deze beide in samenwerking met Gerrit van Heeswijk).
Voorts moge ik wijzen op twee bijdragen over het verre verleden van Goirle van de hand van
Martien van Asseldonk (de eerste in nummer 1, de tweede in nummer 3). Nieuw is de
taalkundige rubriek van Hans van Hassel op basis van het door Sjef Hoogendoorn nagelaten
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materiaal. Ach, en laten we die prachtige portretten, geschreven door Ben Loonen, niet
vergeten te vermelden. Pareltjes!
Alle auteurs verdienen onze dank. We zijn van plan om in 2020 weer drie interessante,
gevarieerde Schutsbomen op te zetten.
Norbert de Vries
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
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;
is dit jaar niet iedere maand gelukt)
• 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 nieuwsbrieven van Brabants heem, het Reuzengilde
Goirle-Riel en de eigen nieuwsbrief “Heemberichten” die in april, augustus en december
is verschenen.
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 uitnodigingen niet meer als een bijlage in de
mail te doen maar met een link naar een document op de website. Op deze manier nodigen
we de leden uit om eens verder te kijken op de website. Wellicht kan ook de digitale
nieuwsbrief hieraan bijdragen
Aschwin Wijdemans
webmaster
3.4.3 Driekoningen zingen, maandag 6 januari 2019
met fraai uitgedoste koningen
Op zondag 6 januari jl. vond opnieuw de viering van Driekoningen in Goirle plaats,
georganiseerd door de Heemkundekring De Vyer Heertganghen. Vanaf 16.30 uur speelde
Accordeonorkest Fortissimo stemmige kerstliederen en Driekoningen liederen bij de
kerstboom in de foyer van CC. Jan van Besouw. Intussen kwamen verschillende groepen
kinderen zich inschrijven voor het Driekoningen zingen. Er meldden zich 6 groepen kinderen
aan. Helaas iets minder groepen dan vorig jaar.
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Lampionnenoptocht
Rond de klok van 17.00 uur begon de
lampionnenoptocht van kinderen en
volwassenen rond te trekken. De stoet
trok in een lange sliert naar de kerststal
op het Kloosterplein, waar Driekoningen
liederen werden gezongen. Daarna stak
de optocht de Tilburgseweg over en trok
verder door De Tuin, Tilburgseweg,
Dwarsstraat, Koudepad en via de
Fraterstuin terug naar CC Jan van Besouw.
Daar aangekomen werd heerlijke warme
chocolademelk geschonken en werden
eierkoeken uitgedeeld.
Zingen voor de jury
In de foyer, 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 bij de kerststal enthousiast
hun repertoire van Driekoningen liederen. Dit onder de bezielende presentatie van
Heemvoorzitter Jan van Eijck. Drie meiden van jongerencentrum Mainframe en een lid van de
Heemkundekring vormden de jury, voorgezeten door juryvoorzitter Joseph Wijdemans.
De jury bepaalde de winnaars van de 1e, 2e en 3e prijs. Tijdens het juryoverleg vertelde Ted
Deliën een mooi verhaal over het verdwaalde schaapje, waar de kinderen vol aandacht naar
luisterden. Winnaar van de 1e prijs is Casper Kolen geworden. De 2e prijs is gegaan naar de
kinderen Simons. De 3e prijs werd gewonnen door kindergroep Biezen. 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. Zij mochten daarnaast nog kiezen uit gezelschapsspellen, grote puzzels en
andere prijzen. Ook alle andere kinderen die gezongen hadden, mochten een prijs uitzoeken.
De twee kinderen die een boon in hun eierkoek hadden, konden eveneens een prijs
uitkiezen.
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 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
3.4.4 Voorjaarsevenement
Op 6 april 2019 waren we weer getuige van een drukbezocht voorjaarsevenement op
heemerf De Schutsboom georganiseerd door Biodiversiteitsteam, Groei en Bloei en de
Heemkundekring.
De bezoekers konden zaden en planten ruilen en informatie krijgen over de naturentuin
Goirle, over de imker en over Gôolse Geheimen. Daarnaast was Groener Goirle aanwezig
met o.a. de actie Regenton en kon men bij ’t Winkeltje Thebe Elisabeth insectenhotels en
andere tuinaccessoires kopen.
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3.4.5 Beeld van d’n Ballefrutter onthuld
Zondag 26 mei was het zover, de onthulling van het beeld van ‘D’n Ballefrutter’. Vanaf 13.00
uur stroomde de Foyer van het van het Cultureel Centrum Jan van Besouw vol met belangstellenden die deze gebeurtenis graag wilden meemaken. Burgemeester, Mark van
Stappershoef, opende de bijeenkomst met de woorden: “Goirle, een dorp met ballen! Het
dorp van 'D'n Ballefrutter', niet alleen tij-dens Carnaval. D'n Ballefrutter is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van ons dorp. Het staat symbool voor de ondernemers- en
innovatiekracht van het Goirle van vandaag”.
Vervolgens werd er door Jan van Eijck van de Heemkundige Kring ingegaan op de
geschiedenis van het maken/frutten van kaatsballen, een specifieke beroepsgroep die veel
Goirlenaren van de 17e tot de 19e eeuw hebben beoefend.
Theo Kuipers van het Kaatsmuseum in Franeker belichtte de kaatssport, die vooral in
Friesland populair is. Na deze toespraken over de geschiedenis van het ballenfrutten en de
toepassingen van de ballen, was het de beurt aan wethouder Johan Swaans die naast
Financiën ook Kunst, Cultuur en Recreatie in zijn portefeuille heeft. Aan hem de eer het
beeld te onthullen.
D’n Ballefrutter is niet zonder slag of
stoot tot stand gekomen. Het beeld is
gemaakt door de Goirlese kunstenaar
Jeanne van de Midde die hiervoor in 2018
opdracht kreeg nadat een eerder ontwerp
was afgewezen. Het beeld is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking
tussen het gemeentebestuur, de Stichting
Karnaval Ballefruttersgat (SKB) en de
commissie kunst en cultuur. Nu heeft het een prominente plek in het centrum van Goirle bij
de hoofdingang van het Cultureel Centrum Jan van Besouw gekregen.
3.4.6 Gôolse Geheimen
Na de start vorig jaar van de wandelingen langs Goirlese geheimen zijn ook het afgelopen
jaar weer diverse wandelingen georganiseerd. De wandelingen worden georganiseerd in
samenwerking met de Vereniging Recreatie en Tourisme onder leiding van Niek Schenning.
Vanuit de Heemkundige Kring zijn Jan van Eijck en Ton Smulders bij de organisatie betrokken
als inhoudsdeskundige en als gids.
3.4.7 Lezingen en excursies
In 2019 zijn door de groep lezingen en excursies de volgende activiteiten georganiseerd:
1. Lezing op 29 januari 2019 door Jan van Eijck: Het verhaal van de Archeologie in
Alphen en omgeving (60);
2. Excursie naar wijkcentrum De Poorten in Tilburg, Hasseltstraat 194 (45);
3. Heemwandeling met Willem van der Kuijlen op zaterdag 16 maart 2019: Op zoek
naar podzolbodem, loopgraven en raatakkers… (20);
4. Lezing door Jan Pieterse op 26 maart 2019: Niet geraakt, wel getroffen (45);
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5. Excursie op 23 april 2019: bezoek aan o.a. het Museum van de Zusters van Liefde van
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid aan de Oude Dijk in Tilburg (22);
6. Excursie op donderdag 23 mei 2019 naar een Brabants Boerderijke in Vlijmen, bij
gastvrouw Marie van de Middelhaai (25)
7. Excursie op 25/26 september 2019 met bezoek aan het museum van de Fraters van
Liefde in Tilburg, Gasthuisring 54 (26);
8. Lezing op dinsdag 29 oktober 2019 door mevrouw Ineke Strouken over het
onderwerp “Winterrituelen” (45);
9. Lezing op 26 november 2019 door de heer John Meulenbroeks, oprichter van het
museum “De Bewogen Jaren” in Hooge Mierde, over de Bevrijding in onze streken (45).
De leden van de werkgroep zijn: Anne Heeren, Clemens Crombach, Kees Wouters, Marian
Heerkens en Nel Wiercx.
3.4.8 Grote heemreis naar Haarlem
Op zaterdag 29 juni 2019 zijn we - tijdens onze jaarlijkse grote heemreis - met een wat
kleinere bus van de Arend naar Haarlem getogen. We konden met een kleinere bus
volstaan, omdat er aanzienlijk minder inschrijvingen waren dan de andere voorgaande
jaren. We hebben er geen verklaring voor en het reisdoel was nochtans de moeite waard.
Haarlem heeft derhalve enorm veel te bieden qua bezienswaardigheden, interessante
straatjes en mooie plekjes. Er zijn nog meer dan twintig hofjes intact en wat te zeggen van
het oudste museum van Nederland: het
Tylers Museum (sinds 1784). We waren
rond de koffietijd in Haarlem en namen
plaats op het terras van café Ome Pietje
aan het water. Na het nuttigen van de
koffie met iets lekkers erbij, stonden
enkele gidsen klaar en in twee groepen
hebben we een uiterst boeiende
stadsrondwandeling gedaan van een zeer
royale 2 tot 2 ½ uur. Helaas…. en uiteraard
tot verdriet van velen bleek de oude Sint
Bavo niet open vanwege de zogenaamde
korendagen!!?? (Tijdens onze bespreking
en reservering van de gidsen voor 29 juni
met het VVV werden wij niet op de hoogte
gebracht van het feit dat de prachtige
(koele) St.Bavo gesloten zou zijn voor
publiek!)
Na de rondleiding zochten velen het terras
op, want het was eigenlijk te warm om nog
1. Stadswandeling Haarlem
iets te gaan ondernemen. Rond 15.00 uur
moesten we verzamelen en volgde nog een pittige wandeling naar de bus - eigenlijk iets te
ver - die ons naar een restaurant in Beverwijk bracht. Daar hebben we een goed dinertje
geconsumeerd en we waren weer op een redelijk tijdstip in Goirle. Nog wel leuk om te
vermelden is, dat de beide horeca-etablissementen, in Haarlem en Beverwijk, eigendom zijn
van een zoon van Jan Pol. Jan is een oud-Goirlenaar die vroeger in de Fabrieksstraat woonde
en nu alweer jaren in Berkel-Enschot. Ik heb overigens vernomen dat enige onvermoeibare
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enthousiastelingen nog naar de nieuwe Sint Bavo zijn gewandeld. Ook deze kerk is de moeite
van het bezichtigen meer dan waard. Het is een geweldig architectonisch bouwwerk met
imposante torens.
Al met al…. een mooie, maar vermoeiende heem excursie, waarin weer vele fraaie indrukken
zijn opgedaan…. om over na te praten en…. wellicht nog eens terug te gaan.
Tot volgend jaar maar weer.
Bernard Robben.
3.4.9 De Brabantse Heemdagen
Op 22 en 23 Augustus 2019 speelde zich op de
Brabantse Wal de 71e editie van de Brabantse
Heemdagen af. De Geschiedkundige Kring van Stad
en Land van Bergen op Zoom was dit jaar in nauwe
samenwerking met de Heemkundekring Halchterth
de organisator van het evenement.
De eerste dag werd een aantal prachtige en
bijzondere monumenten bezocht in de stad Bergen
op Zoom, onder andere De Grebbe, de Synagoge,
het Ravelijn en de Gertrudiskerk. Ook De Maagd en
Figuur 2 Verzamelen voor de lunch bij La Puchelle
het Markiezenhof – waar respectievelijk de
ontvangst en de lunch plaatsvond – maakten deel uit van de rondleiding.
Op de tweede dag stapten we traditiegetrouw op de fiets en
maakten een tocht over de Brabantse Wal, met zijn bijzondere
verdedigingswerken, die onderdeel zijn van de ZuiderWaterlinie. Zo bezochten we de Waterschans, fort de Roovere
(Pompejustoren en Mozesbrug) en lunchten we in het heemhuis
van Heemkundekring Halchterth.
Beide dagen was het prachtig weer en konden we volop
genieten van al het moois in Bergen op Zoom en het
afwisselende landschap van de Brabantse Wal.
Figuur 3. Han en Maria Roosen
ontvangen de gouden medaille
Goirle had met 10 deelnemers met afstand de grootste
afvaardiging en dit jaar werden er 2 deelnemers onderscheiden met een gouden medaille
voor 10 jaar deelname aan de heemdagen.
Albert Oude Ophuis
3.4.10 Open monumentendag 14 september 2019
Het thema van de nationale Open Monumentendag was dit jaar “Plekken van plezier”.
In samenwerking met de Stichting Steengoed is het thema ingevuld door op zaterdag 14
september op het Heemerf een spelmiddag te organiseren met oudhollandse kinderspelen.
De kinderen konden zich uitleven in spellen als steltlopen, bliklopen, zaklopen, hoepelen,
repen, knikkeren en natuurlijk waren er ook prijsjes te winnen, o.a. in de vorm van
Oudhollands snoepgoed. Voor de ouders was er koffie/thee en als het spel gespeeld was kon
men even door het museum lopen of het wevershuisje bekijken.
Het weer was prachtig en het was heerlijk vertoeven op het Heemerf. De opkomst bleef
echter beperkt tot een aantal (klein)kinderen van de organiserende Heem- en
Steengoedleden; waarschijnlijk zijn er op de zaterdagmiddag al zoveel andere (vaste)
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activiteiten voor de kinderen dat dit niet het meest gunstige tijdstip is voor een dergelijk
evenement. De kinderen die er waren, hebben echter zeker genoten.
Albert Oude Ophuis
3.4.11 Kleine heemreis 11 oktober naar de toren van Hilvarenbeek
Gelukkig hebben we de traditie van “gluren bij de buren” weer hervat. Een uitstapje voor
onze vaste medewerkers/sters en echtgenoten.
Dit jaar dus via de Nieuwe Hoef naar Beek. Slechts “ûnne kaaischeut” van ons vandaan!
Het was spannend, want we dachten dat iedereen zou zeggen; “Jè mar dè kennen we allang!
Doar zèn we al dikkels zat gewist!”. Niet dus!
De bezichtiging van de Nieuwe Hoef, hoewel bescheiden, was voor menigeen al een
openbaring. De uitbater, Arjan van Eck afkomstig uit Utrecht is daar letterlijk met zijn neus in
de boter gevallen. Het echtpaar van Eck wil het met het uitbaten van de Hoeve bewust
bescheiden houden. Wellicht ook op verzoek van de eigenaar van het landgoed?
Daar mogen wij als gemeenschap van Hilvarenbeek en Goirle stiekem heel blij om zijn.
Kortom de koffie met appeltaart viel in deze entourage zeer in de smaak.
Op naar Beek! Voor een ontvangst in de Beekse kerktoren waar de Heemkunde Kring van
Hilvarenbeek haar thuis heeft in de “heemkamer”.
Een zeer interessante moderne ruimte direct boven de ingang
van de kerk. Vreemd dat men daar een bezoek aan de
heemkamer niet meer onder de aandacht brengt! Echt een
aanrader en zeer informatief.
Spectaculair was ook een bezoek helemaal naar boven in de
toren! Bijgaande foto zegt voldoende.
Veel schade kon het gebeier van de enorme kerkklokken tijdens
de uitvaart die plaatsvond niet meer aanrichten! Menigeen is
nl. reeds voorzien van een fraai stel “meikevers” in de oren!
De voor ons zo bekende “Beekse kerk” met haar prachtige
historie en interieur kreeg met uitleg erbij ineens zo veel meer
betekenis.
Met een boel wijsheden erbij werden wij, hoe passend, voor de
Figuur 4. Klok in de Toren van
Hilvarenbeek
lunch in de nieuwe Hemel verwacht. Een prima afsluiting van
onze korte kleine heemreis. Naar wij hopen tot volgend jaar met weer een nieuwe
interessante ontdekking ergens in ons Brabant!?
René Zebregs.
3.4.12 Tentoonstelling “Goirle 75 jaar bevrijd”
De tentoonstelling over de bevrijding van Goirle in 1944 heeft ons veel goed gedaan. De
drukte in de potstal en in het museum toonde aan dat het een geslaagd evenement is
geweest. Na het opzetten was het wachten geblazen hoe het ervaren zou worden. Vondsten
op het laatste moment in ons archief (uit een schenking van wijlen Gerrit Kobes) werden nog
ingepast en de opening kon van start gaan.
Na een mooie speech van wethouder Poos, die er een persoonlijke draai aan wist te geven,
konden de aanwezigen en genodigden naar binnen gaan. Het was gelijk erg vol in ons
museum. Zo ook de volgende zondag en alle openingsdagen tot en met zondag 27 oktober
was het soms dringen tussen de tentoon gestelde zaken.
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Hoewel het grootste deel van het bezoek
de leeftijd van 60 jaar al bereikt had
zagen we ook enkele jongeren die
geïnteresseerd rond keken. Een scholier
had al het plan opgevat om op haar
school een werkstuk over de bevrijding te
maken -samen met een klasgenoot- en ze
kwam daarom nog eenmaal terug om
meer indrukken op te doen. Op die wijze
blijft de manier van herdenken
voortleven.
De middagen vielen ook op omdat zoveel
Figuur 5. Wethouder Poos opent de deur van de Postal en
daarmee de tentoonstelling
mensen hun ervaringen en herinneringen
met anderen konden delen. Sommigen kwamen nog met mededelingen dat ze thuis nog
foto’s uit die tijd hadden. Foto’s die mogelijk de moeite van het bewaren waard zijn voor ons
museum. Dat mag de originele foto zijn maar ook een digitale kopie. Het blijft dan natuurlijk
jammer dat we dat niet voor de tentoonstelling wisten, want dan zou die nog uitgebreider
hebben kunnen zijn.
Voor nu kunnen we tevreden terugkijken op een geslaagde tentoonstelling die dankzij een
aantal bruikleengevers een groot succes genoemd mag worden. Wij danken jullie hartelijk.
Gerrit van Heeswijk
3.4.13 Bevrijdingswandeling
Op de zondagen 13 en 20 oktober jl. organiseerde de Heemkundekring een Bevrijdingswandeling door Goirle. Deze wandeling voerde de deelnemers vanaf de Wildacker via de
Parallelweg, Fabriekstraat, Spinnerijstraat, Bergstraat, de St. Jan, Kerkstraat, molen De
Visscher, Emmastraat, de Mariakapel op de Hovel, het fraterklooster, Kloosterstraat, Dorpsstraat terug naar De Wildacker. Deze wandeling was voorbereid door Joseph Wijdemans, die
de eerste wandeling met ca. 20 wandelaars leidde m.b.v. een dikke fotomap van de
bezochte locaties. De tweede wandeling o.l.v. Jan van Eijck telde wel 40 belangstellenden,
onder wie ook Marian van Boxtel-Vekemans, die bij de kerk vertelde dat zij daar in de
schuilkelder van de pastorie geboren was in oktober 1944! Levendige geschiedenis dus! Ook
het weer was ons beide zondagen welgezind, zodat we van een geslaagde activiteit kunnen
spreken!
Jan van Eijck
3.4.14 Schijnvliegveld De Kiek
Het Heem is als ambassadeur van de Goolse Geheimen ook lid van de Vrienden van De Kiek.
Op zaterdag 26 oktober had daar een groots evenement plaatst, nl. het plaatsen van een
replica-vliegtuig van het type Messcherschmitt-in-cortenstaal, door een heuse Chinookhelikopter. Naar schatting 2000 belangstellenden volgden dit avontuur op Goirles
grondgebied!
Er is ook een fraai boek verschenen over Schijnvliegveld De Kiek, van de hand van Bart Beex
(Bladel) en uitgegeven door de St. Recreatie & Toerisme Goirle. De geschiedenis van de
schijnvliegvelden in Noord-Brabant wordt daarin uit de doeken gedaan, met speciaal de
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focus op De Kiek. Het is alleszins de moeite waard, kost € 20,- en is verkrijgbaar in de
Goirlese Boekhandel!
Jan van Eijck
3.4.15 Kerstviering,
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
3.4.16 Kerstvertellingen
Op zaterdag 21 december 2019 vond voor
de zesde 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
6 Het kerstverhaal in de heemschuur
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.

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 ook dit jaar wat betreft de bouwactiviteiten een rustig jaar geweest.
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Naast de lopende onderhoudsklussen is de mast van de schutsboom vervangen en het
luiklokje uit 1751 dat via woonstichting Leijstromen bij het heem terecht was gekomen,
heeft een plekje gekregen onder de overkapping bij de ingang van de heemschuur. Ook zijn
o.a. ter bestrijding van processierups op vele plekken volgelkastjes (mezen, roodborstjes)
geplaatst.
De onderhoudsgroep bestaat uit Martin Backx, Peter van Diessen 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.
Door de tweede extreem droge zomer op rij hebben de planten het moeilijk en komend
groeiseizoen zal blijken welke planten er weer boven op komen of vervangen moeten
worden.
De grote Amerikaanse zwarte notenboom is in opdracht van gemeente flink gesnoeid. De
takken strijken nu niet meer over het dak van het heemhuis maar met de overlast van
vallende noten en de ongelijkheden in het pad naar de schuur door de opdruk van de grote
wortels zullen we voorlopig nog moeten leven.
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 2020 staan geen grote veranderingen voor het heemerf op het programma.
Hans van Gorp

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

Jan A.M. van Eijck
Albert Oude Ophuis
Wik van Berkel
Joseph Wijdemans (archivaris)
Gerrit van Heeswijk (conservator)
vacature (coördinator heemerf)
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Museum
Conservator
Inrichting en registratie
Restauratie

Contactpersoon scholen en
Rondleidingen

Gerrit van Heeswijk
Hans van Gorp, Ad van de 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)

Ad van de Ven

Heembeoefening
Werkgroep lezingen en excursies

Anne Heeren, Clemens Crombach, Kees Wouters, Marian
Heerkens, Nel Wiercx
Werkgroep heemreizen
René Zebregs, Bernard Robben, Jan van Eijck
Werkgroep kerstviering
René Zebregs, Bernard Robben, Jan van Eijck
Werkgroep driekoningen zingen
Mathieu van de Tillaart, Jan van Eijck, Bernard Robben,
Werkgroep tentoonstellingen
Jan van Eijck, Mathieu van de Tillaart, Gerrit van Heeswijk,
Joseph Wijdemans, Albert Oude Ophuis, Norbert de Vries
Werkgroep periodiek “Rond de Schutsboom”
Redactie
Jan van Eijck, Jan Pieterse, Norbert de Vries (eindredacteur)
Auteurs (2019)
Gerrit van Heeswijk, Jan van Eijck, Norbert de Vries, Ben
Loonen, Joseph Wijdemans, Martien van Asseldonk,
Huub van Dun, John van Erve, Hans van Hassel en Sjef
Hoogendoorn, Tom Smulders
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
Els van Amelsfoort, Riet Raassing, Ria Romein, Jan
Beenen
Gerard Weterings
Nellie vd Dungen, Corrie Robben, Maria Roosen
Nellie vd Dungen, Corry Robben, Trudy Bruers, Addy Kolen,
Rikie van Santvoort, Lieske Schellekens, Gonneke Swinkels,
Nel Wierckx, Greet van de Mast, Marianne Heerkens, Ria
van Hoek,

Archief en documentatiecentrum
Coördinator
Joseph Wijdemans
Archivering en documentatie
Eric van Opstal, Henny van Gool, Riekie van Santvoort,
Emilie Vekemans, Aschwin Wijdemans, Kees Wouters,
Karin Vugts, Arthur Leemans
Bibliotheek
Albert Oude Ophuis
Ledenadministratie
Albert Oude Ophuis
Bezorging “Rond de Schutsboom” Anne Heeren, Marije Kuisten, Janneke van Ostade,
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Nellie vd Dungen, Han Roosen, Marie-Louise Reijnders,
André van Lieshout, Alie Stofberg,
ICT- beheer en website
Coördinator
Webmaster

Aschwin Wijdemans
Albert Oude Ophuis, Willem van der Kuijlen

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