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 Heemberichten nummer 11, april 2021 

 

Mededelingenblad van de Stichting Erfgoed Goirle 
“De Vyer Heertganghen” 
Verschijnt 3x per jaar 
Secretariaat/redactie: 
Adres: Nieuwe Rielseweg 41-43, 5051 PD  Goirle 
Email: secretariaat@heemkundekring-goirle.nl 
Telefoon: 013 5348972 

 

Corona 1 2 3 ? ? ?  
Terwijl koning winter de lente even heeft weggedrukt en de net vol uitgekomen dotterbloemen in ons vij-
vertje met sneeuw heeft bedekt ben ik me aan het inbeelden hoe we deze zomer misschien eindelijk los 
kunnen komen van de Corona-tirannie en weer langzaam kunnen terugkeren naar het oude normaal met 
sociale contacten zonder afstand, mondkapjes en elleboogbegroetingen. 

Hopelijk is de piek van de derde golf wat eerder voorbij dan gedacht en als de vaccinatiecampagne geen 
verdere vertraging oploopt, mogen we toch wat optimistisch worden. We snakken allemaal naar meer soci-
ale contacten en meer bewegingsvrijheid; dat wil zeggen, weer ergens naar binnen mogen, naar een win-
kel, een restaurant, een museum, een theater of samenkomen op een terras of op het heemerf. 

Al ruim een jaar geen gezamenlijke activiteiten hebben kunnen uitvoeren; we worden er wel een beetje 
depri van. Op het Heem willen we weer heel graag mensen rondleiden door het museum of groepen ont-
vangen voor een lezing of een excursie. We kijken er naar uit u als heemlid weer te ontmoeten bij het kof-
fie-uurtje op de zaterdagochtend en weer samen op pad te gaan bij een dorpswandeling of fietstocht in de 
omgeving. We hebben dat erg gemist en merken dat de ziel van het heem een beetje aan het verschrompe-
len is.  

Gelukkig hebben we met een aantal vrijwilligers het noodzakelijke onderhoud kunnen blijven uitvoeren en 
heeft ook de tuingroep zich niet laten ontmoedigen. Het gebouw heeft er niet onder geleden en op het 
heemerf is het voorjaarsonderhoud al weer goed op gang gekomen.    

Concrete activiteiten kunnen we nog niet afspreken maar we hebben goede hoop in september tijdens de 
open monumentendagen ons uitgestelde 70-jarig jubileum met o.a. een heemmarkt en  een expositie over 
70 jaar Heem in Goirle op een mooie manier te kunnen vieren. Daarna moet een nieuwe lezingencyclus 
toch ook weer mogelijk zijn en wellicht is er deze zomer nog een grote en/of  kleine heemreis te realiseren. 

Het ga u goed. Blijf Gezond!  
 

= Heemactiviteiten = 

De Schutsboom in een nieuw jasje 

Ons tijdschrift “Rond de Schutsboom” krijgt een nieuwe layout. We willen overgaan op kleur en als we dat 
doen door van A4- naar A5-formaat te gaan, vallen de meerkosten mee.  Het blad wordt dus wat kleiner, 
wat dikker en door de kleur aantrekkelijker. De inhoud verandert in principe niet omdat onze groep auteurs 
niet van kleur of formaat verandert maar we willen u als lezer bij deze gelegenheid aansporen ook artikelen 
over Gools materieel of immaterieel erfgoed aan te leveren. Die kunnen gaan over een historische gebeur-
tenis (politiek, cultureel, sportief, religieus, folkloristisch) een gebouw, een monument, een wijk, een taal-
kundig onderwerp e.d. Een foto of een document kan aanleiding zijn een onderwerp uit te diepen en hier-
over te publiceren. De redactie is graag bereid u bij de uitwerking te ondersteunen. 
Om de meerkosten van de kleurendruk te kunnen dekken, zijn we op zoek naar sponsoren. Op de binnen-
kaft achterin willen we van een tiental winkels/bedrijven de namen en logo’s weergeven. Leden, kom met 
suggesties van bedrijven!! 
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De jaarlijkse grote heemreis, 

Hoewel het nog zeer onzeker is of activiteiten als busreizen deze zomer al door kunnen gaan, willen we ons 
toch alvast op de mogelijkheden oriënteren. We zijn er onderhand heel erg aan toe om weer eens deel te 
nemen aan een groepsactiviteit; samen, fysieke aanwezigheid en niet alleen contact via een videoscherm.  
Onze laatste heemreis was twee jaar geleden naar Haarlem. Vorig jaar kon het echt nog niet maar dit jaar, 
als in juni alle 70-plussers gevaccineerd zijn is er misschien toch wel wat mogelijk. 

We zitten nog wel met een organisatieprobleem; de huidige commissie van René Zebregs en Jan van Eijck 
wil uitbreiden en langs deze weg willen we belangstellende heemleden oproepen zich te melden om de ex-
cursiecommissie te versterken. Een aandachtspunt voor de commissie zal ook het kostenaspect zijn. De 
laatste jaren zijn de kosten per deelnemer vrij hoog geworden. Misschien moeten we wat betreft het eten 
iets rustiger aan doen en de bestemmingen niet te ver weg kiezen. 

Hebt u ideeën over geschikte bestemmingen en manieren om die te bereiken, aarzel niet en kom onze 

groep versterken.      
 

= Heemberichtjes = 

Gôolse Geheimen 

Klik op de link naar Gôolse Geheimen en bekijk het aanbod van wandelroutes, fietsroutes en bezoekmoge-
lijkheden van de Gôolse geheimen. 

De Koerier nr. 88, maart 2021 (kwartaalblad van Brabants Heem) 

Klik hier om De Koerier nr. 88 (maart 2021), het kwartaalblad van de stichting Brabants Heem te bekijken. U 
wordt doorverbonden met een pagina op onze site en kunt daar het pdf-bestand openen. 

Laatste Reuzennieuwsbrief, november 2020, nr. 14 

De Reuzennieuwsbrief verschijnt periodiek. Reuzen en reuzinnen behoren tot het immaterieel (cultureel) 
erfgoed. Reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia symboliseren de identiteit van de Rielse en 
Goirlese gemeenschap 

Onderhoud van het Heemerf (vacatures) 

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. kunnen we nog wel wat extra handen gebruiken. 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. 

Vanuit het bestuur 

In de bestuursvergadering van 8 maart zijn de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld. De pdf-bestan-
den van beide documenten zijn te vinden op de ANBI-pagina op de website. 
 

= Schenkingen = 

Er is de laatste tijd een stilstand wat betreft de schenkingen. We kregen zeer weinig binnen en dat is niet 
gek als je kijkt naar wat nog wel mag. Eigenlijk mag er niemand op het erf komen met spulletjes maar en-
kele beloften waren er wel, beide wat betreft foto’s. 

Een van de schenkers was de familie van Boxtel, nazaten van fotograaf Rinus van Boxtel die met een flink 
aantal foto’s op het erf verschenen. Enkele van die foto’s beelden we hier af om zo te hopen dat u ons kunt 
vertellen wie er op die foto’s staan of waar de foto’s genomen zijn. 
 
 

https://www.goolsegeheimen.nl/goolse-geheimen/
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/?p=8344
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2020/11/ReuzenNieuwsbrief-14.pdf
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/?page_id=3701&preview_id=3701&preview_nonce=2745c2bb17&_thumbnail_id=-1&preview=true
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Wie weet waar het huisje stond dat klaar is om   Welke zangertjes treden hier naar buiten? 
gesloopt te worden? 
 

   
Welk gezin heeft zich laten fotograferen rond vader  Wie zijn de heren die met de gewone fiets willen 
en moeder?  gaan fietsen? 
 
Help ons aub aan de antwoorden op deze vragen. U kunt uw antwoord mailen naar secretariaat@heem-
kundekring-goirle.nl. 
 

= Nieuwe titels bibliotheek = 

In de afgelopen periode (december 2020 – maart 2021) konden we de volgende titels aan de bibliotheek 
toevoegen: 

- Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, deel 1, eerste stuk. H.P.H. Camps, 1979 
- Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, deel 1, tweede stuk. H.P.H. Camps, 1979 
- NCB - Voor een betere toekomst. T. Duffhues, 1996 
- Bedrijvig Tilburg. Henk van Doremalen, 1997 
- Noord-Brabant in grootvaders tijd, 1870 – 1914. Jan Naaijkens, 1979 
- Keatsen yn Fryslân. J.J. Kalma, 1961 (boekje over de kaatssport) 
- van Auke Miedema tot Wiepie van Wieren. Johan Lolkama, 1978 (geschiedenis van de helden in de 

kaatssport)  
- Middelnederlands Handwoordenboek. J. Verdam, 1956 
- eerste persoon enkelvoud. Willem van de Vrande, 1985 
- Gedenkboek Paleis-Raadhuis. Lambert G. de Wijs, 1936 
- Scholen en Schoolmeesters in Tilburg. C.J. Weijters, 1981 
- Uitvoerig en beredeneerd verslag omtrent den toestand der Gemeente Tilburg over het jaar 1894. 
- De Mesolitische Kultuur te Tilburg. R.M. Peeters, 1971 
- Eeuwen en uren in de Hasseltse Kapel. F.J.M. van Puijenbroek, 1972 

mailto:secretariaat@heemkundekring-goirle.nl
mailto:secretariaat@heemkundekring-goirle.nl


Heemberichten nr 11, april 2021 

 

4/4 
 

- Werken aan water. Henk van Doremalen, 1998 
- Nederland in vroeger tijd. Deel XII Brabant en Limburg. 1966 
- Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795 - 1802. L.G. de Wijs, 1939 
- Brabant. Piet Heerkens, 1978 
- Het verhaal van Zwarte Piet . Frits Booy, 2018 (?) 
- Dé tijd om elkaar dichterbij te brengen. Uitgave CC Jan van Besouw, 2020 
- 1957 - 1982, 25 jaar Instuif - St. Jan. Frater Eugenius van Dongen, 1982 
- Nooit vergeten, fotoboek over de bezettingstijd (‘40-‘45). (foto)redactie van "Het Vrije Volk" 

De boeken zijn ondergebracht in een kast in de vergaderruimte op het heem en kunnen daar worden inge-
zien. Heemleden kunnen boeken ook voor een beperkte periode lenen. In verband met Corona is het hee-
merf gesloten en kan alleen op afspraak een bezoek worden geregeld op donderdag- en zaterdagochtend.  
 

= Agenda = 

Door de beperkingen maatregelen in verband met Corona zijn er nog geen heemactiviteiten gepland voor 
de komende periode. 

- Ω - 


