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Weer terug naar (het oude) normaal…?
Door de versoepelingen in de coronaregels en door de toenemende vaccinatiegraad van de bevolking komt
de terugkeer naar het oude normaal steeds meer in zicht. Museumbezoek is weer toegestaan en met het
corona-paspoort zijn ook rondleidingen met grotere groepen weer mogelijk. Ook ons ontmoetingsuurtje
met koffie op de zaterdagochtend kan weer doorgang vinden, weliswaar met in achtneming van de basisregels. We kijken er naar uit u als heemlid weer meer op het heemerf te ontmoeten en we hopen dat we in
september ook ons lezingen- en excursieprogramma weer kunnen opstarten. Daarnaast zijn we ons aan het
voorbereiden op het uitgestelde 70-jarig jubileum dat we in oktober willen vieren.

Corona: epidemie, pandemie, endemie
Toch is het niet zo dat Corona overwonnen is. De ziekte is van een epidemie uitgegroeid tot een pandemie
en dreigt door de vele mutaties ( delta en andere varianten) endemisch te worden. Dit betekent dat de
ziekte altijd weer kan oplaaien en dat we net als bij de griep continue op zoek zullen moeten naar aangepaste vaccins en wellicht jaarlijks een coronaprik nodig hebben om de weerstand op peil te houden…
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70 JAAR DE VYER HEERTGANGHEN

2020

Zeventig jaar geleden, in de loop van het jaar 1950, werd onze Erfgoedstichting, voorheen Heemkundekring
De Vyer Heertganghen in Goirle opgericht. Mannen als Willy van Rooij en Janus en Jan Hoogendoorn moeten daar achter hebben gezeten. Maar de eerste voorlopige voorzitter werd Barend Leeuwenberg, huisarts
in Goirle. De zorg om en bestudering van de geschiedenis van Goirle kreeg een eigen plek!
Zeventig jaar geleden, dat wilden we natuurlijk goed gaan vieren in 2020. En toen kwam Corona/Covid19…… Hup, het hele feest ging in rook op! Intussen zijn we een heel jaar verder. En hup, het bestuur stak de
koppen op 1,5 meter bij elkaar en besloot: we gaan in oktober 2021 ons 70 jarig bestaan alsnog vieren. We
doen dat voorzichtig: om te beginnen met een expositie in onze ruime schuur over ons 70- jarig bestaan,
waar we alle leden graag bij uitnodigen! Maar we nodigen in de weken erna ook heel Goirle uit, om nader
kennis te maken met de mooie doelstelling van onze club: de geschiedenis van Goirle! En we gaan een
soort van boekenmarkt organiseren. Toevallig verschijnt in dezelfde periode ook het plaatjesboek over de
geschiedenis van Goirle bij de Albert Heijn Van Hogendorpplein. En dat is des te beter om onze bekendheid
in Goirle te verbeteren! Er zal nog wel meer gebeuren, maar die plannen zijn nog in wording!
Dus: let allemaal op in oktober a.s. met ons 70 jarig bestaan!
Jan van Eijck, voorzitter
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= Heemactiviteiten =
Ons tijdschrift “Rond de Schutsboom” in een nieuw jasje
De eerste uitgave van jaargang 41 van ons tijdschrift is verschenen in de
nieuwe lay-out. We zijn enthousiast over de nieuwe omslag en over de
opmaak van de artikelen, een ontwerp van Adviesbureau Fons Smits.
Het tijdschift is nu in kleur wat vooral de foto’s beter tot hun recht laat
komen. Het formaat is van A4 verkleind naar een iets vergrote uitvoering
van A5. Op de binnenpagina van het achterblad zijn de sponsoren met
naam en logo afgedrukt die met hun bijdrage de meerkosten van de
kleurendruk voor een deel kunnen dekken.
De inhoud is in principe niet veranderd omdat onze groep auteurs hetzelfde is gebleven. We willen echter bij deze gelegenheid u als lezer aansporen ook artikelen over Gools materieel of immaterieel erfgoed aan te
leveren. Die kunnen gaan over een historische gebeurtenis (politiek, cultureel, sportief, religieus, folkloristisch) een gebouw, een monument,
een wijk, een taalkundig onderwerp e.d. Een foto of een document kan
aanleiding zijn een onderwerp uit te diepen en hierover te publiceren. De
redactie is graag bereid u bij de uitwerking te ondersteunen.
Heemreizen en excursiecommissie
Hoewel het er even naar uitzag dat een busreis deze zomer nog mogelijk zou zijn, heeft de excursiecommissie door de onduidelijkheden rond de versoepelingen in de coronamaatregelen besloten de voorbereidingen te stoppen en de busreis te cancelen. We willen ons nog wel sterk maken voor een kleine heemreis
voor de vrijwilligers in het najaar. Een mogelijke bestemming zou de tentoonstelling over 125 jaar Willem II
in de LocHal kunnen zijn.
De huidige excursiecommissie wordt gedragen door René Zebregs en Jan van Eijck en zij zouden graag wat
versterking willen. Langs deze weg vragen we belangstellende heemleden zich te melden voor de commissie. Een aandachtspunt voor de commissie zal ook het kostenaspect zijn. De laatste jaren zijn de kosten per
deelnemer vrij hoog geweest. Misschien moeten we het wat betreft het eten iets rustiger aan doen en de
bestemmingen niet te ver weg kiezen. Heeft u hier ideeën over aarzel dan niet en kom onze groep versterken.
Ook dit jaar geen activiteiten op monumentendag in Goirle
Vanwege de nog geldende coronamaatregelen heeft de werkgroep monumentendag besloten om dit jaar
geen activiteit te organiseren rond Monumentendag (11 en 12 september). Zo lang de 1,5 meter maatregel
nog van kracht is vinden wij een bezoek aan een monument met bv 20 man nog niet verantwoord. Voor
volgend jaar staan we al in de startblokken om een aantrekkelijk programma samen te stellen. We houden
u op de hoogte.
Werkgroep Monumentendag (Joost Mols en Fons Smits)

= Heemberichtjes =
Gôolse Geheimen
Klik op de link naar Gôolse Geheimen en bekijk het aanbod van wandelroutes, fietsroutes en bezoekmogelijkheden van de Gôolse geheimen.
Vanaf 29 augustus is er weer iedere laatste zondag van de maand een wandeling. Deze keer maken we een
wandeling over de Regte Heide naar Riel.
De Koerier nr. 89, juni 2021 (kwartaalblad van Brabants Heem)
Klik hier om De Koerier nr. 89 (juni 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.
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Laatste Reuzennieuwsbrief, juni 2021, nr. 15
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.
Aansluiting Brabant Cloud
Het overzetten van onze computerbestanden naar de databestanden van de Brabant Cloud heeft de afgelopen periode een flinke stap voorwaarts gemaakt. Na de boeken, de museumcollectie, de bidprentjes en de
documenten zijn nu ook de foto’s overgezet naar het online systeem van de Brabant Cloud. Rest nog het
bestand met de kranten- en tijdschriftartikelen. Het bewerken en invoeren van nieuwe gegevens is nu niet
meer gebonden aan een computer op het Heem maar kan ook thuis gebeuren. Voor dat werk kunnen we
nog best wat extra menskracht gebruiken; zie onder schenkingen.

= Nieuwe titels bibliotheek =
In de afgelopen periode (maart – juli 2021) konden we de volgende titels aan de bibliotheek toevoegen:
- 1 Jaar Corona in Goirle & Riel. Redactie Yolanda van Leest, 2021
- Andreas Schotel, Tekeningen & Aquarellen, een overzicht. Redactie Peter Thoben
- De koters van kempenland. Arie van der Lugt, 1975
- De geiten van Goirle. Piet Wiercx, 2004
- De opkomst van de textielindustrie in Goirle gezien in het licht van het industrialisatieproces in Nederland, 1850-1914. Thijs Kemmeren, 1984
- De geschiedenis van Goirle 1840-1870. Een demografische, economische en sociale schets. Thijs Kemmeren, 1984
- Theo van Eijck, kaper tegen wil en dank. Ed Brok, 1986
- Esbeek een schakel in de pilotenlijn. Ad van Rijswijk, 2020
- De Eerbiedwaardige Petrus Donders. M. van Grinsven, 1922
- Een tien met een gniffel. Wil Stoop-Rutten, 1998
- Schrale Troost. Willem van de Vrande, 1997
De boeken staan in een kast in de vergaderruimte op het heem en kunnen daar worden ingezien. Heemleden
kunnen boeken ook voor een beperkte periode lenen. Het heem is geopend op donderdag- en zaterdagochtend.

= Schenkingen =
Wat betreft schenkingen is het een rustige tijd geweest. Men is blijkbaar meer bezig met zichzelf en de coronapandemie dan met het schenken van voorwerpen aan ons heemarchief. Dat kunnen we niemand kwalijk nemen. Een schenking van de laatste tijd valt op: een beeldje van een wever dat eens uitgereikt is aan
Piet Hoskens en door zijn weduwe bij ons terecht kwam. Piet kreeg het als dank voor zijn werk bij de Rabobank. Op het voetstuk staat een bedanktekst gegraveerd die sterk doet denken aan het werk van Wim van
Boxtel (Vabo) maar die zekerheid hebben we niet.
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Het beeldje moet een replica zijn van een origineel dat in de hal van de Rabobank
gestaan heeft maar nog niemand bij die bank kon ons zekerheid hierover geven.
Ook plaatsing van
een foto op een
werknemerssite
gaf geen uitsluitsel. Of we er nog
achter kunnen
komen wie de
maker van het
beeld is en waar
het zich bevindt
weten we niet.
Ook ons lid Janus Brock had nog iets thuis staan waar hij graag afstand van deed, namelijk zijn laptop met
daarop alle foto’s die hij had in digitale vorm. Ook dat was een leuke schenking die vanwege de digitale
vorm zijn waarde had.
Dat er minder binnenkwam was niet erg want dan is er tijd om aan de inventarisatie te werken en de voorwerpen in de computer in te voeren. Er is in de afgelopen jaren een achterstand ontstaan doordat er minder mensen aan het invoeren werken en door de hele coronaperiode. Ook de omzetting van ons oude computersysteem in het nieuwe systeem heeft een stilstand veroorzaakt omdat deze overbrenging niet zonder
slag of stoot ging, m.a.w. de overbrenging ging langzaam. Typefoutjes ontstaan erg gemakkelijk maar zorgen er bij de overbrenging naar een ander systeem voor dat er vertraging ontstaat omdat die foutjes verbeterd moeten worden. Nu komen we er achter dat we heel wat meer mensen kunnen gebruiken om ons te
gaan helpen bij het invoeren van gegevens.

!! Vrijwilligers gezocht voor documentatiecentrum en archief !!
Wat te denken van het scannen van foto’s, het invoeren van gegevens bij die foto’s, het controleren van de
gegevens die reeds ingevoerd zijn, het mee gaan helpen bij het invoeren van de gegevens die we al jarenlang invoeren uit het Goirles Belang en het Goirles Nieuwsblad. Degenen die nu aan deze werkzaamheden
deelnemen kunnen wel wat hulp gebruiken. Bij zo’n groot ledenbestand moet er toch wel iemand te vinden
zijn die dit graag wil doen? Wie komt eens kijken of dat iets van zijn of haar gading is? U weet toch dat we
op donderdag- of zaterdagochtend aanwezig zijn? Kunt U dan niet dan is een afspraakje zo geregeld want
dit werk kan ook thuis gedaan worden (na de nodige uitleg uiteraard).

= Agenda =
29 augustus:
11 en 12 september:
Oktober:

Gôolse Geheimen Wandeling
Open monumentendag
Heemerf opgenomen in route Toffe tuinen & Mooie Makers.
Viering 70 jaar Heem met tentoonstelling en markt (boeken e.a.)
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