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Heemactiviteiten net weer opgestart… toch weer (even) pas op de plaats.
De versoepelingen in het coronabeleid na de zomer hadden ons even het gevoel gegeven dat we weer terug waren bij het oude normaal, zonder de fysieke beperkingen van afstand houden en overal mondkapjes.
Lezingen en ook bijeenkomsten met grotere groepen waren weer mogelijk. Helaas, iets te vroeg gejuicht.
We voelden ons weer zo vrij dat alle voorzichtigheid verdween, met als gevolg dat de besmettingen weer
snel toenamen en de versoepelingen werden teruggedraaid. Toch kunnen we terugkijken op een periode
waarin een aantal mooie dingen tot stand zijn gebracht.

= Kerstwens en terugblik 2021 =
Zalig Kerstmis allemaal, zeggen we zo op het eind van elk jaar gewoontegetrouw. Maar het wordt
steeds moeilijker om het elkaar toe te wensen, om het elkaar te gunnen. Ja, te gunnen wel, maar waar te
maken dat is steeds moeilijker in deze pandemie-tijden… Voor mij wel, in ieder geval.
Maar toch, we móeten het met elkaar waarmaken! En er zijn af en toe lichtpuntjes, ook in onze heemwereld, die we moeten koesteren. Zo ben ik apetrots dat we ons 70-jarig jubileum toch nog behoorlijk goed
hebben kunnen vieren. Met velen van onze leden samen op 16 oktober jl. en met een prachtige tentoonstelling met mooie foto’s en prachtige vlaggen en vaandels uit onze eigen collectie! Wat was dat een
prachtgezicht, elke keer weer als ik de schuur binnenkwam. Magistraal vond ik het. Dank voor de lui die dat
allemaal mee hebben opgezet! En nog zo’n lichtpuntje was ons plakplaatjesboek Goed leven in Gemeente
Goirle. Ik blijf erin kijken en bladeren en lezen. Het blijft me boeien. Het is een prachtig boek geworden,
met een diepgang in die korte teksten, en een wonderlijke spiegel van foto’s en plaatjes van de hele
Goirlese geschiedenis. En ook allemaal het werk van onze eigen mensen (én Albert H.), onder aanvoering
van Gerrit van Heeswijk en Gemma van de Klundert: chapeau voor alle medewerkers! Nog steeds ligt het
boek bij ons op tafel in de goei kamer.
Het blijft natuurlijk jammer dat onze getrouwe kerstviering van het Heem en het Driekoningenzingen van 6
januari 2022 nu niet door kunnen gaan. Het waren elk jaar toch weer juweeltjes om mee te maken met het
Heem. We houden het tegoed! We pakken volgend jaar de draad weer op. En nu in 2021: we koesteren
onze lichtpuntjes die ik hierboven al noemde. En teren er maar even op door. Ik wens
jullie allemaal extra veel doorzettingsvermogen en stimulans dit jaar, om met elkaar
thuis in gezin en familie de kerstdagen samen door te komen met veel plezier en veel
lekkers. In gedachten ben ik bij u moet u maar denken. Met mij hoeft u gelukkig geen
medelijden te hebben, want ik zit hier sinds eergisteren, in de schaduw van een glimmende zilveren Brabant Bokaal, na te genieten van de eer die mij ten deel is gevallen.
Dus ik glunder en de glans van de bokaal staat te concurreren met de lampjes en de
engeltjes van de kerstboom, dat verzeker ik u…!
Fijne Kerstdagen wens ik u, veel heil en zegen zeiden ze dan vroeger (nu begrijpen we
dat pas…), en geniet ervan maar Blijf Gezond!
Jan A.M. van Eijck

Goirle, 8 december2021

1/10

Heemberichten nr 13, december 2021

= Tentoonstelling 70 jaar Heemkunde Goirle =
Onze Heemkundekring bestond vorig jaar 70 jaar. Het was de bedoeling om daar de nodige aandacht aan te
besteden. Echter, Covid 19 zorgde ervoor dat dit jammer genoeg niet mogelijk was.
Dit jaar lukte dat wel en we hebben de afgelopen 2 maanden in de weekenden kunnen genieten van een
mooie tentoonstelling omtrent het 70 jarig bestaan van onze Heemkundekring.

In de schuur waren grote borden neergezet waarop de 70 jaren in beeld werden gebracht.
Er was te zien hoe in 1950 de oprichting van ’t Heem tot stand kwam door personen zoals Willy van Rooij
en Janus en Jan Hoogendoorn die daarbij toen erg actief waren. Ook een foto van de eerste voorlopige
voorzitter Barend Leeuwenberg, huisarts in Goirle.
Er waren affiches te zien van diverse voorstellingen, voordrachten, toneel spelen etc. die door de jaren
heen op het terrein van ’t Heem te zien zijn geweest.
Prachtige foto’s van het afbreken van onze boerenschuur (die vroeger de functie van schuurkerk had) in
1972 op de oude locatie in Rijen en het weer opbouwen op de huidige locatie. Er waren mooie foto’s te bezichtigen van het renoveren van de kapel St. Jans Gôôl te Nieuwkerk. Bij deze werkzaamheden kreeg je
een mooie indruk van de betrokkenheid en werklust van onze leden.
Hierbij viel ook duidelijk te constateren dat van menig oud lid van onze heemkundekring in de afgelopen
decennia de haarkleur en haargrens flink zijn veranderd!!!!
Tevens waren er ook foto’s te zien van het Driekoningen zingen en de kerstbijeenkomsten die elk jaar op “t
Heem plaats vonden.
In de vitrinekasten waren een aantal markante oud attributen te bewonderen die kenmerkend waren voor
Goirle, zoals de tas van Costerman Boodt, eerste huisarts in Goirle en de befaamde Gôôlse ballen.
Verder lagen er mooi op een rijtje verschillende exemplaren van de heemkundige tijdschriften “onder de
Schutsboom” te bewonderen die in de afgelopen 70 jaren gepubliceerd zijn geweest, van de allereerste
uitgaven tot het eerste exemplaar wat in een mooie groene kleur is uitgegeven.
Dit alles werd op een mooie manier geaccentueerd door alle kleurige vaandels en vlaggen die in de schuur
waren opgehangen.
We hebben tijdens de tentoonstelling flink wat bezoekers gehad die enthousiast waren over wat ze zagen
en menig persoon had ook nog als aanvulling een stukje persoonlijk verhaal of anekdote te vertellen bij het
een of andere onderwerp.
Hartelijk dank aan alle personen die zich hebben ingezet voor het organiseren van deze tentoonstelling en
op naar ons 100 jarig bestaan van een unieke vereniging in Goirle.
Ton Smulders
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= ‘Rond de Schutsboom’ Goirle breed =
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, een ontwerp van Adviesbureau Fons Smits en over de
opmaak van de artikelen. Inmiddels is ook het tweede nummer
in de nieuwe opmaak verschenen. Voor een deel van de meerkosten van de kleurendruk hebben we een aantal nieuwe sponsoren gevonden en een aantal van de huidige sponsoren heeft
zijn bijdrage verhoogd.
In het kader van ons 70 jarig bestaan willen we het Heem en de
heemactiviteiten nog eens extra onder de aandacht brengen
van de Goirlese bevolking. We hebben daartoe een speciale uitgave van “Rond de Schutsboom” samengesteld. Het is een collage geworden met artikelen uit de eerste twee nummers van
dit jaar. Het tijdschrift (jaargang 41, nr. 2a) is tegelijk met het
Goirles Belang huis aan huis bezorgd in Goirle en Riel.
De publiciteit rond 70 jaar Heem met de tentoonstelling en het
verzamelalbum “Goed leven in Goirle” (AH Hogendorpplein)
heeft mensen de weg naar het Heem helpen vinden en een aantal is vervolgens ook lid geworden.

= Lezingen en excursies =
Na de zomer heeft de werkgroep Lezingen en Excursies de draad weer opgepakt en na anderhalf jaar zijn
dit najaar drie uitgestelde activiteiten alsnog gerealiseerd. En dat net voordat de vierde golf ons weer flinke
beperkingen heeft opgelegd.

Excursie Norbertijnenabdij van Postel (België), woensdag 22 september 2021
Op woensdag 22 september 2021 werden wij om
14.00 uur ontvangen in Gasthof De Beiaard met
koffie / thee en een lekker vers koffiebroodje.
We werden in twee groepen rondgeleid over het
terrein van de abdij. Via het binnenplein naar de

Maria Sibylla Merian en Rembert Dodoens. Er
was ook een kopie van de stichtingsakte van de
abdij uit 1140.
Een wandeling langs de abdijgebouwen die in de
loop der eeuwen bijgebouwd werden om de
groeiende Norbertijnengemeenschap te dienen
leidde ons naar het oudste nog bestaande gebouw: het intieme Romaanse kerkje uit de 12de
eeuw. De oorspronkelijke abdijkerk had kleine
rondboogramen. In het begin van de vorige eeuw
plaatste Augustijn Stalins de grote, schitterende
glasramen die het leven van Norbertus vertellen.
Van hieruit naar de kruidentuin. Het hoogseizoen
is voorbij (de excursie was in mei 2020 gepland).
Er zijn nu weinig kruiden te zien maar wel veel te
vertellen over het kweken van kruiden op een milieuvriendelijke manier door broeder Guy van
Leemput,. Hij is naast norbertijn ook herborist en
wordt de kruidenpater of Pater Ginseng van
Postel genoemd.
Het hedendaagse leven van de paters blijft
boeien. In een film van 15 minuten kregen we

toonzaal van de bibliotheek, met pronkstukken
van oude handschriften, rijk geïllustreerde miniaturen, wiegendrukken uit de 15de eeuw, een atlas van Blaeu en beroemde plantenboeken van
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beeld van het abdijleven in Postel anno nu. Met
een kaasproeverijtje en een gemberdrankje werd
de excursie mooi afgerond. Ons restte enkel een
dankwoord uit de spreken voor de fantastische
ontvangst en rondleiding door de twee enthousiaste, duidelijk sprekende gidsen.

Het was al 17.00 uur en 38 deelnemers hadden
een fantastische middag gehad.
Anne Heeren

Lezing van Hans van den Eeden: Heftige vrouwen: van “ons Jet tot ons Zus”
dinsdag 26 oktober 2021
Na meer dan anderhalf jaar vanwege de coronapandemie geen lezing te hebben gehouden heeft
onze heemkundekring het aangedurfd op 26 oktober 2021 wederom een lezing te organiseren.
Op die avond kwam de journalist en kenner van
de cultuurhistorie Hans van den Eeden vanuit
Heusden naar De Wildacker voor het houden van
een lezing met als titel: Heftige vrouwen: van
“ons Jet tot ons Zus”.
De heer Van den Eeden sprak voor een gehoor
dat ongeveer veertig personen betrof. Opvallend
daarbij was dat het aantal aanwezige vrouwen
ruimschoots de hoeveelheid mannen overtrof.
De spreker putte uit een groot arsenaal van feiten en omstandigheden om te laten zien – mede
aan de hand van sheets – hoe “ons moeder” toen
ze jong was opgroeide. Het was een periode dat

de meisjes vaak nog “Jet” of “Zus” werden genoemd.
Hij vertelde het verhaal van “gewone” en “ongewone” vooral Brabantse vrouwen uit de 19de en
20ste eeuw.
Voor velen van de toehoorders waren de geschetste feiten en omstandigheden herkenbaar
vanuit de persoonlijke geschiedenis.
Het onderwerp van deze lezing leent zich goed
om de achtergronden van de te berde gebrachte
feiten en omstandigheden nader te onderzoeken
en daarin verbanden, oorzaken en gevolgen, aan
het licht te brengen.
Aan die verdieping is de heer Van den Eeden in
zijn lezing nauwelijks toegekomen.
Clemens Crombach

Excursie naar LocHal/Bibliotheek
Donderdag 18 november
Bezoek aan de “LocHal/Bibliotheek” met 22 leden
van de Heemkundige kring.
Gelukkig was het uitgebreide bezoek aan de bibliotheek die in de voormalige “LocHal” is onderge-

bespreken/te huur voor eventueel zakelijk overleg. Heel sfeervol mede door de textiele wanden
waarmee diverse ruimten van elkaar gescheiden
kunnen worden.
In de LocHal is ook de glazen zaal geplaatst, een
ontwerp van architect Pieter Zaanen. Tot 2012
stond de glazen zaal in de Beurs van Berlage en
was het de oefenruimte van het Nederlands Philharmonisch Orkest . Doordat het orkest er geen
gebruik meer van maakte werd er een prijsvraag
uitgeschreven: degene met de origineelste toepassing voor de zaal, mocht het voor het symbolische bedrag van één euro overnemen. De zaal
wordt geëxploiteerd door Seats2meet Tilburg en
dient nu ook als trouwlocatie.
Onze gids heeft uitgebreid verteld waarvoor de
LocHal gebruikt werd; onderhoud van de locomotieven met name en wagons. Zeg maar gerust
groot onderhoud. Een locomotief kon in zijn geheel opgehesen worden en het bovendeel kon
ook van het onderste treinstel gescheiden worden. De werkplaats was in Tilburg beter bekend

bracht wel een groot succes. Tsjonge het mocht
wat kosten maar daar heb je dan ook iets voor.
Schitterend in één woord. Een parel voor Tilburg
en de Spoorzone zelf. Een bibliotheek waar je “U”
tegen zegt. Studieruimte, computerruimte, stilteruimte, vergaderzaal, deze laatste is los te
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onder de naam “d’n Atelier”, een parel in het Tilburgse bedrijfsleven die hoofdzakelijk gedomineerd werd door textielfabrieken. Het was een
grote werkgever in de Tilburgse metaalindustrie.
De gids wist smakelijk te verhalen dat door een
gat in de schutting van het bedrijfsterrein het
middageten werd aangereikt door en voor mensen die in de omgeving van “d’n Atelier” woonden. Niet alleen eten wisselde van eigenaar maar
ook zaken die men “thuis” bij het knutselen goed
kon gebruiken! Oude nostalgie zullen we maar
denken. Maar het klopte wel weet ik uit overlevering want mijn opa en oma woonden zelf in de
Lange Nieuwstraat en die verhalen die de gids
vertelde komen mij zeer bekend voor…!

We mogen de rol van de NS werkplaats niet onderschatten, zij was ook een gerenommeerde
praktijkopleiding voor technisch personeel, evenals de Volt (Philips)!!!
Hieruit ontstonden weer zelfstandige gereedschap makerijen van naam en faam, opgericht
door oud werknemers van de NS werkplaats en
de Volt die met de tijd op hun beurt weer toeleverancier werden van…..jawel ASML !!
De excursie aan de LocHal/Bibliotheek was mede
door de gidsen zeer de moeite waard.
René Zebregs / Marian Heerkens

=  Onderscheiden in 2021  =
Brabant Bokaal voor Jan van Eijck
In het Brabants Dagblad van 29 september was te lezen
dat onze voorzitter Jan van Eijck is onderscheiden met
één van de drie Brabant Bokalen van 2021. De Brabant
Bokaal is sinds 2008 een eerbetoon aan personen die
zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. De Brabant
Bokaal is een prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds
en wordt Jaarlijks aan maximaal drie personen toegekend. De gemeente heeft Jan voorgedragen en volgens
burgemeester van Stappershoef is het zeer verdiend
dat Jan deze prestigieuze onderscheiding krijgt uitgereikt. Jan is op allerlei manieren bezig met de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Goirle en de omliggende dorpen. De manier waarop hij via publicaties, lezingen, rondleidingen en als gids bij wandelingen en
fietstochten zijn kennis uitdraagt maakt hem tot een inspirerende ambassadeur van het cultureel erfgoed.
Vooral bij lezingen en bij de rondleidingen in het museum de Dorpsdokter in Hilvarenbeek en bij de heemkundekringen in Alphen, Goirle en Hilvarenbeek komt de meesterverteller in hem naar boven.
Afgelopen maandag op 6 december reikte Ina Adema, commissaris van de Koning, de Brabant Bokalen uit.
De vierde Coronagolf maakte dat dit in een zeer beperkt gezelschap gebeurde maar via een livestream was
de hele ceremonie prima te volgen.
Uiteraard zijn ook wij er trots op iemand in ons midden te hebben die op zo’n geweldige manier aan de
weg timmert en daar ook erkenning voor krijgt. En, Jan is niet de enige van de heemgemeenschap die dit
jaar onderscheiden is. Nog twee van onze leden hebben dit jaar een onderscheiding gekregen. Het gaat om
de koninklijke onderscheidingen van Frans Boeren en Rian Bedaf en hoewel zij niet op de eerste plaats hoeders zijn van ons cultureel erfgoed hebben zij hun verdienste voor de Goirlese gemeenschap en daar worden we als heemfamilie toch best een beetje gelukkig van.

Rian Bedaf lid in de Orde van Oranje-Nassau
Op 23-10-21 tijdens zijn officiële afscheid van de stichting Sporthal GHV in Goirle kreeg Rian Bedaf van burgemeester Mark van Stappershoef de koninklijke onderscheiding opgespeld. Rian was vanaf 1984 tot 1994
secretaris van de Goirlese Handbalvereniging (GHV). Als bestuurslid werkte hij actief mee aan de toekomst
van de vereniging en een van de doelen was het realiseren van een eigen verenigingshal. Dit lukte en in
1995 werd Sporthal De Wissel geopend. Bedaf werd secretaris van de Stichting Sporthal GHV en tevens
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coördinator voor de verhuur van deze sporthal. Sinds 2006 is Bedaf actief als voorzitter en penningmeester
bij Dynamic Tennisclub De Wissel in Goirle.
Verder is hij secretaris van Creatief Centrum Hobbysoos Goirle en hij was penningmeester van de Stichting
Haaren in Beeld en Geluid.

Frans Boeren lid in de Orde van Oranje-Nassau
Op 26-4-2021 is Frans Boeren s benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor zijn inzet als vrijwilliger voor Stichting Akkermolens (Molen De Visscher en Molen De Wilde), Creatief Centrum Hobbysoos
Goirle en Shantykoor ‘Nooit te Water’ uit Hooge Mierde
Frans is 25 jaar werkzaam als molenaar en 15 jaar als bestuurslid. Als bestuurder is hij verantwoordelijk
voor de coördinatie van al het onderhoud van beide molens. Hij repareert de molens ook deels zelf en laat
de molens draaien voor het malen van het graan.
Frans zet zich sinds 2007 in voor Creatief Centrum Hobbysoos Goirle. Hier helpt hij als calculator met het
berekenen van de kosten van projecten die via de hobbysoos worden uitgevoerd en pakt zelf projecten
mee op. Sinds 2010 vervult de heer Boeren de functie van penningmeester binnen het bestuur van het
Shantykoor Nooit te Water uit Hooge Mierde.
Albert Oude Ophuis

= In memoriam Toon Vermeer =
Bij het afscheid van Toon Vermeer op 19 november 2021 in de Sint-Janskerk te Goirle
Als voorzitter van de Stichting Erfgoed Goirle, tot heel recent beter bekend
als de Heemkundekring Goirle, denk ik met veel bewondering en dankbaarheid aan de jarenlange inzet van Toon Vermeer voor onze kring. Wat heeft
hij veel voor ons Heemerf gedaan! Net nu wij een tentoonstelling hebben ingericht over 70 Jaar Heem, zou ik u zo kunnen verwijzen naar die prachtige
foto’s die daar hangen. Eén, waarop Toon en Tiest Santegoets samen – en
een verreiker moet ik eerlijk zeggen – een heel gebint voor karloods-2 over
het erf sjouwen om hem op de goede plek neer te zetten. Op een andere
foto zit Toon als een acrobaat halverwege op het dak de dakpannen aan te
pakken om ze daar netjes neer te leggen, ook samen met Tiest. En jawel, de
rode pannen vormden daar keurig het jaartal 1999. Toen wij 16 jaar later bij
de algehele herinrichting van het molen- en heempark - op advies van de
landschapsarchitect Jeroen Klerks van de Gemeente Goirle - diezelfde karloods moesten afbreken en aan de andere kant van het Heemerf opnieuw
opbouwen, sputterde Toon wel even tegen….. Maar het was nodig voor het
totaalplaatje, en dus deden onze mannen dat, loyaal als ze altijd zijn. En ze
Unne contente mens
moeten trots zijn geweest, toen - met op het dak het nieuwe jaartal 2015 het aanzicht vanaf de Nieuwe Rielseweg op onze nieuw-rietgedekte schuur veel fraaier was geworden.
Zo was Toon, kritisch en bedachtzaam, maar altijd loyaal. Hij heeft wat zaterdagen doorgebracht op ons
Heemerf, niet te tellen. Hij behoorde zeker tot de meest trouwe leden, eerst samen met zijn vrouw Riet
Brock: altijd samen aanwezig op onze Kerstvieringen, altijd samen mee op onze jaarlijkse Heemreis. En
Toon hielp ons ook vaak genoeg uit de brand, als iemand weer eens met een curieus landbouwwerktuig
aankwam. Toon draaide het eens drie keer rond, en wist waar het voor gediend had! Een echte Brabantse
boer die altijd goed opgelet had..!
Wij prijzen ons werkelijk gelukkig met leden zoals Toon Vermeer, die er altijd voor ons was, en ons met zijn
bedachtzaam oordeel verder hielp, nooit schreeuwerig, altijd rustig en content. Wij zullen hem missen op al
die zaterdagen die nog komen. Wij zullen hem nóóit vergeten!
Dat hij ruste in vrede, samen met zijn Riet daarboven ergens… Toon, bedankt!
Jan van Eijck
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= Heemberichten allerlei =
Picknicktafel voor 24.000ste inwoner geplaatst op het Heemerf
Op zaterdag 27 november ‘onthulde’ burgemeester Mark van
Stappershoef bij Heemerf de Schutsboom een picknicktafel ter
gelegenheid van het bereiken van de
24.000ste inwoner van de gemeente
Goirle. Dit deed hij samen met de
24.000ste inwoner Luca van Strien
(2 jaar). Samen met zijn ouders verhuisde hij vanuit Tilburg naar Goirle.
Luca van Strien bevestigde samen met zijn vader het plaatje met
’24.000ste inwoner van de gemeente Goirle’ op de picknicktafel.
Het staat symbool voor het ‘goed toeven’ in de gemeente
Goirle. Zittend aan de picknicktafel zie je het verleden; ’t Heem met het museum, het wevershuisje en de
graanmolen De Wilde in het Molenpark. Maar ook de toekomst; kinderen spelend in het Molenpark bij de
kinderboerderij.
Rabo Clubsupport
De actie heeft het mooie bedrag van € 1.017,34 opgebracht. We danken de 83 stemmers die met hun stem
ons werk ondersteunen. We gaan met het geld aan de slag om ons doel, de aanschaf van multimedia-apparatuur voor het geven van presentaties in ons museum en voor toepassingen waarbij bezoekers zelf extra
informatie kunnen opvragen bij de tentoongestelde voorwerpen, te realiseren.
Stickeralbum “Goed leven in Gemeente Goirle”
Het idee om in samenwerking
met een supermarkt een
plaatjesalbum over de geschiedenis van Goirle uit te geven lag er al een hele tijd maar
toen Albert Heijn van het Hogendorpplein toehapte konden we als heemkundekring
aan de slag. Een project dat in
zes weken veel werk voor een
aantal van ons opleverde,
maar dat ook veel voldoening
schonk. Zeker toen we merkten dat er veel aandacht ontstond in diverse families en jan-en-alleman de plaatjes ging
sparen. Wat ook opviel was dat sommigen pas laat begonnen
met sparen omdat ze toen pas (?) merkten dat het boek op de
markt verschenen was of omdat ze toen pas merkten dat het
toch wel leuk was om het in bezit te hebben. Ook hoorden we
dat enkele boeken al volgeplakt en wel hun weg gevonden
hebben naar het buitenland waar oud-Goirlenaren nu zeer blij
zijn met het boek.
Als deze nieuwsbrief uitkomt kan het zijn dat er nog net tijd is
om een envelop met uw naam en adres in te leveren bij Albert
Heijn van Hogendorpplein (voor 12 dec) met daarop de bij u
ontbrekende nummers. In deze coronatijd is dat de enige mogelijkheid om een soort ruilbeurs te houden en u krijgt dan de
ontbrekende nummers alsnog in de brievenbus.
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Ook leuk om te horen dat sommigen commentaar hadden op de teksten bij de foto’s: men wist zeker dat
de oude Jenaschool niet op die plek gestaan had: hij stond wel degelijk op de plek bij de Aldi, zo ongeveer
op de huidige parkeerplaats aldaar. Ook de boerderij op plaatje 150 was wel degelijk eerst van de familie
Oerlemans, maar later woonde daar inderdaad de familie van den Hout. Wij vinden het fijn als mensen zo
goed lezen en met hun opmerkingen naar ons komen. Ook in de Schutsboom nummer 2: hierin stond een
artikel van Jan Schrijver over de Twaalf Apostelen, het rijtje huizen aan het Oranjeplein. Hier was de opmerking van een lezer wel op zijn plaats: op één foto waren niet de Twaalf Apostelen te zien maar een rij woningen in de Groeneweg richting Oranjeplein. Dank voor deze opmerkingen.
Gôolse Geheimen
Klik op de link naar Gôolse Geheimen en bekijk het aanbod van wandelroutes, fietsroutes en bezoekmogelijkheden van de Gôolse geheimen. De wandeling van 28 november is door het oplaaien van de besmettingen en de nieuwe coronaregels geannuleerd.
De Koerier nr.90, september 2021 (kwartaalblad van Brabants Heem)
Klik hier om De Koerier nr. 90 (september 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 2021, nr. 16
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)
Het heemerf vraagt continue allerlei onderhoudswerkzaamheden. Op de foto hiernaast krijgt de nieuwe mast van de schutsboom een verfbeurt. 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.
Toffe tuinen
Op 11 en 12 september is de tuin van het heemerf opgenomen geweest in de route van Toffe Tuinen, een
activiteit van de stichting Op Groen Voet uit Tilburg. Het aantal bezoekers was niet hoog omdat Goirle tot
het buitengebied van de route behoorde maar door het aangename weer en de aanwezigheid van een aantal heemvrijwilligers waren het toch gezellige middagen.
Gilde Sint Joris op bezoek bij het heem
Op 11 september om 8.30 uur verzamelden de gildebroeders
zich op het heemerf om vervolgens in vol ornaat naar de Mariakapel aan de Venneweg te vertrekken voor een eredienst in
de open lucht. Na de dienst vertrok men weer in opstoet met
roffelende trommen naar het Heem. Na koffie met krentenbollen in de Heemschuur werd de groep opgedeeld in vier kleine
groepen voor rondleidingen met stops in de Tuin, de Heemschuur, het Museum en Wevershuisje ’t Smiske.
Het bezoek gaf voor even veel kleur aan het Heem en zowel de
gildebroeders als de vrijwilligers van het Heem hebben het bezoek zeer gewaardeerd.
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Gespleten beukenboom snel verwijderd
Vorige week donderdag kregen we een telefoontje
van overbuurman van Puijenbroek dat de beukenboom die op de grens Heemerf en Molenpark staat
tussen het dierenverblijf en de karloods gespleten
was en een acute bedreiging vormde voor twee gebouwen op het heem. Hij had het bericht inmiddels al
doorgestuurd naar de gemeente en die heeft snel gehandeld. Toen we zaterdagmorgen weer op het heem
arriveerden was de boom al weggehaald. Een hoogwerker was ingezet om de boom in delen te verwijderen. Gemeente bedankt!!
Kasseien pad op heemerf geëffend
Door de wortelopdruk van de grote Amerikaanse notenboom was het kasseien pad naast
de boom op een gevaarlijke manier aan het golven gegaan. Afgelopen maandag heeft de gemeente de aannemer die op de Nieuwe Rielseweg bezig is met de renovatie van de weg opdracht gegeven het pad op het heemerf aan te
pakken. Het risico op valincidenten is hiermee
weggenomen. Wederom: gemeente bedankt!!
Gevonden op het Heemerf
Het zilveren lepeltje op de foto hiernaast werd in september gevonden op het heemerf. Het lepeltje heeft een gedraaide steel met een
kroontje aan de top. Het is vast op de grond gevallen bij het uitpakken van spullen (serviesgoed?) vanuit de kofferbak van een auto.
Herkent u het lepeltje en mist u het dan kunt u het bij het Heem komen ophalen.
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.

!! 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).

= Nieuwe titels bibliotheek =
In de afgelopen periode (augustus – december 2021) konden we de volgende titels aan de bibliotheek toevoegen:
- Sage en Feit uit Oorlogstijd. Jan Ubink, 1946
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De Nederlandse Volkskarakters. P.J. Meertens, 1988
Inventaris van het archief van de gemeente Goirle. Opstal, 1993
Frater M. Andreas. Amadeus (frater), 1922
Mensen uit de kringen van Brabants Heem. Heemkinderen deel 1
...Al het merkwaardige in bonte afwisseling... Bont, 1993
…Al het merkwaardige in bonte afwisseling... (Bijlage met kaarten). Bont, 1993
Brabantse Oudheden. Stichting Brabants Heem, 1977
De schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant, Deel 1, A - L . Jolles, 1933
De schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant, Deel 2, M - Z. Jolles, 1934
Goed leven in Goirle (stickeralbum i.s.m. Albert Hein). Stichting Erfgoed Goirle “De Vyer Heertganghen”, 2021
- Vlugger dan de bliksemflits. Sneller dan de wolken. Een kennismaking met de duivensport. Tekstbureau
Theo van Etten, 2021
- Een spoor van 100 jaar liefdadigheid. Gerritse, 198
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. Toch hebben sommigen misschien van de extra tijd
thuis gebruik gemaakt om hun eigen archief op te schonen en kwamen daarbij dingen tegen die hen aan
het heem deden denken:
- Oude stafkaart van ca 1908 van Goirle e.o.
- Zakelijk huishoudboekje van J. J. Brock, Abcovenseweg 23a. (J. Brock).
- Fotoalbum van de eerste KNOV beurzen in de Haspel 1975-1980. (J. Brock).
- Diverse foto’s betreffende pater Jan Brock en pater Jac Sier. (J. Brock).
- Boeken verzameling van Cees Robben. (Fam. Robben).
- Diverse papieren van Cees robben betreffende zijn onderzoeken op genealogisch en heemkundig gebied van 1965-1977. (Fam. Robben).
- Beeldje van een wever. (Fam. P. Hoskens).
- Bidprentjes verzameling van J. Spijkers met duizenden prentjes.
- Siervaas van de oorlog, gemaakt ter herdenking (H. Bosch).
- Zoutvat voor in de keuken (A. Straathof).

= Agenda =
December 2021:
6 januari 2022:
24 januari 2022
22 februari 2022
22 maart 2022
April 2022
Mei 2022

Kerstviering door de Coronabeperkingen afgelast
Driekoningen zingen gaat niet door
Rondleiding kerk St. Jan Goirle (J. Wijdemans) + Orgelconcert (R. Nederlof)
Lezing (onderwerp nog niet bekend)
Excursie Oirschot Heemkunde
Excursie Boxtel Heemkunde Boxtel
Excursie/ Oudenbosch Heemkundekring

-Ω-
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