JAARVERSLAG 2021
Stichting Erfgoed Goirle
"De Vyer Heertganghen"

6

7

5

8 34

Nieuwe Rielseweg 41-43
5051 PD Goirle
Februari 2022
Albert Oude Ophuis
Secretaris

2

1

8

Stichting Erfgoed Goirle, Jaarverslag 2021

Inhoud
1.

Voorwoord bij jaarverslag 2021 ..................................................................................................... 3

2.

Stichting Erfgoed Goirle “De Vyer Heertganghen” ......................................................................... 3

2.1
Voorgeschiedenis .................................................................................................................... 3
2.2
Organisatie .............................................................................................................................. 4
2.3
Leden en contributie ............................................................................................................... 5
2.4
Privacy wetgeving .................................................................................................................... 5
3. Het jaar 2021, wederom gedomineerd door Corona, maar ook met diverse hoogtepunten ........ 5
3.1
Ons tijdschrift “Rond de Schutsboom” in een nieuw jasje...................................................... 6
3.2
Verzamelalbum “Goed leven in Gemeente Goirle” ................................................................ 6
3.3
70 jarig jubileum met tentoonstelling ..................................................................................... 7
3.4
Brabant Bokaal voor Jan van Eijck ........................................................................................... 8
3.5
Picknicktafel voor 24.000ste inwoner geplaatst op het Heemerf ........................................... 9
3.6
Bezoeken met rondleiding van Gilde St. Joris en de Gemeenteraad ...................................... 9
4. Verslag vanuit de beheercommissies en werkgroepen ............................................................... 10
4.1
Heemkundig Documentatie Centrum ................................................................................... 10
4.1.1
ICT beheer ..................................................................................................................... 10
4.2
Museum en collectiebeheer .................................................................................................. 10
4.2.1
Museumbezoek ............................................................................................................. 11
4.2.2

Museumbeheer ............................................................................................................. 11

4.2.3

Plannen 2022 ................................................................................................................. 12

4.2.4

Punten van zorg ............................................................................................................. 12

4.2.5

Ten slotte ....................................................................................................................... 13

4.3
Commissie Bescherming Monumentenerfgoed, Steengoed Goirle ...................................... 13
4.4
Heemactiviteiten ................................................................................................................... 13
4.4.1
Tijdschrift "Rond de Schutsboom" ............................................................................... 13
4.4.2

Nieuwsbrief “Heemberichten” ...................................................................................... 14

4.4.3

Website.......................................................................................................................... 14

4.4.4

Vragen aan de heemkundekring ................................................................................... 14

4.4.5

Lezingen en excursies .................................................................................................... 15

4.4.6

Gôolse Geheimen .......................................................................................................... 16

4.4.7

Heemactiviteiten die door de Coronasituatie niet door zijn gegaan ............................ 16

4.5
Heemerf en heemtuin ........................................................................................................... 17
4.5.1
Gebouwen heemerf....................................................................................................... 17
4.5.2

Erf en tuin ...................................................................................................................... 17

4.6
Bouwzaken en afspraken met de gemeente ......................................................................... 18
5. Overzicht van vrijwillige medewerkers......................................................................................... 18

Pagina 2 van 20

Stichting Erfgoed Goirle, Jaarverslag 2021

1. Voorwoord bij jaarverslag 2021
Nou, één jaar Corona-troubles overleven wij als heemkundekring nog wel, zo dachten wij
eind 2020. Maar al in de winter van 2020-’21 bleek deze pandemie taaier te zijn dan wij
dachten. Ondanks alle vaccinaties kregen wij het virus niet onder de duim. En nu nog niet.
Het begint wel rampzalig te worden, met een ontwrichte samenleving als gevolg, als we niet
oppassen…
Eigenlijk is van het hele jaar 2021 alleen de periode augustus tot en met november enigszins
normaal geweest. In die vier maanden konden tenminste nog een paar excursies, een enkele
lezing, en een paar rondleidingen op ons heemerf plaatsvinden. Maar niet veel meer. Gelukkig hadden we ook een paar maanden de zaterdagochtend-bijeenkomsten, een tijdschrift
met een nieuw elan, en onze medewerking aan het geweldig mooie plakplaatjesboek Goed
leven in Gemeente Goirle! die ons op de been hielden. Dat heeft ons nog enig heemkundig
plezier gebracht. Laat ons nu maar hopen dat het leven snel weer een beetje normaal gaat
worden.
In ons jaarverslag vindt u gedetailleerd beschreven hoe wij het tweede Corona-rampjaar ervaren hebben. Ik kan nu alleen maar zeggen: houd hoop en goede moed voor een betere nabije toekomst, blijf ons trouw, en vooral: blijf gezond!
Jan A.M. van Eijck,
Voorzitter Stichting Erfgoed Goirle “De Vyer Heertganghen”

2. Stichting Erfgoed Goirle “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 (buurtschappen) die vanouds Goirle vormen: ‘t Ven, Abcoven, Dorp en Kerk.
Van vereniging naar stichting
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 lokaal 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);
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-

een voormalig wevershuisje “Het Smiske”, gelegen aan Nieuwe Rielseweg 43 en eigendom van de stichting (sinds 1961);
- een “Pleejhuis” met toiletruimte, een werkruimte voor het onderhoudsteam en een
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 een
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.
Samengaan met Stichting Steengoed Goirle en naamswijziging
Naar aanleiding van continueringsproblemen bij Stichting Steengoed Goirle is in 2019 een
overleg gestart tussen Stichting Steengoed Goirle en de Stichting Heemkundige Kring Goirle
om te onderzoeken of het werk van Stichting Steengoed voortgezet kon worden onder de
vlag van de Heemkundige Kring. Uiteindelijk is besloten tot een fusie van beide stichtingen
met een aanpassing van de statuten zodat ook het werk van Stichting Steengoed met voldoende juridische basis kon worden voortgezet. In navolging van het advies van Brabants
Heem om de term Erfgoed meer te gaan voeren, is de naam van de nieuwe stichting, na een
peiling onder de leden, vastgesteld als Stichting Erfgoed Goirle “De Vyer Heertganghen”. De
Statutenwijziging is op 23 januari 2020 bij notaris Smeets en Weijmer als acte gepasseerd.
Voor het werk van de commissie Steengoed Goirle zijn de doelstellingen in de statuten met
het volgende artikel uitgebreid:
Het voortzetten van de activiteiten van de "Stichting Steengoed" gericht op het inventariseren, onderzoeken, bestuderen, behouden, herbestemmen en in eigendom verwerven van in
de gemeente Goirle gelegen monumentale, architectonische, archeologische en andere cultuurhistorische bouwwerken, objecten, structuren en landschappen alsmede cultuurhistorische interieurs.

2.2 Organisatie
De bestuursvorm van de Stichting Erfgoed Goirle is, zoals de naam al aangeeft, 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 vier werkgebieden te
onderscheiden: het beheer van de documentatie (boeken, tijdschriften, foto’s en andere documenten) en de archivering daarvan; het beheer en archivering van de museumcollectie en
de inrichting van de verschillende museumruimten; het beheer van het heemerf (tuin, erf en
gebouwen) en sinds de fusie de commissie Steengoed Goirle voor de bescherming van het
monumentenerfgoed in de gemeente Goirle.
Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, lid
archivaris (beheercommissie archief en documentatie), lid conservator (beheercommissie
museum en collectiebeheer), lid monumentenerfgoed (commissie Steengoed Goirle); de
functie coördinator heemerf is nog vacant. Binnen de beheercommissies zijn diverse werkgroepen actief. Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van de organisatie het Huishoudelijk Reglement dat vorig jaar is aangepast aan de gewijzigde statuten.
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Het bestuur vergadert 6x per jaar en overlegt met de verschillende commissies en 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.

2.3 Leden en contributie
De stichting telde eind december 2021 250 leden (plus 31 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 is in 2020 met € 3,- verhoogd en bedraagt nu € 23,- voor leden binnen Goirle en € 28,- voor leden buiten Goirle. Leden zonder email betalen € 2,50 extra waarvoor zij de correspondentie op papier ontvangen. Voor gezinsleden is de contributie € 5,-.
De leden ontvangen ons tijdschrift “Rond de Schutsboom” (3x per jaar sinds 1980), de digitale nieuwsbrief “Heemberichten” (3x per jaar sinds 2017) en uitnodigingen voor de lezingen
(gratis bij te wonen), excursies en speciale activiteiten, zoals de grote heemreis, de kerstviering, tentoonstellingen e.d.. Voor de vrijwilligers wordt jaarlijks een kleine heemreis georganiseerd, vaak een bezoek bij een collega-heemkundekring uit de regio.

2.4 Privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De AVG verplicht organisaties 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 per email 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

3. Het jaar 2021, wederom gedomineerd door Corona, maar ook met
diverse hoogtepunten
Het jaar begon terwijl we in de laatste fase van de tweede coronagolf zaten die ons tijdens
kerst en nieuwjaar de nodige beperkingen had opgelegd. De tweede golf werd echter al snel
gevolgd door een derde golf waarbij de Delta-variant de hoofdrol speelde. Waar de vaccinatiecampagne in Nederland traag op gang was gekomen, zorgde de Delta-variant ervoor dat
de campagne flink werd geïntensiveerd en dat aan het begin van de zomer alle 60-plussers
en het zorgpersoneel waren gevaccineerd. Gedurende de zomermaanden bleef het aantal
besmettingen dalen en werden de coronamaatregelen stap voor stap steeds verder versoepeld zodat aan het eind van de zomer weer veel meer mogelijk was. Het vaccinatieprogramma werd voortvarend voortgezet en met de invoering van de coronapas was reizen in
binnen- en buitenland weer mogelijk. Museum- en theaterbezoek was weer toegestaan en
ook de horeca mocht weer gasten ontvangen. Het was fijn dat we ook het koffie-uurtje op
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de zaterdagochtend weer door konden laten gaan, een ontmoetingsmoment dat vooral door
de oudere heemleden zeer wordt gewaardeerd.
Voor ons betekenden de versoepelingen dat we het lezingen- en excursieprogramma weer
hebben opgestart en dat ons 70-jarig jubileum met tentoonstelling niet nog een keer uitgesteld hoefde te worden.
Lichtpunten in de lockdown waren het verschijnen van ons tijdschrift “Rond de Schutsboom”
in een nieuwe lay-out en de ontwikkeling en publicatie van het verzamelalbum “Goed leven
in Gemeente Goirle” in samenwerking met Albert Heijn van het Van Hogendorpplein.

3.1 Ons tijdschrift “Rond de Schutsboom” in een nieuw jasje
De eerste uitgave van jaargang 41 van ons tijdschrift is
verschenen in een nieuwe lay-out. We zijn enthousiast
over de nieuwe omslag en over de opmaak van de artikelen, een ontwerp van Adviesbureau Fons Smits.
Het tijdschrift is nu in kleur wat vooral de foto’s beter tot
hun recht laat komen. Het formaat is van A4 verkleind
naar 17 bij 24 cm. Op de binnenpagina van het achterblad
zijn de sponsoren met naam en logo afgedrukt. Met hun
bijdragen worden de meerkosten van de kleurendruk voor
een deel afgedekt. De inhoud is in principe niet veranderd
omdat onze groep auteurs niet van kleur of formaat is veranderd.
In het kader van ons 70 jarig bestaan hebben we 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. Op deze manier hebben we het Heem en de heemactiviteiten nog eens extra onder de aandacht gebracht van de bevolking van Goirle en Riel.
De publiciteit rond 70 jaar Heem met de tentoonstelling, de speciale uitgave van “Rond de
Schutsboom” en het verzamelalbum “Goed leven in Gemeente Goirle” (AH Hogendorpplein)
heeft mensen de weg naar het Heem helpen vinden en een aantal is vervolgens ook lid geworden.

3.2 Verzamelalbum “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 anderhalf jaar geleden Gemma van de Klundert het initiatief nam om in navolging van het verzamelalbum
“Trots op Tilburg” eenzelfde project ook voor Goirle op te starten, kwam de zaak in een stroomversnelling. Zij had al contact
opgenomen met de supers in Goirle en na een tijdje wikken en
wegen besloot Albert Heijn van het Van Hogendorpplein toe te
happen. We konden als Heemkundekring aan de slag en samen
met Gemma en de supermarktmanager van Albert Heijn, Tahnee
Otten, is in een project van zes weken - wat veel werk voor een
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aantal van ons opleverde - het album tot stand gekomen. De opmaak van het boek was in
goede handen bij Matthias Vormgeving & Realisatie en de publicatie is verzorgd door Retrospect Boekproducties. We waren als ontwikkelgroep heel enthousiast over het eindresultaat.
Half juli was het boek klaar voor de drukker en 20 september was bij Albert Heijn de aftrap
van de historische-plaatjes-actie. Na een wat aarzelend begin kwam de actie na een paar weken goed op stoom. Het was een mooie actie en heeft vooral bij de oudere Goirlenaren veel
teweeg gebracht. We kregen veel positieve reacties en dat stimuleerde ons om ook in de afrondingsfase via ruilacties mensen te helpen hun album vol te krijgen. Ook hoorden we dat
enkele boeken volgeplakt en wel hun weg vonden naar het buitenland waar oud-Goirlenaren
nu zeer blij zijn met het boek. Op initiatief van Gemma hebben we ook in de verzorgingshuizen in Goirle een aantal volgeplakte exemplaren voor de bewoners kunnen organiseren.
Daar was ook heel blij mee.
Wij vonden het fijn te merken dat mensen de teksten kritisch lazen en met hun opmerkingen
naar ons kwamen. Al die reacties hebben ons het gevoel gegeven dat wat we allemaal samen voor elkaar hebben gekregen een heel goede zet was waar veel mensen nog lang van
kunnen genieten. Albert Heijn Van Hogendorpplein nogmaals bedankt voor de bijdrage als
uitgever en als uitvoerder van de historische plaatjes actie.

3.3 70 jarig jubileum met tentoonstelling
Zeventig jaar geleden, in de loop van het jaar 1950, werd onze Erfgoedstichting, voorheen
Heemkundekring De Vyer Heertganghen in Goirle opgericht. Dat wilden we natuurlijk goed
vieren in 2020. En toen kwam Corona/Covid-19….. Hup, het hele feest ging in rook op!
Toen in de zomerperiode de coronavooruitzichten steeds gunstiger werden is besloten de
viering van ons 70 jarig jubileum in het najaar te laten plaatsvinden. De werkgroep die al vorig jaar voorzichtig met de voorbereiding van de tentoonstelling “70 jaar Heem in Goirle”
was begonnen, is opnieuw aan het werk gegaan en op 16 oktober
vond de opening plaats.
Onze heemleden waren
uitgenodigd de opening
bij te wonen en in een
gezellig gevulde Heemschuur verrichtte onze net met de Brabant Bokaal onderscheiden voorzitter Jan van Eijck
de opening op zijn bekende deskundige en humoristische wijze. De weken daarna (tot eind november) was de tentoonstelling in de weekenden opengesteld voor
alle Goirlenaren.
In de schuur waren grote borden neergezet waarop de 70 jaren met foto’s, affiches en documenten 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.
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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 Gôolse ballen. Verder lagen er mooi op een
rijtje verschillende exemplaren van de heemkundige tijdschriften “Rond 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 (het totale aantal bezoekers
schatten we op ruim 200) 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.

3.4 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.
Op maandag 6 december reikte Ina Adema, commissaris van de Koning, de Brabant Bokalen
uit waarbij Jan van Eijck werd geëerd voor zijn jarenlange verdiensten voor en vele
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publicaties over de historie en het cultureel erfgoed van Brabant, en Goirle in het bijzonder.
De vierde coronagolf maakte dat dit in een zeer beperkt gezelschap gebeurde maar via een
livestream was de hele ceremonie prima te volgen.

3.5 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.

3.6 Bezoeken met rondleiding van Gilde St. Joris en de Gemeenteraad
In de periode waarin de anti-coronamaatregelen sterk waren versoepeld hebben we weer
groepen kunnen ontvangen en rondleiden op het Heemerf. Twee bezoeken wil ik hier apart
vermelden.
11 september, gilde St. Joris
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 extra kleur aan het Heem en zowel
de gildebroeders als de vrijwilligers van het Heem hebben het bezoek zeer gewaardeerd.
15 oktober, gemeenteraad Goirle
Het bezoek aan het Heemerf was onderdeel van het jaarlijkse uitje dat vanuit de gemeenteraad wordt georganiseerd voor o.a. de raadsleden. Vorig jaar kon het niet doorgaan vanwege
corona, dit jaar, na enig uitstel, op vrijdag 15 oktober.
Om 14.45 uur arriveerde een groep van 30 personen (raadsleden, college en management)
bij het Heemerf. Zij werden ontvangen in de Heemschuur en na een korte toespraak door
voorzitter Jan van Eijck rondgeleid in drie groepen waarbij ook de molen werd bezocht.
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Na een gezamenlijke afsluiting vertrok de groep omstreeks 17.00 uur om het programma
voort te zetten met een culinair onderdeel. Het was een geslaagd bezoek en we hopen natuurlijk hiermee de belangstelling voor erfgoed bij onze politici te hebben vergroot.

4. Verslag vanuit de beheercommissies en werkgroepen
4.1 Heemkundig Documentatie Centrum
Het is weer een jaar van ups en downs geweest. Dan weer wel op het archief werken en dan
weer niet.
Gelukkig kunnen een aantal archiefmedewerkers van huis uit werken, dank zij internet.
Het archief heeft medewerking verleend aan de plaatjes van het AH-boek. Ook de tentoonstelling bij ons 70 jarig bestaan, heeft foto’s gebruikt uit het foto-archief. Geluk voor ons was dat de
lock-down net voor eventjes was opgehouden.
Dit jaar is er niet veel nieuws te melden vanwege de coronaperikelen.
Het Documentatie Centrum zou niet kunnen werken zonder deze vaste medewerkers. Zij zijn
bijna altijd present hoewel door de Coronasituatie het werken op het archief niet altijd doorgang kon vinden. Dank aan Aschwin Wijdemans, Eric van Opstal, Henny van Gool, Karin Vugts
Kees van de Pol en Gerrit van Heeswijk die bij afwezigheid van de archivaris de archivering van
de bidprentjes gaande heeft gehouden en de herinventarisatie van een aantal oude dossiers ter
hand heeft genomen.
Joseph Wijdemans,
Archivaris Heemkundig Documentatie Centrum
4.1.1 ICT beheer
In 2021 zijn we doorgegaan met de migratie van de gegevens vanuit ons huidige databasesysteem
naar het collectieregistratiesysteem Memorix Maior, het online registratiesysteem van de Brabant
Cloud.
In tegenstelling tot vorig jaar waren de stappen dit jaar minder groot. Echter het bestand dat gemigreerd is des te groter. Het fotobestand met meer dan 10 000 gedigitaliseerde foto’s bleek toch wel
een klein hoofdpijndossier te zijn. Het bleek nogal wat manueel werk te vragen om het bestand geschikt te krijgen. We hadden in 2020 al gehoopt het bestand te migreren maar het is uit eindelijk
toch pas half 2021 gelukt. Het allerlaatste bestand (eigenlijk twee bestanden die samengevoegd
moeten worden), is nu nog het laatste klusje. Het gaat hier om het Tijdschrift artikelen bestand en
het Project Goirle bestand (kranten artikelen uit Brabants Dagblad en zijn voorgangers dat we ooit
voor het Tilburgs archief uitgezocht hebben). Beide bestanden zijn niet identiek maar moeten betreffende opbouw en structuur gelijk worden voordat ze de migratie in kunnen. Ook dit is geen kleine
klus. Maar ja zoals men zegt de laatste loodjes wegen het zwaarst. We hebben wel als doel om het
dit jaar afgerond te krijgen.
Aschwin Wijdemans
ICT beheerder

4.2 Museum en collectiebeheer
Het jaarverslag omvat de periode januari - december 2021 en dit hoofdstuk is onderverdeeld
in museumbezoek, museumonderhoud, planning en problemen.
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4.2.1 Museumbezoek
Het museum zou opengesteld worden in de maanden april tot en met oktober op steeds de
eerste en derde zondag van 14.00 tot 16.30 uur. De pandemie van Corona heeft echter wat
dat betreft flink roet in het eten gegooid. Onze binnenruimte is dusdanig van formaat dat
het onmogelijk is om bij groepen anderhalve meter afstand te bewaren bij een rondleiding.
Het bezoekersaantal daalde dan ook tot een droevig eindsaldo. De meeste zondagen vielen
vanwege deze situatieschets bijna geheel af en slechts een enkele keer hebben we een zeer
klein groepje kunnen rondleiden, een aantal dusdanig klein dat het de moeite van het vermelden niet waard is. Men wilde wel afspreken om tot een rondleiding te komen maar hoe
dichter het geplande tijdstip naderbij kwam, hoe zekerder het afbellen van het bezoek
volgde, zowel van onze kant als van de kant van de bezoekers.
Ook de scholen lieten het begrijpelijkerwijs afweten.
Pas na 1 augustus durfden we de deuren weer te openen tot de wintersluiting eind oktober.
Met proberen om het bezoekersaantal nog verder op te krikken en de bekendheid in het
dorp te vergroten, werd ook dit jaar verdergegaan 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.
In de periode van de versoepelingen in het coronabeleid hebben we toch nog een aantal
groepen kunnen rondleiden en ook kleine groepjes in het museum kunnen ontvangen. Het
totale aantal geregistreerde bezoekers, inclusief de bezoekers van de tentoonstelling 70 jaar
heemkunde Goirle bedroeg 404.
Ook stapten we, na een oproep van een van onze leden, in het plan om te komen tot een
plakboek over de gemeente Goirle i.s.m. Albert Heijn-Koningsschild. Dit werd een groot succes. Hoewel de toeloop in de winkel niet meteen het gedroomde resultaat had bleek na afloop dat er nog een grote markt was voor het boek, compleet met de plaatjes. In vele huishoudens in Goirle en daarbuiten staat het boek nu op de kast. Veel gesprekken zijn gevoerd
in instellingen waar mensen verblijven en diverse mensen stuurden opmerkingen over het
boek naar de redactie van het boek.
Rondleidingen worden 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.
4.2.2 Museumbeheer
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 gebruikers bediend
kan worden via internet. De overbrenging van deze gegevens is zonder grote problemen verlopen. Wel werd dit jaar 2021 veel tijd besteed aan het controleren van de ingevoerde gegevens.
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: Map met gegevens over de KNOVmiddenstandbeurzen uit eind zeventiger jaren, veel oude gegevens van en over Cees Robben, een zakelijk huishoudboekje van Jan Brock, bidprentjesverzameling, aquarellen van frater Paschalius, een prachtige siervaas uit de oorlogsjaren en een collectie foto’s van Rinus
van Boxtel.
Pagina 11 van 20

Stichting Erfgoed Goirle, Jaarverslag 2021

Door de langdurige sluiting was er minder aanvoer van schenkingen dan in afgelopen jaren.
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 nog steeds Goirlenaren de stichting weten te vinden als het om
te bewaren voorwerpen gaat.
4.2.3 Plannen 2022
Voor 2022 staan de volgende plannen op de nominatie:
a. Uiteraard de 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. Indien nodig het maken van nieuwe etiketten voor de vitrines zodat voor de bezoeker
duidelijkheid geschapen wordt over enkele voorwerpen.
d. Waar nodig 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.
4.2.4 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 vocht. Een
nieuwe kleine verwarming voor het Smiske is reeds aangeschaft om te zien of hiermee het
probleem opgelost kan worden.
Het afgelopen jaar heeft iets minder groei van de schimmel laten zien, iets dat misschien een
goede voorbode is.
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 2022 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.
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4.2.5 Ten slotte
De werkgroep museum bestond gedurende dit jaar uit Hans van Gorp, 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

4.3 Commissie Bescherming Monumentenerfgoed, Steengoed Goirle
De commissie Monumentenerfgoed is een nieuwe commissie, ingesteld na de fusie van de
Stichting Heemkundige Kring met de Stichting Steengoed Goirle. De fusie is na een reeks van
overleggen tussen beide stichtingen in 2019 op 23 januari 2020 bekrachtigd bij Notaris
Smeets en Weijmer. Een wijziging van de statuten was noodzakelijk om het werk van Steengoed voldoende juridische basis te geven en gelijk met de statutenwijziging is ook de naam
van de Heemkundige Kring gewijzigd in Stichting Erfgoed Goirle “De Vyer Heertganghen”.
Het werk van Stichting Steengoed Goirle wordt nu onder de vlag van de Heemkundige Kring
voortgezet door een commissie met de naam Steengoed Goirle.
Door Corona is de belangrijkste jaarlijkse activiteit van Steengoed, het organiseren van Open
Monumentendag in Goirle niet doorgegaan. De activiteiten hebben zich beperkt tot het verder uitwerken van de opzet van de commissie en als incidentele activiteit het adviseren van
de gemeente bij de keuze voor straatnamen.
Fons Smits

4.4 Heemactiviteiten
4.4.1 Tijdschrift "Rond de Schutsboom"
Rond de schutsboom
“Plannen voor 2021: weer 3 boeiende nummers uitbrengen, en - wie weet – in een nieuw
jasje. De tijd zal het leren.” Zo sloten we ons verslag over 2020 af. Welnu, we mogen vaststellen, dat het gelukt is: een prachtig nieuw jasje en drie fraaie nummers. En nog, in verband met ons 70-jarig jubileum, een extra nummer (2 a) dat in de gemeente Goirle huis aan
huis verspreid is.
Eerst dat jasje. Moderne snit, kleiner formaat, foto’s en illustraties in kleur, en een oogstrelende lay-out van Fons Smits. Veel positieve reacties.
Dan de inhoud. Nou, de nummers telden respectievelijk 54, 50 en 62 pagina’s, dus ruim voldoende omvang. En met een aantrekkelijke, interessante inhoud. Zeer in de smaak vielen de
bijdragen waarin de auteur zijn jeugdjaren beschrijft en de straat waarin hij toen leefde. Jan
Schrijver schreef over De Twaalf Apostelen, en Henk van Boxtel over de Wethouder de Brouwerstraat. De redactie zou hier graag een lange serie van willen maken, want die jeugdherinneringen bevatten vaak verrassende inkijkjes in het dagelijkse leven van zo’n halve eeuw geleden.
Verder mochten we ook in het afgelopen jaar weer veel mooie artikelen plaatsen van onze
‘vaste leveranciers’ Gerrit van Heeswijk, Jan van Eijck, Ben Loonen (met zijn reeks geschreven portretten), en John van Erve (die regelmatig verrassende vondsten doet in de archieven). We hopen ook in het nieuwe jaar weer op hen te mogen rekenen. Voorts zien we ook
verlangend uit naar meer auteurs. Stuit u op iets interessants over Goirle en haar historie,
aarzel niet en deel het met ons allen.
Norbert de Vries
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4.4.2 Nieuwsbrief “Heemberichten”
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.
In de nieuwsbrief publiceren we zo het nieuws van de kring en in ons tijdschrift “Rond de
Schutsboom” de heemkundige onderwerpen.
4.4.3 Website
Ook in 2021 is er weinig aan de website veranderd. Ook dit jaar hebben we voornamelijk ons
best gedaan om de site up-to-date te houden. Dit gebeurde net als afgelopen jaren door de
heemmedewerkers:
Willem van der Kuijlen, Aschwin Wijdemans en Albert Oude Ophuis
Nog steeds wordt maandelijks een foto met achtergrondinformatie geplaatst onder het
thema “Wie weet het nog”.
Ook de Nieuwsbrief vindt nog steeds zijn weg naar de website.
We hebben in 2021 al voorzichtig nagedacht of we niet naar een nieuwe site uitstraling willen we gaan kijken. We hebben wel wat ideeën maar ze zijn nog niet echt concreet geworden. Ook willen we een rond kijken of we geen goedkopere provider kunnen vinden. Want
de kosten bij de huidige provider zijn over de jaren heen toch wel wat gestegen.
Voorlopig blijft het nog zoals het was. Als de migratie van onze database klaar is zal dit onderwerp meer focus gaan krijgen.
Aschwin Wijdemans
Web-beheerder

4.4.4 Vragen aan de heemkundekring
Vooral via de website stellen mensen/organisaties vragen aan ons die betrekking hebben de
voorgeschiedenis van gebouwen/monumenten, landschappen, kadaster, genealogie, foto’s…
Enkele voorbeelden:
- De projectleider gebiedsontwikkeling van de gemeente is op zoek naar informatie over
de geschiedenis van een gebied (bos) met wandelpaden gelegen in de wijk Boschkens
West. Op de locatie staat ook een stenen bouwsel met de datum 8 april 1938 ingemetseld.
- Een inwoner van wijk “De Hellen” wil weten waar de naam van die wijk vandaan komt.
- Een werknemer van zorgcentrum Elisabeth is op zoek naar informatie over de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in Goirle.
- Van 1958 tot 2002 hebben mijn ouders op het adres Koudepad 1 gewoond. Zelf heb ik
hier mijn jeugd doorgebracht, inmiddels ben ik zelf met pensioen en wil ik mijn oude
straat nog eens doorlopen. Per woning kijken wie er woonde in de periode 1960-2000.
Welke winkels waren er in die jaren? Is dit al eens gedaan voor de Koudepad? Zijn er bij
het Heem vergelijkbare straatbeschrijvingen?
- Voor een archeologisch bureauonderzoekje zou ik graag weten of er bij jullie informatie
bekend is over een perceel langs de Oude Leij, genaamd Papenmoeren.
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-

Ik ben op zoek naar oude foto’s (rond 1900) van de Abcovenseweg in de buurt van huisnummer 11.

-

Ik vind in 1445 een Hendrik van Riel (in Mechelen). Zijn er bij uw weten laatmiddeleeuwse heren
van Riel bekend?

-

Gemeente vraagt naar suggesties voor straatnamen welke een link hebben met de zuidrand of het achterliggende bosgebied of de geschiedenis van de HAVEP, en een verwijzing naar Van Puijenbroek.

4.4.5 Lezingen en excursies
Na de zomer is door de werkgroep Lezingen en Excursies het programma weer opgepakt en
zijn de activiteiten die net na het begin van de coronacrisis gepland waren alsnog gerealiseerd.
-

22 september 2021: Excursie Norbertijnenabdij van Postel (38);
De rondleiding bracht ons naar de 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 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.
Het hedendaagse leven van de paters blijft boeien. In een film van 15 minuten kregen
we beeld van het abdijleven in Postel anno nu.

-

26 oktober 2021: Lezing Hans van den Eeden: Heftige vrouwen: van “ons Jet tot ons Zus”
(40);
De heer Van den Eeden, journalist en kenner van de cultuurhistorie, 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.

-

18 november 2021: Excursie LocHal/Bibliotheek Tilburg (22);
Het uitgebreide bezoek aan de bibliotheek die in de voormalige “LocHal” is ondergebracht was een groot succes. Tsjonge het mocht wat kosten maar daar heb je dan ook
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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 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. De werkplaats was in Tilburg beter bekend onder de
naam “d’n Atelier”, een parel in het Tilburgse bedrijfsleven die hoofdzakelijk gedomineerd werd door textielfabrieken.
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 naar de LocHal/Bibliotheek was mede door de gidsen zeer de moeite waard.
De leden van de werkgroep zijn: Anne Heeren, Clemens Crombach, Kees Wouters, Marian
Heerkens en Nel Wiercx.
4.4.6 Gôolse Geheimen
Dit jaar zijn er weer diverse wandelingen georganiseerd langs Goirlese geheimen. Door de
Corona-beperkingen konden niet alle wandelingen in een groep met de gidsen worden gelopen.
De wandelingen worden georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Recreatie en
Toerisme 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. Ook hebben zij voor een belangrijk deel de input geleverd voor de 35 korte filmpjes over Goolse en
Rielse plekjes (gemiddelde duur 2 minuten) die onder de vlag van Gôolse Geheimen in 20192020 zijn opgenomen (zie website Gôolse Geheimen, www.goolsegeheimen.nl).
4.4.7 Heemactiviteiten die door de Coronasituatie niet door zijn gegaan
Driekoningen zingen, 6 januari 2021
De viering van Driekoningen met de traditie van een lampionnenoptocht en het zingen voor
een jury in het cultureel centrum Jan van Besouw is dit jaar afgelast vanwege de Corona-situatie. Ook op 6 januari 2022 zal het driekoningen zingen niet doorgaan.
Grote heemreis
Geen grote heemreis dit jaar.
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De Brabantse Heemdagen
Ook dit jaar gingen de Brabantse Heemdagen niet door.
De organiserende Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot heeft op basis van de vele onzekerheden in de voorbereidingsfase aangegeven af te zien van de organisatie voor dit jaar.
Het is de eerste keer in de geschieden is dat de heemdagen twee jaren achter elkaar niet
doorgaan. Natuurlijk heel jammer voor de vele vaste deelnemers. Oirschot neemt wel de organisatie in 2023 voor hun rekening.
De organisatie van 2022 wordt verzorgd door Heemkundekring Carel de Roy uit Alphen. Brabants Heem viert dan het 75-jarig bestaan en dat kunnen we nergens anders beter doen dan
in het dorp van zijn oprichter pastoor Binck.
Open monumentendag 12/13 september 2020
Geen activiteiten georganiseerd in het kader van de open monumentendag.
Kleine heemreis
Geen kleine heemreis (het jaarlijkse uitstapje voor de vrijwilligers).
Kerstvertellingen
Door de vierde golf van Coronabesmettingen is de kerstvertelling in de Heemschuur gecanceld. De organisatie van de vertelling is in handen van de Contactraad Cultuur.
Kerstviering
Wederom geen kerstviering dit jaar. Even was er hoop dat de daling van het aantal besmettingen tijdens de zomer zou doorzetten en dat we aan het eind van het jaar voor een groot
deel weer terug zouden kunnen naar ‘normaal’.

4.5 Heemerf en heemtuin
4.5.1 Gebouwen heemerf
Door de Corona-crisis zijn de bouw- en onderhoudswerkzaamheden bijna stil komen te
liggen. Alleen het noodzakelijk onderhoud heeft doorgang gevonden en daarnaast zijn nog
enkele klussen verricht die te maken hadden met de herinrichting van een aantal
vitrinekasten in het museum. Ook heeft de mast van de schutsboom opnieuw een verfbeurt
gehad.
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.
4.5.2 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).
Het onderhoud in de tuin gebeurt nu onder aansturing van Jan Beenen door Riet Raassing en
Henny van Gool en een externe vrijwilliger die ook voor Stichting Biodiversiteit werkt.
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De werkzaamheden op het erf worden verricht door René Zebregs, Henny van Gool, Riet
Raassing en Han Roozen en soms is er assistentie van andere vrijwilligers die op donderdagof zaterdagochtend op het Heem aanwezig zijn. De groep heeft deze zomer versterking gekregen van Jeanette Otten.
Gerard Weterings is onze imker en verzorgt de bijen.
Voor 2022 staan geen grote veranderingen voor het heemerf op het programma.
Albert Oude Ophuis

4.6 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.

5. Overzicht van vrijwillige medewerkers
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vicevoorzitter
Lid
Lid
Lid

Jan A.M. van Eijck
Albert Oude Ophuis
Wik van Berkel
Joseph Wijdemans (archivaris)
Gerrit van Heeswijk (conservator)
Fons Smits (monumentenerfgoed)
vacature (coördinator heemerf)

Museum
Conservator
Inrichting en registratie

Gerrit van Heeswijk
Hans van Gorp, Ad van de Ven, Albert Oude Ophuis,
Kees van de Pol, Ton Smulders, Gerrit van Heeswijk
Restauratie
Huub van Dun (weefgetouwen), Ger Hehemann (beelden),
en vacature (textiel)
Contactpersoon scholen en rondleidingen: Ad van de Ven
Heembeoefening
Werkgroep lezingen en excursies

Anne Heeren, Clemens Crombach, Kees Wouters, Marian
Heerkens, Nel Wiercx
Werkgroep heemreizen
René Zebregs, Jan van Eijck
Werkgroep kerstviering
René Zebregs, Jan van Eijck
Werkgroep driekoningen zingen
Mathieu van de Tillaart, Jan van Eijck, Bernard Robben,
Werkgroep tentoonstellingen
Mathieu van de Tillaart, Jan van Eijck, 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 (2021)
Harry Appels, Henk van Boxtel, Jan van Eijck, John van
Erve, Hans van Hassel en Sjef Hoogendoorn, Gerrit van
Heeswijk, Ben Loonen, Jos Rademaekers, Jan Schrijver,
Norbert de Vries, Joseph Wijdemans.
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Layout
Heemerf
Heemerf algemeen
Heemtuin
Beheer bijenstand
Facilitaire dienst algemeen
Interieurverzorging

Fons Smits
René Zebregs, Henny van Gool, Riet Raassing, Han Roosen, Jeanette Otten
Jan Beenen, Henny van Gool, Riet Raassing,
Gerard Weterings
Nellie vd Dungen, Corry Robben
Nellie vd Dungen, Corry Robben, Trudy Bruers, Addy Kolen,
Lieske Schellekens, Gonneke Swinkels, Nel Wierckx, Greet
van de Mast, Marianne Heerkens, Ria van Hoek,

Archief en documentatiecentrum
Coördinator
Joseph Wijdemans
Archivering en documentatie
Henny van Gool, Eric van Opstal, Kees vd Pol, Karin Vugts, Kees
Wouters, Aschwin Wijdemans.
Bibliotheek
Albert Oude Ophuis
Ledenadministratie
Albert Oude Ophuis
Bezorging “Rond de Schutsboom”, Nellie vd Dungen, Henny van Gool, Anne Heeren,
nieuwsbrief en uitnodigingen
Marije Kuisten, Janneke van Ostade, Marie-Louise
Reijnders, Han Roosen, Alie Stofberg, Jeanette Otten.
ICT- beheer en website
Coördinator
Webmasters

Aschwin Wijdemans
Albert Oude Ophuis, Willem van der Kuijlen

Steengoed Goirle (monumenten)

Fons Smits, Joost Mols

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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