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  Heemberichten nummer 15, augustus 2022 

 

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

Genieten van bloemenpracht op het heemerf 
Hoewel op dit moment de droogte het tuinieren wat lastig maakt, hebben we in het voorjaar en het begin 
van de zomer volop kunnen genieten van de groei en bloei in de tuinen van het heemerf.  En deze fleurige 
lente heeft er vast toe bijgedragen dat we de afgelopen peri-
ode echt even het idee hadden dat Corona achter ons lag. 

Behalve de onderhoudsactiviteiten op het heemerf zijn ook 
andere heemactiviteiten weer op gang gekomen zoals het le-
zingen- en excursieprogramma, de openstelling van het mu-
seum op de 1e en 3e zondag van de maand, de jaarlijkse heem-
reis en weten heemleden de weg naar het koffie-uurtje op de 
zaterdagochtend weer te vinden. Tevens komen de rondlei-
dingen weer op gang en zijn er ondertussen ook weer verschil-
lende schoolklassen in het heem geweest voor een les erf-
goedgeschiedenis 

Echter, een nieuwe variant (niet heel ziekmakend maar wel heel besmettelijk) is zich aan het verspreiden en 
noopt ons wederom tot voorzichtigheid. Zo zal de jaarlijkse herdenking van de fusillade van de vier gijzelaars 
op 15 augustus plaatsvinden zonder ontvangst en lunch in de heemschuur van de nabestaanden en genodig-
den. Daarentegen zien we om ons heen dat grote evenementen weer ongehinderd doorgaan en dat iedereen 
vindt dat hij op vakantiegebied wel wat in te halen heeft. 

Het blijft dus spannend of in het najaar een nieuwe Corona-golf en de daarbij behorende lockdownmaatre-
gelen ons weer beperkingen op gaat leggen. 

Ondertussen worden we als groep van mensen binnen de heemkundekring steeds ouder en dat betekent dat 
we steeds vaker geconfronteerd worden met onze sterfelijkheid. Onlangs zijn twee heemleden van het eerste 
uur die veel hebben bijgedragen aan de opbouw van de heemkundekring, kort na elkaar overleden en dat 
terwijl we eind vorig jaar al afscheid hebben moeten nemen van Toon Vermeer.  

“Het Heem verliest twee kanjers”, dat was de kop van de van de berichtgeving in het Goirles Belang na het 
overlijden van Tiest Santegoets en Janus Brock. Verderop in de nieuwsbrief vindt u een In memoriam voor 
beide leden. 

 

= Lezingen en excursies = 

Excursie naar Schijnvliegveld De Kiek, dinsdag 19 april 2022 

Op dinsdag 19 april 2022 hebben 16 leden van de 
heemkundige Kring van Stichting Erfgoed Goirle 
een bezoek gebracht aan schijnvliegveld De Kiek. 
Jan van Eijck heeft op zijn kenmerkende manier 

een prachtige en onderhoudende rondleiding 
verzorgd op het terrein waar in 2019 het model 
van een levensgrote Messerschmidt is geplaatst.  

Figuur 1 Bloementuin Heem langs Nwe Rielseweg 
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Ook zijn wij op zoek gegaan naar de bomkraters 
in de directe omgeving. 

Na afloop hebben we onder genot van een 
drankje nog wat nagekaart bij Rustpunt en Pick-
nickplek “De Regte Heide” aan de Oude Tilburg-
sebaan in Riel. 

 

 
Ondanks het feit dat velen van ons in de directe 
omgeving van de Kiek wonen is het  verwonder-
lijk dat men niet altijd op de hoogte is van 
 

de afkomst van de naam de Kiek, waarom daar 
een schijnvliegveld is aangelegd, dat er verschil-
lende bomkraters te vinden zijn, wie verantwoor-
delijk zijn voor die bomkraters. 
De Kiek dankt zijn naam aan de familie Kieckens. 
Johannes Kieckens uit Breda kocht halverwege de 
negentiende eeuw van Domeinen (nu Rijksvast-
goedbedrijf) ruim 60 ha heide aan de weg van Til-
burg naar Alphen. De familie startte met het ont-
ginnen van de woeste gronden en plantte er bo-
men die heden ten dagen nog te zien zijn. Kort na 
de inval van de Duitsers is de Kiek, gelegen tussen 
Alphen en Riel, op een terrein met heide, bos en 
struikgewas als schijnvliegveld aangelegd om de 

vijand, de Geallieerden, te misleiden zodat zij 
dachten hun bommen trefzeker te kunnen laten 
vallen op het door de Duitsers ingenomen vlieg-
veld Gilze-Rijen.  Het schijnvliegveld lag net als 
Gilze-Rijen aan een spoorlijn en in de buurt van 
een dorp. Het kreeg de codenaam Scheinflugplatz 
(SF 37) Kamerun, een voormalige Duitse kolonie 
in Afrika.  
De heide werd afgestoken in de vorm van start-
banen met een lengte van 1000 meter en een 
breedte van 50 meter. Ook twee kleinere startba-
nen werden aangelegd. (zie foto De Kiek) Aan de 
zuideinde van de startbaan is een stelling met 
licht afweergeschut geplaatst. De nepvliegtuigen 
stonden aan het einde van de startbaan. Deze 
nepvliegtuigen leken op Duitse toestellen. Het 
waren houten geraamtes met zeildoek erover. 
’s Avonds ging de verlichting aan en werd het 
vliegtuig met een lier over een rails getrokken. Bij 
gevaar schuilde het vliegveldpersoneel in een vei-
lige betonnen bunker tegenover het vliegveld. 
Deze bunker staat er nog steeds. Ten oosten van 
het schijnvliegveld werd in het bos/heidegebied 
een grote letter N uitgestoken, de N van No-
tabwurfplatz. 
 

 

Duitse bommenwerpers die om de een of andere 
reden hun bommen niet boven Engeland hadden 
kunnen afgooien, mochten i.v.m. het gevaar niet 
landen op Fliegerhorst Gilze-Rijen. Zij zagen van-
uit de cockpit de N en lieten hun bommenlast los 
met het gevolg dat dit gebied nu nog bomvol ligt 
met bomkraters.  
 
Kees Wouters 
Werkgroep Lezingen & Excursies 

 

Heemreis naar Oudenbosch, woensdag 25 mei 2022 

Op woensdag 25 mei 2022 stond de grote heem-
reis van Heemkundige Kring “De Vyer Heertgang-
hen” van Stichting Erfgoed Goirle op het pro-
gramma.  

De reis stond oorspronkelijk als gewone excursie 
naar Oudenbosch op de rol van de werkgroep Le-
zingen en Excursies. Maar de excursie promo-
veerde eerst naar kleine heemreis om uiteindelijk 

Figuur 2,  Messerschmidt 

Figuur 3, Bomkraters 

 

Figuur 4, Schijnvliegveld De Kiek 
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in overleg met het bestuur en na grondige voor-
bereiding als grote heemreis 2022 de boeken in 
te gaan. Omdat de eindbestemming maar 50 km 
van Goirle verwijderd is en een touringcar huren 
nogal wat kosten met zich meebrengt werd geko-
zen om het vervoer met eigen auto’s te doen.   
Een bezoek aan Oudenbosch kan niet zonder 
enige kennis over het leven van de grondlegger 
van het religieus erfgoed. Oudenbosch is het 
Rome van Willem Hellemons. Vrijwel iedereen 
verbaast zich van veraf of bij een bezoek over de 
imposante koepels van de basiliek en het instituut 
Saint Louis in het West-Brabantse land. Het ver-
haal erachter gaat terug naar de negentiende 
eeuw: de ambitieuze cisterciënzer Willem Helle-
mons (1810-1884) zette zich eerst als kapelaan en 
later als pastoor met al zijn krachten in voor Ou-
denbosch.   
Hij stond daar aan de wieg van jeugdzorg, bijzonder 
onderwijs voor jongens en meisjes, ziekenzorg en 
zocht naar een versterking van het religieus leven.   
Daarvoor koos hij, geïnspireerd door zijn studieja-
ren in Rome, een passende vormgeving: Ouden-
bosch kreeg een nieuwe parochiekerk naar het 
model van de Sint Pieter in Rome en een broeder-
congregatie met het jongensinternaat, Saint Louis 
genaamd. Alles in een decor van Romeinse stuc-
gevels, koepels en prachtige tuinen waarvan al 
rondwandelend nu nog veel is te ontdekken.   

Koffie met gebak werd geserveerd onder het 
hoofdaltaar van de kerk, de crypte van de basi-
liek. Daarna gingen we onderweg, het Parelpad 
op, naar het Jezuïtenplein met een prachtige ka-
pel in barokstijl tegenover het voormalige Saint 
Louisgebouw.  Nu is het een appartementencom-
plex.  

 Daarna stond het arboretum op het programma.  
In groepjes van 8 à 9 personen werden we onder 
leiding van een gids geïnformeerd en wegwijs ge-
maakt over een scala van bomen en planten uit 
alle werelddelen.  

 Het arboretum is een voormalige kloostertuin. 
Van oorsprong dateert de tuin uit 1835. Het zijn 
met name de broeders van Saint Louis en de pa-
ters Jezuïeten die voor de verdere groei en ont-
wikkeling hebben gezorgd.   
De tuin is 4 ha groot inclusief vijver, theekoepel 
en plantenkas.  
Onderdeel van de Europese-, Amerikaanse- en 
Aziatische plantenverzamelingen zijn de bijzon-
dere collecties paardenkastanjes, sneeuwbessen 
en specerijstruiken.    
Na de lunch werden we, na een korte historische 
inleiding, rondgeleid door de basiliek van de H.H. 
Agatha en Barbara.  
Het initiatief voor het bouwen van een Romeinse 
kerk kwam van pastoor Willem Hellemonds. 

 
Figuur 6 Arboretum met theehuis en bloesemboom 

Zowel de Sint Pieter als de kerk van Sint van Late-
ranen zijn inspiratiebronnen geweest voor de 
bouw. De architect was dr. Pierre Cuypers.  
De inhoud van de kerk is 16 keer kleiner dan van 
de Sint Pieter in Rome.  
In 1912 kreeg de kerk de rang van Basiliek (Basi-
lica minor).  
In de periode 1959 – 1987 is de kerk volledig ge-
restaureerd.  
  

 
Figuur 7 Interieur 

 

  

                    

Figuur 5 Kapel aan het Jezuïtenplein 
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Figuur 8 detail baldakijn hoofdaltaar 

Het hoogste punt van de kerk is de koepel:  63 
meter.  

Vermeldenswaardig:  
Verantwoordelijk decorateur was Oudenbossche-
naar Kiske Raaijmakers.   
Hij heeft zeven jaar liggend op zijn rug de koepel 
gedecoreerd.  
Tot media de jaren '30 van de 20ste eeuw was hij 
bezig met decoreren en schilderen.  

 
Figuur 9 De Koepel 

Het was een bewonderenswaardige, interessante 
en informatieve dag geworden.  Vol cultuur, his-
torie, religie, devotie en gecultiveerde natuur.  
 
Kees Wouters  
Werkgroep Lezingen & Excursies  
 

 

In memoriam Tiest Santegoets en Janus Brock 

Afscheid Tiest Santegoets  8 juni 2022 

Door Bernard Robben 

Het is inmiddels alweer een poosje geleden dat 
ze alle vier op een rijtje op een bank zaten vóór 
de oude grote heemschuur op ons heemerf: 
Toon Vermeer, Janus Brock, Tiest Santegoets en 
Piet Langerwerf, de heemtuinman. De sterke en 
stoere knapen van ’t heem zeg ik altijd. Maar 
ook die hebben niet het eeuwige leven, zo blijkt 
maar weer: één voor één vallen ze weg. 

Ik kijk nog eens op de rouwkaart van Tiest. Hij 
staat erop zoals hij was, klein en wat gedrongen, 
maar met een vriendelijke uitstraling en wat 
minzaam glimlachend. Ook de tekst is goed ge-
kozen 

Herinner mij maar niet in sombere dagen 
Als wolkenvelden het licht verjagen 
Herinner mij in de stralende zon 
Zoals ik was toen ik alles nog kon… 

Ik ken Tiest al heel erg lang. Hij kwam vaak - fiet-
send met zijn broer – langs ons huis in de Berg-
straat. Vaak stapte hij af en maakten we een 
praatje. 

Voor het Heem heeft Tiest veel gedaan. Ook ja-
renlang de contributie opgehaald. Hij heeft mee-
gewerkt  aan het afbreken van de schuur in Rijen 

en het opbouwen op ons heemerf. Ik zie ze nog 
voor me die noeste en stoere werkers van wel-
eer: onze Pa, Tiest, Ton  Sas. Kees Spaninks, Piet 
de Rooy, Jan Hoogendoorn, Piet Wierckx, Toon 
Wijdemans. Tiest heeft na een recente zieken-
huisopname nog enige weken in de Hazelaar ge-
bivakkeerd. De bedoeling was om nog naar 
Koningsvoorde te gaan, maar dat is er niet meer 
van gekomen. 
Hij had dat wel gewild, omdat hij wist dat Corry 
Robben daar met de oudjes schilderde en hij 
wilde dat ook wel eens gaan proberen. Zoals ik al 
zei… Tiest was vaak op ’t Heem, eigenlijk was dat 
zijn tweede thuis. 
Op zaterdagmorgen zette echtgenote Riet haar 
man Tiest af bij ’t Heem en Corry bracht hem 
weer thuis, na de koffie. We wonen vlak bij el-
kaar. Tiest in het complex waar ook Woning-
stichting Leystromen was gehuisvest, wij er te-
genover in de Hof van Oranje. We zwaaiden vaak 
naar elkaar, want we keken op elkaars apparte-
ment uit en zo’n beetje bij elkaar binnen. 

Tiest heeft lang gewoond in de Dorpstraat, maar 
verhuisde naar de Groeneweg. Vaak zei hij tegen 
mij, dat hij dat veel eerder had moeten doen. De 
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Dorpstraat was een wat ouder huis en de Groe-
neweg nieuw, een mooi, ruim en modern appar-
tement.  

Een leuke anekdote mag ik jullie niet onthouden. 
Een bewoner van de Nieuwe Rielseweg was 
overleden. De as werd uitgestrooid op het gras-
veldje naast de bloementuin. De nabestaanden 
legden vervolgens een bos rode rozen op die 
plek, als eerbetoon aan de overledene. Toen 
enige tijd later Tiest op het heemerf kwam en 
die prachtige rozen zag, dacht hij dat iemand ze 
had verloren. Hij heeft ze meegenomen en er 
thuis echtgenote Riet mee verblijd. En - aldus 
Riet – het waren prachtige kwaliteitsrozen die 
nog een week bij Riet in de vaas hebben ge-
staan…..  

Een grote hobby van Tiest was ook het verzame-
len van bidprentjes. Toen Tiest nog redelijk ter 
been was, wandelde hij dagelijks met de rollator 
een rondje over het Oranjeplein en zo stond hij 
op een keer plotsklaps voor de deur en hebben 
we gezellig gekletst en heeft hij even door mijn 

raam naar zijn appartement gekeken. Als ik later 
op de avond het rolgordijn liet zakken, zei ik, 
Tiest en Riet zijn  al naar bed, er brandt geen 
licht meer. 
Elke zaterdag is er bij ons Heem gezamenlijk kof-
fiedrinken. Dat is een wekelijks sociaal gebeuren. 
Ad van de Ven luidt de grote koperen bel en dan 
is de koffie bruin. Dat is altijd gezellig met elkaar 
bijpraten over van alles en nog wat, met uiter-
aard heemgebak oftewel speculaasjes en soms 
een traktatie van degene die verjaart. Die ouwe 
schuur heeft een belangrijke sociale functie en 
we willen dat nog erg lang volhouden. ’s Winters 
in de bestuurskamer en zomers in de schuur.  

Helaas… met het verstrijken der jaren ontvallen 
ons heemleden, maar zo is het leven nu een-
maal. Het hoort erbij, je kunt droevige gebeurte-
nissen niet ontlopen.  
Tiest bedankt en daarboven goed netwerken en 
voor ons ook maar alvast plaatsen reserveren, al 
willen we je nog niet gezelschap komen houden. 
We zien elkaar beslist ooit ergens terug. 

 

In memoriam Janus Brock (1927-2022) 

Door Gerrit van Heeswijk 

Bij het afscheid van Janus Brock komen bij ieder-
een allerlei gedachten naar boven, vol met her-
inneringen. Voor mij was Janus, die ik in 1979 of 
1980 voor het eerst leerde kennen, een man die 
zowat heel Goirle kende. Ik reed met hem mee 
tijdens de intocht van Sinterklaas en hij moest ie-
dereen groeten en een woordje toeroepen. Als 
onderwijzer van de Agnesschool kwam ik hem 
ook tegen als we zijn auto leenden voor weer 
een actie. Je zat dan met hem in zijn kantoortje 
achter de bloemenzaak aan de Abcovenseweg in 
’t Huufke, de boerderij waar zijn vader woonde 
op de grond van de Leeuwenhoeve. Hier zou hij 
zijn hele leven blijven wonen en het viel hem 
duidelijk zwaar om er afstand van te moeten ne-
men. Door de zorg voor zijn vrouw kon hij eigen-
lijk niet anders.  

In het sociale leven was hij nogal bezig met de 
jaarlijkse KNOV-beurzen die de middenstand 
rond 1980 diverse keren in de Haspel organi-
seerde: Janus was lid van het organisatiecomité. 
Verder was hij destijds ook betrokken bij de 
plaatselijke rijvereniging: hij ging zelfs te paard 
op bedevaart naar Hakendover in Vlaanderen 
om daar aan de plaatselijke gewoonte van het 

draven door de akkers deel te nemen. Hij was 
een van de mensen die zich inspande om het 
zwembad voor gehandicapten tot stand te bren-
gen en de sportieve uren die diverse gehandi-
capten in de Haspel doorbrachten regelde hij 
ook samen met wijlen Peter Verhoeven. Ook kon 
je Janus altijd tegenkomen bij de plaatselijke 
wielerronde die hij graag steunde. Veel renners 
kende hij ook bij naam en toenaam. Daar kon hij 
gemakkelijk een praatje mee aanknopen maar je 
kon hem ook gemakkelijk op zijn tenen gaan 
staan als jouw standpunt niet strookte met het 
zijne. Zijn meningen over alles wat er gebeurde 
tussen de jaren 1940 en 1945 stak hij bepaald 
niet onder stoelen of banken. Daar kon hij soms 
ook behoorlijk star in zijn: wanneer is iemand 
een Goirles oorlogsslachtoffer? Geboren in 
Goirle maar vertrokken naar elders en daar om-
gekomen of elders geboren maar in Goirle om-
gekomen, hij was daar soms vasthoudend in. 

Jarenlang was hij bezig met het aanleggen van 
diverse verzamelingen en de meest uitgebreide 
was die van bidprentjes: alle prentjes van zijn fa-
milie (van vaders en van moederskant) van in 
Goirle geboren en in Goirle overleden mensen, 
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hij had ze bijna allemaal. Wilde je iets weten van 
je familie voor stamboomonderzoek dan was je 
welkom om te zoeken in zijn verzameling. 

Daar in zijn kantoortje kreeg ik ook meteen zijn 
eigen bidprentje te zien dat hij van zijn broer 
Piet gekregen had en wat een uitvloeisel was van 
deze verzamelwoede. Janus hield wel van een 
goeie grap! Deze verzameling was een van de za-
ken die Janus afstond aan de Heemkundekring 
toen hij enkele jaren geleden begon met oprui-
men van zijn spullen en verzamelingen: iets 
waarover hij goed had nagedacht want prentjes 
van Esbeek en Hilvarenbeek gingen naar die dor-
pen, zaken die betrekking hadden op de Tweede 
Wereldoorlog gingen naar het museum in Hoge 
Mierde en zaken die betrekking hadden op 

Goirle kwamen naar het heem. Dit varieerde van 
een verzameling foto’s van Goirlese boerderijen, 
via de verkoopakte van de Leeuwenhoeve uit 
1849 en vele oude familiepapieren tot de verza-
meling bidprentjes van Goirle. Ik merkte dat hij 
steeds gemakkelijker zaken afstond aan ons 
heem. Hij was blij dat hij steeds welkom was, 
zelfs toen wij weer voorzichtig zonder bezoek op 
zaterdag bijeen waren en hij daarbij mocht zijn. 
Ook landbouwspullen doneerde Janus aan het 
heem waar hij ons altijd kon bijstaan als we weer 
eens een attribuut hadden gekregen dat wij niet 
kenden maar dat hij wel uit kon leggen, soms sa-
men met Toon Vermeer en Tiest Santegoets. Sa-
men zijn ze drie getuigen van de vorige eeuw die 
ons niet meer bij kunnen staan met hun kennis 
van het verleden. We zullen ze missen.

 
   Figuur 10 v.l.n.r. Bernard Robben, Tiest Santegoets, Toon Vermeer, Janus Brock 

= Heemberichten allerlei = 

Vragen van en aan het Heem 

Onze Stichting “erfgoed Goirle, de Vyer Heertganghen” heeft veel foto’s, bidprentjes, kranten zoals het 
Goirles Belang, Goirles Nieuwsblad en vele andere kranten, die betrekking hebben op Goirle. Daarbij zijn 
vele geschiedkundige onderwerpen over Goirle bewaard in ons archief. Vele mensen weten niet wat er 
allemaal in ons archief bewaard wordt. Iedereen kan daar een beroep op doen. Maar even binnen wippen 
is niet altijd doenbaar. Daarom kunnen er vragen gesteld worden via het secretariaat van het “Erfgoed 
Goirle”. Die vragen worden dan doorgespeeld aan diegene die daar het beste op kan antwoorden. Hij of 
zij neemt dan contact op met de vragensteller, vermeld daarom uw adres of emailadres bij uw vraag. 

Namens het archiefteam: Joseph Wijdemans  

Facebook 

Sinds kort heeft de heemkundekring een facebookpagina en daarmee heeft zij haar intrede gedaan in de 
wereld van de ‘social media’. We hopen hiermee meer Goirlenaren te kunnen interesseren voor het werk 
van de kring en in contact te komen met personen en groepen die informatie verzamelen over het 
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(recente) verleden van Goirle in de vorm van fotomateriaal en verhalen met ons willen delen . Het beheer 
van de pagina ligt bij Gemma van de Klundert (u kent haar ongetwijfeld van haar inzet voor het Historisch 
Verzamelalbum “Goed leven in gemeente Goirle”). Als u iets op de facebookpagina wilt publiceren, neemt 
u dan met haar contact op.  
Via bijgaand linkadres  https://www.facebook.com/Stichting.Erfgoed.Goirle  gaat u rechtstreeks naar de 
facebookpagina. Ook op de website vindt u een link naar de facebookpagina. 

Rabo Clubsupport 

Ook dit jaar hebben we ons weer aangemeld voor de actie Rabo Clubsupport. Leden van de Rabobank 
kunnen in oktober met hun stem 3 clubs steunen op het gebied van sport, cultuur en sociale activiteiten. 
Naar rato van het aantal stemmen verdeelt de Rabobank een bepaald bedrag over de clubs. Vorig jaar 
heeft de actie ons het mooie bedrag van € 1.017,34 gebracht.  

!! Dus heemleden, als u een stem hebt, steun onze kring en breng ook bij vrienden en bekenden 
 de heemkundekring als keuzemogelijkheid  onder de aandacht.!! 

Gôolse Geheimen 

De vakantie is bijna voorbij dus we starten onze wandelingen weer op. We hebben voor zondag 28 augus-
tus een unieke wandeling uitgezet door de straten van ons mooie Goirle. Ton en Jan hebben namelijk de 
herkomst van een aantal straatnamen uitgezocht en zullen jullie op hun eigen ludieke manier hierover 
vertellen. Weet u bijvoorbeeld waarom we een Oude Kerkstraat hebben? En een Groeneweg? Waarom 
hebben we een Kalverstraat net als Amsterdam? Al deze vragen en nog veel meer zullen de revue passe-
ren. 
Maar daar blijft het niet bij, we zullen ook diverse kunstwerken zoals de Hemelwenk en de Kiteflyers na-
der beschouwen en uitleggen. En Varno zal op een aantal plaatsen uitweiden over de prachtige bijzon-
dere bomen die we passeren.  
Halverwege zullen we even pauzeren bij Flanders voor een kopje koffie of thee met iets lekkers.  
De hele wandeling is ca 4,5 kilometer lang. 
We starten onze wandeling bij Stichting Erfgoed Goirle "De Vyer Heertganghen" ( ’t Heem) het verzamel-
punt zal gemarkeerd worden met de Gôolse Geheimen vlag.  

Startpunt: ‘t Heem in Goirle Nieuwe Rielseweg 41-43, 5051 PD Goirle  
Tijd: 13:30 – 17:00 uur  
Prijs: € 10,- per persoon (inclusief koffie/thee met iets lekkers erbij) 
Maximaal aantal deelnemers: 30 

De Koerier, het kwartaalblad van Brabants Heem 

Klik hier om De Koerier nr. 93 (juni 2022), 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, juni 2022, nr. 17 

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. 

Monumentendag 

Op zaterdag 10 september is het Heemerf van 14.00 – 16.30 uur opengesteld voor bezoekers in het kader 
van Open monumentendag. In de Potstal is een fototentoonstelling over monumenten in Goirle en het 
heemerf zelf is ook als monument te bezichtigen. Het landelijke thema van Open monumentendag is 
duurzaamheid. Een specifieke uitwerking van dit thema is niet gerealiseerd maar kan bij de rondleidingen 
wel als aandachtspunt aan de orde komen.   

https://www.facebook.com/Stichting.Erfgoed.Goirle
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2022/07/De-Koerier-Nr93.pdf
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2022/06/ReuzenNieuwsbrief-17.pdf
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Onderhoud van het Heemerf (vacatures) 

Het heemerf vraagt continue allerlei onderhoudswerkzaamheden. 
Reparaties aan de gebouwen, schilderwerkzaamheden, aanpassin-
gen van de inrichting etc. Voor deze klussen en ook voor de steeds 
terugkerende 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 gebrui-
ken. 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.  

Op pagina 1 van deze nieuwsbrief zijn de mooie bloemenperken al 
even ter sprake gekomen. Die komen er natuurlijk niet vanzelf. Van-

daag willen we twee van de vrijwilligers die met veel inzet en kennis van planten dit moois onderhouden 
even in het zonnetje of zo u wilt in de bloemetjes zetten. 
 

= Nieuwe titels bibliotheek = 

In de afgelopen periode (april – augustus 2022) konden we de volgende titels aan de bibliotheek toevoe-
gen: 

- De verwondering van het maken. De bouwopleiding van gilde tot opleidiingsbedrijf. H.A.J. (Harry) Verhoeven, 

2007 
- Andreas Schotel Museum Esbeek. Peter Thoben, 2015 
- Buitenbeentjes maakten 146 jaar de dienst uit in de heerlijkheid Tilburg en Goirle. John van Erve, 2021 

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. Er zijn deze periode geen relevante zaken (voor-
werpen, foto’s, documenten) aan het heem aangeboden 
 

= Agenda = 

15 aug 2022 Herdenking fusillade Gijzelaars, 12.00 uur fusilladeplaats Gorp en Roovert 
28 aug 2022 Wandeling Gôolse Geheimen van 13.30-17.00; vertrek vanaf ‘t Heem 
10 sep 2022 Openstelling ‘t Heem in het kader van Monumentendag 
18 sep 2022 Familiedag in het kader van de week van het zilverbrein 
Sep. 2022  Excursie (middagsessie), vermoedelijk Turnhout; 
Okt. 2022  Lezing Textielindustrie Tilburg en Goirle (onder voorbehoud); 
Nov.2022  Rondleiding kerk Sint Jan Goirle Incl. klein orgelconcert (onder voorbehoud). 
 
 

- Ω - 
 

Figuur 11 Riet Raassing en Henny van Gool 
in de tuin langs de Nwe Rielseweg 


