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Special van de Heemkundige Kring met daarin 
onder andere de lotgevallen van café 
De Nijverheid en het verhaal van de Flora
In het weekeinde van 4 en 5 april wordt 
het vernieuwde Heemkundig Museum 
heropend en wordt een open dag aan de 
Goirlese bevolking en genodigden aange-
boden.

Eén van de programma-onderdelen van de 
open dag op zondag 5 april is de introductie 
van een special van “Rondom de Schuts-
boom”, het periodiek van de Heemkundige 
Kring “De Vyer Heertganghen”.

In deze special schetst gastschrijver Jan 
Kloks uit Molenhoek de ontwikkelingen en 
gebeurtenissen op de hoek Tilburgseweg 
– Molenstraat in Goirle tussen 1850 en 
1950.
Wat zoal op deze hoek in Goirle voorviel, 
bleek een afspiegeling te zijn van hetgeen 
zich voordeed in de “grote” wereld rondom 
ons.

De beschreven periode bestrijkt drie tijd-
perken:
• Het tijdperk van de mechanische en elek-
trische industrialisatie
• de periode van de Eerste Wereldoorlog en 
de recessie van de jaren dertig
• de periode van de Tweede Wereldoorlog 
en de jaren van wederopbouw.

Het is een lijvig boekwerkje met veel foto-
materiaal geworden waarin de resultaten 
van drie winters onderzoek en studie zijn 
verwerkt.

Aan de orde komen ontwikkelingen en ge-
beurtenissen rondom de weverij van Van 
de Lisdonk. Textielkoopman Van Ravels 
passeert de revue. Er werden vergeten 
documenten teruggevonden waardoor een 
gedetailleerde beschrijving van café De 
Nijverheid met vele afbeeldingen kon wor-
den opgenomen. De geschiedenis van N.V. 
Gloeilampenfabriek “Flora” die wordt be-
schreven, verschaft een feitelijk inzicht en 
veel aanvullende informatie over met name 
de Goirlese periode van deze fabriek. De 
oorlogsjaren en de activiteiten van de Flora 
Sport Vereniging komen uitgebreid aan de 
orde, waarbij ook de dilemma’s helder wor-
den benoemd. En er is een verrassend einde 
aan dit historisch overzicht. Het heeft te 
maken met een unieke Goirlese ondernemer 
die zijn stempel op deze bedrijvige hoek in 
Goirle drukte. 

Gedurende het onderzoek is een veelheid 
aan uniek materiaal tevoorschijn gekomen. 
Zo werd een originele Flora lamp in oor-
spronkelijke wikkel ter beschikking gesteld. 
Er kwamen verschillende unieke foto’s uit 
schoendozen en albums tevoorschijn, die 
in deze special worden opgenomen. Er kon 
een drie dimensionale reconstructie van de 
Flora panden worden gemaakt.

Bijzonder was de geste van Peter Wage-
makers. Peet was jaren de keeper van het 
kampioenselftal van FSV, het latere GSBW 
en is tot op heden nog een actief lid van 
GSBW. Hij hoopt volgend jaar zijn 70 jarig 
lidmaatschap van de club te vieren! Peet 
stelde de enig nog bestaande uitgave van 
“Flora Nieuws”, het clubblad van de Flora 
Sport Vereniging uit november 1947, ter 
beschikking. Deze uitgave werd eenmalig 
huis aan huis in Goirle verspreid met de 
bedoeling leden te werven.

Dit clubblad geeft een zo’n gedetailleerd 
tijdsbeeld van die periode, dat we beslo-
ten hebben om deze uitgave van “Flora 
Nieuws” gedurende de komende vier we-
ken integraal af te drukken. De informatie 
uit deze uitgave van “Flora Nieuws” vormt 
een bijzondere aanvulling op hetgeen in de 
special beschreven staat.

Het wordt zo afgedrukt dat u “Flora 
Nieuws” kunt uitknippen en later kunt be-
waren bij de special, die de titel meekreeg: 
“Mensenwerk, van dingen die voorbij-
gaan….”

Hierbij staan de eerste twee bladzijden 
afgedrukt.
Lees de Kerstwens van de Geestelijk Advi-
seur van de FSV. U ziet het Rijke Roomse 
leven voor uw ogen herleven. Er werden 

Kerstpakketten naar Goirlese soldaten in 
Nederlands Indië verstuurd. In een artikel 
spoorde de “Ambtenaar Lichamelijke Opvoe-
ding en Sport buiten Schoolverband in de 
Kring Tilburg” de Goirlese ouders aan om 
toch vooral bij een Katholieke club te gaan 
sporten. Hij stelde o.a. dat het “de eerste 
taak van de sportvereniging is om volwaar-
dige Katholieken en daardoor nuttige leden 
van de samenleving te vormen.” Er werd 
een nieuw redactielid voor jeugdzaken 
benoemd die al van de verkennerij bekend 
was. Zijn naam: Wim van Boxtel. Tot slot 
beschreef de voorzitter van de Brabantse 
Kring het Goirles cultureel leven als een 
bijdrage aan “het afschudden van minder-
waardigheidsgevoel van Brabanders.” Echt 
waar en u kunt het zelf allemaal nog eens 
lezen.

De oudere Goirlenaren onder u kunnen nog 
eens genieten van de namen van de spon-

soren op de advertentiepagina van “Flora 
Nieuws” die we deze week ook afdrukken.

In de komende drie weken worden iedere 
keer twee bladzijden afgedrukt die u kunt 
verzamelen. U kunt dan artikelen lezen van 
de hand van Jee Vanee, kennis nemen van 
lokale praat, het Flora clublied laten herle-

ven, alles over de sport en over de toneel-
activiteiten vernemen, de aankondiging van 
het overlijden van een kameraad herlezen, 
kennis nemen van de geheimen over sport 
en voeding en u kunt lezen hoe de Flora 
mensen een Bonte Avond organiseerden.

Wij wensen u veel leesplezier! 
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Kapelconcert met het 
Athena strijkkwartet
Op zondag 15 maart zal het Athena strijkkwartet het laatste Kapelconcert van dit seizoen 
geven in de kapel van CC Jan van Besouw in Goirle. 

Het Athena Quartett onder aanvoering van de 
bekende Nederlandse violiste Saskia Viersen be-
staat uit vier vrouwelijke topmusici met Berlijn 
als thuisbasis. Het kwartet was prijswinnaar op 
het Internationale Concours de Genève en won 
het Internationale Joseph Joachim Kammermusik 
Concours in Weimar. Naast regelmatige radio-op-
names verschenen tevens twee cd-opnames van 
het kwartet, o.a. met werken van Mendelssohn, 
Prokofjev en Kurtág.

Het Athena Quartett geeft veelvuldig concerten 
in Nederland, Duitsland en andere Europese 
landen en is een graag geziene gast op interna-
tionale festivals. Naast premières van Manfred 
Trojahn, Hans Zender, Juliane Klein en anderen, 
zal het Athena Quartett dit seizoen onder meer 
drie kwartetten van Pascal Dusapin in de Philhar-
monie van Essen spelen en, in de serie ‘Weense 
klassieken’ van de Doelen in Rotterdam, drie 
Mozart kwartetten. In Goirle staan twee strijk-
kwartetten van Haydn en Mendelssohn op het 
programma.

Het concert begint om 12 uur en de entree be-
draagt 9 euro.

Jeugdbrandweer Goirle 
organiseert landelijke halve finale 
jeugdbrandweerwedstrijden

Ieder jaar worden er op verschillende locaties in Nederland wedstrijden gehouden voor 
de jeugdbrandweer  uit alle streken van het land.

Zaterdag 20 juni 2009 organiseert  de Goirlese jeugdbrandweer 1 van de 2 halve finales 
jeugdbrandweerwedstrijden.
31 Ploegen uit heel Nederland komen die dag naar Goirle.
De wedstrijden zijn verdeeld over 3 objecten:
1 object junioren lage druk
1 object aspiranten lage druk
1 object aspiranten hoge druk.

De objecten worden nog geheim gehouden tot op de dag van spelen, dit i.v.m. de wed-
strijdregels.
Wilt u weten waar de wedstrijden gehouden worden, dan kunt u op 20 juni contact opne-
men met de kazerne Goirle

Namens de begeleiders jeugdbrandweer Goirle
 

Contractpensions-djangan loepah!

Wegens groot succes 
geprolongeerd
CONTRACTPENSIONS Djangan Loepah! 
Regie-debuut van de in Goirle woonachtige film-
maker/producent Hetty Naaijkens-Retel Helm-
rich.

Op elke zondagochtend in maart om 11.00 uur 
zal de documentaire CONTRACTPENSIONS nog 
te zien zijn in Filmfoyer Tilburg. Onlangs be-
leefde deze film zijn landelijke premiere in een 
uitverkocht Tuschinsky in Amsterdam en 3 an-
dere Pathe-theaters in Den Haag, Rotterdam en 
Groningen. Alle vertoningen van januari tot en 
met februari in de filmfoyer Tilburg waren uit-
verkocht.

De film ging in voorpremiere tijdens het Ne-
derlands filmfestival in Utrecht . “Deze film 
geeft, juist door het persoonlijke karakter, een 
ontnuchterend duidelijk beeld van de lange en 
pijnlijke weg die, zo goed als alle Indische mensen 
(300.000!), hebben afgelegd voor ze zich in Ne-
derland als bevolkingsgroep geaccepteerd wisten. 
Het heeft mij enorm aangegrepen.”, aldus Ernst 
Jansz die zich onder de toeschouwers bevond.
Contractpensions - Djangan Loepah! is de nieuw-
ste film van Scarabeefilms, het  Goirlese produc-
tiebedrijf dat al eerder belangrijke filmprijzen 
won met o.a. de films over het leven in het he-
dendaagse Indonesië: Stand van de Zon (2002) en 
Stand van de Maan (2005).

Contractpensions
Na de Tweede Wereldoorlog waren (Indische) 
Nederlanders gedwongen Indonesië te verlaten. 
De meerderheid werd in Nederland opgevangen 
in zogenaamde contractpensions. Zo ook hier in 
Brabant. De verschillen in de tijdelijke onderko-
mens waren erg groot: naast opvang in gewone 
pensions en hotels werden Indische gezinnen ook 
opgevangen in het Koninklijk paleis het Loo en in 
kamp Westerbork.

Contractpensions – Djangan Loepah! is zeer her-
kenbaar voor Indische Nederlanders en een ware 
openbaring voor andere kijkers. De film probeert 
aan de hand van verhalen van diverse betrok-
kenen dit stukje geschiedenis te ontrafelen. Door 
de aanstekelijke humor van de geportretteerden 
wordt de film nergens te zwaar. De interviews 
worden afgewisseld met verhelderende filmjour-
naals en prachtige, pas ontdekte en nooit eerder 
vertoonde filmbeelden van het leven in Indië van 
vóór de oorlog. De ervaringen van de Indische Ne-
derlanders destijds, zijn ook zeer herkenbaar voor 
andere groepen in onze huidige samenleving.

Op zo 1, zo 8, zo 15, zo 22 en zo 29 maart zal 
deze documentaire vertoond worden in Filmfoyer 
Tilburg (Schouwburg).
De aanvangstijd is steeds 11.00 u. (ochtendvoor-
stelling) Meer informatie en fragmenten van de 
film kan men vinden op www.contractpensions.
nl. 

Vooraf reserveren (wordt aanbevolen) via het 
telefoonnummer van Theaters Tilburg: 013-
5432220.



GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 MAART 2009 PAGINA 21

Special van de Heemkundige Kring met daarin onder andere de 
lotgevallen van café De Nijverheid en het verhaal van de Flora (2)
In het weekeinde van 4 en 5 april wordt het vernieuwde Heemkundig Museum heropend 
en wordt een open dag aan de Goirlese bevolking en genodigden aangeboden.

Eén van de programmaonderdelen van de 
open dag op zondag 5 april is de introductie 
van een special van “Rondom de Schuts-
boom”, de periodiek van de Heemkundige 
Kring “De Vyer Heertganghen” uit onze 
gemeente. 
De special draagt de titel “Mensenwerk, 
over dingen die voorbij gaan….” In deze 
bijzondere uitgave worden de ontwikkelin-
gen en gebeurtenissen op de hoek Tilburg-
seweg – Molenstraat in Goirle tussen 1850 
en 1950 belicht. Eén van de paragrafen 
behandelt de geschiedenis van de N.V. 
Gloeilampenfabriek Flora, die van 1933 tot 
1951 in Goirle was gevestigd. 

De Flora Sport Vereniging FSV gaf een club-
blad uit met de titel  “Flora Nieuws.” Vorige 
week drukten we de eerste twee bladzijden 
af van “Flora Nieuws” uit december 1947. 
Deze week publiceren we de bladzijden drie 
en vier van dit clubblad. 
U kunt in een artikel van de hand van JEE 
VANEE  lezen dat de kontakten met “Flora- 
militairen in Indië of waar ook ter wereld” 
in die tijd per brief in stand werden gehou-
den. En brieven waren weken onderweg. De 
zojuist aangestelde redacteur voor jeugd-
zaken, Wim van Boxtel, schreef zijn eerste 
bijdrage voor de jeugdhoek. Op de volgende 
bladzijde leest u over een pedagogische 
cursus voor bestuursleden en leiders van 
Katholieke Sportverenigingen die in Tilburg 
werd gegeven. JEE VANEE gaf in goed Goi-
rles dialect het laatste verenigingsnieuws. 
Voor oudgedienden onder u staat het Flora-
clublied afgedrukt. Wim van Boxtel dichtte 
de woorden voor dit lied. Oud Floranezen 
die het clublied nog kunnen zingen kunnen 
zich melden bij de redactie van Goirles Be-

lang. Zij kunnen op 5 april rekenen op een 
gratis kopie van de special “Mensenwerk, 
over dingen die voorbijgaan….” die dan 
wordt geïntroduceerd. 

De foto van de week laat één van de FSV 
dameshandbal elftallen zien. Van links 
naar rechts herkent u: Nel van Herk, Lenie 
Buuster, Joke Coenraad, Coosje van Nue-
nen, Jo Vermeer, Lenie (Wagemakers) – van 
der Zande, twee onbekende dames en Joke 
Heestermans. Deze foto is rond 1940 op 
de sportvelden van de FSV genomen. Deze 
waren gelegen op het voormalige TWEM 
terrein aan de Tilburgseweg. In die tijd wa-
ren sportactiviteiten voor dames zeker niet 
algemeen geaccepteerd.

De extra bijlage gaat deze week over hoe 
de directie van Gloeilampenfabriek “Flora” 
tegen haar positie in de markt aankeek.
Dit is één van de bijzondere vondsten die in 
dit project werden gedaan. Toen de periode 
van de Tweede Wereldoorlog werd onder-

zocht, werd dit document bij het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het 
NIOD van Dr. Lou de Jong in Amsterdam, 
in één van de mappen van de Duitse bezet-
ter aangetroffen. In die map zat en zit maar 
één enkel blad. Het is een kalenderblad van 
mei 1942. De kalender was een uitgave van 
de Vereniging Nederlandsch Fabrikaat. Op 
de bovenste helft van de voorzijde stond 
een aquarel van de hand van W.F. Dupont. 
Het was een afbeelding van de productiehal 
van Flora aan de Molenstraat in volle wer-
king. De onderzijde van de voorkant toont 
de dagen van de eerste twee weken van mei 
1942. Oud medewerkers hebben bevestigd 
dat de fabriek er inderdaad uitzag zoals op 
de aquarel staat afgebeeld. Een bijzondere 
vondst, omdat dit tot nu de enige afbeelding 
van het interieur van de fabriek is die het 
onderzoek heeft opgeleverd. Op de achter-
zijde van het kalenderblad staat een door de 
Flora directie opgestelde “wervende” tekst 
afgedrukt, die we hier in zijn geheel weer-
geven. U kunt hierin lezen dat de schrijvers 
van de tekst Flora positioneerden als de 
gloeilampenfabriek die naast Philips “wel 
één van de meest betekenende is.” (!)

Naar de reden dat dit document door de 
bezetter werd bewaard kunnen we alleen 
maar gissen. Eén van de mogelijkheden kan 
zijn, dat de tekst bij het Rijksinkoopbureau, 
door de bezetter omgedoopt tot Zentral 
Auftragsstelle, de ZAST, is terecht gekomen 
en dat de inhoud van het document heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van een 
verbinding met een Duitse gloeilampenfa-
briekje in Berlijn. Maar zeker is dat niet.
Van de verdere ontwikkelingen met het 
Duitse bedrijf kunt u in de special “Men-
senwerk, van dingen die voorbij gaan….” 
kennis nemen. 

De bladzijden die we volgende week publi-
ceren geven een indruk van de vele sportie-
ve en sociale activiteiten die door de Flora 
Sport Vereniging werden georganiseerd. 
Ook kunt u lezen hoe men een overleden 
kameraad herdacht.
Wij wensen u weer veel leesplezier.

Ingezonden meningen van de 
lezer
 Opname van ingezonden stukken be-
tekent niet dat de redactie het met de 
strekking van deze stukken eens is. Zij 
vallen onder volledige verantwoording 
van de inzender. Ook kunnen deze in-
gekort weergegeven worden. Naam en 
adres is altijd bekend bij de redactie. 

Riel aan zet
Ik heb iets 
met “kaaien”
In 2000 kwamen wij in Riel wonen. Wan-
neer mijn zwerfkei voor de deur wordt 
gelegd, merkt mijn buurman op, dat die kei 
nu wel uitgezworven zal zijn. Die zwaarge-
wicht van zo’n 300 kg ligt al 50 jaar trouw 
bij mijn voordeur. Die voordeur bevond zich 
in mijn kindertijd in Alphen en daarna op 
verschillende plekken in Goirle. 

In het Riels buitengebied lagen en liggen 
nu nog heel veel keien. Sinds een andere 
buurman mij vertelde, dat bij volle maan de 
zwerfkeien naar boven komen, is het mijn 
hobby om mooie exemplaren te zoeken.
Ik vond het dus een geweldige vondst, 
dat wij woensdag bij de eerste iDOP-bij-
eenkomst met Rielse kaaikes werden ont-
vangen. Een specialiteit van onze bakker 
v.d.Bruggen. Deze Rielse kaaikes hebben 
er zeker voor gezorgd, dat er door ons Rie-
lenaren veel positieve inbreng naar voren 
kwam. Deze eerste bijeenkomst leidt hope-
lijk tot goede ontwikkelingen, voor jong en 
oud, ook op woongebied. We denken verder 
aan een fraaie Leijbron, een mooi dorpsplein 
en een moderne brede school.

Deze Brede School hoort in een mooie 
groene omgeving. Al deze facetten hebben 
te maken met ”ontmoeten” en wij willen 
ook duidelijk betrokken zijn.

Er werd nog lang en gezellig gesproken over 
de plannen. Onze Burgermoeder mag trots 
zijn op haar”kleintje”Riel. 
Ik zat ‘s nachts op mijn steen (sleutel ver-
geten?) en zag een uil in de volle maan over 
‘t Riels Laag glijden. Ook hij vindt het hier 
goed toeven.

Marja de Jong
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Ingezonden meningen van de lezer
Opname van ingezonden stukken be-
tekent niet dat de redactie het met de
strekking van deze stukken eens is. Zij
vallen onder volledige verantwoording
van de inzender. Ook kunnen deze in-
gekort weergegeven worden. Naam en
adresisaltijdbekendbijderedactie.

Publiek debat??
Een wassen neus!!! 2
Nudegemeentedehandschoennietheeft
opgepaktennietdez.g.huiskamergesprek-
kenorganiseertdoortezorgenvoorruimte,
een voorzitter en vooral een ervaren, niet
belanghebbendenotulistnogenkeleopmer-
kingen.DeopdrachtvanhetcollegevanB.&
W.aandein2003ingesteldecommissievan
de Wildenberg luidde: ontwerp een groot
leeg(amroc.s.slopen)Kloosterplein.Naveel
inzetvanvelenroldenertweeplannenuit
de bus( rapportage ontwikkelingsrichting
voor een “groot” Kloosterplein, jan.2008)
uitgaandevandatlegeplein,dusmetsloop
vanallebebouwing.Hetplanisletterlijkin
delablijvenliggenmetalsargument,datde
commissiehetnieteenskonworden,maar
derealiteitwasdatdeVriesdeplannenvan
tafelveegdeomdaterzowiezogeengeld
zou zijn voor een leeg plein. Wie schetst
destommeverbazingbijvelen,datWEER,
jawel,eenbureauvanbuiten,nbeenland-
schaps-architectenbureau met VIER plan-
nen komt, dwz slechts een invulling geeft
aanhetbovenstestukjevanhetplein,het
z.g.puzzelstuk.Uitzo’nhalfzachtvoorstel,
waarinooknogNIETeenswordtuitgegaan
van de bestaande kadastrale kaart, maar
alvast een groot gebouwencomplex invult,
waarovernoggeenplannenzijn ingediend
en op niet bestaande rooilijnen. Aan de
opdracht: ontwerp een groot Kloosterplein
EN een goede verbinding van het winkel-
centrummethetcc.JanvanBesouwisniet
voldaan.Bovendien is ergemakshalvevan
uit gegaan,dat villa Sperber deel uitmaakt
van dat grote Kloosterplein. Er is op dit
moment geen enkel zicht, dat dat ook zal
gebeuren,dituitgangspuntisduseenfalsi-
ficatie.Behalvede4schetsontwerpenvoor
een DEEl van het plein komen er nu dus
ookevenveelplannenalshetaantalhuiska-
mergesprekken.Strakskomenermisschien
wel11!plannenuitdebus!Hoewel inhet
verslagvandegemeenteraaddd.23-9-2008
duidelijkstaat,datalleoptiesnogopenzijn
kanvanEijkerenblijzijn,wanthijheeftal
lang voordat die huiskamergesprekken be-
ginnendeargumenteninhuisomzijneigen
zindoor tedrijvenwant:DECOMMISSIES
KONDEN HET NIET EENS WORDEN!!! De
drukvandewoningstichting“projectontwik-
kelaar”kanhijtochnietweerstaan(complex
deWildert-jeugdgebouw).Latenwehopen
op een goede financiele onderbouwing om
toch tot een mooi Kloosterplein te komen.
Alleen al de vervangingswaarde van de
nog aan te kopen en te slopen gebouwen
overschrijdtverrede1.800.000euro,dienu
beschikbaarzijn.

MarijkeHuberts

Heropening van het 
streekmuseum voor Goirle e.o. 
‘De Schutsboom’, Nieuwe Rielseweg 41 – 43 te Goirle

AandeNieuweRielseweginGoirleligt,enigszinsverscholen,hetheemerf“DeSchuts-
boom”.Naasteenoudwevershuisjetreftueraan:eenpotstal,eenkarloods,eenBrabantse
langdeelschuureneenmuseum,allengelegenaaneenboerenerfeneenheemtuin.Het
beheervanditcomplexberustbijdeHeemkundigeKringGoirle“DeVyerHeertganghen”,
eenstichtingmetruim300deelnemersentientallenvrijwilligers.Naasthetbeheeren
onderhoudvanhetheemerfhoudtdekringzichbezigmet:

- debevorderingvandestudievande
 heemkunde,zoalsarcheologie,geolo-
 gie,historie,folklore,taal
- hetorganiserenvantentoonstellingen,
 lezingenenexcursies
- deondersteuningvanbelangstellen-
 den,waaronderscholen
- deuitgavevaneenperiodiek
 “DeSchutsboom”
- hetarchiverenvanrelevante
 informatieenstukken

Bijdezeactiviteitenspeelthetmuseumeen
centralerol.Hetomvateenarcheologische
verzameling,historischevoorwerpen,oude
gebruiksvoorwerpen,curiosaendevotiona-
lia.Hetgeheelgeefteengoedoverzichtvan
de ontwikkeling van Goirle en de manier

waaropdemensen indeze streekvroeger
leefdenenwerkten.Indeloopdertijdnam
het aantal voorwerpen toe. Er ontstond
ruimtegebrekenhetinterieurwerdsteeds
minder uitnodigend. Een ingrijpende ver-
bouwingwasdeenigemogelijkheidomtot
verbetering van kwaliteit en toegankelijk-
heid te komen. De conservator van het
museum,HansvanGorp,maakteeenher-
inrichtingsplanenbijbehorendemaquette.
De Brabantse Museumstichting verstrekte
een subsidie enmet inzet van eigenmid-
delen werd het mogelijk het plan uit te
voeren.Intweefasen(tweewinters)werkte
eengroepvrijwilligersaaneennieuwinte-
rieur.Dezeklusisnugeklaardenerwordt
nu gewerkt aan het op een aantrekkelijke
wijzepresenterenvandecollectie.

Vaneensombere,overvolleverzamelplaats
vanobjecten ishetmuseumgewordentot
eenlichte,overzichtelijkeenzeerverzorgde
ruimte, waar belangstellenden zich kun-
nenverdiepen inallerleiaspectenvanhet
Goirlese verleden. Het is onvoorstelbaar
watermetbeperktemiddelen,ookdankzij
materiëlebijdragenvanenkelesponsors,tot
standisgebracht.

Opzaterdag4aprilvindterom14.00uur
in de heemschuur een feestelijke bijeen-
komstplaats,waarnadeburgemeestervan
Goirle,mevr.M.G.Rijsdorp,meteenbijzon-
dere openingshandeling het gerenoveerde
museumweeringebruikzalstellen.
Op zondag 5 april is het gehele heemerf
endenaastliggendemolen“DeWilde”van
11.00 tot 17.00 gratis toegankelijk voor
iedereen.Naastuitgebreideinformatieover
hetheemenheemkundevindenerdiverse
activiteitenplaats:eenboerenovertrek,een
demonstratiebeeldhouwen,eenbeeldenex-
plosie in schuuren tuinenoptredensvan
hetshantykoor“Nooittewater”.Tevenszal
heteersteexemplaarvaneenspecialeuit-
gavenvanhetperiodiek“DeSchutsboom”
worden overhandigd aan de schrijver, de
heer J.Kloks.Hijheeft zeerminutieusde
geschiedenis de lampenfabriek “Flora”
beschreven en daarmee een belangrijke
bijdragegeleverdaandegeschiedschrijving
vanGoirle.

JubileumconcertMarieChristien

‘Marie Crescendo’ 
in Goirle
Het is alweer ruim 12,5 jaar geleden dat
zangeresMarieChristienhaareerstealbum
uitbrachtendaarompresenteertzeopdon-
derdag9aprila.s.eenheusjubileumalbum
inSCCJanvanBesouwinGoirle.“Opmijn
vier eerste CD’s staan voor mij veel dier-
bare liedjes, die ik nog altijd graag zing,
maar omdat de oorspronkelijke albums al
eentijdjenietmeerwordenbijgeperst,zijn
zenietmeer tekrijgen.Daarwilde ikwat
aan doen en daarom hebben we de beste
veertien nummers van toen in eigentijds
arrangement opnieuw opgenomen” zo legt
MarieChristien uit. Sinds twee jaar maakt
zegeendialectalbumsmeerendaaromzijn
alle liedjes ook omgezet naar het Neder-
lands.“Heerlijkomdienummersvanafnu
ineenmoderneversietezingen.Metrecht
hetbestevantoen,gezongenmetdestem
vannu!”aldusdeenthousiastezangeres,die
eraantoevoegtdatdejubileum-CDooknog
tweenieuweliedjesbevatpluseenbonus-
DVDmethaarvijfmeestrecentevideoclips.
Depresentatievan‘MarieCrescendo’begint
donderdag9aprilom14.30uur.Reserveren
via0413274250of0135347983ofviawww.
mariechristien.nlOfkaartverkoopop2april
van10.00utot12.00uinFoyerC.C.Janvan
Besouw.Meerinformatieistevindenopde
websitewww.mariechristien.nl
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Special van de Heemkundige Kring met daarin 
onder andere de lotgevallen van café 
De Nijverheid en het verhaal van de Flora. (3)
Vorige week drukten we 
de bladzijden drie en 
vier van “Flora Nieuws” 
uit december 1947 af. 
Er zijn twee ex-Florane-
zen bekend die het Flora 
lied nog kunnen zingen. 
Zij ontvangen bij de in-
troductie op 5 april een gratis exemplaar van de special “Mensenwerk, over dingen 
die voorbijgaan….”

Deze week volgen de bladzijden vijf en zes van dit clubblad. Trainer Moonen schreef 
in een artikel over clubliefde. De voetbaluitslagen stonden afgedrukt; het derde elftal 
van R.K.F.S.V. won maar liefst met 9 – 1 van Velocitas 3! Er volgde een verslag van 
gespeelde dameshandbal wedstrijden en u kunt de wetenswaardigheden rondom 
Flora atletiek lezen. De trainers richtten zich met een stichtend woord tot de leden 
over het deelnemen aan trainingen. 

De Flora toneelclub “Florato” had de ene uitvoering nog niet achter de rug of er 
werd al weer voor de volgende voorstelling gerepeteerd. De P.P.C., wie weet overi-
gens waar deze afkorting voor stond, moedigt leden aan om nieuwe leden te werven; 
“op naar de 500 leden!”

Tot slot roept A. van den Dobbelsteen de secretaris van de Nederlandse Katholieke 
Sportbond de katholieken op om vooral katholieke sportverenigingen te steunen. U 
leest het allemaal in de bijlagen.
Geïnteresseerden kunnen deze bladzijden 
bewaren. Samen met voorgaande en nog 
volgende publicaties vormen zij een bij-
zondere aanvulling op de informatie uit de 
special die de Heemkundige Kring 5 april 
zal introduceren.

Volgende week volgen de laatste bladzijden. 
Het is een affiche met de aankondiging 
van een “extra hoogstaande” Flora Bonte 
Avond die de R.K.F.S.V. op 3 april 1948 aan 
haar leden en donateurs in zaal “de Linde” 
(Backx) aanbood. Op de achterzijde zult u 
weer een artikel voor Flora militairen in den 
vreemde aantreffen. Daarin kunt u onder 
andere lezen dat ook zij “Flora Nieuws” toe-
gestuurd kregen. Ook kunt u kennis nemen 
van de geheimen van sport en voeding. 
In een leuk interview van Wim van Boxtel 
komt Joke Vaes aan het woord. En de ge-
boorte van een meisje met de naam Magda 
wordt aangekondigd.

Deze week drukken we ook een foto van 
enkele leden van de Flora toneelvereni-
ging in vol ornaat af. Emily Stabel stelde 
deze foto ter beschikking. Tot nu toe zijn 
herkend, van links naar rechts: Th. van 
Gestel - Kaethoven, Sjaak Stabel, twee 
onbekende dames en Lies van Gestel. Lies 
van Gestel werd in de kringen van de Flora 
Toneelvereniging en ver daarbuiten ook wel 
“Miss Hollywood” genoemd. De foto laat op 
overtuigende wijze zien waarom Lies die 
eretitel droeg.

De toneelgroep was een onderafdeling van 
de R.K.F.S.V. en bestond uit de volgende 
leden: Jan Krah, bedrijfschauffeur bij Flora, 
Cees van den Berk, Jos van Erven, Nel 
Coenraad, Cor Coenraad, Gerrit van Laar-
hoven, Cees van Loon, Jo Büster, J. Vrijs-
sen, Nico van den Heuvel, Joke Stabel, Th. 
Van Gestel – Kaethoven, Antoon Lemans de 
drukker, Nico Raaijmakers, Ton Koolen, Piet 
van de Lisdonk en H. van Erven die toen 
regisseur was. De toneelcommissie bestond 
uit: voorzitter Jos van Erven, secretaris was 
Piet van de Lisdonk, Antoon Lemans  en 
Wim Röther waren bestuurslid en Th. Van 
Gestel – Kaethoven was ere-lid. 

Iedere sporttak van FSV had net als de to-
neelvereniging, een eigen bestuurscommis-
sie. Daarboven stond het algemeen bestuur 
van de R.K.F.S.V. dat in 1948 bestond uit: 
geestelijk adviseur pastoor Pessers, voorzit-
ter Frans van den Heuvel, vice-voorzitter 
G. Laarhoven die ook leider van het dame-
shandbal was, secretaris-penningmeester 
Nico van den Heuvel, tweede secretaris 
Dré Verkerk en de commissarissen Jo van 
Erven, A. Obbens, F. van Breda, Wim Röther 
en M. Pilzecker.

GSBW-ers herkennen onmiddellijk de naam 
van Wim Röther die tussen 1950 en 1964 
voorzitter en daarna erelid  van GSBW was. 
Hij nam met zijn bestuur de uitdagende 
taak op zich om de vereniging na het ver-
trek van Flora uit Goirle nieuw leven in te 
blazen. En met veel succes.

Veel leesplezier.

Enkele leden van de Flora toneelvereniging
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Special van de Heemkundige Kring met daarin onder andere de 
lotgevallen van café De Nijverheid en het verhaal van de Flora. (4)
Hier zijn de laatste twee bladzijden die 
uw verzameling van Flora memorabilia 
compleet maken.

In voorafgaande weken hebben we de 
zes bladzijden gepubliceerd die samen 
het clubblad van de Sport Vereniging 
van de N.V. Gloeilampenfabriek Flora 
uit november 1947 vormden. Deze 
week volgt het affiche dat een Bonte 
Avond aankondigde. De avond was 
tevens een hulde aan Flora militairen 
die uit Nederlands Indië waren terug-
gekeerd. Het zal ongetwijfeld een 
gezellige avond met ontspanning en 
vermaak zijn geweest. Wie kent nog 
de namen van de vier Floranezen van 
de acrobatenploeg? De achterzijde van 
het affiche werd gebruikt om nog een 
bericht over Flora-militairen “in Indië 
of waar ook ter wereld” af te drukken. 
Wim van Boxtel had een interview met 
het toen nog piepjonge jeugdlid Joke 
Vaes. Joke Vaes zou later enige jaren 
voorzitter van de Eerste Judo Club Goi-
rle worden om rond 1964 Wim Röther 
als voorzitter van GSBW op te volgen. 
Ook werd in een advertentietje van 
de geboorte van Magda kond gedaan. 
Magda werd op 1 maart 1948 geboren 
en was dochter van vader en moeder 
W. van Boxtel-Laureijsen en zusje van 
Brord.

We hebben ervoor gekozen om deze 
week de wervende tekst op de achter-
zijde van het kalenderblad af te drukken 
dat in het tweede artikel werd beschre-
ven maar toen niet kon worden ge-
plaatst. Het is een kalenderblad van mei 
1942. De kalender was een uitgave van 
de Vereniging Nederlandsch Fabrikaat. 
Op de voorzijde stond een aquarel van 
de hand van W.F. Dupont. Het was een 
afbeelding van de productiehal van Flora 
aan de Molenstraat in volle werking.
In de tekst kunt u lezen hoe de directie 
van Gloeilampenfabriek “Flora” tegen 
haar positie in de markt aankeek. De 
schrijvers omschreven Flora als de 
gloeilampenfabriek die naast Philips 
“wel één van de meest betekenende is.” 
(!) Het is een opmerkelijk document dat 
een waardevolle aanvulling vormt op de 
informatie over de Flora zoals die in de 
special “Mensenwerk, over dingen die 
voorbijgaan…” te lezen zal zijn.

Ter afsluiting van deze serie over de 
sociale en sportieve activiteiten van de 
N.V. Gloeilampenfabriek Flora, tonen 
we nog twee bijzondere foto’s uit de 
schoenendoos van Peter Wagemakers. 
Zij laten het FSV-elftal zien dat op 15 
februari 1950 kampioen van de derde 
klasse C van de KNVB werd. Op één van 
de foto’s staat de FSV voorzitter Frans 
van den Heuvel bij het kampioenselftal. 
De tweede foto is zeker zo belangrijk. 
In die tijd waren de FSV sportvelden op 
het voormalige TWEM terrein gelegen. 
De thuisbasis voor de sporters was café 
“De Twem.” En tante Truus Brender, 
uitbaatster van de Twem, betekende 
veel voor FSV-leden. Het kon dan ook 
niet anders of zij moest ook pronken met 
het kampioenselftal. Het kampioenselftal 
zoals op de foto met tante Truus te zien 
is, bestond uit, onder van links naar 
rechts: Wil Stabel, Tiny Verhagen, in 
het zwart de keeper Peet Wagemakers, 
Chrisje van Nuenen en Jos Brok. Boven 
van links naar rechts: Tante Truus, 
Kees Broers die ook wel “de Saks” werd 
genoemd, dan een onbekende, Janus 
Buuster, Jantje (Sooike) de Wit, Jan 
Smits, Ben Verdonk en Sam Wassing. Op 
de foto ontbreekt Henri Smits.

Hiermede beëindigen we deze serie van 
vier publicaties die we in aanloop naar 
de open dag van de Heemkundige Kring 
aanstaande zondag hebben opgenomen. 
Eén van de programma-onderdelen van 
de open dag op zondag 5 april is de in-
troductie van de special “Mensenwerk, 
over dingen die voorbijgaan….” Het 
Heemmuseum en het Heemerf zijn van-
af half twaalf geopend. De presentatie 
van het boekje begint rond drie uur. En 
er is nog veel meer te zien en te doen.

Het wordt een gezellige bijeenkomst 
waar u allen van harte welkom bent.

We hopen u 
met deze publicaties 

een plezier 
te hebben gedaan.
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