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We tellen terug naar het jaar 370 na Christus. De vroegere beschrijvin-
gen spreken over het gebied 'Deusone' wat ongetwijfeld voor Diessen
staat, deel uitmakend van het Romeinse rijk. Er woonden allerlei stammen
waaronder Saksen en Franken. Er wordt letterlijk beschreven hoe in dat
jaar de Romeinen 'te Deusone in het land der Franken' een Saksische
stam in de pan hebben gehakt. Bewoning van het gebied wordt daarmee
officieel vastgesteld.

Alles in samenwerking met de lokale verenigingen
We spreken met enkele leden van de speciaal opgerichte Stichting
'Diessen 1650'. Ine en Emile Gimbrère, Leon van Bijsterveldt en Gerard
Ramaekers zijn blij dat de voorlichtingsavond goed bezocht is. Onder het
motto 'Als je jarig bent zou je dat het liefst met zoveel mogelijk mensen
vieren' hadden zij de bestuursleden van verenigingen uitgenodigd. Gerard
: "Met zo'n veertig belangstellenden kwamen er allerlei ideeën en mooie
kruisbestuivingen naar voren." Ine vult aan: "We wilden beslist niet 
kopiëren wat er destijds georganiseerd is. Dat was echt groots en zou -
nog los van het financiële aspect - vanuit meerdere opzichten niet meer
mogelijk zijn. Aanhaken bij de activiteiten die in 2020 op de agenda staan
en daar een 1.650-jarige inkleuring aan geven is ook al mooi." Emile geeft
enkele voorbeelden: "Kijk, zo'n Potvis-kwis kun je natuurlijk prima in dat
teken organiseren en het nieuwjaarsconcert van de harmonie leent zich
daar ook goed voor. We gaan een wandelapp uitbrengen samen met >>>

Diessen maakt zich op voor 
1.650-jarig jubileum

Stichting Diessen 1650

In 2020 bestaat Diessen 1.650 jaar. Het betreft de voormalige gemeente Diessen, dus met de kernen Haghorst en Baarschot.
Het zal niet zo'n megaspektakel worden zoals bij het 1.625-jarig bestaan, maar niettemin wordt het een bijzonder jubileum-
feest. Het gehele jaar door zijn er activiteiten gepland met het feestweekend van 11, 12 en 13 september als hoogtepunt.
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de fotostichting Diessen die in dat sep-
temberweekend gelanceerd zal worden.
Tijdens de route krijg je allerlei historische
informatie, maar bijvoorbeeld ook van de
kunstwerken die je passeert." Leon meldt
dat ernaar gestreefd wordt voor alle leef-
tijdsgroepen wat op touw te zetten: "Voor
de basisschoolkinderen zijn er leuke activi-
teiten te bedenken via de regeling
'Museum-schatjes' zoals een bezoek aan
het prehistorisch dorp. Ook Jong Neder-
land en Kindervakantieweek (KVW) zijn
enthousiast om iets in historisch opzicht
te organiseren. En het 'tonpraoten' zal in
een ander jasje worden gestoken."

Denk en doe mee
De werkgroep bestaat, naast het genoem-
de viertal, uit Jac Linnemans (initiatiefne-
mer), Kim van Korven, Marian van de
Biggelaar, Jan van Gils, Henriëtte Timmer-

mans en Hein van der Sanden. Er zijn twee ambassadeurs van de stichting: burgemeester Ryan Palmen en notaris Inge
Arts. Emile: Met beiden zijn we erg blij. De voortreffelijke medewerking van Inge wordt zeer gewaardeerd. Ook de
burgemeester was van meet af aan enthousiast. We hebben een gemeentelijke subsidie toegezegd gekregen. Er han-
gen uiteraard kosten aan het lanceren van een website en een logo." Leon: "De kleuren blauw-geel refereren aan het
oude gemeentewapen evenals de beker. Daarnaast zie je een Romeinse figuur afgebeeld. Emile en ik werden door de
burgemeester uitgenodigd om samen de 'Brabantsedag' in Heeze te bezoeken. Daar was de wagen van  'Hercules'
geweldig uitgevoerd en zelfs eerste prijs kanshebber." Bij het afscheid van burgemeester Palmen zorgde Leon voor
een voorproefje op het jubileumjaar. Hij kroop in de huid van Julius Caesar en sprak zo de burgemeester toe.
Uiteraard komt er ook in muzikaal opzicht nog een 1.650-initiatief. Dat zal dan in een aansprekend genre worden uit-
gevoerd. Het jubileumfeest in september wordt gehouden in de tent op de gildeweide die daar zal blijven staan na de
kermisdagen. Alle inwoners van Diessen, Haghorst en Baarschot worden uitgenodigd om mee te denken en mee te
doen met de op te zetten activiteiten voor deze bijzondere verjaardag van een hoogbejaard dorp dat nog steeds
springlevend is. 
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