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 Diessen1650 

In 2020 bestaat Diessen 1650 jaar. 

Maar wat is ‘bestaan’? Wat 
markeert dan het begin van 
Diessen in het jaar 370 na 
Christus? Onze regio behoorde tot 
het Romeinse Rijk maar er 
woonden her en der wel allerlei 
stammen waaronder Saksen en 
Franken. Ene Ammianus 
Marcellinus beschrijft hoe in 370 
de Romeinen ‘te Deusone in het 
land der Franken’ een Saksische 
stam in de pan heeft gehakt. Geen 
vrolijk bericht maar wel de 
vroegste schriftelijke bevestiging 
van bewoning van het gebied 
Deusone wat ongetwijfeld staat 
voor Diessen. Vandaar.... 

Diessen 1650 jaar kunnen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Er is 
een koepelstichting Diessen1650 
opgericht en er is reeds een 
werkgroep gevormd om de 
plannen uit te werken en de 
diverse feestelijkheden op te 
tuigen voor de bewoners van 
Diessen, Baarschot en Haghorst. 
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De koepelstichting 
 
Het stichtingsbestuur bestaat uit: 

 Emile Gimbrère, voorzitter 
 Hein van der Sanden, secretaris 
 Gerard Ramaekers, penningmeester 

 
De werkgroep leden zijn: 

 Léon van Bijsterveldt 
 Marian van den Biggelaar 
 Jan van Gils 
 Ine Gimbrère 
 Kim van Korven 
 Jac Linnemans  
 Henriëtte Timmermans 

 

Van links naar rechts... 

 Léon van Bijsterveldt   
 Jac Linnemans  
 Marian van den Biggelaar  
 Henriétte Timmermans  
 Hein van der Sanden  
 Gerard Ramaekers        
 Jan van Gils 
 Ine Gimbrère  
 Emile Gimbrère  

Niet op de foto: Kim van Korven  



 

 

 

                              www.diessen1650.nl    --   info@diessen1650.nl                                          4 

    

  
Verenigingsavond  

11 april jongsleden hebben 
we een bijeenkomst gehad 
met de Verenigingsraad. 
Afgevaardigden van een groot 
aantal lokale verenigingen 
waren aanwezig om te komen 
luisteren naar de plannen 
rondom de feestelijkheden 
van Diessen1650 en de rol 
van de verenigingen daarin. 

 Na een korte introductie vanuit de stichting werd, aan de hand van een foto 
reportage, teruggeblikt op de feestelijkheden van editie Diessen1625. Ad van 
Doormaal presenteerde dit vanuit de fotostichting Diessen. 

Op het plan om als vereniging met b.v. een eigen Diessen1650 toernooi deel te 
nemen aan een serie festiviteiten verspreid over 2020 werd met grote interesse 
gereageerd. Diessen1650 kleedt dan zo’n toernooi aan met vlaggen etc. en 
stelt een speciaal vaantje beschikbaar. De verenigingen werden uitgenodigd 
hier creatief naar te kijken en met ideeën te komen van een invulling. Dan gaan 
we kijken hoe we dat samen kunnen realiseren. Eind november 2019 proberen 
we het overzicht van de deelnemende verenigingen compleet te hebben. U 
wordt middels onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de vorderingen. 
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Afscheid Burgemeester 
Palmen 

Tijdens de "afscheidstournee" 
van Burgemeester Palmen werd 
hij namens de organisatie 
Diessen1650 in een ‘tonpraot’ 
carnavalesk toegesproken door 
onze eigen Julius Caesar (Léon). 

 

Emile, als voorzitter van Diessen1650 
dankte daarna de burgemeester voor zijn 
inzet en zijn enthousiasme voor de 
verenigingen met nu in het bijzonder de 
plannen voor het feestelijke Diessen1650 
jaar in 2020.  

De Burgemeester en zijn gezin kregen 
vervolgens de 1ste officiële uitnodiging  
voor het feest rondom Diessen1650.    
Het zou ons niet verbazen als we de 
familie Palmen volgend jaar in Diessen 
zien verschijnen.  
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Het feestjaar 2020... 

Uiteraard moeten nog veel, héél véél plannen worden besproken en 
geregeld maar in erg grote lijnen kent het de volgende elementen: 

 Een openings- en sluitingsconcert door de harmonie. 
 Door het jaar heen elke maand diverse Diessen1650 activiteiten 

van verenigingen uit onze 3 dorpen, Haghorst, Baarschot en 
Diessen.   

 Als hoogtepunt van het jaar komt er in september een speciaal 
feestweekend met feesttent met gedurende 2 dagen allerlei 
activiteiten en evenementen. 

We zijn hard aan het werk om het feestplan op te zetten en uit te 
werken en ook daarvan zult u in de komende nieuwsbrieven op de 
hoogte worden gehouden. 

Gelukkig hebben we van de gemeente een heel mooie startsubsidie 
gekregen maar op het financiële gebied hebben we nog wel wat 
hulp nodig. Ook daarover meer in de volgende nieuwsbrief. 

 

Veel inwoners van Diessen denken met een 
goed gevoel terug aan de feestelijkheden 
rond Diessen 1625. De samenhorigheid 

rond de activiteiten van destijds proberen we 
met een compleet nieuw feestprogramma 

weer op te halen. 
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Feestplanning Diessen1650 
 
Diverse verenigingen hebben al toegezegd een activiteit te gaan 
organiseren als onderdeel van Diessen1650. Alle activiteiten worden 
meegenomen in een jaarplanning die via de nieuwsbrief, lokale bladen, 
eigen website en social media verspreid zal worden.  

 
Er zijn ook verenigingen die een activiteit aangemeld hebben maar nog niet 
weten wanneer die plaats vindt. Zodra hun planning rond is zullen ook deze 

activiteiten opgenomen worden in de Jaarplanning van Diessen1650. 
Voor de overige verenigingen die mee willen doen is het goed zich zo 
spoedig mogelijk aan te melden en zo hun plaats te reserveren in de 

jaaragenda en daarmee in de publiciteit meegaan.  
 

 Januari  

 

- Nieuwjaarsconcert 1ste zondag van januari 
Harmonie- Slagwerkgroep Sint Willibrordus 

 Maart - Dorpen Toernooi Tennisvereniging Zandligt 

 3,4,5 Juli  - 50 jarig bestaan Comité Baarschot 

 11 September - Gouden Potvis Quiz 

 12 September - Diessen 1650 Seniorenmiddag 
- Diessen 1650 Wandelapp 

Mogelijk gemaakt door Fotostichting Diessen ook het 
Diessense Kunstenaarscollecties is actief 

- Diessen 1650 Feestavond 

 13 September - Gouden Potvis Quiz uitslag 
- Oldtimer brommerrit B.O.C 
- Kofferbakmarkt, Gilde Sint Joris 
- MTB tocht, Baars Bikers 

 20 September - Toernooi, Gilde Sint Joris 

 31 December  - Diessen 1650 
Knallende afsluiting van het jaar  
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Onze sponsoren..  

 


