Jaaroverzicht 2016 Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor
2016 Is voor ons weer een jaar geweest met veel activiteiten binnen onze vereniging. We hebben ze
daarom weer op een rijtje gezet en u zult merken dat er volop beweging in onze vereniging is, en dat er op
allerlei gebied van alles gebeurt wat veel leden niet opvalt.
Door het bestuur zijn er verschillende vergaderingen van Brabants Heem bezocht evenals exposities en
tentoonstellingen van de verschillende omliggende heemkundekringen. Bovendien werd ook deelgenomen
aan overleg op plaatselijk, gemeentelijk en regionaal niveau.
Dinsdag 12 januari 2016 verzorgde Ben Hartman een lezing over: De doedelzak in het werk van Jeroen
Bosch. De lezing werd goed bezocht met 60 personen, waarvan 13 niet leden.
Donderdag 11 februari 2016 vond de jaarvergadering plaats in ‘t Schooltje. (Zie verslag jaarvergadering
2016).
Dinsdag 15 maart 2016 was de lezing: Het D.N.A. van de Langstraat door burgemeester Nol Kleijngeld.
Donderdag 14 april 2016 verzorgde Rien Vermaire een gezellige avond met de lezing: Ouwer worre ge
moetter meej laachen. De lezing werd door 85 mensen bezocht.
Zaterdag 21 mei 2016 hadden we onze jaarlijkse eindejaarsexcursie, voor de eerste keer georganiseerd
door Alice de Klijn en Lidewij de Merkx. We vertrokken met 44 personen met de bus naar Amersfoort. Er
was een rondwandeling met stadsgidsen door het historische centrum wat zo’n 500 rijks- en gemeentelijke
monumenten telt en maakte een boottocht. Bovendien was er koffie met gebak en gebruikten we de lunch.
De excursie was prima verzorgd door Alice en Lidewij en de weergoden waren ons goed gezind.
Op vrijdag 19 augustus vond de opening van de tentoonstelling over de Halve Zolenlijn in het Huis van
Waalwijk plaats. Er werd een mooi overzicht gegeven van de rijke historie van het voormalige treintraject.
De tentoonstelling was voor publiek te bezoeken van 20 aug. t/m 4 september. Het was een groot succes.
Hellen Zijlmans, Diny en Cees Kamp hebben de invulling van het Waspikse deel verzorgd hetgeen zeker
heeft bijgedragen tot het succes.
Zaterdag 17 september 2016 was de opening van ons heemkundeseizoen met een kleine excursie naar
Teteringen. We werden daar ontvangen door heemkundekring Teterings Erfdeel in heemschuur De Stee.
Er zijn duizenden gebruiksvoorwerpen en religieuze artikelen en landbouwwerktuigen te bezichtigen,
gerangschikt op onderwerp. We kregen koffie met gebak in een restaurant naast de H. Willibrorduskerk, en
kregen daarna tijdens een rondleiding in die kerk veel informatie over de kerkschatten.
Donderdag 20 oktober 2016 werd door Cees Prinsen een gezellige avond georganiseerd over “De
Meidenkist“.
Vrijdag 18 november 2016 vierden we met een groot aantal leden, 132, het 30 jarig bestaan van onze
heemkundekring in ’t Schooltje. De leden werden door twee mensen van toneelvereniging Strik op een
leuke manier verwelkomd. We begonnen met een koffietafel. Daarna een gezellige avond waarin iedereen
de tijd kreeg om gezellig met elkaar te buurten. Tijdens dit gezellige samenzijn was er een optreden van
Jan Boons, kregen we een overzicht van de 30 jaar heemkundekring voorgelezen door Nel Mathlener en
Diny Prins en werd de avond afgesloten met een optreden van ons heemkundekoor.
En verder:
Wat het aantal leden betreft: In 2016 waren er 12 opzeggingen, waarvan helaas vier door overlijden. Dit
waren Toos Kemmere, Toos de Bont, Gonda Boom-Kamp en Jos Kamp. We kregen er 12 nieuwe leden bij.
Op 31 december 2016 hadden we 302 leden.
Piet de Jong van Platform de Langstraat heeft ons benaderd voor het plaatsen van infoborden op markante
plekken in Waspik. De volgende plaatsen zijn door ons doorgegeven: Bij de Stroming (met foto van de
oude situatie met klooster, eerste bejaardenhuis en school), de kop van de Kerkvaartse haven (oude buurt
en haven), ’t Vaartje bij Kemmeren (dijkdoorbraak 1953), de Vrouwkensvaartsestraat (als oud straatbeeld)
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en bij een van de overgebleven looierijen en bij een van de wielen. Verder is onze wens om een
informatiebord bij het kunstwerk bij de Vest te plaatsen inmiddels gerealiseerd.
Op koningsdag 2016 hebben twee leden van onze vereniging Theo en Gonnie Ruitenberg, een Koninklijke
onderscheiding ontvangen.
Uitnodigingen voor onze lezingen worden voortaan ook in Waspik op verschillende locaties opgehangen: ’t
Schooltje, Den Bolder, ’t Binnenhofje, de Sporthal, supermarkt Plus en de Wissel.
De heemkundekring heeft ook dit jaar weer veel foto’s, kleine voorwerpen en documenten aangeboden
gekregen. Ze worden door leden van onze werkgroepen zorgvuldig gedocumenteerd en opgeborgen.
De verschillende werkgroepen zijn ook in 2016 weer actief geweest. Niet alle resultaten zijn direct zichtbaar
voor onze leden maar voor de toekomst zijn ze zeker waardevol. Onze redactiewerkgroep heeft weer drie
mooi periodieken uitgegeven waaronder de Themaperiodiek ‘Boeren in Waspik’. Mevrouw Adrie Zijlmans
uit Canada, (over de emigratie van haar ouders was een verhaal opgenomen in de themaperiodiek) zorgde
voor berichtgeving in Canada en voor de afname van 40 stuks extra nummers van deze themaperiodiek.
Van Simon Quist, oud bestuurslid van christelijke zangvereniging O.K.K., die heeft bestaan van 1930 tot
2014, hebben we de verenigingsstukken gekregen. Ze zijn geordend en overgedragen aan het regionale
archief SALHA in Heusden.
In september is er een officiële overeenkomst getekend met de gemeente Waalwijk bij de ontvangst van
een plaquette van oud burgemeester Couwenberg. Bovendien heeft de 80-jarige zoon van oud
burgemeester Couwenberg met zijn echtgenote een bezoek gebracht aan Waspik waarbij hij documenten
en foto’s van zijn vader aan de heemkundekring heeft geschonken.
De Rabo Clubkascampagne was wederom succesvol met een opbrengst van Euro 788, 69.
In juli is het Kronkelpad geopend. Een fietspad dat aan de zuidgrens van Waspik is gesitueerd en waarvoor
ons lid Bert Groenenboom de naam bedacht heeft.
In april kreeg het bestuur een uitnodiging voor aanmelding van de Knippenberg prijs. Het onderwerp was:
Bewoners op de kaart; Historische geografie als nieuwe erfgoedbron. Het moest een vernieuwend,
aansprekend en publieksgericht project zijn waarin historische-geografische informatie was vastgelegd. Het
project ‘Thuis in Waspik’, dat geresulteerd heeft in een prachtig boek en website, leek hieraan te voldoen.
Na overleg met de mensen van dit project: Hellen Zijlmans, Diny Kamp, Jos Smits, Piet Boons en Bert
Groenenboom, is het project aan gemeld om mee te dingen voor de prijs.
Het resultaat was dat het project tot een van de drie genomineerden werd gekozen. Na een presentatie
voor een jury in ’s-Hertogenbosch was het afwachten. Op zaterdag 12 november werd de prijs uitgereikt in
het gemeentehuis van Baarle Hertog. ‘Thuis in Waspik’ had niet de eerste prijs maar kreeg samen met de
derde genomineerde een oorkonde en cheque van € 500. Een ware kroon op hun werk.
In november hebben twee leden van de adviescommissie voor gemeentelijke monumenten een bezoek
gebracht aan het gerestaureerde spoorhek. Zij hebben beloofd om een positief advies aan het college van
B&W uit te brengen voor het plaatsen van het spoorhek op de gemeentelijke monumentenlijst.
In 2016 hebben in ons heemhuis in het Speelhuys, Kerkstraat 30A, nog enkele veranderingen
plaatsgevonden. Zo is een deel van de apparatuur gemoderniseerd, beschikken we over een goede
internetverbinding en is de aankleding verfraaid. Enkele vrijwilligers hebben de ruimte onlangs
schoongemaakt.
Zo ziet u dat onze vereniging volop in beweging is. Het bestuur wil wederom iedereen bedanken voor zijn
of haar bijdrage in het afgelopen jaar 2016.
Samenstelling: Diny Prins

2

