Jaarverslag 2017 Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor”.
2017 Is weer een jaar geweest met veel activiteiten binnen onze vereniging. We hebben ze daarom
maar 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 hetgeen veel leden niet opvalt.
Door het bestuur zijn er weer een aantal vergaderingen van Brabants Heem bezocht evenals
tentoonstellingen van de verschillende omliggende heemkundekringen. Bovendien werd
deelgenomen aan overleg op plaatselijk, gemeentelijk en regionaal niveau.
Donderdag 19 januari 2017 verzorgde Rob de Vrind een lezing met als titel: Het beleg van ’sHertogenbosch.
Dinsdag 14 februari 2017 was de jaarvergadering in ’t Schooltje. (Zie verslag jaarvergadering 2017)
Donderdag 16 maart 2017 verzorgde Ad Rooms de lezing: Het gezin XXL.
Dinsdag 2 mei 2017 de lezing: De bevrijding van de Langstraat door Jack Didden.
Zaterdag 17 juni 2017 hadden we onze eindejaarsexcursie. We vertrokken met 51 personen naar
Leiden. Het is een prachtige stad en we genoten van een mooie stadswandeling, een heerlijke lunch
en een bezoek aan de Hortus Botanicus. Een programma van cultuur, kunst en natuur. De excursie
was prima verzorgd door Alice en Lidewij.
Zondag 25 juni 2017 was de heemkundekring deelnemer aan het eerste Halve Zolenfestival dat
gehouden werd in Waspik. Onze deelname bestond uit een kinderpuzzeltocht en er werden 4 grote
canvas foto’s opgehangen langs het Halve Zolenpad.
Zondag 28, maandag 29 en dinsdag 30 augustus 2017 de fototentoonstelling: Kermis in beeld. De
tentoonstelling vond plaats in zorgcentrum De Stroming en was georganiseerd door onze fotoarchief
werkgroep. Naast de foto’s waren er ook miniaturen van kermisattracties te bewonderen en er was
draaiorgelmuziek te horen. De tentoonstelling werd druk bezocht.
Zaterdag 9 september 2017: Open Monumentendag, gezamenlijk georganiseerd door de drie
heemkundekringen in Waalwijk. In Waspik was van 10.00 uur tot 16.00 uur SCC Den Bolder geopend
waar een gratis boekje met fietsroute beschikbaar was. De route, 8 kilometer, voerde langs allerlei
mooie plekjes in Waspik. De route sloot aan op gelijksoortige fietsroutes door Sprang-Capelle en
Waalwijk. Ook kon men met treintje een ritje door Waspik maken met een gids. Bovendien was ook
de pas gerestaureerde Hervormde kerk van 10.00uur tot 16.00uur te bezichtigen en waren onze
gidsen aanwezig om te vertellen over de geschiedenis, bouw en interieur van de kerk. Helaas was het
aantal deelnemers door het slechte weer beperkt.
Zaterdag 30 september 2017 was er de opening van ons heemkundeseizoen met een kleine excursie
naar ’s Gravenmoer. Met een gids (tot ieders verrassing ons erelid Han Verschure) bezochten we de
mooiste plekjes van dit dorp.
Donderdag 5 oktober 2017 was er de lezing door Johan Hendriks: Zichtbare voorouders.
Donderdag 30 november 2017. Op deze avond vertelde Jan Roijmans ons over het voormalige
militaire kamp bij Rijen. Deze avond werd druk bezocht ook door een aantal niet leden.
En verder:
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Wat het ledenaantal betreft: In 2017 waren er 13 afmeldingen, waarvan helaas 7 door overlijden. Dit
waren: Nico de Glas, Jo en Jan van der Pluijm, mevrouw Schoenmakers van Dongen, dhr Kaay, Piet
van Dongen uit Waspik en Piet van Dongen uit Someren.
We kregen er 18 nieuwe leden bij. Op 31 december 2017 hadden we 307 leden.
Op initiatief van ‘Er op Uit’ en SCC Den Bolder werd op 6 januari 2017 de film “Waspik dörpke tussen
Raamsdonk en Cappel” gedraaid. De film werd bezocht door 106 betalende bezoekers, waarvan 51
heemkundeleden.
Op 7 januari 2017 is de Facebook pagina van onze heemkundekring opgestart. Onze inbreng zal
bestaan uit foto’s waarvoor door de bezoekers verdere info wordt gevraagd en er komen korte
berichtjes van onze activiteiten op te staan. Er zal, indien van toepassing, steeds een verwijzing naar
onze website zijn. Maja van Helvert, Coby van Pelt en Leon Baaten vullen namens onze kring de
pagina.
Op 18 mei 2017 vierde ons heemkundekoor haar 25 jarig jubileum met haar leden. Het was een
gezellig feestje met een muzikale bingo. Het koor bestaat momenteel uit ca. 25 leden en verzorgde
dit jaar 8 gastoptredens.
Er zijn dit jaar verschillende schenkingen binnengekomen. Een paar voorbeelden:





Van Jan Smits: 3 Rollen 8mm films waarop o.a. activiteiten van de VV Waspik en
carnavalsoptochten uit de 70-80-er jaren te zien zijn. Deze films zijn inmiddels
gedigitaliseerd.
Van (wijlen) Frits Verhees: Een schilderij van de boerderij Vrouwkensvaartsestraat 11.
Van Jan Broeders een vaandel van de RK Werkliedenbond uit 1917.

Twee leden van onze heemkundekring, Han Langermans en Jan Boons, hebben het Mariakapelletje
hoek Carmelietenstraat/Schotsehooglanderstraat opgeknapt. Hulde voor deze spontane actie.
De Rabo Clubkas Campagne was wederom een groot succes. De tot nu toe hoogste score werd
behaald: € 1122,-.
Bij het bestuur kwam een verzoek binnen van de werkgroep toponiemen om 16 oude
kadasterkaarten te laten afdrukken. Het bestuur stemde hier mee in en de kosten zijn betaald van
het bedrag van de Knippenbergprijs.
Het schilderij van de oude scheepswerf van Ruijtenberg, dat in ons voormalige ”Oude Raadhuis” hing
heeft, mede op ons voorstel, een definitief plekje gevonden in de hervormde kerk.
Hans Appels en Anton Brokx zijn het afgelopen jaar bezig geweest met de voorbereidingen voor een
archeologie tentoonstelling. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de drie heemkundekringen
in de gemeente Waalwijk en is gepland in april dit jaar in Het Huis van Waalwijk.
De heemkundekring is door een aannemer benaderd om enkele suggesties te doen voor de
naamgeving van het nieuw te bouwen appartementengebouw Dorpsplein/Schoolstraat. Daarvoor
zijn suggesties aangeleverd.
Onze kring heeft bezwaar aangetekend tegen de naamgeving van een nieuw te bouwen
appartemeentencomplex in de Raadhuisstraat. (op de plaats van de voormalige winkel van De Glas)
In folders en andere reclame-uitingen werd het aangeduid als “Het Raedthuys”.
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We hebben suggesties voor een andere naam gedaan maar die zijn niet overgenomen. Uiteindelijk
heeft men ons compromisvoorstel “Bij het Raedthuys” overgenomen.
Bovenstaande opsomming geeft een overzicht van de meest opvallende activiteiten van onze
vereniging. Minder opvallend is het werk dat door de leden van de verschillende werkgroepen iedere
week weer in ons heemhuis of daarbuiten wordt verricht. Een overzicht.
De werkgroep fotoarchivering werkt nog steeds aan het scannen van de vele foto’s en de informatie
bij de fotoverzameling uit te breiden en nieuw ontvangen foto’s toe te voegen.
Een van de leden houdt zich bezig met het beheer van de inmiddels zeer uitgebreide verzameling
bidprentjes.
De Toponiemenwerkgroep houdt zich ook nog steeds bezig met het speuren naar oude benamingen
van percelen of andere plekken op Waspiks grondgebied. Jan Heijn is het lid die alle gegevens in
keurige digitale overzichten plaatst en Hellen Zijlmans gebruikt de gegevens weer voor de ontrafeling
van de Waspikse huizengeschiedenis uit de tijd voordat het kadaster werd ingevoerd.
Met de archivering van ontvangen documenten en voorwerpen houden zich ook al twee leden bijna
zeven jaar bezig. Alleen al de verzameling gedigitaliseerde krantenberichten beslaat enkele
duizenden stuks. Voor recente en toekomstige krantenknipsels met Waspiks nieuws krijgt de
werkgroep hulp van Esther de Kok. Dit jaar is ook hulp van Peter Cloosterman en van Theo
Ruitenberg gekregen.
Theo is, samen met Lau de Graaff, ook nog actief betrokken bij de afronding van het
Ruytenbergarchief bij het Streekarchivariaat in Heusden.
De archeologiewerkgroep beperkt zich de laatste tijd tot een ‘waakzaam oog op plekken waar in
Waspik in de grond wordt gegraven’.
Onze gidsen bij dorpswandelingen zijn ook dit jaar weer enkele keren actief geweest om mensen de
mooie plekjes van ons dorp te laten zien en hun de geschiedenis erover te vertellen. In 2017 hebben
84 mensen een dergelijke tour gemaakt.
Onze webmaster Hans van Houwelingen verzorgt ook al jaren trouw onze website. In de loop van de
jaren wordt de site steeds meer bezocht hetgeen vaak verrassende reacties oplevert.
De redactie werkgroep en de gastschrijvers slaagden er ook dit jaar weer in twee periodieken en een
themaperiodiek samen te stellen. De verscheidenheid en kwaliteit van de artikelen is nog steeds van
een prima niveau.
Helaas is de genealogiewerkgroep dit jaar niet duurzaam gebleken. Het ontbrak de leden aan
coördinatie en leiding. Hopelijk komt er nog eens een doorstart.
Zo ziet u maar weer dat onze vereniging volop in beweging is. Het bestuur wil iedereen die daaraan
een steentje heeft bijgedragen, van harte bedanken.
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