Jaarverslag 2018 Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor”.
2018 Is wederom een goed jaar geweest met veel activiteiten binnen onze heemkundekring. We
hebben ze ook deze keer weer voor u op een rijtje gezet, zodat u zult merken dat er volop beweging
is, en dat er op allerlei gebied van alles gebeurt binnen onze vereniging.
Door het bestuur werden er weer een aantal vergaderingen van Brabants Heem bezocht. Kees van
Kempen is onze nieuwe regio coördinator vanuit Brabants Heem. We zijn hier erg blij mee.
Bovendien werd er deelgenomen aan overleg op plaatselijk, gemeentelijk en regionaal niveau.
Donderdag 18 januari 2018 verzorgde Frank Timmers, journalist van BN De Stem, een lezing met als
titel: Het spel Carnaval.
Donderdag 22 februari 2018 was de jaarvergadering in ’t Schooltje. (zie verslag jaarvergadering 2018)
Dinsdag 6 maart 2018 verzorgde het echtpaar van de Merwe een lezing met als titel: Leven en
overleven in de Biesbosch.
In april 2018 verscheen het 50ste periodiek met daarin interessante, mooie en bijzondere verhalen
met herinneringen geschreven door verschillende leden van onze heemkunde vereniging.
Woensdag 11 april 2018, was er een lezing door Hans Koopmanschap in de Kansenfabriek in
Waalwijk. Deze lezing was georganiseerd door de drie heemkundekringen (Waalwijk, Sprang-Capelle
en Waspik) naar aanleiding van de grote archeologie tentoonstelling.
Deze archeologie tentoonstelling met als titel: ‘Opgegraven Verleden’, was van 14 tot 22 april 2018 in
het Huis van Waalwijk te zien en trok ruim 900 bezoekers. Hans Appels, Anton Brokx, Jan Buster en
Jac Jansen zijn uit naam van onze vereniging zeer nauw betrokken geweest bij alle voorbereidingen.
Donderdag 19 april 2018 presenteerde Herman Teerhofer een bijzondere lezing met als titel: Het
leven na Auschwitz.
Zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018 was er tijdens de Nationale Molendag een kleine tentoonstelling
te zien in de Waspikse molenromp met als onderwerp: ‘De molen op de kaart’. Er werden oude
kaarten en plattegronden van Waspik en omgeving getoond waarop diverse molens te zien waren.
Door Jac Jansen en Bert Groenenboom werd hierover deskundige uitleg gegeven.
Zaterdag 16 juni 2018 was onze dagexcursie. We vertrokken met een bus naar Rotterdam waar werd
genoten van koffie met gebak, een stadswandeling o.l.v. lokale gidsen door het Scheepskwartier, een
lekkere lunch en een bezoek aan Delfshaven en de Pelgrimskerk. Roterdam een bekende, maar later
bleek een onbekende stad voor velen. De excursie was wederom prima verzorgd door Alice en
Lidewij.
Zondag 17 juni 2018: Voor de tweede keer nam onze heemkundekring deel aan het Halve Zolen
festival. De molenromp van de familie Kools was onze locatie. Op de begane grond was een kleine
tentoonstelling ingericht met voorwerpen en foto’s van de vroegere Waspikse schoen- en
lederindustrie, met uitleg hierover door Jac Jansen. Op wisselende tijden las Jos Smits een Brabants
gedichtje voor met aansluitend een muzikaal optreden van Jan Boons. Op de eerste verdieping werd
de geschiedenis van de molen(s) uit Waspik verteld en op de tweede verdieping een doorlopende
film over de schoen- en leerindustrie in Waalwijk e.o.
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Zaterdag 15 september 2018: De opening van een nieuw heemkundeseizoen met een kleine excursie
naar Hooge Zwaluwe. We werden ontvangen door de heemkundekring in restaurant Onze Kerk met
koffie en kerkkoek. Daarna kregen we een rondleiding langs de mooiste plekjes van dit dorp o.a. de
haven, het drenkelingenkerkhofje, de korenmolen en de Hervormde Kerk.
Donderdag 12 oktober 2018 verzorgde de Deurnese dokter Hans van den Broek een lezing getiteld:
‘Koorts en honger’. Die ging over geneeskunde in vroegere tijd op het platteland.
Dinsdag 27 november 2018. Op deze avond nam journalist Hans van den Eenden ons mee naar de
ontwikkeling van het Rijke Roomse leven: Keurig, kwiek en katholiek.
Verder:
Wat het ledenaantal betreft: In 2018 kregen we 11 afmeldingen, waarvan er helaas vijf door
overlijden. Dit waren: Mevrouw Kamp-van den Born, Dhr Jan Verschure (Raamsdonksveer), Mevrouw
Jeanne Verschure, Dhr Anton Kemmeren en Dhr Peter Cloosterman.
Met Anton verliezen we een lid dat jarenlang actief geweest is in het redactieteam en met Peter een
lid dat pas net vol enthousiasme met verschillende activiteiten voor onze vereniging was begonnen.
In 2018 kreeg onze kring er 22 nieuwe leden bij waarmee het ledental op 31 december 2018 320 is.
Op 26 april 2018 hebben twee leden van onze vereniging een Koninklijke onderscheiding gekregen:
Piet Boons en Wim Wagemakers.
Op 25 juni 2018 heeft Jeanne Selders afscheid genomen na 12 jaar voorzitster te zijn geweest van
ons heemkundekoor. Haar taken zijn ingevuld door meerdere leden van het koor: Joos Stroop, voor
de activiteiten en afspraken, Peter Heijmans voor de financiën en Nico Smits voor de muziek.
Op dinsdagochtend 30 augustus 2018 werden wij verrast met een onverwachts bezoek van
wethouder John van den Hoven aan ons heemhuis. Hij was vol lof over onze huisvesting, inrichting
van ons heemhuis en hoe wij in Waspik bezig zijn met heemkunde.
Op zaterdag 8 oktober 2018 heeft onze vereniging deelgenomen aan de eerste Waspikse Dorpsquiz
met als teamcaptain Maja van Helvert. Onze thuisbasis was ons Heemhuis. We behaalde de 21ste
plaats.
Deelname aan de Rabo Clubkascampagne van 2 t/m 14 oktober 2018 was weer een groot succes. Het
bracht het mooie bedrag van € 1095,59 op behaald met 255 stemmen.
Op vrijdag 9 november 2018 werd er voor de actieve leden van onze vereniging een gezellige avond
georganiseerd in ‘t Schooltje. Deze avond werd door 30 leden bezocht.
In mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet tot stand gekomen, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, die ook voor onze vereniging geldt. Alle leden zijn op de hoogte gebracht hoe
onze vereniging hier mee omgaat en in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Het is te lezen
op onze website. Nieuwe leden geven middels een aangepast aanmeldingsformulier hun
toestemming.
In Den Bolder zijn het afgelopen jaar een aantal keren foto’s te zien geweest van o.a. Verschillende
gebouwen in de Kerkstraat waarin ouderen een woonplek hadden en hebben, de Watersnood en
enkele Waspikse straatbeelden. De foto’s zijn tentoongesteld door leden van onze foto/archief
werkgroep
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Namens onze vereniging is er een goedkeuring gegeven d.m.v. een handtekening, op een
protestbrief geschreven door de Stichting Federatie Behoud van de Langstraat spoorbruggen. Het
protest richtte zich tot het weghalen van een deel van de huidige Spoordijk en begroeiing en aanleg
van een moderne parallelle fietsbrug naast de huidige historische brug.
In 2018 is op initiatief van onze voorzitter een werkgroep geformeerd die zich buigt over activiteiten
in het kader van 75 jaar bevrijding. Zowel op 30 oktober 2019 als in mei 2020 zal er aandacht aan
worden besteed.
Behalve bovenstaande activiteiten zijn onze werkgroepen ook nog actief geweest met andere zaken.
Zo is de verzameling foto’s weer groter geworden en vordert de digitalisering ervan gestaag. Ook de
verzameling bidprentjes groeit nog steeds en is bijna 3.500 st. groot. De archivering van documenten
is zo goed als afgerond. Maar klaar is het nooit want nieuw aangeboden stukken zullen steeds aan de
collectie worden toegevoegd.
Een groot karwei is nog de inventarisatie en beschrijving van de voorwerpen die we in het heemhuis
hebben. Het streven is daar in 2019 mee te beginnen.
De toponiemengroep is in 2018 vier maal bij elkaar geweest. Daarnaast is er nog een fietstocht
gemaakt om interessante plekjes van nabij te bekijken.
Ook in 2018 heeft een tijdelijk werkgroepje o.l.v. Huub van Seters documenten uit de recente
geschiedenis van de harmonie Volksvlijt en Volksvermaak in ons heemhuis gesorteerd en
beschreven. Dit karwei is nagenoeg afgerond waarna dit archief bij SALHA (streekarchief) in Heusden
en het bij het zich daar aanwezige archief zal worden gevoegd.
In 2018 is archiefmateriaal van de stichting Jeugdcarnaval naar ons heemhuis gekomen. O.l.v. Jos
Smits wordt dit uitgezocht. Nadien zal in overleg met SALHA worden bekeken of het in Heusden zal
worden bewaard of in Waspik.
Lau de Graaff en Theo Ruitenberg waren in dit verslagjaar nog geregeld bij SALHA in Heusden om er
het archief van scheepswerf Ruytenberg op orde te brengen.
Onze redactiewerkgroep slaagden er ook dit jaar weer in om in 2018, drie periodieken samen te
stellen, het 50ste en 51ste periodiek en het 25ste themanummer over : Waspik, thuishaven voor
schippers en schepen. Het 50ste periodiek was een jubileumnummer, waarin 21 leden een verhaal
vertellen over hun jeugdherinneringen.
Ons heemkundekoor wordt helaas wat minder gevraagd voor optredens dan voorgaande jaren. In
2018 traden zij 4x op in zorgcentra. Hopelijk keert deze trend zich.
Naast onze website, die steeds door Hans van Houwelingen wordt geactualiseerd en vaak bezocht
wordt, laat de heemkundekring zich op initiatief van Maja van Helvert ook op Facebook zien. Uit de
vele reacties is op te maken dat hiermee een jeugdiger publiek wordt bereikt.

Zoals u ziet is onze heemkundekring volop in beweging. Het bestuur wil daarom nogmaals iedereen
hartelijk bedanken voor hun inzet in wat voor vorm dan ook.

Diny Prins, secretaresse
Januari 2019.
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