Jaarverslag 2021 Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor”.
2021 begint niet zoals we allemaal zouden hopen met weer veel vrijheid om activiteiten te verzorgen.
Integendeel, de maatschappij zit nog op slot als gevolg van de corona pandemie en we zijn
genoodzaakt om veel te annuleren of te verplaatsen. En hoewel de zomerperiode weer meer kansen
geeft, vermindert dat naar het einde van het jaar helaas al snel tot nul als gevolg van een nieuwe
lockdown. Maar desondanks hebben we veel kunnen doen en organiseren en blijven we een actieve,
levendige vereniging met een positieve blik naar de toekomst.
Vergaderingen en overleg:
Het bestuur kwam dit jaar tienmaal bijeen in vergadering, zowel fysiek als online. De algemene
ledenvergadering (ALV) moesten we helaas annuleren. De stukken die bij de ALV normaliter worden
gepresenteerd aan de leden (jaarverslag, financiën), werden per mail aan de leden toegezonden met
de mogelijkheid om te reageren. Theo van den Burg was aftredend en herkiesbaar en werd opnieuw
benoemd voor een periode van vier jaar.
Bijeenkomsten van het Brabants Heem w.o. de in den Bolder geplande regiovergadering, kwamen te
vervallen als gevolg van de coronamaatregelen.
Lezingen, excursies en activiteiten:
Alle geplande lezingen op één na moesten helaas worden geannuleerd. Daarvoor in de plaats werden
aan de leden twee films aangeboden die via een link konden worden bekeken, t.w. een film met
beelden uit Waspik uit de vijftiger jaren en de film “Waspik, dörpke tussen Raamsdonk en Capelle”. Uit
reacties bleek dat deze geste werd gewaardeerd. Op 5 oktober 2021 vond in Den Bolder de lezing “De
tachtiger jaren, doemdenkers en positivo’s” plaats, verzorgd door Ad Rooms.
Wat wel door kon gaan, was de door de drie heemkundekringen georganiseerde tentoonstelling 4045 in het Huis van Waalwijk en de presentatie van het boek “Zoveel verhalen” over oorlogsslachtoffers
in de gemeente Waalwijk. De tentoonstelling werd druk bezocht en zeer gewaardeerd.
De grote excursie die plaats zou vinden in mei moesten we helaas ook annuleren. Wel kon de kleine
excursie doorgaan. Er werd een stadswandeling gehouden door Oosterhout met een bezoek aan de
basiliek, georganiseerd door Alice de Klijn en Lidewij Merkx.
In het kader van Open Monumentendag en GO-Waalwijk organiseerden we op 11 september 2021 een
Open Heemkundedag met een monumentenroute door Waspik. De route voerde langs een aantal
plaatsen waar deskundige vertellers aanwezig waren om deelnemers te informeren, b.v. een met
authentiek materiaal ingericht klaslokaal in Den Bolder, de Bartholomeuskerk, met vm. hotel en café
De Ploeg, nu eetcafé Hieriest, de wijnkelders van wijnhandel van Iersel, het Speelhuys waar de
heemkundekring is gehuisvest en de molenromp bij Wim en Ans Kools. De vele activiteiten op die dag
gepaard gaande met bij vlagen slecht weer leverde helaas maar weinig belangstellenden op. Maar
degenen die deelnamen, waren unaniem enthousiast.
En natuurlijk de viering van het 35-jarig bestaan van onze vereniging op 6 november 2021. Naast een
hele gezellige middag met presentaties door verschillende leden en optredens van het heemkundekoor, werd het hoogtepunt gevormd door de huldiging van Diny Prins, die sinds ruim dertig jaar deel
uitmaakt van het bestuur en daarvoor werd gehuldigd, o.m. door het Brabants Heem met een speld
en een oorkonde.
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Last but not least het afscheid van oud-burgemeester Nol Kleingeld op 8 september 2021 in Den Bolder
waarbij de wnd. voorzitter Theo van den Burg en secretaris Ton van Baest de scheidend burgervader
luidkeels hebben toegezongen met een lied namens de heemkundekring.
Diversen:
In 2021 werden tweeëntwintig personen lid van de heemkundekring. Er waren twaalf afmeldingen
w.o. zeven als gevolg van overlijden t.w. Diny Kamp-Savelkouls, Nel Kuijsters-Verschure, Rina Willemsz,
Cees Brands, Gerard van Dongen, Gerda Faro en Jan Verschuren. De heemkundekring had op 31
december 2021 347 leden. De heemkundekring heeft twee ereleden t.w. Han Verschure en Wim Sars.
Het overlijden van Diny Kamp-Savelkouls op 26 augustus 2021 was een verdrietig moment voor de
heemkundekring. Niet alleen verloren we een prachtig, zorgzaam en sociaal mens maar ook een vrouw
die van grote waarde is geweest voor onze vereniging: als organisator, lid van de redactie, lid van de
fotowerkgroep, gids voor de dorpswandelingen en onuitputtelijke bron van kennis waar het om
Waspik gaat. We zullen haar blijven herinneren. Evenals onze vm. voorzitter Leon Baaten over wie een
mooi artikel verscheen in de rubriek “Liefdevol” in BN/DeStem van 15 juni 2021.
In de commissie Naamgeving van de gemeente Waalwijk trok Wim Sars zich terug als
vertegenwoordiger namens de heemkundekring Op ’t Goede Spoor en werd hij opgevolgd door Jac
Jansen.
De in 2020 ingezette digitalisering zette zich voort. Door de plaatsing van een vernuftig kastje naast de
computer in het heemhuis kunnen de bestuursleden en Hans van Houwelingen van de redactie vanuit
huis rechtstreeks werken met digitale bestanden van de heemkundekring. De gidsen werden voorzien
van een audioset met zenders, ontvangers en headsets waardoor alle deelnemers aan een
dorpswandeling of –fietstocht de informatie van de gids duidelijk konden ontvangen, ondanks afstand
en omgevingsgeluid. Het gidsenteam werd versterkt met Wim Montens . De website werd vernieuwd
en kreeg een modern en gestructureerd menu.
In samenspraak met Langstraat Media werd een traject opgezet waarbij korte filmpjes over plekken in
Waspik kunnen worden gemaakt en uitgezonden kunnen worden op Langstraat TV. Door de corona is
dit project nog niet verder ontwikkeld. Wat wel gestalte heeft gekregen, is de deelname aan het
radioprogramma “Tot slot” van Marc Slot op Langstraat FM. Elke maandagavond kreeg een
Langstraatse heemkundekring de gelegenheid om in vijf minuten iets te vertellen over een historische
plek in de eigen omgeving. Op ’t Goede Spoor deed hieraan mee en heeft reeds in twee uitzendingen
verteld over de eigen heemkundekring, de molenromp en de panden 13 en 15 in de Raadhuisstraat.
We hebben meegewerkt aan een webexpositie van het Streekarchief Land van Heusden en Altena
(SALHA) over monumenten in de gemeente Waalwijk. Vanuit Waspik hebben we de molenromp met
gerestaureerd bedrijfspand en woning, de Nederlands Hervormde Kerk en het pand “Hoogh Vesteijne”
aan de Benedenkerkstraat 83 in de schijnwerpers gezet. De web expositie is nog steeds te zien op de
website van SALHA. Tenslotte hebben we afspraken gemaakt met uitgeverij Em. De Jong (de uitgever
van Weekblad Waalwijk) om het stokje van de heemkundekring in Sprang-Capelle over te nemen voor
het schrijven van columns over historische feiten uit Waspik. De eerste column verscheen in januari
2022.
We hebben ook in 2021 weer veel mensen binnen en buiten Waspik kunnen helpen met verstrekken
van informatie. Ook hebben we weer mooie schenkingen ontvangen, o.a. een brandkast gemaakt door
de Waspikse smid Wouter Brokx van Ilona en Pjotr Peters, de originele filmprojector van dr. Wijffels,
geschonken door de familie Wijffels en de heer Kees van Dongen uit Geertruidenberg, een fraai beeld
van de naamgeefster van de kerk in Waspik Boven, de H. Theresia van Lisieux.
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Deelname aan de Rabo Club Support was een succes. Het bracht het mooie bedrag van € 1376,11 op.
Met dank aan iedereen die een stem op de heemkundekring heeft uitgebracht.
En we hebben dit jaar het informatieve blad “Spoornieuws” geherintroduceerd. Het eerste exemplaar
in de nieuwe vorm was toegevoegd aan het periodiek van november 2021. De redactie zal trachten bij
elke periodiek een “Spoornieuws” toe te voegen.
Werkgroepen:
De fotoarchiefwerkgroep: De werkgroep is in totaal slechts in een paar maanden bij elkaar geweest
i.v.m. corona. Er zijn nu ruim 2200 foto's beschreven en gescand. Door verschillende mensen zijn er
bidprentjes, devotieprentjes, geboortekaarten e.d. geschonken. Voor de periodieken zijn er foto’s
geleverd. Ook heeft de werkgroep deelgenomen aan de tentoonstelling over de oorlogsslachtoffers,
waarbij Diny Kamp een grote rol heeft gespeeld. Het gemis van Diny in de fotowerkgroep is nog
steeds merkbaar. Tekst: Maja van Helvert namens de Fotowerkgroep.
De werkgroep toponiemen: De werkgroep is ondanks de corona epidemie driemaal bij elkaar
gekomen, tweemaal in het Heemhuis en eenmaal met een buitenexcursie. De excursie was deze keer
een buitenwandeling langs de zuidkant van het Zuiderafwateringskanaal in de Binnenbijster. Van
daaruit zijn de huizen van ’t Vaartje van de andere kant te zien. En met de verhalen van Jos de Bont
erbij was het een verhelderende wandeling. Zo kwam de werkgroep te weten hoe het er vroeger
uitgezien heeft. Tekst: Jac Jansen namens de werkgroep Toponiemen.
De werkgroep archief: De werkgroep is het gehele jaar actief geweest met het uitzoeken, archiveren
en opslaan van ontvangen documenten, het planmatig structureren van het archief en de bibliotheek.
Een hele klus die ons ook in de komende periode nog bezig zal houden. Tekst: Ton van Baest namens
de werkgroep Archief.
De redactiewerkgroep: De werkgroep heeft dit jaar twee periodieken en een themanummer verzorgd.
De 57ste periodiek, maart 2021, gaf o.a. inzicht in het Waspiks carnaval over de periode van 1955 t/m
1967, de oudste bebouwde delen van Waspik en de brassband Animato.
In juni kwam een Themanummer uit over de Waspikse mensen en hun schoenen en leer onder de titel
“Het ging van vader op zoon …”, een indrukwekkend stukje research door Jac Jansen, vertaald in een
boekwerk over de Waspikse bedrijven in de leer- en schoenindustrie.
Periodiek nr. 58 van november 2021 ging o.m. in op 35 jaar heemkundekring, de St. Elisabethsvloed
van 1421 en de gevolgen voor Waspik e.o., de Hooge Brug en bevatte een In Memoriam voor Diny
Kamp-Savelkouls.
De redactie bestond uit Diny Kamp, Hans van Houwelingen, Nel Mathlener en Jac Jansen.
Jaarverslag van het heemkundekoor: Voor het 2e jaar bepaalde de pandemie dit jaar ons doen en
laten, waardoor er eigenlijk nog geen repetities van waarde hebben plaats gevonden. Hierdoor had
het bestuur unaniem besloten dit jaar geen contributie te heffen. Er waren toch enkele lichtpuntjes,
namelijk 12½-jarig jubileum van Nel Smits, Nelleke Donks en Annie Bronk. Ook ‘n 25-jarig jubileum van
Nel Mathlener. Zij zijn in de bloemetjes gezet. Helaas moesten we in mei afscheid nemen van ons zeer
gewaardeerd lid Gerda Faro.
Vanaf 4 oktober waren er 3 repetities, waarna de corona weer oplaaide en we helaas het zingen weer
moesten staken. Tussen deze repetities door konden we gelukkig wel één keer optreden. Dit was
tijdens de feestmiddag van het 35-jarig bestaan van Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor”. Gedurende
de laatste maanden is er door Koor “Zang en Vriendschap” toenadering gezocht, om als twee koren
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samen te werken. Dit is niet tot een wenselijke vorm gekneed. Wel is besloten, dat beide koren bij
gebrek aan ‘n “stem” elkaar zullen steunen, als er welwillende leden voor zijn. Dit najaar is er iemand
op ons pad gekomen, om ons koor eventueel muzikaal te begeleiden. Door de corona is het er helaas
nog niet van gekomen om “proef-te-draaien” tijdens ’n repetitie. Alle leden, denk dat we wel namens
allemaal kunnen spreken, missen het samen zingen, samen zijn en het gezellig nakeuvelen na de
repetities. Hopelijk brengt 2022 meer zanggenot! Tekst: Joos Stroop- Voermans, namens het Bestuur
Heemkundekoor
Het bestuur bedankt alle leden van de werkgroepen en de andere vrijwilligers voor hun inzet in het
afgelopen jaar 2021.
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