Jaarverslag 2019 Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor”.

2019 Is weer een jaar geweest met veel activiteiten binnen onze heemkundekring. Maar het kende
ook een dieptepunt: Het plotseling overlijden in november van onze voorzitter Leon Baaten. Hij laat
een grote open plek vallen in ons bestuur en binnen onze hkk die niet gemakkelijk opgevuld zal
worden. Hij was de drijvende kracht binnen onze vereniging. Zijn kennis, ervaring, vooruitziende blik
en motivatie zullen we heel erg gaan missen. In dankbare herinnering aan wat hij voor de
heemkundekring heeft betekend zal Leon daarom altijd in onze gedachten blijven.

Overlegmomenten:
Door het bestuur werden een aantal vergaderingen van Brabants Heem bezocht onder leiding van de
nieuwe regio voorzitter Kees van Kempen.
Bovendien werd er deelgenomen aan overleg op plaatselijk, gemeentelijk en regionaal niveau.

Lezingen en excursies:
Donderdag 17 januari 2019 verzorgde Jan van Oudheusden een lezing over de Russische revolutie die
druk werd bezocht.
Dinsdag 19 februari 2019 was de jaarvergadering in ’t Schooltje( zie verslag jaarvergadering 2019)
Dinsdag 12 maart 2019 was de lezing: Alles wat overblijft is de zachte g. Een interactieve reis door
het dialect. De lezing werd verzorgd door taalkundige Join van Spijk en Jan Boons liet tussendoor de
schoonheid van zijn dialect horen met enkele van zijn liedjes. Deze lezing telde ruim 80 bezoekers.
Donderdag 18 april 2019 was de lezing : De sixties, jongerenculturen in Noord-Brabant in de jaren
1960 door Kitty de Leeuw.
Zaterdag 18 mei 2019 was de dagexcursie. We vertrokken met een volle bus naar Hoogstraten in
België. In Hoogstraten werd genoten van koffie met gebak. Daarna met de bus en gids naar de
Kolonie, naar het bezoekerscentrum. Het Belgisch accent van de gids was de kers op de taart. Na een
lekkere lunch werd de groep in tweeën gesplitst en ging men met gidsen naar het Begijnhof en de
Sint Katharinakerk. Na een gezamenlijke afsluiting op een terras ging het zeer voldaan huiswaarts.
Deze excursie was wederom prima verzorgd door Alice en Lidewij.
Zaterdag 21 september was de kleine excursie naar Waalwijk. Hier werd vanaf het Raadhuisplein een
wandeling door het centrum gemaakt o.l.v gidsen van heemkundekring “de Estherlinghe” uit
Waalwijk. Daarna was er koffie met gebak en werd een bezoek aan het Huis van Waalwijk gebracht.
Dinsdag 1 oktober 2019 was de lezing door journalist Hans van den Eeden over Heftige vrouwen, van
ons Jet tot ons zus!! .
Dinsdag 26 november 2019 werd de lezing verzorgd door Wouter Prins, conservator van het Museum
voor Religieuze Kunst, met als titel: Herders en Koningen.
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Diversen:
Wat het ledenaantal betreft, in 2019 kregen we 18 afmeldingen waarvan er helaas 7 door overlijden.
Dit waren: Mevr Savelkous-Verschure, Dhr van Benthum, Dhr Jos Kuijsters, Dhr Piet Langermans,
Mevr Francien Wierix-Gijsman, Dhr Jac van Gorp en onze voorzitter Dhr Leon Baaten.
In 2019 kreeg onze kring er 31 nieuwe leden bij, waarmee het ledenaantal op 31 december 2019 op
331 stond.
Op vrijdag 26 april 2019 heeft ons heemkunde lid Cees van Hooren een koninklijke onderscheiding
gekregen .
Bij het bevrijdingsontbijt in Waalwijk, op 5 mei 2019, was onze heemkundekring vertegenwoordigd
met 4 personen: Maja van Helvert, Trees de Wit, Jos de Bont en Leon Baaten. Het ontbijt stond in het
teken van contacten leggen en ideeën uitwisselen voor viering 75 jaar bevrijding in mei 2020.
Tijdens de viering van 75 jaar bevrijding in mei 2020 zal onze heemkundekring, met foto archief
werkgroep, hun medewerking verlenen aan een tentoonstelling in het huis van Waalwijk.
Ook voor het boek dat ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verschijnt over: Oorlog slachtoffers in
de gemeente Waalwijk , verleent onze kring medewerking. Leon was bezig allerlei informatie te
verzamelen over de Waspikse oorlog slachtoffers. Van ieder slachtoffer had hij een foto gevonden en
van enkele was het verhaal af. Helaas heeft hij zijn werk niet kunnen voltooien. Dit wordt
overgenomen door Yvonne Severs, zij probeert alle verhalen af te maken. Wij zijn hier heel blij mee
waarmee het werk van Leon, zijn passie, toch nog voltooid gaat worden.
Door drie leden van onze heemkundekring werd de cursus: De geschiedenis van Brabant, die
georganiseerd werd door heemkundekring Onsenoort, gevolgd.
Afgelopen oktober 2019 hebben wij onze promotiefolder huis aan huis verspreid. De folder is zeer
positief ontvangen en leverde ons meteen 5 nieuwe leden op.
Aan de Nationale Maatschappij tot restaureren of herbestemmen van Cultuur Erfgoed is door de
heemkundekring informatie verstrekt over de voormalige hooiperserij van Boezer. Er wordt een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijk herbestemming dit op verzoek van de gemeente.
Woensdag 30 oktober 2019 ging in Den Bolder de film Waspik 1940-1945 in première, gemaakt door
Leon Baaten en Jan van der Steen. Die dag alleen voor 75 plussers, mensen uit Stromenland,
kinderen van groep 8 van de twee basisscholen en genodigden. Thema: Jong ontmoet oud. Het was
een succes. Zondag 3 november 2019 waren de twee voorstellingen uitverkocht en totaal door 600
mensen bekeken. Iedereen was enthousiast en Leon straalde. De verkoop van de film dvd liep als een
trein. Er zijn al meer dan 100 dvd’s verkocht. In de foyer was een hoekje van de heemkundekring
ingericht met boeken en periodieken en ook die zijn veel verkocht. Bovendien kregen we 13
aanmeldingen om lid te worden van onze vereniging.
Vanuit Brabants Heem is het idee gekomen om van de Open Monumentendag in september, een
Erfgoed weekend te maken. Wij hebben het idee om die dag een Open Dag in ons heemhuis te
houden met eventueel een kleine tentoonstelling.
Wij zijn benaderd door Pietas bv , die op verzoek van de gemeente onderzoek uitvoert naar
historische graven. Er is een brief geschreven naar de de gemeente en ook naar de kerkbesturen van
de Nederlands Hervomde kerk en Bartholomeus/ Theresia. Stichting Therebint heeft met twee
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heemkundeleden, (afgevaardigden van de twee kerkbesturen en een bestuurslid) de twee kerkhoven
bezocht. We wachten op een rapport dat naar aanleiding van het bezoek opgesteld gaat worden.
Deelname aan de Rabo Club Support was wederom een zeer groot succes. Het bracht het mooie
bedrag van € 1435,64 op.

Werkgroepen:
Ook onze werkgroepen hebben niet stil gezeten en zijn actief geweest met verschillende zaken.
De fotoarchiefwerkgroep houdt zich bezig met het inventariseren, archiveren en beschrijven van
foto’s en al deze foto’s worden met beschrijving gedigitaliseerd. Er worden ook bidprentjes en
geboortekaartjes verzameld van personen die een relatie hebben met Waspik. Alles wordt ook weer
alfabetisch geregistreerd.
In oktober 2019 is er bovendien een kleine tentoonstelling georganiseerd in Den Bolder rond het
thema” Waspik 75 jaar bevrijd”. Iedere dinsdagmorgen is deze werkgroep te vinden in ons heemhuis
aan de Kerkstraat waar iedereen welkom is.
De werkgroep toponiemen is in 2019 vijf maal bij elkaar geweest. Deze werkgroep is bezig met de
betekenissen van de toponiemen wat niet altijd gemakkelijk te begrijpen is.
In het voorjaar hebben ze per fiets alle Waspikse wielen bekeken en dat was een verrassende
ervaring. Een bijzonder schenking kregen de heemkundekringen van Noord Brabant. Het kadaster
wilde van hulpkaarten af die men al sinds 1832 bewaarde. Op die kaarten staan de gegevens en
veranderingen van een pand of perceel. Bijna 2000 kaarten heeft de werkgroep in ontvangst
genomen. Men is druk bezig met het invoeren van al die gegevens en digitaliseren van de kaarten. In
het eerstvolgend periodiek leest u over de werkwijze hiervan. Als iemand meer van een oud pand wil
weten neem dan contact op met deze werkgroep.
Het archiveren van het archief van de Stichting Jeugdcarnaval is bijna voltooid. Daarna wordt
overlegd waar dit archief ondergebracht gaat worden.
Alle krantenknipsels m.b.t. Waspik worden verzameld en regelmatig gescand.
De gewone werkzaamheden zoals beschrijving van voorwerpen en archiveren gaan gewoon door.
Dankzij onze redactiewerkgroep verschenen er in 2019 twee periodieken. In het 52ste periodiek, april
2019, kwamen twaalf oud leerlingen, leerkrachten en bestuursleden van basisschool de Hooght aan
het woord. Het 53ste periodiek, oktober 2019, stond vooral in het teken van de bevrijding van Waspik
op 30 oktober 1944.
Tijdens een van de 5 redactievergaderingen werd Diny Kamp welkom geheten als nieuw redactielid.
Er is ook een begin gemaakt met de vernieuwing van onze website. Om de taak van webmaster te
verlichten worden verschillende bestuursleden en werkgroep leden straks zelf verantwoordelijk voor
hun eigen deel op de website. De webmaster heeft dan vooral een controlerende functie.
Ons heemkundekoor werd in 2019 negen maal gevraagd voor een optreden. Ad de Klijn is hun
dirigent en Carla Krielaart verzorgt de muzikale begeleiding. Een viertal optredens voor wooncentra,
drie maal voor een kerkviering, een maal tijdens de Dodenherdenking en ze hebben een mooi lied
gezongen tijdens de uitvaart van onze voorzitter Leon Baaten. Leon droeg het heemkundekoor een
warm hart toe. In juni was het jaarlijkse koor uitje. Ditmaal een huifkartocht bij de Roestelberg.
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Een aantal leden van deze werkgroepen zorgt bovendien voor de volgende werkzaamheden in ons
heemhuis: Het legen van de brievenbus, de mail van het heemhuis nakijken, schoonhouden
heemhuis, het aanvullen van koffie/thee, afwasmiddel e.d., vuilniszakken wisselen.
Onze heemkundekring is steeds in beweging, met pieken en dalen.
Het bestuur wil daarom iedereen bedanken voor hun inzet in wat voor vorm dan ook in het
afgelopen jaar 2019.
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