Jaarverslag heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen over 2010
1. Inleiding
Het jaar 2010 heeft voor onze heemkundekring vooral in het teken gestaan van het
waarborgen van de toekomst van de vereniging. Na het terugtreden van de secretaris, lieten
later in het jaar ook de voorzitter en de penningmeester weten, dat zij zich in 2011 niet meer
herkiesbaar zouden stellen voor een nieuwe bestuurstermijn. Naar aanleiding van deze
ontwikkelingen zijn er in 2010 twee buitengewone ledenvergaderingen uitgeschreven.
Ondanks de zorgelijke bestuurlijke situatie, hebben er in 2010 diverse verenigingsactiviteiten
plaatsgevonden. Noodgedwongen was dit op een beperktere schaal dan voorheen.
Onderstaand verslag vormt een samenvatting van een bewogen verenigingsjaar, waarin
onze geschiedkundige vereniging zich meer dan ooit heeft bezig gehouden met haar eigen
toekomst.
2. Leden
Op 31 december 2010 telde de vereniging 293 leden, waarvan 267 met een volledig
lidmaatschap en 26 huisgenoten. De gemiddelde leeftijd van het ledenbestand bedroeg 64,4
jaar.
In 2010 kwamen ons de volgende leden te ontvallen door overlijden: dhr. J. de Mooij, dhr. C.
Raats, mw. D. Voorheijen-van der Sanden, dhr. F. Lambrechts, dhr. J. Elst, dhr. A.
Scheepers, mw. J. van de Brand-Schepers, dhr. J. Goossens en mw. A. Wagenaar-Vos. Wij
hebben de nabestaanden ons medeleven betuigd.
Voor zover het bestuur daar kennis van had, heeft het namens de vereniging ook op gepaste
wijze aandacht besteed aan andere blijde of droeve gebeurtenissen in het persoonlijke leven
van de leden. In het bijzonder willen we hier vermelden het toekennen van een Koninklijke
onderscheiding aan de heer Marius Broos, hoofdredacteur van het jaarboek van onze
heemkundekring en het 50-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Maria en Geert
Verbraak-van Eekelen, die zich beiden vanaf de oprichting tot heden zeer sterk betrokken
voelen bij de Nispense heemkundekring.
De contributie bleef ongewijzigd: €14,- voor een volledig lidmaatschap en € 6,- voor
huisgenoten. Van de mogelijkheid om de contributie te voldoen via automatische incasso
werd door 213 leden gebruik gemaakt, waardoor de contributie-inning zeer vergemakkelijkt
wordt.
3. Bestuur
Het bestuur van de heemkundekring was in 2010 als volgt samengesteld:
• Dhr. C. Uijtdewilligen, voorzitter
algemene bestuurszaken, beheerscommissie, Cultuurhistorisch Netwerk RoosendaalEssen-Kalmthout, jeugdbeleid, redactie Nispens Heem Nieuws,
straatnaamgevingcommissie van de gemeente Roosendaal.
• Dhr. R. Leijdekkers, vice-voorzitter
archeologie, landschap en monumenten, deelnemersraad Stichting Dorpshuis Nisipa.
• Mw. I. Aerden, secretaris
correspondentie en verslaglegging, ledenactiviteiten, regio-overleg Stichting Brabants
Heem, werkgroep interviews.
• Dhr. A. van Hooijdonk, penningmeester
financiën, ledenadministratie, automatisering, verhuur en onderhoud materialen.
Twee portefeuilles werden beheerd door niet-bestuursleden:
• Dhr. A. van Hees: contactpersoon redactie jaarboek.

• Dhr. M. Broos: redactie publicaties Gemeentearchief Roosendaal.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 februari 2010 is dhr. W. Wiericx afgetreden
als bestuurslid. Hij werd vanaf die datum als secretaris opgevolgd door mw. I. Aerden die al
lid was van het bestuur. In het voorjaar van 2010 maakten de heren C. Uijtdewilligen en A.
van Hooijdonk bekend dat zij zich tijdens de Algemene Ledenvergadering 2011 niet meer
herkiesbaar zouden stellen voor een nieuwe bestuurstermijn.
Het bestuur belegde in 2010 acht bestuursvergaderingen. Deze vonden plaats in het
ErfgoedCentrum Nispen, Prins Bernhardstraat 2 Nispen; één keer werd vergaderd in
Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 Nispen. Tijdens de vergaderingen kwamen diverse
bestuurs- en verenigingszaken aan de orde. Ook bezocht het bestuur diverse andere
vergaderingen, recepties en openingen.
In mei 2010 heeft het bestuur op informele wijze afscheid genomen van dhr. W. Wiericx.
4. Ledenvergaderingen
De leden kwamen in 2010 driemaal bijeen voor een ledenvergadering.
4.1. 4 februari 2010: Algemene Ledenvergadering 2011
De bijeenkomst vond plaats in de kleine zaal van Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 te Nispen.
Aanwezig waren het voltallige bestuur en 21 leden. De agenda werd ongewijzigd
vastgesteld. De secretaris nam de verslagen van de algemene ledenvergadering 2009, de
najaarsbijeenkomst 2009 en het jaarverslag 2009 door, die ongewijzigd werden vastgesteld.
Vervolgens was het woord aan de penningmeester om het financieel verslag 2009 toe te
lichten. Het jaar werd afgesloten met een batig saldo van € 1.158,- dat geheel aan het eigen
vermogen wordt toegevoegd. De Commissie Rekening en Verantwoording had bij haar
controle geen onregelmatigheden geconstateerd; derhalve kon aan het bestuur décharge
worden verleend. Dhr. A. Uijtdehaag werd als uittredend lid van de kascontrolecommissie
opgevolgd door dhr. C. Sep. De begroting 2010 werd door de vergadering goedgekeurd. Mw.
I. Aerden was aftredend als bestuurslid en herkiesbaar. Dhr. W. Wiericx had zich niet
herkiesbaar gesteld. Nadat er op formele en informele wijze afscheid genomen was, ontving
hij een bosbloemen en attentie als waardering voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en
secretaris. Het activiteiten 2010 werd toegelicht door mw. I. Aerden. De vergadering ging
akkoord met de voorstellen. Er werden mededelingen gedaan over het voornemen om in
2011 een tentoonstelling over het thema sport te organiseren en de mogelijkheid om een
gratis exemplaar van het tijdschrift In Brabant mee te nemen. Bij de rondvraag werden
opmerkingen gemaakt over het 20 jarig jubileum in 2011 en de perfecte organisatie van de
jaarvergadering. De avond werd afgesloten met de traditionele quiz, gepresenteerd door
‘Adriano’ van Hees en Henk Baselier. Winnaar was Corné Uijtdewilligen, Gerard
Uijtdewilligen en Rob Schepers eindigden op de tweede en derde plaats.
4.2. 12 juli 2010: Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Op deze hete zomeravond werd voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging een
extra Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. De vergadering vond plaats in Dorpshuis
Nisipa Bergsebaan 8 Nispen. Het voltallige bestuur en 27 leden waren aanwezig. De
voorzitter deelde mee dat na het vertrek van dhr. W. Wiericx ook penningmeester A. van
Hooijdonk en hijzelf zich in 2011 niet meer herkiesbaar zouden stellen. Hij legde uit dat deze
bijeenkomst bedoeld was om in samenspraak met de leden een plan van aanpak op te
stellen over de toekomst van de vereniging in relatie tot de situatie omtrent het bestuur. Door
de leden werden diverse opmerkingen en suggesties naar voren gebracht. De vergadering
werd gesloten met de conclusie dat gepoogd moest worden de heemkundekring als
zelfstandige vereniging met een voltallig bestuur te laten voortbestaan. Ook de leden zouden
actief potentiële kandidaten voor een bestuursfunctie aangedragen, waarmee het bestuur in
gesprek kon gaan. Tijdens de ledenbijeenkomst van 28 oktober zou het bestuur de leden op
de hoogte stellen van de stand van zaken.

4.3. 28 oktober 2010: Ledenbijeenkomst
De bijeenkomst vond plaats in Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 te Nispen. Aanwezig waren
drie leden van het bestuur en 27 leden. Een speciaal woord van welkom was er voor de drie
leden van de familie De Bakker die als gast aanwezig waren. Nadat het verslag van de
buitengewone Algemene Ledenvergadering van 12 juli 2010 ongewijzigd was vastgesteld,
werden de aanwezige leden door de voorzitter bijgepraat over de stand van zaken met
betrekking tot de uitbreiding van het bestuur. Hij kon melden dat er met diverse personen
was gesproken, maar dat dit slechts één serieuze kandidaat voor het bestuur had
opgeleverd. Dit leidde tot enkele reacties vanuit de vergadering die vooral getuigden van
teleurstelling en ongeloof. Na de pauze werd het jaarboek 2010 gepresenteerd. Dhr. A. van
Hees hield namens de werkgroep Redactie Jaarboek een korte toespraak waarin hij een
kijkje gaf achter de schermen van de redactie. Het jaarboek dat een kleine uiterlijke
verandering had ondergaan, bevatte artikelen over diverse onderwerpen. Het eerste
exemplaar werd aangeboden aan mw. J. de Bakker en ook alle auteurs werden naar voren
geroepen om een exemplaar in ontvangst te nemen. Zowel voor de auteurs als voor de
redactieleden was er een hartelijk applaus vanuit de zaal. De avond werd afgesloten met de
vertoning van een film over de bouw van het Nispense Wit-Gele Kruisgebouw. Dhr. H.
Baselier verzorgde een korte inleiding op de beelden die destijds gemaakt zijn door Guust
Goossens en via zijn dochter in het bezit zijn gekomen van de heemkundekring. Na afloop
was er voor alle aanwezige leden de mogelijkheid om een exemplaar van het nieuwe
jaarboek mee naar huis te nemen.
5. Huisvesting
In 2010 was het ErfgoedCentrum Nispen gehuisvest in een gehuurde ruimte van het WitGele Kruisgebouw, Pastoor van Spaandonklaan 2 Nispen. Voor vergaderingen kon de
heemkundekring gebruik maken van de wachtruimte. Ter vervanging van het oude
whiteboard werd een nieuw aangeschaft. Het ErfgoedCentrum Nispen was in 2010 drie
zaterdagochtenden geopend voor publiek. Buiten de inloopochtenden om kon het
ErfgoedCentrum bezocht worden op afspraak.
Enkele voorwerpen bleven opgeslagen op de zolder van basisschool De Linde, Dorpsstraat
71 Nispen; de tentoonstellingsmaterialen werden opgeslagen bij de familie UijtdewilligenNaalden, Dorpsstraat 35 Nispen. Het verkooppunt was gevestigd bij penningmeester A. van
Hooijdonk, Adelaarstraat 58 Nispen.
6. Informatisering
De informatietechnologie speelde in 2010 opnieuw een belangrijke rol binnen de
heemkundekring. Een belangrijk deel van de in- en uitgaande correspondentie
(nieuwsbrieven, aankondigingen, vragen en opmerkingen etc.) verliep per email
Via de website van de heemkundekring was het verenigingsnieuws en overige informatie
over het Nispens heem toegankelijk. Daarnaast beheerde de heemkundekring een website
speciaal voor de jeugd en was zij actief op de sociale netwerksite Hyves. Geautoriseerde
personen hadden via het extranet toegang tot specifieke (bestuurlijke) informatie en de
mogelijkheid om bestanden te downloaden. In het kader van het initiatief van de Koninklijke
Bibliotheek te ’s-Gravenhage om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor
toekomstig onderzoek, wordt sinds 28 februari 2010 de website van de heemkundekring en
de website voor de jeugd door die instelling gearchiveerd en voor de lange termijn bewaard.
De heemkundekring is een actieve deelnemer aan het project Film- en fotobank NoordBrabant. Eind 2010 waren er 4.893 afbeeldingen uit de collectie op het openbare gedeelte
geplaatst. De Nispense heemkundekring behoort daarmee tot de ‘top-5’ van organisaties die
afbeeldingen via deze beeldenbank ontsluiten.
Naast de fotocollectie was de heemkundekring in 2010 ook bezig om de overige collecties
zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te stellen.

De heemkundekring werd benaderd door het Vrijetijdshuis Brabant om ter promotie van het
toerisme fiets- en wandelroutes beschikbaar te stellen via de website routesinbrabant.nl. Het
bestuur nam het besluit om hier vooralsnog niet aan mee te doen.
7. Werkgroepen
In 2010 waren de volgende commissies en werkgroepen actief:
7.1 Werkgroep Redactie Jaarboek
De werkgroep Redactie Jaarboek werd in 2010 gevormd door dhr. H. Baselier, dhr. M.
Broos, mw. M. Dekkers-Schepers, dhr. A. van Hees en mw. M. Verbraak-van Eekelen. De
redactie hield in 2010 vijf redactievergaderingen. In overleg met het bestuur werd het uiterlijk
van het jaarboek enigszins aangepast. Tevens werd besloten om zowel het printwerk als het
inbinden te laten verzorgen door de firma Altorffer.
7.2 Commissie Automatisering
De commissie automatisering was in 2010 belast met het beheer van de websites, de Filmen fotobank Noord-Brabant en het archiveren van (verenigings)archiefmateriaal op digitale
informatiedragers.
7.3 Beheerscommissie
De naam van de archiefcommissie werd in 2010 veranderd in beheerscommissie. Zij hield
zich bezig met de verwerving, beschrijving en het beheer van de Collecties ErfgoedCentrum
Nispen. Deze bestaan uit de deelcollecties boeken en tijdschriften, documentatie, beeld en
geluid en voorwerpen. De periodiek geactualiseerde inventarissen waren raadpleegbaar via
de website.
Het uit 1996 daterende uitleenreglement was dringend aan vervanging toe. Op 24 februari
werd door het bestuur het Uitleen- en reproductiereglement Collecties ErfgoedCentrum
Nispen vastgesteld. In dit reglement staat aangegeven welke materialen voor uitlening in
aanmerking komen, wat openbaar is en wat niet en wat de kosten zijn wanneer iemand een
afdruk wil hebben van een document of afbeelding. De beheerscommissie en het bestuur
waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de toepassing van het reglement.
7.4 Werkgroep Interviews
De werkgroep Interviews streeft naar het opnemen van drie interviews per jaar. Mw. C.
Schepers-Uijtdehaag heeft aangegeven door te willen gaan als interviewster, maar voor het
goed functioneren van de werkgroep is uitbreiding noodzakelijk.
7.5 Werkgroep Toponiemen
In de notitie Toekomstperspectief heeft het bestuur het voornemen opgenomen om de
werkgroep toponiemen af te schaffen. In 2010 is een aanvang gemaakt met de overdracht
van al het verzamelde materiaal dat nog bij de voormalige werkgroepsleden thuis lag naar
het ErfgoedCentrum Nispen, waar het voor iedereen te raadplegen is. Wellicht dat de
werkzaamheden in de toekomst weer opgepakt kunnen worden.
8. Activiteiten en evenementen
8.1 Inloopochtenden ErfgoedCentrum Nispen
In 2010 werden er drie inloopochtenden georganiseerd waarop het ErfgoedCentrum Nispen
was opengesteld voor het publiek, telkens van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bezoekers konden
terecht voor het raadplegen van de collecties, het stellen van vragen of gewoon een gezellig
praatje onder het genot van een bakje koffie.
• 3 april: Het ErfgoedCentrum werd bezocht door twaalf personen. Enkele bezoekers
maakten gebruik van de mogelijkheid om gratis exemplaren van het boek De dynamische

regio over de economische geschiedenis van West-Brabant en het boekwerkje De
Aopelaander over de geschiedenis van carnaval in Nispen mee naar huis te nemen.
• 3 juli: Er kwamen die ochtend een drietal mensen langs, de één kwam iets kopen, de
ander iets opzoeken en de derde kwam wat brengen.
• 2 oktober: Vier gasten - waaronder de nieuwe wijkagent! – kwamen een kijkje nemen in
het ErfgoedCentrum Nispen.
8.2 Aandacht voor de Oranjebomen
Het plantsoentje bij de Julianalinde aan De Lind werd in de aanloop naar Koninginnedag
verfraaid met de aanplant van enkele oranjekleurige afrikaantjes. Het naambordje bij de
Amalialinde in het plantsoen aan de Patrijsstraat bleek verdwenen. Waarschijnlijk was er
geen sprake van vandalisme, maar is het plaatje verloren geraakt bij het verwijderen van de
paaltjes die dienden ter ondersteuning van de boom, door de gemeentelijke
groenvoorziening. Navraag bij diverse medewerkers van de Gemeente Roosendaal leverde
geen duidelijkheid op. Het bestuur heeft, gelet op de beperkte kosten, besloten om een
nieuw informatiebordje te laten vervaardigen.
8.3 Ledenuitstap naar Schiedam
Op zondag 13 juni vond de jaarlijkse ledenuitstap van onze heemkundekring plaats. Om 8.30
uur vertrok de bus met aan boord 37 deelnemers richting het reisdoel Schiedam. De
heenreis verliep zeer vlot, zodat het gezelschap ruim voor het geplande tijdstip in Schiedam
arriveerde. Nadat bij brasserie De Beurs genoten was van een kopje koffie met gebak, ging
men aan boord van de fluisterboot voor een vaartocht van een uur door de Schiedamse
grachten. Een gids gaf informatie over de bezienswaardigheden langs de route en
doorspekte zijn verhaal met een aantal anekdotes over Schiedam.
Na de lunch, eveneens bij brasserie De Beurs, werd museummolen De Nieuwe Palmboom
bezocht. In de molen was een expositie ingericht over de geschiedenis van de Schiedamse
molens en het verhaal van boer-molenaar-bakker-jeneverproductie. Menigeen genoot van
vanaf de balie van de molen van het magnifieke uitzicht over de stad en omgeving.
De dag werd afgesloten met een bezoek aan het Jenevermuseum, gevestigd in de
voormalige branderij van de firma Melchers. Twee gidsen verzorgden een rondleiding door
dit museum waar de jenevergeschiedenis van Schiedam centraal staat. Doordat er een
kwartier achterstand was ontstaan op het tijdschema, moesten de gidsen helaas wat haast
maken met hun verhaal. In de branderij was te zien hoe uit graanbeslag Schiedams trots
geproduceerd wordt: jenever. Daarnaast waren er afdelingen over aanverwante
bedrijfstakken als kuiper, koperslager, glasproductie, zakkendrager. Heel bijzonder was de
collectie monsterflesjes van gedistilleerd die bijeen gebracht is door jeneverproducent
Melchers. Heel wat deelnemers keurden na afloop van de rondleiding in het proeflokaal
monstertjes van drie soorten jenever.
Iedereen was bijtijds bij de bus voor de terugreis naar Nispen, die omstreeks 18.00 uur weer
in Nispen arriveerde.
8.4 Deelname aan Nispense braderie
De Nispense braderie vond op 29 augustus plaats onder herfstachtige
weersomstandigheden: het was koud, winderig en in de loop van de dag kwamen er fikse
buien langs. Desondanks trok de kraam van de heemkundekring heel wat belangstelling van
(oud-)Nispenaren en andere passanten. De vergrotingen van een aantal schoolfoto’s werden
door menigeen grondig bestudeerd en leverden ons weer een aantal namen op van nog
onbekende personen.
Voor de jeugd hadden wij een spelletje ‘eendjes vangen’ waaraan zo’n twintig kinderen
meededen. In de categorie tot en met 7 jaar heeft een kind van oud-Nispenaar John
Zuijkerbuijk een prijs gewonnen met een score van zeven eendjes. In de categorie van 8 jaar
en ouder had Karlijn Naalden uit Nispen de beste score, zij viste acht eendjes in een minuut
uit het water. De prijswinnaars ontvingen een cadeautje.

8.5 Open Monumentendag
In het weekend van 11 en 12 september vond Open Monumentendag plaats, dit jaar met als
thema De smaak van de negentiende eeuw. Hét beeldbepalende gebouw in Nispen uit de
negentiende eeuw, de molen, was niet toegankelijk. De Nispense kerk H. Maria Hemelvaart
en de Vredeskapel aan de Heijbeeksestraat waren wel geopend. Vanwege het feit dat in de
kerk tevens het kunst- en cultuurfestival Nispen Inspireert! plaats vond, was de kerk ook op
zondag 19 september te bezoeken. In totaal kwamen ruim 700 mensen een kijkje nemen in
de kerk.
8.6 Presentatie Jaarboek 2010
De presentatie van het jaarboek vond plaats tijdens de ledenbijeenkomst op 28 oktober.
Redactiesecretaris A. van Hees overhandigde het eerste exemplaar aan mw. J. de Bakker.
De reden om aan haar de nieuwe uitgave te overhandigen, was gelegen in het feit dat in het
jaarboek een artikel was opgenomen over de familie De Bakker uit Nispen die verschillende
generaties als smid in het dorp actief zijn geweest. Het artikel was geschreven door haar
neef, dhr. F. van Oers, kleinzoon van wijlen Jan de Bakker. Mw. De Bakker nam de
honneurs waar voor haar moeder mw. J. de Bakker-Nuts die helaas door
gezondheidsproblemen niet aanwezig kon zijn. Nadat alle auteurs een exemplaar van het
jaarboek ontvangen hadden voor hun werkzaamheden, werden ook de leden van de
werkgroep redactie bedankt voor hun inspanningen. De aanwezige leden konden na afloop
van de bijeenkomst, hun exemplaar van het jaarboek meenemen.
8.7 Regionale heemkundequiz 2010
De regionale heemkundequiz vond op 19 november plaats in Jeugdland Ulvenhout. De
organisatie was in handen van de plaatselijke heemkundekring Paulus Verdaesdonk.
Aanvankelijk had onze heemkundekring zich aangemeld als deelnemer. Vrijwel alle vaste
leden van ons team waren echter uitgenodigd op het feest ter gelegenheid van het vijftigjarig
huwelijksjubileum van het echtpaar Verbraak-van Eekelen. Een oproep aan de leden om zich
aan te melden leverde onvoldoende vervangers op. Omdat er geen representatief team op
de been gebracht kon worden, waren wij genoodzaakt ons af te melden.
9. Uitgaven
9.1 Jaarboek
Dankzij auteurs en werkgroep is er ook in 2010 weer een mooie publicatie over het Nispens
erfgoed tot stand gekomen. Het jaarboek verscheen in een oplage van 350 exemplaren en
bevatte artikelen over uiteenlopende onderwerpen.
Mw. L. Gommeren-van Eekelen is dhr. J. Kerstens opgevolgd als samenstelster van de
kroniek van Nispen in 1909 en mw. M. Verbraak-van Eekelen verzorgde de kroniek van
Nispen 2009. Dhr. H. Baselier schreef deel XIV in de serie over de bebouwingsgeschiedenis
van Nispen. Verder waren er artikelen in opgenomen van dhr. M. Broos over de
Prinsessendag in Nispen, de bouw van het Sint Antoniusklooster en het boerenbedrijf in
vroeger tijd, aan de hand van een unieke fotoreportage uit de jaren ’40 van de vorige eeuw.
Mw. M. Verbraak-van Eekelen schreef over (verdwenen) tradities en gewoonten en tien jaar
Buurtbusvereniging Nispen. Dhr. F. van Oers beschreef de geschiedenis van de smederij
van de familie De Bakker in Nispen. Ook het jaarverslag van heemkundekring de
Heerlijckheijd Nispen over 2009 van de hand van secretaris W. Wiericx was in het jaarboek
opgenomen.
9.2 Nieuwsbrief Nispens Heem Nieuws
De 19e jaargang van de nieuwsbrief omvatte vijf nummers die verschenen in een oplage van
185 exemplaren. Meer dan 70 leden ontvingen de nieuwsbrief digitaal.
Uit de notitie Toekomst vloeide voort, dat de website sinds 2010 de belangrijkste
informatiebron is voor het verenigings- en algemene heemkundig nieuws. Voor de
nieuwsbrief had dit tot gevolg, dat er minder items in werden opgenomen met een

beknoptere inhoud. Zo werd bijvoorbeeld de heemkundekalender niet meer in de nieuwsbrief
gepubliceerd. Voor uitgebreidere informatie werd verwezen naar de website. Overigens zal
de meest belangrijke informatie steeds in de nieuwsbrief terug te vinden zijn, zodat ook leden
en andere geïnteresseerden zonder internet van de verenigingsactiviteiten op de hoogte
kunnen blijven. Bij het verschijnen van het tweede nummer in maart 2010 onderging de
nieuwsbrief een kleine aanpassing van de lay-out, waarmee de samenhang tussen
nieuwsbrief en website sterker werd benadrukt.
10. Schenkingen
In 2010 ontving de heemkundekring diverse schenkingen in de vorm van foto’s, bidprentjes
en voorwerpen. In het bijzonder willen wij hier vernoemen:
• Een kannetje voor het bewaren van olie of boter, daterend uit het begin van de 20e eeuw,
van Noord-Afrikaanse oorsprong. Gevonden door dhr. J. Verbraak in zijn tuin, Pastoor van
Spaandonklaan 25.
• Scherven daterend uit de periode 1700-1850 en twee scherven daterend uit de periode
1400-1600, gevonden bij de kikkerpoel in de buurt van de locatie van het voormalige slot
Moerendaal door dhr. T. Naenen, amateurarcheoloog uit Schijf.
11. Diverse
11.1 Herinrichting gebied Watermolenbeek
Het Waterschap Brabantse Delta startte in 2010 met de aanleg van een drietal poelen en
twee passages voor vissen in het stroomgebied van de Molenbeek. De heemkundekring
werd door RAAP benaderd voor informatie ten behoeve van archeologisch bureauonderzoek
naar aanwezige waarden in en rondom het plangebied. Waterschap en Gemeente
Roosendaal hebben het voornemen om enkele informatiepanelen in het gebied te plaatsen.
De teksten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de heemkundekring.
11.2 Affiche Brabantse Dag
Reclamebureau Studio Smeer benaderde de heemkundekring met de vraag of het een foto
uit onze collectie mocht gebruiken voor de poster van de Brabantse Dag 2010 in Heeze. Het
ging hier om een foto van de familie Franken-Stuijts uit de Grensstraat. Het bestuur ging
akkoord met het gebruik van de foto in de publiciteitscampagne tegen een financiële
vergoeding.
11.3 Kopie film Beemden van het Beekdal
De werkzaamheden bij de Molenbeek vormde voor de heemkundekring een goede
aanleiding om opnieuw een poging te doen om een kopie van de film Beemden van het
Beekdal in bezit te krijgen. Zowel de gemeente Essen als de Koninklijke Heemkundige Kring
Essen werden benaderd. Het resulteerde in een aanbod van de Essense heemkundekring
om de kopie uit te lenen voor vertoning.
11.4 Advies straatnaamgevingcommissie
De gemeentelijke straatnaamgevingcommissie werd om advies gevraagd inzake het
voornemen om een gedeelte van de Hopmeerweg te hernoemen in Ottermeerweg.
Aanleiding was het feit dat de Hopmeerweg na de ruilverkaveling uit twee doodlopende
delen is komen te bestaan. Het bovenstaande werd door de vertegenwoordiger van onze
kring in de straatnaamgevingcommissie aan het bestuur voorgelegd, dat zich er positief over
uitsprak. Tevens maakte de heemkundekring de gemeente Roosendaal erop attent, dat
dezelfde problematiek zich voordoet in de Broekakkerstraat.
12 Vrijwilligers
Zoals elke andere vereniging kan de heemkundekring niet zonder de inzet van vrijwilligers.
Zij hebben zitting in het bestuur en werkgroepen, distribueren nieuwsbrieven en jaarboeken,

helpen mee bij het beheer van de archiefcollecties etc. Traditiegetrouw ontving iedereen die
zich in 2010 structureel had ingezet als vrijwilliger eind december een heerlijke kerststol en
een kerstkaart ontworpen door Gijs Leijdekkers als blijk van waardering.
13. Toekomst van de vereniging in relatie tot bestuurscrisis
Sinds 1998 is onze vereniging er niet meer in geslaagd om vervangers te vinden voor
aftredende bestuursleden. Met het vertrek van dhr. W. Wiericx, kwam er in 2010 opnieuw
een vacature in het bestuur vrij. Desondanks bleef de vereniging goed functioneren, al ging
dit gepaard met het stopzetten of reduceren van activiteiten. In de loop van 2010 werden we
echter geconfronteerd met het feit dat ook voorzitter C. Uijtdewilligen en penningmeester A.
van Hooijdonk zich in 2011 niet meer herkiesbaar zouden stellen. Van de overblijvende
bestuursleden kan niet worden geëist dat zij met zijn tweeën de vereniging draaiende
houden.
In 2010 is binnen het bestuur en tussen bestuur en leden uitgebreid gesproken over de
bestuurlijke crisis. In het najaar heeft het bestuur gesprekken gehad met ongeveer 20
personen. Dit heeft slechts geleid tot één kandidaat die in de Algemene Ledenvergadering
2011 door het bestuur zal worden voorgedragen. Het bestuur van heemkundekring de
Heerlijckheijd Nispen zal vanaf februari 2011 slechts uit drie personen bestaan die de
zoektocht naar verdere aanvulling voort zullen zetten. Eventueel kan er dan voor gekozen
worden om beoogde kandidaten, in afwachting van een formele benoeming door de
ledenvergadering, in de tussentijd mee te laten draaien binnen het bestuur. Wanneer blijkt
dat een structurele uitbreiding niet verwezenlijkt kan worden, zal bekeken moeten worden
welke gevolgen dit heeft.

Nispen, 9 januari 2011
Inge Aerden, secretaris

