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Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen

1. Voorwoord.
Het bestuur van heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen wil in onderstaand jaarverslag
verantwoording afleggen over het verenigingsjaar 2018. De kernactiviteiten die in de
afgelopen jaren hun bestaansrecht hebben bewezen, werden voortgezet. Voor het eerst
sinds vijf jaar verscheen er weer een buitengewone publicatie en er werden stappen
ondernomen om de werkgroep Interviews te reactiveren. Maar er was ook aandacht voor de
wijze waarop in de toekomst op een succesvolle manier de doelstellingen van de vereniging
bereikt kunnen worden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd hierover met de leden
een goede discussie gevoerd. Daarnaast werd er ook al vooruitgekeken naar 2019 waarin
het 75 jaar geleden zal zijn dat Nispen werd bevrijd. In samenwerking met andere partijen
werden alvast de lijnen uitgezet voor een gepaste herdenking.
2. Leden.
Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen zag in 2018 het ledenaantal iets teruglopen. In
totaal waren 295 mensen lid, waarvan 260 met een volledig lidmaatschap en 35 gezinsleden.
Gedurende het verenigingsjaar overleden vier leden: de heer M.J.B.M. van den Brand, de
heer J.B.A. Broos, mevrouw L. Lambrechts-van Nassau en de heer H.P. Schoonen. Het
bestuur heeft namens de vereniging zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. Ook aan
andere heugelijke of minder heugelijke gebeurtenissen betreffende de leden werd door het
bestuur aandacht besteed. Drie leden zegden hun lidmaatschap op.
De contributiebedragen in 2018 waren € 18 voor een volledig lidmaatschap en € 9 voor een
gezinslidmaatschap. Van de mogelijkheid om de contributie per automatische incasso te
voldoen werd door 226 leden gebruik gemaakt.
3. Bestuur.
Het bestuur van de vereniging was in 2018 als volgt samengesteld:
Voorzitter: René Leijdekkers.
Portefeuille: Algemene bestuurszaken, Eindredactie Nispens Heem Nieuws, Archeologie,
landschap en monumenten, Deelnemersraad Stichting Dorpshuis Nisipa, Jeugdbeleid,
Contactpersoon werkgroep Historische Boerderijnamen.
Vicevoorzitter: Toine Rens.
Portefeuille: Verhuur en onderhoud materialen, Ledenactiviteiten, Jeugdbeleid.
Secretaris: Inge Aerden
Portefeuille: Correspondentie en verslaglegging, Contactpersoon werkgroep Interviews,
Regiovergadering Brabants Heem, Cultuurnetwerk gemeente Roosendaal.
Penningmeester: Kees Schrauwen.
Portefeuille: Financiën, Ledenadministratie.
Lid: Loes Gommeren-van Eekelen
Portefeuille: Ledenactiviteiten, ErfgoedCentrum Nispen
Een aantal taken en portefeuilles werden door personen buiten het bestuur vervuld.
Contactpersoon werkgroep Redactie Jaarboek: Henk Baselier
Eindredactie Jaarboek: Marius Broos
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Contactpersoon Beheerscommissie: Corné Uijtdewilligen
Redactie websites: Corné Uijtdewilligen
Beheer Brabant Cloud: Corné Uijtdewilligen
Naamgevingcommissie gemeente Roosendaal: Corné Uijtdewilligen
In 2018 vonden er zeven bestuursvergaderingen plaats. Tijdens de vergaderingen kwamen
diverse onderwerpen betreffende het bestuur, de vereniging en heemkunde in het algemeen
aan de orde. Eén bestuursvergadering werd gehouden in het Wit Gele Kruisgebouw.
Daaraan voorafgaand vond een overleg plaats met de leden van de Beheerscommissie
ErfgoedCentrum Nispen naar aanleiding van de toekomstige ontwikkelingen met betrekking
tot de huisvesting en digitale archivering. De overige bestuursvergaderingen waren bij de
bestuursleden thuis.
Het bestuur was vertegenwoordigd bij vergaderingen van Brabants Heem, het Nispens
Voorzittersoverleg en een bijeenkomst in het kader van de herdenking van 75 bevrijding in
2019. Ook bezocht het bestuur een aantal representatieve bijeenkomsten.
4. Algemene Ledenvergadering.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond plaats op 1 maart in Dorpshuis Nisipa. De
ijzige koude had er misschien mee te maken dat de opkomst met vijftien aanwezige leden en
vijf bestuursleden niet erg hoog was.
Nadat voorzitter René Leijdekkers de Algemene Ledenvergadering geopend had, werden de
verslagen van de Algemene Ledenvergadering 2017 en het Jaarverslag 2017 ongewijzigd
vastgesteld. Het financiële jaarverslag werd toegelicht door penningmeester Kees
Schrauwen, waarna Ad van Hees namens de kascontrolecommissie voorstelde om het
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De begroting voor 2018
werd eveneens ongewijzigd vastgesteld.
Na een korte pauze werd de vergadering vervolgd met de presentatie van de activiteiten
voor 2018 door bestuurslid Toine Rens. René Leijdekkers en Toine Rens waren aftredend
als bestuurslid. Beiden hadden zich herkiesbaar gesteld en werden bij acclamatie herkozen
voor een nieuwe periode.
Het bestuur vond de jaarvergadering een uitstekende gelegenheid om eens uitgebreid met
de leden van gedachten te wisselen over enkele uitdagingen waarmee de heemkundekring
in de nabije toekomst te maken krijgt. Er ontstond een levendige discussie over het op peil
houden van het ledenbestand, bestuur en vrijwilligers. Ook werd er gesproken over gezonde
financiën in relatie tot de huisvesting, deelname aan de Brabant Cloud en
verenigingsactiviteiten, evenals samenwerking met andere organisaties. Door de aanwezige
leden werden volop suggesties, adviezen en soms kritische opmerkingen naar voren
gebracht. Om een nog beter beeld te krijgen zal het bestuur een aantal zaken via een
enquête voorleggen aan alle leden.
Na de rondvraag, waarbij ook nog werd besloten tot wijziging van het Huishoudelijk
Reglement in verband met een eerder vastgestelde contributiewijziging, werd de vergadering
gesloten.
Ten slotte werd het boekje Van Aerdenborgh tot Zwanenburg. Project Historische
Boerderijnamen in Nispen gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Loes
Gommeren-van Eekelen als vertegenwoordigster van alle deelnemers. Het bestuur kijkt
terug op een niet druk bezochte, maar wel zeer vruchtbare jaarvergadering.
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5. Huisvesting.
De diverse collecties van heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen werden zoveel mogelijk
centraal bewaard in het ErfgoedCentrum Nispen, gevestigd Prins Bernhardstraat 2 in
Nispen. De ruimte werd gehuurd van de Wit Gele Kruisvereniging Nispen. De centrale
wachtruimte in het Wit Gele Kruisgebouw kon gebruikt worden als vergaderlocatie.
Diverse spullen van de heemkundekring werden opgeslagen op de zolder van basisschool
De Linde, gevestigd Dorpsstraat 71 Nispen.
Voor de opslag van tentoonstellingsmaterialen en enkele voorwerpen mocht de
heemkundekring gebruik maken van de loods van de familie De Jong-Arnoe, gevestigd
Dorpsstraat 2 Nispen.
Het secretariaat en verkooppunt waren gevestigd op Dorpsstraat 26 Nispen.
6. Informatisering.
6.1. Website en sociale media.
In 2018 onderging de verenigingswebsite een grondige aanpassing. De vorige versie was al
bijna tien jaar oud. Door een andere indeling, het gebruik van een groter lettertype en meer
aandacht voor teksten en actuele afbeeldingen hopen wij onze website nog aantrekkelijker
en gebruiksvriendelijker te maken. Ook kwam er een mobiele versie die geraadpleegd kan
worden via de smartphone. Daarmee hopen we tevens beter contact te leggen met jongeren.
De vernieuwde website was vanaf april te raadplegen en de mobiele versie werd in de
daaropvolgende maanden compleet gemaakt.
Op de algemene website konden geïnteresseerden terecht voor allerhande nieuws en
informatie over de vereniging en de heemkunde van Nispen. De verenigingswebsite werd in
totaal 2.920 keer bezocht. Via de speciale website voor de jeugd werd op een
laagdrempelige manier informatie verstrekt over de Nispense geschiedenis.
Op de sociale media nam het aantal likes op Facebook toe naar 138, terwijl het aantal
volgers op Twitter iets daalde naar 125. De filmpjes op het YouTube kanaal werden 2.000
keer bekeken.
6.2. Digitale ontsluiting collecties.
Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen is een deelnemer van het eerste uur aan de Filmen Fotobank Noord-Brabant en zijn opvolger Brabant Cloud. Het onderliggende
softwareprogramma Memorix Maior maakt het mogelijk om de collecties digitaal te
registreren en openbaar te maken via internet. Sinds 13 april maakt de Beeldbank Nispen
integraal onderdeel uit van de website van de vereniging. Via de speciale link op de
thuispagina krijgt de bezoeker toegang tot vrijwel de volledige verzameling foto’s,
tekeningen, ansichtkaarten, affiches, voorwerpen en boeken- en tijdschrifttitels.
Op 11 december werd een bijzondere mijlpaal bereikt toen het 300ste voorwerp online werd
geplaatst. Het betrof een glas-in-loodraam dat op die dag precies 24 jaar geleden door de
gemeente Kontich werd geschonken ter gelegenheid van het bezoek van Nispense evacués
die na het einde van de Tweede Wereldoorlog tijdelijk in Kontich werden opgevangen.
In april lanceerde Erfgoed Brabant de website Brabantserfgoed.nl als vervanger van
thuisinbrabant.nl waar Brabantse erfgoedinstellingen hun collecties op presenteerden.
In het kader van de Brabant Cloud vond op 12 april de studiedag Goud uit Handen! plaats in
schouwburg De Kring in Roosendaal. Inge Aerden en René Leijdekkers waren namens onze
vereniging aanwezig als deelnemer. Zij volgden een aantal interessante workshops en
presentaties. Corné Uijtdewilligen was door de organisatie uitgenodigd om een presentatie te
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verzorgen over het digitaal registreren van collecties met Memorix Maior. Hij mocht zich
verheugen in een flink aantal geïnteresseerde toehoorders.
7. Werkgroepen.
7.1 Werkgroep Redactie Jaarboek.
In 2018 maakten de volgende leden deel uit van de werkgroep Redactie Jaarboek: Henk
Baselier (redactiesecretaris), Marius Broos (eindredacteur), Madeleine Dekkers-Schepers,
en Corrie Verbraak-van Haperen. De werkgroep stelde het 26ste nummer van het jaarboek
van onze vereniging samen. De redactieleden vergaderden in 2018 vier keer. De
redactievergaderingen vonden plaats in het ErfgoedCentrum. Het bestuur ontving verslagen
en voortgangrapportages. Omdat hij niet aanwezig kon zijn bij de presentatie van het
jaarboek 2017 werd Henk Baselier na afloop van de jaarvergadering 2018 alsnog in het
zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de redactie. Hij ontving uit handen
van voorzitter René Leijdekkers een fles wijn en een boekenbon.
7.2 Beheerscommissie ErfgoedCentrum Nispen.
De Beheercommissie bestaande uit Henk Baselier en Corné Uijtdewilligen hield zich in 2018
bezig met de verwerving, beschrijving en het beheer van de collecties van het
ErfgoedCentrum Nispen. Het bestuur werd regelmatig geïnformeerd door middel van
geactualiseerde overzichten en voorstellen met betrekking tot het beheer van de collecties.
Het ErfgoedCentrum Nispen was in 2018 twee keer opengesteld in het kader van een
inloopochtend. Van de mogelijkheid om het ErfgoedCentrum op afspraak te bezoeken werd
in 2018 geen gebruik gemaakt.
Een aantal spullen die in het ErfgoedCentrum lagen opgeslagen verhuisden naar de
opbergruimte op de zolder van de basisschool. Enkele zaken die geen specifieke relatie
hebben met Nispen zijn uit de collectie verwijderd en verkocht via Marktplaats.
De tentoonstellingspanelen werden overgedragen aan de Fotogroep Nispen. Voor de
panelen werd een vergoeding ontvangen.
In 2018 ontving de heemkundekring een aantal schenkingen, waarvoor wij de schenkers
zeer erkentelijk zijn. Het betrof boeken en tijdschriften, foto’s, documentatiemateriaal en
overige archivalia. De schenkingen zijn beschreven en opgeborgen in de betreffende
collecties.
De aantallen beschreven items bedroegen per 31 december 2018:
- Topografisch Historische Atlas:
- Ansichten
130
- Foto’s
5.639
- Kaarten
73
- Tekeningen
49
- Dia’s
521
- Affiches
263
Totaal
6.675
- Bidprentjes

1.478

- Boeken- en tijdschrifttitels

355
4

- Voorwerpen
- Video- en filmopnamen
- films
- videobanden
- DVD’s
Totaal

300

2
15
41
58

- Geluidsopnamen

19

- Trefwoorden documentatie
- Inventarisnummers
overig verzameld archiefmateriaal

87
0026

7.3 Werkgroep Project Historische Boerderijnamen.
Van deze werkgroep maakten deel uit: Inge Aerden, Henk Baselier en René Leijdekkers.
Begin 2019 werden de laatste drie naamborden aan de panden aangebracht waarbij Piet
Gommeren assisteerde. Het bijbehorende boekwerk Van Aerdenborgh tot Zwanenburg kon
tijdens de jaarvergadering gepresenteerd worden.
Door de vereniging werd verantwoording afgelegd aan de subsidieverstrekkers: Rabobank
Zuidwest-Brabant, de Mastboom-Brosensstichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds NoordBrabant en stichting Brabants Heem. Op de balans van de heemkundekring per 31-12-2018
werd een reservering opgenomen ten behoeve van een eventueel vervolg van het project.
7.4 Werkgroep Interviews.
Het bestuur heeft het initiatief genomen om deze werkgroep te reactiveren. Daartoe is een
inventarisatie gemaakt van personen die interessant zijn om geïnterviewd te worden en er is
gezocht naar geschikte personen die de interviews af zullen nemen.
8. Activiteiten en evenementen.
8.1. Winterwandeltocht.
Het is inmiddels bijna traditie geworden dat onze heemkundekring op de eerste zondag na
carnaval een wandeltocht organiseert. Op zondag 18 februari meldden zich 36 deelnemers
die op eigen gelegenheid een route liepen door de Bergsebaan, Klokbergsesstraat,
Nigtestraat, Maststraat, Ottermeerweg, Grensstraat en Essenseweg weer terug naar café
Tivoli. De wandeling stond in het teken van ons project Historische Boerderijnamen,
waarover enkele vragen beantwoord dienden te worden. Onder het genot van een kop soep
en een consumptie werd de prijsuitreiking afgewacht die al snel na binnenkomst van de
laatste wandelaars plaats kon vinden. Op de eerste plaats eindigden Katootje en Puck van
Geel, de jongste deelnemers. Zij werden beloond met een warm applaus en een prijsje. Dat
gold ook voor Dion Martens die beslag legde op de tweede plaats en Jan Bastiaansen die
gelijk eindigde met Jacq. Burremans, maar op basis van de schiftingsvraag de derde plaats
kreeg toegekend. Mede door de zonnige weersomstandigheden werd de wandeltocht een
geslaagde activiteit.
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8.2. Inloopochtenden ErfgoedCentrum Nispen.
De inloopochtenden in het ErfgoedCentrum Nispen vonden plaats op 7 april en 6 oktober.
Tussen 10.00 uur en 12.00 uur konden belangstellenden er terecht voor het raadplegen van
de collecties, het stellen van vragen, of een gezellig praatje onder het genot van een bakje
koffie. De inloopochtenden trokken meer bezoekers dan in voorgaande jaren en leverden
een aantal schenkingen en twee nieuwe leden op.
8.3. Ledenuitstap naar Middelburg.
Op zondag 29 april vond het jaarlijkse daguitstapje van onze kring plaats. De veertig
deelnemers vertrokken stipt om 8.30 uur met de bus richting Middelburg. Bij aankomst in de
Zeeuwse hoofdstad was er eerst tijd voor een bakje koffie of thee bij Marktcafé Amadore.
Een Zeeuwse bolus mocht uiteraard niet ontbreken. Daarna stond een stadswandeling op
het programma waarbij een ‘snelle’ en een ‘langzame’ groep werd gevormd. Onderweg
vertelden de gidsen op boeiende wijze over de geschiedenis van Middelburg. De vele
patriciërswoningen en pakhuizen herinnerden nog aan de bloeiperiode van de stad ten tijde
van de Gouden Eeuw. Maar ook minder mooie zaken zoals slavenhandel en het
vernietigende bombardement van 17 mei 1940 kwamen aan de orde. Na afloop van de
wandeling stond bij Marktcafé Amadore een heerlijk lunchbuffet gereed met soep, diverse
soorten broodjes, beleg en fruit.
Tijdens de rondwandeling was het gelukkig grotendeels droog gebleven, maar ’s middags
kwam de regen met bakken uit de hemel. Dat deerde de groep niet, want het programma
werd vervolgd met een binnenactiviteit in de vorm van een bezoek aan het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen Duiveland. Eén van de 130 (!) vrijwilligers
die actief zijn in dit museum en herdenkingscentrum verzorgde een vlotte en interessante
presentatie over de Ramp van 1953 en de geschiedenis van het museum dat gevestigd is in
de vier betonnen Phoenix caissons waarmee in november 1953 het laatste gat in de dijk
werd gedicht. Ook gaf hij met voorbeelden aan hoe de perceptie van het water steeds meer
is veranderd van ‘vijand’ naar ‘vriend’. Na deze inleiding kon iedereen op eigen gelegenheid
het museum bekijken, al dan niet met een audiogids voor extra uitleg. Na een voorspoedig
verlopen terugreis, was de bus op het verwachte tijdstip van 18.00 uur weer terug in Nispen.
Het bestuur en overige deelnemers konden terugkijken op een geslaagde excursie.
8.4. Deelname aan de Nispense Braderie.
De heemkundekring was op zondag 26 augustus aanwezig op de Nispense braderie. In onze
kraam kon men niet alleen terecht voor het aanschaffen van boeken en ansichtkaarten, maar
er werd ook een rommelmarkt gehouden. Geschikte spullen voor de rommelmarkt konden
daags tevoren ingeleverd worden. De deelname aan de braderie leverde een mooi bedrag
op voor de verenigingskas. Als dank voor het beschikbaar stellen van hun garage kreeg het
echtpaar Verbraak-van Eekelen een attentie in de vorm van een bloemstuk.
8.5. Recreatieve fietstocht.
Sinds enkele jaren organiseert heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen een fietstocht. Op
zondag 16 september reden 51 deelnemers een mooie route van ongeveer 35 km op basis
van fietsknooppunten. Deze route was een ingekorte versie van een nieuwe fietsroute rond
het thema turf die in totaal 52 km bedraagt. Onderweg passeerden de fietsers enkele
belevingspunten waar het turfverleden van West-Brabant nog merkbaar is in het landschap.
Aan de fietstocht was deze keer geen wedstrijdelement verbonden.
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8.6. Open Monumentendag.
In het tweede weekend van september vond de jaarlijkse Open Monumentendag plaats met
als thema ‘In Europa’. Omdat vorig jaar vanwege de mindere weersomstandigheden de
bezoekersaantallen enigszins tegenvielen, wilden we iedereen opnieuw de kans geven om
twee monumentale boerderijen in de Nispense Achterhoek te bezoeken. De Gerdahoeve
(Dreefje 3) van de familie Veraart-Buys, is in 1927 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse
School naar ontwerp van de Roosendaalse architect Jacques Hurks. De boerderij is het
enige voorbeeld van agrarische bouw in deze stijl en heeft daarom de status van
Rijksmonument. De boerderij van Vos (Dreefje 7) heeft weliswaar geen monumentale status,
maar de Vlaamse schuur uit 1752 geeft nog een goed beeld van het boerenbedrijf uit die tijd.
De heer Jochems verzorgde hier een interessante rondleiding. De Gerdahoeve verwelkomde
71 bezoekers en de boerderij van Vos trok 15 belangstellenden.
8.7. Presentatie jaarboek 2018.
De 26ste editie van het jaarboek van onze vereniging werd gepresenteerd op donderdag 16
oktober in Dorpshuis Nisipa. Daarbij werd nadrukkelijk stilgestaan bij de Eerste
Wereldoorlog. De presentatie vond plaats in het bijzijn van ongeveer 35 belangstellende
leden. Na een welkomstwoord en enkele mededelingen door voorzitter René Leijdekkers,
was het de beurt aan redactiesecretaris Henk Baselier. Omdat in het jaarboek uitgebreid
verhaald wordt over Nispen tijdens de Eerste Wereldoorlog, ging hij in op het gegeven dat op
11 november 100 jaar geleden aan deze verschrikking een einde kwam.
Aan Maria Gommeren uit Essen kwam daarna de eer toe om het eerste exemplaar van de
nieuwe uitgave van onze kring in ontvangst te mogen nemen. Zij is in Essen en omstreken
bekend als gids voor cultuurhistorische rondwandelingen in en rond het dorp en betrokken bij
het Essense erfgoed. Ook is zij zeer actief bij de herdenking van ‘de Groote Oorlog’ in haar
gemeente zoals bij het musicalspektakel (N)Iemandsland. Vanuit deze achtergrond was zij
een passend persoon om het nieuwe jaarboek aan uit te reiken. Omdat zij ook
geïnteresseerd is in de historie van buurdorp Nispen kon zij deze geste zeker waarderen.
Na een korte pauze werd onder leiding van Toine Rens nog een quiz gespeeld waarbij op
basis van kinder- en tienerfoto’s bekende personen geraden moesten worden. Dat viel nog
niet mee, maar leidde soms wel tot hilarische antwoorden. Uiteindelijk bleek Corné
Uijtdewilligen nog de meeste personen goed herkend te hebben, op de voet gevolgd door
Henk Baselier. Irma van Terheijden-Klaassen eindigde op de derde plaats. Voor deze drie
winnaars was er een cadeautje. Na afloop van de avond konden de leden het nieuwe
jaarboek mee naar huis nemen.
8.9. Deelname aan de regionale heemkundequiz.
Al vele jaren nemen de West-Brabantse heemkundekringen het tegen elkaar op in de
regionale heemkundequiz. Op 23 november vond de editie 2018 plaats in De Geerhoek in
Wouw. Er hadden zich maarliefst 21 teams aangemeld die werden verwelkomd met koffie en
een plakje Wouwse Klinkerkoek. De organiserende kring De Vierschaer had een leuke quiz
in elkaar gezet met acht ronden theorievragen over de Watersnoodramp 1953, mythologie,
bekende Brabanders, vriend&vijand, actualiteit, ‘Waddis ?’, sport, oude TV-series, muziek uit
de jaren 60 en ‘poep en pis’. Tussendoor moesten er nog vier doevragen opgelost worden
over klassieke auto’s, muziekinstrumenten, logo’s en woorden met meerdere betekenissen
(homoniemen). Als extraatje werd ieder team getrakteerd op een schaal met diverse soorten
koekjes die benoemd moesten worden, maar dit telde niet mee voor de einduitslag. Een
enkele keer gaf een vraag aanleiding tot discussie, maar dit werd door de quizleiding
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adequaat opgelost. Met enige vertraging vanwege een probleem met de computersoftware,
kon de eindstand bekend gemaakt worden. Daarbij bleek dat een paar kringen die
traditioneel hoog eindigen nu wat minder gescoord hadden. Het team van onze
heemkundekring bestaande uit Cees Sep, Corrie Verbraak, Madeleine Dekkers, Ad van
Hees, Corné Uijtdewilligen, René Leijdekkers, Loes Gommeren en Inge Aerden leverde
opnieuw een uitstekende prestatie door als derde te eindigen met een totaal van 81 punten.
De wisseltrofee, een Klinkerkoek en ‘eeuwige roem’ gingen naar de winnaar,
heemkundekring Fijnaart en Heijningen..
9. Publicaties.
9.1. Jaarboek.
Het jaarboek van onze heemkundekring stond in 2018 grotendeels in het teken van de
Eerste Wereldoorlog. Corné Uijtdewilligen schreef een uitgebreid artikel over Nispen in de
Eerste Wereldoorlog. Daarnaast bevatte het de Kronieken van Nispen 2017 en 1917,
samengesteld door Corrie Verbraak-van Haperen en Loes Gommeren-van Eekelen. Ook het
jaarverslag 2017 van onze vereniging was in het jaarboek opgenomen.
Het jaarboek had een omvang van 160 pagina’s en verscheen in een oplage van 342
exemplaren. Marius Broos was verantwoordelijk voor de opmaak en beeldredactie. Evenals
de jubileumeditie van 2017 werd het boek uitgevoerd in full color en met een gelamineerde
kaft. Het druk- en bindwerk werd verzorgd door drukkerij Altorffer Roosendaal.
9.2. Nispens Heem Nieuws.
De nieuwsbrief Nispens Heem Nieuws verscheen in 2018 drie keer. De samenstelling werd
verzorgd door René Leijdekkers (eindredactie) en Inge Aerden. De dalende trend van het
aantal geprinte exemplaren zette door en bedroeg 104. Naar 208 leden en relaties werd een
digitale versie verzonden per e-mail. Het printwerk werd verzorgd door Prima Print Essen.
9.3. Boekje Van Aerdenborgh tot Zwanenburg. Historische Boerderijnamen in
Nispen.
Een van de onderdelen van het Project Historische Boerderijnamen in Nispen was het laten
verschijnen van een brochure. Tijdens de jaarvergadering 2018 kon het boekwerkje Van
Aerdenborgh tot Zwanenburg. Historische Boerderijnamen in Nispen gepresenteerd worden.
Hierin werden alle deelnemende panden, plus een aantal panden die buiten het project om
van een (nieuw) naambord zijn voorzien, of al een naambord hadden, opgenomen met een
foto en achtergrondinformatie over de naam en het pand. De aard en omvang van het boekje
lieten het niet toe om een volledige beschrijving te geven.
Het boekwerk had een omvang van 76 pagina’s en was voorzien van kleurenafbeeldingen en
literatuuropgave. Het verscheen in een oplage van 250 exemplaren. De tekst werd
samengesteld door Inge Aerden, Henk Baselier en René Leijdekkers die tevens het
fotomateriaal verzorgde. Inge Aerden was verantwoordelijk voor de vormgeving. Het druk- en
bindwerk werd uitgevoerd door drukkerij Altorffer Roosendaal. De uitgave werd mede
mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van het boekenfonds van stichting
Brabants Heem.
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10. Diverse.
10.1. Rabobank Clubkas Campagne.
Onze kring had zich ook in 2018 aangemeld voor deelname aan de Rabobank Clubkas
Campagne. Ieder lid van de Rabobank Zuidwest-Brabant mocht tijdens de stamperiode die
liep van 4-16 april vijf stemmen verdelen over de deelnemende organisaties waarvan
maximaal twee op dezelfde organisatie. De op onze vereniging uitgebrachte stemmen waren
goed voor een bedrag van € 476,28. Ondanks dat dit ongeveer € 80 minder was dan in 2017
zijn we uiteraard blij met dit resultaat. Het bestuur bedankt iedereen die op onze vereniging
heeft gestemd, evenals de vrijwilligers die actief zijn geweest bij het campagne voeren. Het
bedrag werd besteed aan onderzoek, behoud en promotie van het Nispense erfgoed.
10.2. Presentatie voor leden van de Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal.
De leden van de Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal maakten op 20 juni een
excursie naar Visdonk en aangrenzend gebied. Niet alleen ´de achtertuin van Roosendaal´
maar ook gewoon een deel van het buitengebied van Nispen. In deze omgeving werden
enkele bloemenranden, voedselakkers voor vogels en natuurvriendelijke oevers en
watergangen bezocht.. Deze vereniging zet zich in voor het stimuleren van het behoud,
ontwikkeling en versterking van de natuur door boeren en burgers. De afsluiting vond plaats
op de Gerdahoeve aan Het Dreefje in de Nispense Achterhoek. Omdat de oorspronkelijke
spreker had afgezegd, werd onze heemkundekring benaderd of er, ondanks de korte
voorbereidingstijd, een presentatie over de (ontstaans)geschiedenis van Nispen verzorgd
kon worden. Inge Aerden was bereid om dit namens de heemkundekring te doen. De
aanwezigen, waaronder ook enkele leden van onze vereniging, luisterden aandachtig en
stelden volop aanvullende vragen.
10.3. Roosendaals Treffen.
Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen had zich aangemeld voor deelname aan het
Roosendaals Treffen 2018 op 27 september. In verband met de viering van 750 jaar
Roosendaal beloofde dit een bijzondere editie te worden. Omdat het bestuur er niet in
slaagde om voldoende vrijwilligers te werven voor de bemensing van de kraam, moest de
deelname worden afgezegd. Overigens: vanwege de slechte weersomstandigheden werd de
organisatie gedwongen om het gehele evenement af te gelasten.
10.4. Kerstattentie vrijwilligers.
Aan het einde van het jaar ontvingen de vrijwilligers die zich structureel inzetten voor onze
vereniging een kerstattentie in de vorm van een kerststol en -kaart. Uit de reacties bleek
opnieuw dat deze geste zeer op prijs wordt gesteld.

Dit verslag is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 februari 2019

Het bestuur van heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen
Namens deze,
M.A.M. Leijdekkers, voorzitter

I.E.C.M. Aerden, secretaris
9

