JAARVERSLAG 2012
Inleiding
Het dorpse karakter van Teteringen staat, mede door de nog uit te voeren en de al
gerealiseerde uitbreidingen, onder druk en onze Heemkundekring wil graag haar
deel bijdragen aan het behoud van de eigen dorpse identiteit
Onderstaand geven we een beeld van alle kring-activiteiten en gebeurtenissen die in
het verslagjaar 2012 zijn gepasseerd.
Ledenbestand
Het aantal leden is ook dit jaar redelijk stabiel gebleven. Dit is verheugend en geeft
het bestuur evenals de vorige jaren veel voldoening. Aan het einde van het
verslagjaar telde de kring 308 leden. We hopen dat we de komende jaren vooral de
Teteringenaren uit de nieuwe wijken als lid mogen verwelkomen.
Bestuur
Alle vergaderingen vonden dit jaar plaats in een van de zalen van Dorpshuis ’t Web.
Betsy van Beek en Rob van Herwaarde waren bij de algemene ledenvergadering
2012 aftredend. Betsy van Beek was niet meer herkiesbaar, Rob van Herwaarde wel.
Het bestuur betreurt het zeer dat Betsy niet meer herkiesbaar is. Zij heeft na een
jarenlange bestuurstaak haar vele werkzaam-heden voor de heemkundekring
overgedragen aan de zittende bestuursleden. Het bestuur is haar uitermate veel
dank verschuldigd en heeft gemeend haar te benoemen tot Erelid van
Heemkundekring Teterings Erfdeel. Medio dit verslagjaar heeft Rob van Herwaarde,
om voor hem moverende redenen, zijn bestuursfunctie neergelegd. Wij bedanken
hem voor zijn jarenlange werkzaamheden voor de Heemkundekring.
In de onderlinge taakverdeling is hierdoor in 2012 een kleine wijzing opgetreden en
om tevens te anticiperen op toekomstige verschuivingen binnen de
bestuurssamenstelling, is het bestuur na deze mutaties als volgt samengesteld:
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In september 2012 hebben zich twee aspirant bestuursleden (waaronder een
vrouwelijke kandidaat) aangemeld. Zij worden op de algemene ledenvergadering van
2013 worden gepresenteerd.
Werkgroepen
Wederom doen wij een dringend beroep op onze leden zich actief voor de kring te
willen inzetten. Dat kan bijv. door deelname in werk- of studiegroepen om voor ons
dorp van belang zijnde heemkundige onderwerpen nader te bestuderen of om te
helpen bij de activiteiten die de vereniging ontplooit. Ook suggesties voor bepaalde
studie-onderwerpen en/of activiteiten zijn van harte welkom. Uw assistentie is altijd
welkom bij activiteiten van de vereniging zoals exposities of andere projecten.
Schroomt u niet contact met het bestuur op te nemen wanneer u dat wilt.
Publicaties

Het ledenblad is een van de vaste verenigingsactiviteiten en verschijnt viermaal per
jaar. In totaal zijn nu 84 uitgaven gepubliceerd. In april 2012 is de redactieraad
geheel vernieuwd en bestaat nu uit:
Ria Hendriks, Jos Boot en Lou Jagt, redactieleden
René van den Akker, coördinatie, eindredactie en opmaak.
De redactieraad doet haar best het ledenblad een optimale kwaliteit te geven.
Het bestuur is de vroegere redactie veel dank verschuldigd voor de jarenlange
werkzaamheden voor ons ledenblad: Betsy van Beek-Willemse, Evaline van der List,
Emmy Verschueren en Anton Cosijn (opmaak).
Iedereen die het leuk vindt om bij te dragen aan de inhoud van ons ledenblad kan
zich altijd wenden tot de coördinator.
Heemschuur De Stee
Tijdens de winterstop 2011-2012 zijn in de Heemschuur door het bestuur en
vrijwilligers diverse werkzaamheden verricht, onder meer door een goede
schoonmaakbeurt.
In de periode april tot november is Heemschuur de Stee iedere 1e en 3e zondag
geopend geweest. Voor groepen belangstellenden is de Heemschuur ook op andere
data en tijdstippen te bezoeken, graag in overleg met de voorzitter. Tijdens de
openstellingen werd gesurveilleerd door twee of meer personen, van wie minstens
één bestuurslid. Het aantal bezoekers in 2012 bedroeg 501. Dit waren er 80 meer
dan vorig verslagjaar. Sedert de opening van de Heemschuur, op 5 september 2009,
hebben maar liefst 2.838 belangstellenden een bezoekje gebracht.
Internet website: www.teteringserfdeel.nl
De website van onze heemkundekring is sedert het einde van het vorige verslagjaar
in de lucht en mag zich in een redelijke belangstelling verheugen. Het blijkt dat er
veel bezoekers zijn geweest, met duizenden hits. Deze bezoekers waren
hoofdzakelijk afkomstig uit Nederland. We kennen echter ook bezoekers uit andere
landen in Europa. Het bestuur dankt Ria Hendriks voor de opmaak en actualiteit van
onze site.
Het e-mailadres van onze Heemkundekring is sedert oktober 2011:
“secretaris@teteringserfdeel.nl.”
Het bestuur vraagt de leden dringend hun e-mailadres door te geven aan de
secretaris, zodat uitnodigingen en andere berichten op digitale wijze aan hen kunnen
worden toegezonden.
Wegkapellen en veldkruis
Onze vereniging heeft twee wegkapellen en een veldkruis in eigendom. Het betreft
de Mariakapel aan de Posthoorn, de
St.Jozefkapel aan de St.Josephstraat en het veldkruis aan het Hoeveneind. Deze
objecten worden steeds goed onderhouden door bestuursleden en vrijwilligers.
Waarvoor hartelijk dank!
Externe contacten
In het verenigingsjaar 2012 waren wij betrokken bij diverse activiteiten,
gebeurtenissen en contacten in en buiten Teteringen.
In chronologische volgorde waren dat de volgende:

17 apr. Onze Heemkundekring was dit jaar gastkring voor de halfjaarlijkse
regiovergadering van Brabants Heem. Een ruime vertegenwoordiging van de
collega heemkunde-kringen was vertegenwoordigd. De onderlinge contacten
en inzicht in elkaars activiteiten maakten van de vergadering een
inspirerende bijeenkomst.
11 okt. Enkele leden van het bestuur hebben namens het bestuur deelgenomen aan
de najaars regio-vergadering van Brabants Heem, in Huize de Donk in
Ulvenhout. Het geplande bezoekje aan het museum van HHK Paulus van
Daesdonk heeft door het late tijdstip helaas niet meer plaatsgevonden.
Kroniek van de heemkundekring Teterings Erfdeel
Onderstaand een chronologische beschrijving van gebeurtenissen en
wetenswaardigheden binnen de kring in het verslagjaar 2012.
28 feb. Dit jaar heeft voor de eerste maal de algemene ledenvergadering plaats
gevonden in ’t Web in De Stee. Er is sprake van een zeer goede opkomst
van de leden. Onder leiding van de voorzitter wordt de agenda in vlot tempo
afgewerkt. In de pauze krijgen de aanwezigen traditiegetrouw een
consumptie met worstenbrood aangeboden. Hierna volgt een gewaardeerd
optreden van de volksmuziekgroep Glacis uit Bergen op Zoom.
26 mrt. Op deze maandagavond is een sprankelende lezing gehouden door de heer
P.J.J. van Hees uit Hilvarenbeek, met als onderwerp “Van lust, spot en
zinnelijk genot”. Een bloemlezing uit de verschillende literaire genres uit de
vroege en vooral late middeleeuwen.
14 en Heemschuur de Stee is open in het kader van het
15 apr. nationaal Museum weekend
23 apr. Op deze avond zijn in een spookachtige en feeërieke sfeer verhalen verteld
door Rob Veenstra over de diverse personen die rond het jaar 800 te maken
hebben gehad met Karel de Grote.
8 en
Op deze beide open Monumentendagen is Heemschuur
9 sep. de Stee uiteraard geopend voor bezoekers.
10 sep. Deze avond is verzorgd door Ad van Pelt uit Teteringen. Aan de hand van
een uitgebreide dia-serie is onze kennis getoetst over oude boerderijen en
evenementen uit de jaren 1980. Drie leden van onze kring vielen in de
prijzen.
29 okt. Lezing door Ferrie Moubis uit Hulst over “Bidprentjes en de relatie met
Genealogie.” Door deze inspirerende lezing werden de aanwezige leden zeer
benieuwd naar hun eigen voorouders.
Tot slot is vermeldenswaardig dat het bestuur in 2012 iedere eerste maandag van de
maand, uitgezonderd de zomer-vakantieperiode, bijna altijd voltallig heeft vergaderd.
Bob Leclercq, secretaris & publiciteit

