JAARVERSLAG 2013
Inleiding
Het aantal leden is ook dit jaar redelijk stabiel gebleven.
Dit is verheugend en geeft het bestuur evenals de vorige jaren veel voldoening. We
hopen dat we de komende jaren vooral de Teteringenaren uit de nieuwe wijken als
lid mogen verwelkomen. 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.
In dit verslag geven we een beeld van alle activiteiten en gebeurtenissen die in het
jaar 2013 zijn gepasseerd.
Ledenbestand
Zoals aangegeven is het ledenbestand redelijk stabiel gebleven. Aan het einde van
het verslagjaar telde de kring 308 leden.
Bestuur
Alle vergaderingen vonden dit jaar plaats in een van de zalen van Dorpshuis ’t Web.
De heren Jos Verdaasdonk en René van den Akker waren bij de algemene
ledenvergadering 2013 aftredend en beiden waren herkiesbaar. Het bestuur is in
2013 uitgebreid met twee nieuwe leden: mevr. Els Oomen en de heer Ad van Pelt.
In de onderlinge taakverdeling is in 2013 geen wijziging opgetreden:
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Werkgroepen
Er blijft een dringend beroep uitgaan aan onze leden om zich actief voor de kring te
willen inzetten. Dat kan bijv. door middel van deelname aan werkgroepen. Om het
bestuur op die manier te helpen bij de organisatie van de diverse activiteiten die de
vereniging ontplooit, zoals bv. gastheer of gastvrouw te zijn bij de maandelijkse
openstellingen van Heemschuur de Stee.
Ook suggesties van u voor bepaalde studieonderwerpen en/of activiteiten zijn van
harte welkom. Bij bepaalde activiteiten van de vereniging zoals exposities of andere
projecten, is uw assistentie zeer nodig. Schroomt U daarom niet contact op te nemen
met een van de bestuursleden wanneer U zich wilt aanmelden.
Publicaties
Medio 2013 is een mooie folder gemaakt van onze heemkundekring. In de folder
worden het doel en de activiteiten van de vereniging toegelicht. Tevens bevat de
folder de contactgegevens en een routebeschrijving naar de heemschuur.

Het ledenblad is een van de vaste verenigingsactiviteiten. Het verschijnt viermaal per
jaar onder eindredactie van de redactieraad. De redactieraad doet haar best het
ledenblad een optimale kwaliteit te geven. In totaal zijn nu 88 uitgaven gepubliceerd.
De samenstelling van de redactieraad is als volgt:
René van den Akker: coördinatie en opmaak
Ria Hendriks, Jos Boot, Lou Jagt: redactieleden.
Iedereen die wil bijdragen aan de inhoud van ons ledenblad door middel van
artikelen of onderwerpen, kan zich altijd wenden tot de coördinator van de redactie.
Heemschuur De Stee
Tijdens de winterstop 2012-2013 zijn in de Heemschuur door het bestuur en
vrijwilligers diverse werkzaamheden verricht. Diverse vrijwilligers hebben onder
leiding van enkele bestuursleden van tevoren de Heemschuur een goede
schoonmaakbeurt gegeven. 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, uiteraard in overleg met de
voorzitter.
Tijdens de openstellingen werd gesurveilleerd door twee of meer personen, van wie
minstens één bestuurslid. Het aantal bezoekers in 2013 bedroeg 504. Dit waren er
weer meer dan vorig verslagjaar. Sedert de opening van de Heemschuur, op 5-92009, hebben 2905 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
weer veel bezoekers zijn geweest, met duizenden hits. Deze bezoekers waren
hoofdzakelijk afkomstig uit Nederland. We kennen echter ook bezoekers uit andere
landen in Europa.
Wegkapellen en veldkruis
Onze vereniging heeft een tweetal 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 andere vrijwilligers. Waarvoor hartelijk dank! De technisch
staat van een aantal objecten baart het bestuur wel zorgen.
Externe contacten
In het verenigingsjaar 2013 waren wij betrokken bij een aantal activiteiten,
gebeurtenissen en contacten in en buiten Teteringen. In chronologische volgorde
waren dat de volgende:
29 mei
bijeenkomst bezocht door de secretaris van het bezoekersplatform van
het Stadsarchief aan de Parade in Breda
23 oktober enkele bestuursleden hebben deelgenomen aan de regiovergadering
van Brabants Heem, ditmaal in Baarle Nassau.
26 oktober de heemkundekring was vertegenwoordigd op de Teteringse
Seniorenbeurs in 't Web. De presentatiestand was goed bezocht tijdens
deze geanimeerde beurs.

Lezingen en activiteiten
Tenslotte volgt hieronder een chronologische beschrijving van de gebeurtenissen en
wetenswaardigheden binnen de kring in het verslagjaar:
29 januari

De algemene ledenvergadering heeft plaats gevonden in ’t Web in MFA
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 volgde een optreden van de heer
Cees Prinsen uit Hilvarenbeek, met zijn “Meidenkist”. Gezien de
reacties is dit bij de leden zeer goed in de smaak gevallen.

11 maart

Op deze maandagavond wordt een nostalgische presentatie/lezing
gehouden door de heer Ad Rooms uit Bergen op Zoom, met als
onderwerp “Het Rijke Roomse Leven”. Deze voordracht deed iedereen
weer terugdenken aan zijn kinderjaren.

7 april

Heemschuur de Stee is open in het kader van het nationaal Museum
weekend. Oud-burgemeester Arnold van den Berg opende de
wisseltentoon-stelling over de Oosterhoutseweg. Een prachtige
(terug)blik over het wel en wee van deze drukke verkeersader dwars
door Teteringen en zijn aangrenzende bewoners.

22 april

Op deze avond werd door Fer van Assche een enthousiaste lezing
gegeven over zijn wandelingen en avonturen op het Pieterpad. Alle
aanwezigen namen zich voor eens hetzelfde te gaan doen.

15 sept.

Op deze Open Monumentendag was Heemschuur de Stee uiteraard
geopend voor bezoekers.

16 sept.

De avond werd verzorgd door de heer Carel van Campen uit Breda.
Aan de hand van een uitgebreide presentatie werd de geschiedenis
verteld over zijn familielid Adriaan van Campen, de beruchtste
misdadiger van de Baronie van Breda.

22 sept.

Met circa 20 leden is een bezoek gebracht aan het Generaal Maczek
Museum aan de De la Reyweg in Breda. Het was een gezellige
fietstocht, met een interessante en indrukwekkende tentoonstelling in
het museum.

21 okt.

Lezing door de heer George Dirven uit Bavel over de `bewogen
geschiedenis van Medisch Centrum de Klokkenberg`. Dat de
Klokkenberg meer was dan een hartchirurgische kliniek werd toen voor
velen duidelijk.

18 nov.

St. Nicolaas werd weer een levende persoon door de inspirerende
verhalen, vertelt door de heer Ad Rooms, die ons de tradities rondom
dit kinderfeest uit de doeken deed.

Tot slot is vermeldenswaardig dat het bestuur in 2013 iedere eerste maandag van de
maand, uitgezonderd de zomervakantieperiode, wederom bijna altijd voltallig heeft
vergaderd.
Het e-mailadres van onze Heemkundekring is: 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.
Bob Leclercq, secretaris & publiciteit

