Teterings Erfdeel

JAARVERSLAG 2015

.
In dit verslag geven we een beeld van alle verenigingsactiviteiten en gebeurtenissen
die in het jaar 2015 zijn gepasseerd.
Ledenbestand
Zoals aangegeven is het ledenbestand goed stabiel gebleven. Aan het einde van het
verslagjaar telde de kring 309 leden, eind 2014 was dat 299.
Bestuur
Alle vergaderingen vonden dit jaar plaats in een van de zalen van Dorpshuis ’t Web.
De heren A. van Pelt en H. Verdaas waren bij de algemene ledenvergadering 2015
aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is in 2015 niet uitgebreid met nieuwe
leden.
In de onderlinge taakverdeling zijn in 2015 geen wijzigingen opgetreden:
Jos Verdaasdonk
Wout Lutters
Jos Canjels
René van den Akker
Els Oomen

voorzitter
secretaris
penningmeester
beeldmateriaal, ledenblad en website
lid

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 96 uitgaven gepubliceerd.
De samenstelling van de redactieraad is als volgt:
René van den Akker: coördinatie en opmaak
Lou Jagt: redactielid.
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 2014-2015 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 2015 bedroeg 234. Dit waren er
minder dan vorig verslagjaar(491). Sedert de opening van de Heemschuur, op 5
september 2009, hebben 3646 belangstellenden een bezoek gebracht.
Internet website: www.teteringserfdeel.nl
De website van onze heemkundekring is sedert 2012 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 2015 waren wij betrokken bij een aantal activiteiten,
gebeurtenissen en contacten in en buiten Teteringen. In chronologische volgorde
waren dat de volgende:
27 mei
bijeenkomst bezocht door de secretaris van het bezoekersplatform van
het Stadsarchief aan de Parade in Breda
09 april
enkele bestuursleden hebben deelgenomen aan de regiovergadering
van Brabants Heem, ditmaal in Geertruidenberg.
07 oktober enkele bestuursleden hebben deelgenomen aan het najaarsoverleg van
Brabants Heem, ditmaal in Gilze.

Lezingen en activiteiten
Tenslotte volgt hieronder een chronologische beschrijving van de gebeurtenissen en
wetenswaardigheden binnen de kring in het verslagjaar:
27 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

Teteringse muziekgroep “De Flanellen” . Gezien de reacties is dit bij de
leden zeer goed in de smaak gevallen.
16 maart

Op deze maandagavond werd een presentatie/lezing gehouden door de
heer Ed Cuber uit Breda, met als onderwerp “De strijd van Polen en de
1e Poolse Pantserdivisie”. Deze voordracht deed sommige weer
terugdenken aan toenmalige barre tijden.

19 april

Heemschuur de Stee is weer open in het kader van het nationaal
Museum weekend. De heer Cees Balemans opende de tentoonstelling
over ”70 jaar bevrijding”. Een tentoonstelling die weergaf hoe moeilijk
de mensen het hadden tijdens de 2e Wereldoorlog.

2 juni.

Op deze dag organiseert Gemeente Breda een kampvuuravond met als
thema” gemeentelijk erfgoed”. Discussies werden gevoerd over het
reilen en zeilen van heemkundekringen in West-Brabant..

24 juni.

Met circa 30 leden is een bezoek gebracht aan de Overdiepse Polder in
Waspik. Het was een geslaagde bijeenkomst, waarbij interessante
wetenswaardigheden over het waterbergingsgebied werden opgedaan.

21 sept.

Presentatie/Lezing door de heer Tiemen van Hassel van notariaat Von
Seydlitz over het onderwerp ”Het Levenstestament”. Velen vonden het
een zeer nuttige bijeenkomst en sommige leden maakten direct een
afspraak voor een consult.

27 nov.

Presentatie/bijeenkomst van werkgroep digitalisering met als thema
“onbekende voorwerpen” uit Heemschuur De Stee. Een geslaagde
avond, waarbij ongeveer 60 leden enthousiast hun kennis en
medewerking toonden.

13 dec.

Deelname als standhouder aan de Kerstmarkt in Dorpshuis ’t Web.

Tot slot is vermeldenswaardig dat het bestuur in 2015 iedere eerste maandag van de
maand(uitgezonderd zomervakantieperiode en 2 vacante bestuursfuncties)wederom
bijna altijd voltallig heeft vergaderd.
U kent ons emailadres : secretaris@teteringserfdeel.nl.
Voorzover u dat nog niet heeft gedaan vraagt het bestuur om uw emailadres door te
geven aan de secretaris, zodat uitnodigingen en andere berichten op digitale wijze
aan hen kunnen worden toegezonden. U kunt dat bij voorkeur doen door een email
te richten aan de secretaris.
Wout Lutters, secretaris

