Teterings Erfdeel JAARVERSLAG 2016
In dit verslag geven we een beeld van alle verenigingsactiviteiten
en gebeurtenissen die in het jaar 2016 zijn gepasseerd.
Ledenbestand
Het ledenbestand is iets gedaald. Aan het einde van het
verslagjaar telde de kring 292 leden, eind 2015 was dat 298.
Bestuur
Alle vergaderingen vonden dit jaar plaats in een van de zalen van
Dorpshuis ’t Web.
In de loop van 2016 heeft Wout Lutters afscheid genomen van het
bestuur en daarmee werd de secretaris-functie vacant. Deze rol is
door de zittende bestuursleden tijdelijk opgevangen.
Het bestuur is in 2016 niet uitgebreid met nieuwe leden, dus er
zijn nu nog 2 vacatures. Eind 2016 bestaat het bestuur uit:
Jos Verdaasdonk, voorzitter
vacature secretaris
Jos Canjels, penningmeester
vacature bestuurslid
Els Oomen en René van den Akker, bestuurslid
Sinds september nemen Ad van Beurden en Harry van Geffen
deel in het bestuur als genodigde en vervullen hand- en
spandiensten.
Werkgroepen
Het bestuur is verheugd dat steeds meer leden zich actief inzetten
voor de vereniging:
 de werkgroep Digitalisering maakt goede vorderingen
 de heemschuur, veldkapellen en het veldkruis worden
goed onderhouden en ook de tweewekelijkse openstelling
van de heemschuur wordt goed begeleid
 spontaan is een werkgroep gestart met de carnavalstentoonstelling.
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Heeft u tijd en zin, dan kunt u altijd actief deelnemen bij meerdere
activiteiten van de vereniging. Schroomt U niet om contact op te
nemen met een van de bestuursleden wanneer U zich wilt
aanmelden.
Publicaties
Het ledenblad is een van de vaste verenigingsactiviteiten en
verschijnt viermaal per jaar onder eindredactie van de
redactieraad. Die doet haar best het ledenblad een optimale
kwaliteit te geven met gevarieerde interessante onderwerpen.
In totaal zijn nu 100 uitgaven gepubliceerd. De samenstelling van
de redactieraad is als volgt: René van den Akker: coördinatie en
opmaak, Lou Jagt: redactielid.
We zien graag aanvulling met twee extra redactieleden, dus als u
wilt bijdragen aan de inhoud van ons ledenblad door middel van
artikelen of onderwerpen, kunt u zich altijd wenden tot de
coördinator van de redactie.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de vereniging is
een jaarkalender voor 2017 uitgegeven. Daarin zijn een groot
aantal historische momenten van de vereniging opgetekend.

Heemschuur De Stee
Wij prijzen ons gelukkig dat veel vrijwilligers zich inzetten voor ons
museum. Zo is een betere plaats gevonden voor het
projectiescherm en zijn ook goede borden geplaatst voor de
periodieke tentoonstelling. Voor de opening in april 2016 is een
goede schoonmaakbeurt gegeven.
In de periode april tot en met november is de heemschuur iedere
1e en 3e zondag geopend geweest. Voor groepen
belangstellenden is de heemschuur ook op andere data en
tijdstippen geopend, uiteraard in overleg met de voorzitter.
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Tijdens de openstellingen werd gesurveilleerd door twee of meer
personen, van wie minstens één bestuurslid. Het aantal
bezoekers in 2016 bedroeg 572. Daarmee overschrijden we de
491 bezoekers in het topjaar 2014. De carnavalstentoonstelling
op 13 november heeft met 181 bezoekers hier belangrijk toe
bijgedragen.
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,
maar zien ook bezoekers uit andere landen van 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 vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank!
Externe contacten
In het verenigingsjaar 2016 waren wij betrokken bij een aantal
activiteiten, gebeurtenissen en contacten in en buiten Teteringen:
31 maart

twee bestuursleden hebben deelgenomen aan de
regiovergadering van Brabants Heem, ditmaal in
Hooge Zwaluwe

27 oktober

drie bestuursleden hebben deelgenomen aan het
najaarsoverleg van Brabants Heem, ditmaal in
Drimmelen.
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Lezingen en activiteiten
Tenslotte volgt hieronder een chronologische beschrijving van de
gebeurtenissen en wetenswaardigheden binnen de kring in het
verslagjaar 2016:
26 januari

De algemene ledenvergadering heeft plaats
gevonden in ’t Web, met een 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 lokale troubadour Rensz Gorisse.

15 maart

Op deze dinsdagavond is een interessante
presentatie/ lezing gehouden door de heer Dirk de
Jong, met als onderwerp “Pluimvee en hun eieren”.
Onverwachte wetenswaardigheden werden ons
verteld.

5 april

Op deze dinsdagavond vertelde de heer Piet van
Hees ons over “Lust, spot en zinnelijk genot in de
late Middeleeuwen”.

17 april

Heemschuur de Stee is weer open in het kader van
het nationaal Museum weekend. De heer Cees
Balemans opent de tentoonstelling over
”Moleneind/Hoolstraat”, die de historie laat zien van
het Teteringse deel van de belangrijke vroegere
verbindingsweg tussen Breda en Geertruidenberg.

23 juni

Met 20 deelnemers is een bezoek gebracht aan
’t Oude Platteland in St. Willibrord. Het was een
geslaagde excursie.

17 sept.

De heemkundekring Waspik bracht met 26
deelnemers een bezoek aan de heemschuur.
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18 sept.

Een uitgebreide en interessante bonsaitentoonstelling op het voorterrein van de
heemschuur trok 75 bezoekers. Dank aan de heer
Jac Canjels; dit is zeker een herhaling waard.

30 sept.

Presentatie/bijeenkomst van werkgroep digitalisering
met als thema “onbekende voorwerpen” uit
heemschuur De Stee. Een geslaagde avond, met 16
enthousiaste leden.

23 okt.

Feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van
Teterings Erfdeel en aankondiging van het
aanstaande afscheid van voorzitter Jos Verdaasdonk

13 nov.

Opening van de tentoonstelling “Historie van
carnaval in Teteringen”. De voorzitter van de AKV en
de jeugdprinses knipten het openingslint door.

24 nov.

Deelname aan de Raad van Aangeslotenen van
Brabants Heem, met studiemiddag in Gilze

13 dec.

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

Vermeldenswaard is dat het bestuur in 2016 iedere eerste
maandag van de maand is bijeengekomen, met uitzondering van
de zomer-vakantieperiode.
U kent ons emailadres: secretaristeteringserfdeel@gmail.com.
Voorzover u dat nog niet heeft gedaan vraagt het bestuur om uw
e-mailadres door te geven aan de secretaris, zodat uitnodigingen
en andere berichten op digitale wijze aan u kunnen worden
toegezonden. U kunt dat bij voorkeur doen door een email te
richten aan de secretaris.
Het bestuur
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