Stichting Leerlooierij Suermondt
Jaaroverzicht mededelingen en activiteiten 1 januari tot 31 december 2016.
Het nieuwe jaar 2016 is vrij rustig begonnen. Het bestuur en de vrijwilligers hebben vanaf het begin
van het jaar niet stil gezeten, maar zijn druk in de weer gegaan met diverse activiteiten in het huisje
en daarbuiten.
Op 5 januari de receptie van de Dorpsraad bijgewoond.
Op donderdagmiddag 28 januari de opening van het Stadsarchief in Oss bijgewoond.
Het bestuur heeft in de laatste week van januari het rooster en programma voor het nieuwe seizoen
naar de 35 vrijwilligers gestuurd. Iedereen heeft aangegeven in 2016 weer actief te willen zijn.
Op 11 februari in Schaijk bij Kops dik leer laten splitten voor de werkgroep werken met leer.
Op 23 februari in het archief van het BHIC in Den Bosch gezocht en informatie - en fotomateriaal
gevonden van De RAVO en Leerlooierij Suermondt.
Op woensdag 24 februari heeft het bestuur onder leiding van voorzitter Wim Regouin vergaderd in
het leerlooierijhuisje. De activiteiten van 2015-2016 en de jaarrekening 2015 werden besproken.
Het bestuur is akkoord met de roepnaam Leerlooierij Museum Ravenstein. Voor het zoeken op
internet is dit van belang.
Op dinsdag 1 maart het Stadsarchief in Oss bezocht en krantenknipsels over leerlooierij Suermondt
en RAVO gevonden. Met de gevonden artikelen van het BHIC en het Stadsarchief is de informatie
in het leerlooierij museum wederom uitgebreid.
Op 5 maart was de start van de tuingroep en begonnen de dames en heren actief om de wintertooi
snel te doen vergeten.
Op 7 maart was de eerste rondleiding van het jaar. 40 personen uit Den Bosch en Oss bezochten in
het kader van de promotie voor het Jeroen Boschjaar het leerlooierijhuisje. Aan het einde van dit
bijzondere jaar, viel bij ons de belangstelling tegen.
In maart wederom brieven verstuurd in het kader van “Vrienden van het leerlooierijhuisje''
De reacties waren positief en brachten een mooi bedrag op.
Op 23 maart de vergadering van Ravenstein bij Kaarslicht in Vidi Reo bijgewoond. Het bleek de
laatste vergadering te zijn van deze stichting. Ravenstein bij Kaarslicht gaat niet meer door. Diverse
argumenten werden hiervoor door het bestuur aangedragen. Het was een bedrukte stemming onder
de Ravensteinse bezoekers van de slotbijeenkomst na 25 jaar “Ravenstein bij Kaarslicht”.
Op 1 april werd de poort van de tuin door de poortgroep weer dagelijks geopend. Heel fijn dat zij
dit dagelijks doen voor de bezoekers maar ook voor de veiligheid ‘s avonds en 's nachts.
Zaterdag 2 april opening seizoen van het huisje en meteen een gezellige rondleiding.
Zaterdagmiddag 2 april waren alle vrijwilligers en bestuur uitgenodigd voor een openingsborrel
van het seizoen 2016. Helaas was maar een kleine groep aanwezig. Het was toch gezellig.
Op vrijdag 8 april hebben de vrijwilligers en het bestuur een excursie gemaakt naar leerlooierij
ECCO in Dongen. Toon Suermondt had een afspraak met een rondleiding door de fabriek kunnen
regelen die geweldig geslaagd is. Ook is een bezoek aan het Dongens leerlooierij museum gebracht
en er werd daar ook de lunch gebruikt. Een mooie en leerzame dag waren de reacties.

Op dinsdag 3 mei de vergadering over monumentendagen 2016 in het Stadsarchief in Oss
bijgewoond. Het thema voor 2016 was Iconen en Symbolen. Het leerlooierijhuisje heeft wederom
toegezegd scholen te willen ontvangen.
De leerlooierij heeft een nieuwe provider voor de website.Onze webmaster Gerrit Koel heeft de
website medio mei opnieuw ingericht.
Op 1 juni tekst aangeleverd voor boekje monumentendagen 2016.
Op woensdag 8 juni was er een speeldag voor de kinderen bij het Kempke. De werkgroep leer heeft
die middag een workshop leer verzorgd. Het was een geslaagd evenement en de kinderen vonden
het geweldig .
In juni een kleine donatie gegeven aan het Gilde i.v.m. de Gildefeesten in Ravenstein.
Op zondag 19 juni heeft het leerlooierijhuisje deelgenomen aan de ‘Open tuinendag’. Wij hebben
die dag tussen 11.00 en 17.00 uur een groot aantal fietsers ontvangen.
De werkgroep leer komt maandelijks bij elkaar om voorbereidingen te treffen voor de diverse
workshops en zijn ook actief bezig om nieuwe werkjes voor de kinderen te ontwikkelen. Diny –
Nellie – Riny -Tiny en Nell zijn hier druk mee.
Op 23 juli is het huisje door enkele dames schoongemaakt.
In juli is wederom contact geweest met de heer Cees Pot van het Schoenenmuseum in Kleef i.v.m.
de organisatie voor Kulturraum Niederrhein in 2017.
Op 1 september werd de tent voor werken met leer opgezet. Er is veel gebruik van de tent gemaakt
voor de workshops.
Het weekend van 9 tot 11 september stond in het teken van de ‘Open Monumentendagen’. Het
thema was Iconen en Symbolen. Dit thema paste mooi bij de uitleg bij de machines als symbolen bij
het leerlooien.
− vrijdag voor basisscholen rondleidingen, puzzeltocht door Ravenstein en workshops werken
met leer verzorgd.
− zaterdagmiddag de bezoekers bus uit Oss met 50 personen ontvangen en een rondleiding
gegeven. Zaterdagmiddag en zondag veel bezoekers ontvangen en workshop werken met
leer verzorgd.
− maandagmiddag 19 september kwam de bedank bus van de gemeente Oss naar Ravenstein
voor een rondleiding bij het leerlooierijhuisje en door Ravenstein. In de molen werd een
borrel gedronken waaraan enkele vrijwilligers van het leerlooierijhuisje hebben
deelgenomen.
Op vrijdag 30 september werd om 17.00 uur de poort voor het seizoen 2016 weer gesloten.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers van de poortgroep. Hopelijk mogen wij nog vele jaren van jullie
hulp gebruik maken.
Op zaterdag 8 oktober was er de vrijwilligersbijeenkomst in en bij het leerlooierijhuisje. Met een
borrel en hapje werd het seizoen 2016 afgesloten.
Op 12 oktober de bijeenkomst voor de voorzieningenkaart van de gemeente Oss in de MAVOschool bijgewoond. Namens Stichting Leerlooierij Suermondt zal Rop v.d. Burgt deelnemen in de
werkgroep Cultuur.

Op maandag 19 oktober was de stagemarkt in Oss voor nieuwe vrijwilligers. Geen kandidaten
kunnen noteren.
Op maandag 19 oktober is gestart met het scholenproject voor de basisschool de Bogaard uit
Ravenstein met als onderwerp “Talentenmiddag” De doelstelling van dit project is om kinderen
vanaf 6 tot 12 jaar kennis te laten maken over het onderwerp ‘Van koe tot leer’. Er wordt verteld
over leerlooien, schoenen maken, men mag werken met leer en men krijgt een puzzeltocht door
Ravenstein. Dit project loopt door tot mei 2017.
Op zaterdag 22 oktober was de laatste tuindag. Alle dames en heren van de tuingroep hartelijk dank
voor jullie deskundige hulp in onze prachtige tuin van maart tot oktober 2016.
Op 2 november een bezoek aan Lies Hendriks gebracht. Zij is weer opgeknapt en doet aan iedereen
de hartelijke groeten.
Op donderdagavond 3 november in Oss bij de uitslag van de RABO clubkas campagne geweest.
Het leerlooierijhuisje heeft van vele mensen, die het leerlooierijhuisje een warm hart toedragen 80
stemmen gekregen. Een mooi bedrag van 400,-- euro was het resultaat.
Op dinsdag 8 en 15 november hebben de vrijwilligers in het kader van ‘Museumschatjes’ de laatste
rondleidingen voor 2016 verzorgd en hebben de dames van werken met leer de kinderen van
basisscholen uit Berghem en Oss een mooie morgen bezorgd. Zij gingen weer enthousiast naar de
school terug. Dit project heeft wederom goed gelopen. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers.
Op woensdag 16 november heeft het bestuur vergaderd in het leerlooierijhuisje en heeft de
activiteiten en het financieel verslag van 2016 doorgenomen.
In oktober waren Jos en Sjaan v.d. Louw en in november Piet en Diny Kocken 50 jaar getrouwd.
Een kleine attentie gestuurd namens bestuur en vrijwilligers.
Op vrijdagavond 9 december was in de Lievekamp in Oss de bedankavond voor vrijwilligers. Ook
de leerlooierij heeft hieraan deelgenomen..
Helaas gaat Ravenstein bij Kaarslicht niet meer door. Dit is voor de leerlooierij, wat betreft
inkomsten van vrijwilligerswerkzaamheden, een flinke aderlating. Het TIR heeft de draad deels
opgepakt en organiseert op zondag 18 december een kleine kerstmarkt rondom het Raadhuis. Ook
de leerlooierij doet hieraan mee met een workshop werken met leer.
De rondleidingen in 2016 hebben goed gelopen. Er waren in totaal 47 rondleidingen. Het bestuur is
hierover zeer tevreden. Wij danken dan ook alle rondleiders, vrijwilligers van het huisje die op
welke manier dan ook hun medewerking hieraan gegeven hebben. Het tijdstip voor aanvang van
open rondleidingen op de zondagen wordt nog bezien.
In december waren Ben en Ied Kuijpers 60 jaar getrouwd. Een attentie gestuurd namens bestuur
en alle vrijwilligers.
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