Activiteiten en mededelingen in 2017.

Stichting Leerlooierij Suermondt

Met nieuwjaar aan bestuur en alle vrijwilligers een foto met de beste wensen voor het jaar
2017 toegestuurd.
De nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad bezocht.
Op 16 januari is een begin gemaakt met het nieuwe seizoen 2017. De doelstelling was om voor
alle werkgroepen nieuwe medewerkers te zoeken.
In februari een brief via het KBO-blad geschreven aan alle 650 leden om vrijwilligers te werven
voor het huisje. Geen enkele reactie hierop ontvangen.
Op 1 februari weer gestart met de “talentenmiddag” voor kinderen van de onder en
bovenbouw van de basisschool de Bogaard uit Ravenstein. De kinderen krijgen een korte
inleiding over het leerlooien en gaan daarna hun talenten ontdekken middels het werken met
leer o.l.v. werkgroep leer. Dit project loopt het gehele jaar 2017 door en daarna tot mei 2018.
In februari het conceptrooster verzonden aan alle vrijwilligers. Geen afmeldingen ontvangen
iedereen doet weer actief mee in 2017.
In februari alle inwoners van Ravenstein middels een flyer benaderd om vriend te worden van
het leerlooierijhuisje. We hebben drie reactie hierop ontvangen.
Op 22 februari is in Oss de lezing over het Erfgoed bijgewoond.
Op 4 maart is de tuingroep weer begonnen om de restanten van de winter weer op te ruimen
en de tuin weer klaar te maken voor het seizoen. De groep komt elke 14dagen bij elkaar. Door
deze werkgroep is heel veel werk verzet. Een compliment hiervoor.
Op 22 maart heeft het leerlooierijhuisje weer een grondige schoonmaak ondergaan door de
dames van werkgroep leer. Bedankt dames.
Op zaterdag 1 april opening van het nieuwe seizoen. Alle vrijwilligers een mail gestuurd en veel
succes voor het seizoen 2017 toegewenst.
Op 3 april is het leerlooierijhuisje aangemeld voor deelname aan de culturele zondag op 8
augustus 2017.
Op 6 april een mail ontvangen van de heer Walk uit Ravenstein of er interesse is vanuit het
leerlooierijhuisje om de buitenkant van het huisje aan te sluiten op Ledverlichting. De
aansluiting van het verbruik hiervan zou dan op het net van de gemeente Oss komen. Nog geen
uitslag bekend.
Op woensdag 19 april kwam de werkgroep leer voor de eerste keer bij elkaar om materialen
van leer te knippen voor de workshops “werken met leer”. Een nieuwe vrijwilligster ,Greet
Frequin, heeft zich voor deze werkgroep aangemeld. Welkom Greet.

Op 24 april 2 nieuwe vrijwilligers ontvangen. Mevr. Willemien Josemanders uit Neerloon en de
heer Ad van Uden uit Ravenstein. Beiden willen zich voor het huisje en rondleidingen gaan
inzetten. Welkom Willemien en Ad.
Op 4 mei heeft een gesprek plaats gevonden met de heer Bert Bloo over de schoenindustrie in
Nijmegen. Samenwerking met soortgelijke musea in de regio Nijmegen was zijn doel van de
bespreking met Jacques en Henk. Wordt vervolgd.
Op zondag 9 mei een leerschaar gekregen via Frans Schrans van een man uit Beek.
Op maandag 22 mei de vergadering in Oss voor de monumentendagen 2017 bijgewoond.
In mei afscheid genomen van een poortgroep medewerker de heer Jan van de Coolwijk. Een
kleine attentie bezorgd. Een nieuwe vrijwilligster heeft zich gemeld voor de poortgroep, mevr.
Ans Huijbrechts. Ans welkom.
Op 24 mei is Lies Hendriks overleden. Namens het bestuur en alle vrijwilligers is een
condoleance gestuurd aan de familie Hendriks. Lies is heel belangrijk voor het leerlooierijhuisje
geweest. Heel veel informatie, foto’s , materialen mochten wij van haar ontvangen. Ook heeft
zij het leerlooierijhuisje regelmatig financieel ondersteunt. Haar foto’s in ons museumpje
krijgen nu nog een belangrijker betekenis.
Op zondagmiddag 4 juni is de receptie bijgewoond van de heer Sjaak Elemans t.g.v. het 60 jarig
huwelijksfeest. Het was een gezellige boel.
Het stichtingsbestuur heeft op donderdag 6 juli onder leiding van voorzitter Wim Regouin
vergaderd in het leerlooierijhuisje. De activiteiten van 2016--2017 en de jaarrekening 2016
werden besproken en in orde bevonden.
Het bestuur is akkoord met de roepnaam Leerlooierij Museum Ravenstein. Voor het zoeken op
internet is dit van belang. Het is een wens om een volledig walkvat in de tuin te krijgen. In de
komende periode zal hier naar uit gezien worden.
Ook is gesproken over de toekomst van het bestuur. Gezien de leeftijden van de meeste
bestuursleden is het wenselijk dat wordt uitgekeken naar nieuwe kandidaten voor een
bestuursfunctie. Aanmeldingen sturen naar de secretaris.
In juli heeft de familie Regouin de goederen van de leerlooierij uit Cuijk, die zij in december
2008 in bruikleen hadden gegeven aan Stichting Leerlooierij Suermondt , overdragen aan onze
stichting. Wij zijn de familie Regouin zeer erkentelijk voor deze afwikkeling van de leerlooierij
goederen.
Op zondag 9 juli was er in het tuin van het leerlooierijhuisje een grachtenconcert van 14.30 –
17.30 uur. Hieraan werd door de Ravensteinse Big Band en het Smartlappen koor “ De vrolijke
noten” uit Herpen deelgenomen. Het was een groot succes. Hopelijk volgend jaar weer.

Zondag 20 augustus was de Culturele zondag met diverse activiteiten in en rondom het huisje.
Rondleidingen en een workshop werken met leer stonden op het programma. Was wederom
gezellig en redelijk druk.
Het leerlooierijhuisje heeft zich ook weer aangemeld voor de monumentendagen 2017. “ Het
thema is: “ Boeren burgers en buitenlui” Op vrijdag 7 september was er een klassendag en
ontvingen wij schoolklassen uit de gemeente Oss. Rondleidingen en workshops met leer.
Zaterdagmiddag 8 september was het huisje open en zijn er rondleidingen en workshops met
leer voor de kinderen. Zondagmorgen om 10.30 uur ontvingen wij de excursie bus uit Oss en die
kregen een rondleiding van een half uur. Zondagmiddag waren er rondleidingen en een
workshop werken met leer voor de kinderen. Ook was er een muzikale ondersteuning van een
gitarist voor die middag. Voor die kosten was een bedrag toegekend door de gemeente als
organisator van het gehele programma voor die dagen.
Het leerlooierijhuisje heeft zich ook aangemeld voor deelname aan Museumschatjes. Dit
programma loopt van 2 oktober 2017 tot en met 9 februari 2018. Op die manier kunnen meer
klassen een museum bezoeken. Er is ook een ruimer budget beschikbaar gesteld door de
provincie. Inmiddels hebben 5 klassen zich aangemeld. Op 21 november komt de eerste groep
en de volgende 2 groepen op 1 december en de laatste 2 groepen in februari 2018.
Onderhoud van de machines in de tuin. Op maandag 4 september is een werkgroep, zowel een
dame als heren, aan het onderhoud van de machines begonnen. Het was een heel karwei, het
schoonmaken en weer later het verven. Alle medewerkers hartelijk dank hiervoor. De metaal
verf en borstels waren geschonken via een kennis van Wim Regouin uit Cuijk. Hartelijk dank
hiervoor.
Op donderdag 19 oktober hebben 17 oude leerlooiers uit heel Nederland vandaan, het
leerlooierijhuisje bezocht. Het was een gezellige happening om al die mannen met verhalen te
horen. Omroep Walraven heeft TV opnamen gemaakt en gesprekken met hen gevoerd. Ze
waren verrast door kwalitatieve inhoud van ons kleine museum. Ook heeft Jos de Rooij zijn
geweldige kennis over schoenen kunnen spuien. Ook het filmpje over de restauratie van het
huisje maakte veel indruk op de looiers. Het was een gezellige en ook leerzame middag.
Op donderdag 2 november bij de uitslag van de RABO clubkas campagne geweest. Het
leerlooierijhuisje heeft dit jaar 75 stemmen van mensen gekregen die het huisje een warm hart
toedragen. Een mooi bedrag van 337,50 euro was het resultaat.
Op zaterdag 11november kwamen de 35 vrijwilligers van het huisje bijeen als afsluiting van het
seizoen. Met een borrel en een hapje was het heel gezellig vertoeven. Jammer dat er 15
afmeldingen waren door allerlei omstandigheden. Er werd terug geblikt op het afgelopen jaar
dat zeer positief is verlopen. Ook de voorzitter Wim Regouin kon niet aanwezig zijn. Hij wenste
iedereen een prettige middag toe en dankte voor de inzet van alle vrijwilligers.

Op vrijdag 8 december is wederom de bedankavond van de gemeente Oss in de Lievekamp. Er
wordt een gevarieerd programma aangeboden. Wij hebben 4 kaarten hiervoor gekregen. De
liefhebbers kunnen zich hiervoor melden.
De rondleidingen in 2017 zijn goed geweest. Wij mochten 44 groepen (585 personen) een
rondleiding bezorgen. Ook het aantal bezoekers was redelijk tot goed te noemen. In totaal
bezochten 2518 mensen het leerlooierijhuisje en de tuin.
Langs deze weg wil het bestuur u allen danken voor uw inzet in 2017 in welke werkgroep dan
ook verricht.
Namens het bestuur,
Henk Reijs
Secretaris.

