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Stichting Leerlooierij Suermondt

Met Kerstmis -Nieuwjaar aan bestuur en vrijwilligers een foto van het huisje, met leerlingen van
een school uit 2016, met de beste wensen voor het jaar 2018 toegestuurd.
De Nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad bezocht.
Op 2 januari vond het eerste overleg plaats voor de aanpassing van het tuinhuisje.
Op 16 januari is een begin gemaakt met het nieuwe seizoen 2018. De doelstelling was om voor
alle werkgroepen nieuwe medewerkers te zoeken. Helaas is dat maar deels gelukt.
Op 27 januari oude foto’s glasplaatjes ontvangen. Mogelijk te gebruiken voor het huisje of voor
de fotobank van de HKR.
Op 31 januari 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. 3 dames van werkgroep leer. Dit project loopt het gehele jaar 2018 door en daarna
tot mei 2019.
Op 6 februari is in het kader van de Museumschatjes de basisschool de Fonkeling uit Berghem
ontvangen voor rondleiding en workshop werken met leer.
In februari is het conceptrooster verzonden aan alle vrijwilligers. Geen afmeldingen ontvangen
iedereen doet weer actief mee in 2018. Heel bijzonder om zo’n fijne groep mensen te hebben.
Op 21 februari een eerste gesprek gevoerd over de samenwerking tussen de schoenindustrie
omgeving Nijmegen en het Leerlooierijhuisje in Ravenstein.
Op 22 februari is door de vrijwilligers van het leerlooierijhuisje, een begin gemaakt met de
aanpassing van het tuinhuisje en op 2 maart is de verandering voltooid.
Op zaterdag 3 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 14 dagen bij
elkaar. Door deze werkgroep is heel veel werk verzet. Een compliment hiervoor.
Op woensdag 7 maart kwam de werkgroep leer bij elkaar om het nieuwe seizoen voor te
bereiden voor de komende workshops met leer voor de kinderen.
Op zaterdag 31 maart heeft het leerlooierijhuisje weer een grondige schoonmaak ondergaan
door de dames van werkgroep leer. Bedankt dames. Ze hadden ook hulp van een stagiaire.
Op zondag 1 april, 1*Paasdag, was de opening van het nieuwe seizoen. Voor het begin de
vrijwilligers een mail gestuurd om hen veel succes voor het seizoen 2018 toe te wensen.
Op 3 april kwam de poortgroep weer in actie. In het seizoen wordt elke maandag tot vrijdag de
poort weer geopend en s’ avonds weer gesloten. Geweldig hoor!
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Op 18 april heeft het stichtingsbestuur vergaderd in het leerlooierijhuisje. De financiële en
lopende zaken werden besproken en activiteiten voor het seizoen werden doorgenomen. 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. Hopelijk kunnen we in 2019 daar een start mee maken.
Op zondag 22 april was de eerste open rondleiding van het seizoen met 3 deelnemers.
Op maandag 30 april de vergadering in Oss voor de monumentendagen 2018 bijgewoond. Ook
in 2018 willen we weer scholen ontvangen.
Op 5 mei is door de werkgroep tuin de tent weer opgezet voor activiteiten.
Op 6 mei s ‘avonds ontvangst van de Ravensteinse ondernemers met hun partners in de tuin
van het leerlooierijhuisje. Het was een gezellige en mooie avond. Het gezelschap bestond uit 50
personen. Een goede promotie en gift voor het huisje.
Op zondag 17 mei was er in de tuin van het leerlooierijhuisje een grachtenconcert van 14.30 –
17.30 uur. Dit werd door Vidi Reo georganiseerd. Hieraan werd door de Ravensteinse Big Band
en het koor Mix of Music uit Ravenstein deelgenomen. Het was een groot succes. Hopelijk
volgend jaar weer.
Op 31 mei de uitnodiging verstuurd aan de vrijwilligers voor een barbecue op 18 augustus.
Op 5 juni van de Dorpsraad bevestiging ontvangen voor een bijdrage aan de kosten voor een
nieuwe fietsroute van Nijmegen naar Ravenstein (Museum) als onderdeel van de
tentoonstelling “Nijmegen Schoenwerk”. Organisator van deze tentoonstelling is de Stichting
Industrieel Erfgoed en Omgeving (Stieneo).
Op 7 juni is een begroting ingestuurd naar gemeente Oss voor kosten monumentendagen in
september 2018.
Op 11 juni uitnodiging ontvangen voor deelname met het leerlooierijhuisje en ontvangst van
bezoekers op 23 en 24 juni in het kader van “ Sprong en Waterline”. Was goed bezocht.
Op donderdag 28 juni ontvangst van 40 fietsers uit de omgeving van Nijmegen voor de
“Stieneo” fietstocht van Nijmegen naar Ravenstein. Dit was in het kader van het
samenwerkingsverband tussen de schoenindustrie van Nijmegen en het leerlooierijmuseum in
Ravenstein. Erg gezellig maar heel warm die dag.
Op 18 augustus waren 50 vrijwilligers met hun partners aanwezig op de barbecue in de tuin.
Het was een gezellige boel, veel praten met elkaar en ook kennis maken met de partners van
onze vrijwilligers. Jammer dat enkele mensen niet konden komen. Die hebben een attentie
thuis gekregen van het bestuur. Voor herhaling vatbaar.
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Op vrijdag 7 september was het weer monumentendag voor scholen. Die dag 2 scholen uit Oss
en Herpen ontvangen voor een rondleiding in het museum en workshop werken met leer.
Op zondagmorgen 9 september monumentendag om 11.30 uur ontvingen wij de excursie bus
uit Oss. De bezoekers kregen een rondleiding van een half uur. Zondagmiddag waren er
rondleidingen en een workshop werken met leer voor kinderen. Ook was er een muzikale
ondersteuning van de Hofkapel 2.0 uit Herpen. Heel druk was het maar vooral ook gezellig.
Voor die kosten was een bedrag toegekend door de gemeente als organisator van het gehele
programma voor die dagen. Een bijzonder mooi monumentenweekend.
Het leerlooierijhuisje heeft zich ook aangemeld voor deelname aan Museumschatjes. Dit
programma loopt van 2 oktober 2018 tot en met 9 februari 2019. Op die manier kunnen meer
klassen een museum bezoeken. Er is ook een ruimer budget beschikbaar gesteld door de
provincie.
Het onderhoud van de machines in de tuin is er dit jaar een beetje bij ingeschoten door het veel
te warme weer. Dat had ook zijn voordeel. Er is daarom besloten om in 2018 verder geen
onderhoud aan de machines te plegen maar uit te stellen tot voorjaar 2019. Er komt t.z.t. dan
wel een uitnodiging om hieraan mee te werken.
In het kader van monumentendag 2018 hebben op maandagmiddag 17 september 3 van onze
vrijwilligers deelgenomen aan de bedankmiddag van de Gemeente Oss. Ontvangst met koffie
en gebak en een rondleiding door de Atoomkelder en Grote kerk. En een afsluiting met een
drankje en een hapje was het programma. Was gezellig.
Op 26 september een gesprek gevoerd met een nieuwe vrijwilliger voor de tuingroep en het
onderhoud van de machines. Welkom bij onze vrijwilligersclub. Hij heeft hij al weer enkele
keren meegewerkt in de tuin.
Op vrijdag 28 september hebben de leden van werkgroep poort het jaar weer uitstekend
afgesloten. Hartelijk dank allemaal.
Op zondagmiddag 30 september was het voor het huisje (museum) al weer de laatste dag van
het seizoen. We zijn al weer 9 jaar open. En volgend jaar in 2019 gaan we het 10 jarig bestaan
vieren. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie medewerking in het afgelopen seizoen.
Op donderdag 4 oktober bij de uitslag van de RABO clubkas campagne geweest. Het
leerlooierijhuisje heeft dit jaar 99 stemmen van mensen gekregen die het huisje een warm hart
toedragen. Een mooi bedrag van 396,00 euro was het resultaat.
Het leerlooierijhuisje heeft voor een tentoonstelling met de titel “Terug in het verleden” in de
plaats Appeltern materiaal uit het huisje ter beschikking gesteld. De tentoonstelling loopt door
tot en met zondag 6 januari 2019 in de tuinen van Appeltern.
Op maandag 22 oktober heeft de werkgroep rondleiders een bezoek aan het schoenen
museum in Kleef gebracht. Het was zeer interessant en ook leerzaam.
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Op zaterdag 3 november heeft de tuingroep de tuin weer klaar gemaakt voor de winter. Dames
en heren van deze groep hartelijk dank voor jullie medewerking voor het afgelopen seizoen.
Op 8 november een aanmelding gekregen voor een stage plek van een meisje uit Schaijk. In
maart 2019 zal zij haar stage uren in het huisje komen maken.
Zaterdag 10 november was voor onze vrijwilligers echtpaar niet een dag met een gouden, maar
een dag met een diamanten randje. Ze waren op die dag 60jaar getrouwd. Namens de stichting
is een presentje aan dit bijzondere echtpaar gebracht. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
Ook mag niet onvermeld blijven dat wij in de maand november in het huisje bezoek hebben
gekregen van de familie van de oude directie van RAVO. Onze rondleiders hebben de kinderen
van de beiden broers een rondleiding gegeven en verhalen van vroeger opgehaald. Ook is nog
materiaal van RAVO meegebracht als documentatie voor het museum. Dit materiaal is in de
maand december verwerkt in een aantal informatiemappen met de titel “De leerindustrie van
Ravenstein 1852-1986”.
Op 26 november is door 2 bestuursleden een interview gegeven over 10 jaar leerlooierij
museum Ravenstein. Dit verslag hiervan verschijnt in januari 2019 in het blad van de
Heemkundekring van Ravenstein “ Tussen Maas en Erfdijk ”.
Op vrijdag 7 december hebben 4 vrijwilligers van het leerlooierijhuisje de bedankavond voor
alle vrijwilligers van de gemeente Oss bijgewoond. Uit de reacties hebben wij vernomen dat het
een prachtige avond is geweest.
Het jaaroverzicht van het aantal bezoekers en rondleidingen willen wij u ook niet onthouden:.
De rondleidingen in 2018 zijn goed geweest. Wij mochten 44 groepen (635 personen) een
rondleiding bezorgen. Ook het aantal bezoekers was redelijk tot goed te noemen. In totaal
bezochten 3176 mensen het leerlooierijhuisje en de tuin.
Langs deze weg wil het bestuur u allen danken voor uw inzet in 2018 in welke werkgroep dan
ook verricht.
Het bestuur.

