
Jaarverslag Stichting Leerlooierij Suermondt Ravenstein over 2019. 

• Het jaar 2019 begon op 9 januari met een bestuursvergadering. Voorzitter Wim Regouin 

opende de vergadering en heet een ieder van harte welkom en wenste alle bestuursleden een goed 

2019  toe. Dit alles in het kader van het 10 jarig jubileum van het leerlooierijmuseum op 17 juli van 

dit jaar. 

• In deze vergadering werd het jaaroverzicht van activiteiten en financieel overzicht 2018 van 

het leerlooierijmuseum doorgenomen en goedgekeurd. 

• Toekomst perspectief van het leerlooierijhuisje.: Naar aanleiding van het interview in het 

Maaserf van januari 2019 waarin de secretaris en de penningmeester een verhaal verteld 

hebben over het ontstaan van het leerlooierijmuseum in 2009, stelde de voorzitter voor, om dit 

interview voort te zetten met alle bestuursleden maar ook met alle vrijwilligers om hun 

ervaringen van hen op te schrijven voor de toekomst. Op die manier krijg je een beeld hoe 

mensen over het leerlooierijhuisje denken. 

• Om een jubileum te kunnen vieren moeten er veel zaken geregeld of opgezet worden.  

Het bestuur kwam met de volgende suggesties: Vriendenactie leerlooierijhuisje in 2019 te 

organiseren – Jubileumactie – Diverse bedrijven en instellingen  benaderen – Muziek in de tuin 

te organiseren –  oude ambachten – fotospeurtocht – speciale rondleidingen – tentoonstelling 

organiseren over bijzondere schoenen – schilderkunst etc. 

• Voorstel om een werkgroep samen te stellen vanuit het bestuur en alle vrijwilligers om het 

jubileum te organiseren. 

• Toekomst perspectief bestuur van het leerlooierij huisje: secretaris Henk Reijs en 

penningmeester Jacques Leverdingen hebben in 2018 aangegeven dat zij hun functie eind 2019 

neerleggen. 

• Er zijn nieuwe bestuurs kandidaten benaderd en er is een geheel nieuw plan van opzet gemaakt 

van alle bestuursfuncties. Voor iedere bestuursfunctie is een persoonlijke taakomschrijving 

gemaakt. 

• In januari de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad bezocht. – Kennis gemaakt met een nieuwe 

vrijwilliger de heer Trudo van Oosteren voor de poortgroep – Voor een tentoonstelling van oude 

ambachten in Appeltern, looi - en leermateriaal uitgeleend – Kennismakingsgesprekken gevoerd 

met nieuwe bestuur kandidaten - Talentenmiddag basisschool Ravelijn uit Ravenstein start voor 

werken met leer. 

• Op 30 januari aan alle werkgroepen de nieuwe lijsten voor het seizoen maart t/m oktober 

toegestuurd. 

• In februari kennis gemaakt met Rob van de Heuvel als nieuwe vrijwilliger voor de werkgroep 

onderhoud machines in huisje en tuin. – Werkgroep werken met leer kwam bij elkaar voor de 

voorbereidingen van de talentenmiddagen voor scholen. – Aanpassingen gemaakt voor de 

werkgroepen  tuin – poort en museum. – Rondleiding en werken met leer voor scholen in het 

kader van museumschatjes. 

• In maart bezochten een 50 tal bijzondere autogasten van de Auto Old Timer club uit Nederland  

het museum. – De werkgroep tuin kwam in actie om de restanten van de winter weer op te 

ruimen en de perken weer gereed te maken voor de opening op 1 april.-  In Heemhuis in Haren, 

voor een tentoonstelling, voor oude ambachten , een vitrine ingericht met allerlei zaken over het 

looi – en leerproces. – Eerste bijeenkomst werkgroep jubileum comité 17 juli 2019. – In de molen 



vergadering bijgewoond over samenwerking monumentendagen 2019 – Start van 3 stagiaires  

van de Middelbare school uit Oss, te werk gesteld in de tuin in het kader van de maatschappelijk 

stage. – uitnodiging gestuurd aan alle vrijwilligers voor de opening van het seizoen op zaterdag 

30 maart. – Voorzitter Wim Regouin  opent 30 maart het nieuwe seizoen. Tevens worden de 

nieuwe bestuur kandidaten aan de vrijwilligers voorgesteld. Nieuw zijn: Ad van Uden – Hans 

Weijers – Tiny Bruijsten – Frans van Haeren.  

• De opening van het seizoen en museum was op 1 april (2* Paasdag). Vanaf die dag kwamen de 

werkgroepen museum en  poortgroep weer in actie. – De secretaris doet zijn aanmelding aan 

Erfgoed Brabant voor deelname aan museumschatjes voor periode 2019-2020. – Werkgroep 

jubileum comité 17 juli 2019 komt weer bij elkaar. – Bij de Dorpsraad een verzoek ingediend 

voor een financiële bijdrage jubileum 2019. – Bij de gemeente Oss wordt de jaarlijkse 

vergadering van de monumentendagen (2019) bezocht. – Tevens worden afspraken gemaakt 

over de komst van scholen in september en werd een kostenplaatje voor de monumentendagen  

Ingediend. 

• Met Katinka Waelbers (kunstenares) op 1 mei gesprek gevoerd over expositie in oktober in 

museum en tuin van het leerlooierijhuisje met kunst en ambachten uit Ravenstein. – Op 3 mei 

werd bestuurslid en technisch adviseur, Toon Suermondt, 80 jaar een felicitatie werd gestuurd. -  

Werkgroep jubileum comité 17 juli 2019 komt weer bij elkaar. – Diverse koren en 

muziekkapellen  benaderd voor optredens op 22 en 23 juni 2019 en op 14 en 15 september. 

• Op 1 juni aangepaste teksten voor boekje monumentendagen 2019 aangeleverd bij de gemeente 

Oss. – Uitnodigingen verstuurd aan gemeente Oss, stichtingen in Ravenstein en omstreken, 

besturen van verenigingen en alle vrijwilligers van het museum voor de opening op zaterdag 22 

juni. – Diverse persberichten verstuurd naar regiobladen.  – Werkschema gemaakt voor 

uitvoering werkzaamheden op 22 en 23 juni voor aangemelde vrijwilligers. – Informatief gesprek 

gevoerd met de heer van Zoelen van de gemeente Oss over mogelijkheden m.b.t. subsidies en of 

andere financiële mogelijkheden t.a.v. projecten.  

o Opening van het jubileumprogramma op zaterdag 22 juni om 13.00 uur door vicevoorzitter  Rop 

v.d. Burgt (bij ziekte van voorzitter Wim Regouin). 

o Het optreden van Harmonie ‘’t KON uit Overlangel; 

o Het uitvoeren van oude ambachten door het KAR uit Ravenstein; 

o Een foto - puzzeltocht door Ravenstein langs diverse monumenten; 

o Het werken met leer voor kinderen; 

o Zondag 23 juni het optreden van het koor Mix of Music en de Big Band uit Ravenstein;  

o Het was een gezellige drukte rondom het museum en de stadstuin. 

• Aan alle vrijwilligers en hun partners uitnodiging gestuurd voor de viering van de jubileum dag 

op 17 juli. 

• Op de jubileum dag kwamen zo’n 50  vrijwilligers met hun partners bijeen bij het 

leerlooierijhuisje om er een gezellige middag en avond van te maken. Met een fotopuzzel in de 

hand ging men op stap door Ravenstein. Onderweg werd bij de smederij gestopt voor een Soepje  

en ging men verder naar de molen voor een volgende hap en drankje. In het TIR werd van een 

toetje genoten. Het werd een echt “Hap en Stap”  gebeuren. Aan de gracht bij het huisje  werd 

tot laat gezellig na genoten van deze jubileum dag. 

• Vergadering in de molen bijgewoond rondom organisatie monumentendagen in samenwerking 

met Molen, Smederij, Brouwerij, TIR en Leerlooierijmuseum. 



• Vrijwilligers bouw uitgenodigd om plannen te maken voor uitvoering van werkzaamheden 

rondom walkvat en karrewals. 

• De commissie zorgt voor de persberichten voor het jubileumweekend van 14 en 15 september. – 

met de vrijwilligers wordt de feesttent op vrijdag 13 september opgezet. - In het kader van 

monumentendagen de scholen van het Ravelijn uit Ravenstein met 27 kinderen  ontvangen in 

het museum voor een rondleiding en workshop leer.  

• Op zaterdagmiddag voortzetting van het feestprogramma met: 

• Schildersclub KUCORA uit Ravenstein – Tentoonstelling van oude schoenmodellen van het 

Schumuseum uit Kleef – Koormuziek van koor Cantabile uit Oss – Poëzie met een dichter -

workshop leer en puzzeltocht door Ravenstein voor gezinnen. - Op zondagmiddag was er 

wederom een drukprogramma met een puzzeltocht – Poëzie met een dichter – Een 

Smartlappenkoor “De gezellige noten “uit Herpen en de Hofkapel 2.0 ook uit Herpen. – Er waren 

veel bezoekers en we hadden voor beide weekenden prachtig weer. 

• Het jubileum 10 jaar leerlooierijmuseum is op een geweldige manier tot uiting gebracht dank zij 

het comité welke de  organisatie van dit gebeuren in handen had. Ook veel dank aan alle 

vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben.  

• Op 23 september is deelgenomen aan de bedankmiddag van de gemeente Oss voor die 

vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de monumentendagen 2019. Het was dit jaar in Lith. 

• Eind september werden wijzigingen voor de Evenementenkalender voor het volgende jaar   

gestuurd aan het TIR. 

• Op 19 en 20 oktober was er in de stadstuin en in het museum een tentoonstelling van beelden 

van Luc Willems beeldhouwer uit Dieden. Het was er heel druk. – De werkgroep tuin heeft voor 

dit seizoen de tuin weer winterklaar gemaakt.  

• In November is de werkgroep leer voor de laatste keer druk geweest voor de museumschatjes 

voor scholen. – Ook is er aandacht geweest voor de zieke vrijwilligers van ons huisje.  

• Op 11 november was de start van het bouwproject “ Walkvat en Karrewals”. Het begon met 

afbraak en sloop van oud tandwiel – grondwerk - fundering – bekisting – betonstorten – 

afvoeren van afval –-het vervoer van het walkvat van Rijen naar Ravenstein – het vervoer van 

karrewals van Cuijk naar Ravenstein. – Leggen van ijzeren platen – Plaatsing van de machines 

met een hoge verrijker op de funderingen in de tuin. Een geweldige prestatie van de leden van 

de bouwcommissie Mari Spanjers en Harrie Hurkmans en vele andere handen. Op 11 december 

was de klus geklaard. 

• Op vrijdag 6 december hebben 4 vrijwilligers de bedankavond  voor de vrijwilligers van de 

gemeente Oss in de Lievekamp bijgewoond. Een avond met muziek een hapje en een drankje na 

afloop. – Aan alle vrijwilligers is een kerstkaart met kerst en nieuwjaarswens gestuurd. 

• Aan het einde van het jaar zijn 2 leden van werkgroep poort afgevallen. Het bestuur bedankt Jos 

de Louw en Ben Kuijpers voor hun inzet voor de stichting. Ook hebben Herman Wellen en Rene 

klerks zich afgemeld als vrijwilliger. Dank voor jullie inzet. Drie dames hebben zich aangemeld als 

vrijwilligster voor het leerlooierijhuisje. Het zijn: Willie Ploegmakers voor de tuingroep – Jose 

Gruitrooij en Leone Holthuizen voor werkgroep leer. Welkom dames. 

• De werkgroep leer heeft een druk jaar achter de rug met het voorbereiden en ontvangen van 

schoolklassen voor talenten, monumentendagen, museumschatjes en het werken met leer met 

al die kinderen. Bedankt. 



• De tuingroep heeft van 1 maart tot eind oktober de tuin en al wat daarmee samenhangt weer op 

een geweldige wijze onderhouden. Bedankt. 

• De poortgroep was ook actief van 1 april tot eind september om in die periode dagelijks de poort 

te open en in de avond weer te sluiten. Bedankt. 

• De werkgroep van het huisje die, vanaf 1 april tot eind september het museum op zaterdag of 

zondagmiddag bemannen en rondleidingen door het jaar verzorgen, mochten in totaal rondom 

het museum 3269 personen ontvangen. Hieronder zijn ook de 490 bezoekers van 37 

rondleidingen verwerkt. Hartelijk dank werkgroep Museum. 

• De secretaris en de penningmeester hebben wederom zowel het jaarverslag van activiteiten – als 

het financieel verslag van Stichting Leerlooierij Suermondt samengesteld. 

• Gedurende het jaar is publiciteit verzorgd voor alle voorkomende evenementen. Het betreft: de 

web -site, regiobladen, evenementenkalender en boekje monumentendagen. 

• Aan het einde van het jaar kunnen wij als bestuur terugkijken op een geslaagd jubileum jaar . 

Dank zij jullie , de vrijwilligers, konden wij dit alles verwezenlijken. Op de Nieuwjaarsbijeenkomst 

op zaterdag 18 maart 2020 komen we hierop terug.  

 

• Namens het bestuur,                                                             Ravenstein, December 2019. 

Henk Reijs Secretaris 

Jacques Leverdingen Penningmeester. 

 

 

  


