Heemkundekring

Den Lande van Zegge
vereniging voor Cultureel Erfgoed / aangesloten bij Stichting "Brabants Heem"

Opgericht 01 april 1988
KvK Breda V 40283221

Jaarverslag 2019
Dit Jaarverslag geeft een overzicht weer van het verenigingsjaar 2019 van onze vereniging; het geeft een opsomming van wat de vereniging, haar bestuur, de werkgroepen en de leden in 2018 zoal deden;
BESTUUR > In 2019 bestond het Bestuur van de vereniging uit:
mw. C. (corrie) Hellemons- Verstraten (voorzitter), dhr. J. (jan) Vergouwen (secretaris), dhr. P. (piet) van den Oever (penningmeester), mw. J. (jeanne)
de Beer- Baeke, dhr. R. (rini) Wijngaards, dhr. J. (sjef) Dams [t/m 03/04], dhr. P. (paul) Vergouwen [vanaf 03/04] en dhr. P. (peter) de Bakker [vanaf
03/04]. In het bestuur is nog steeds een plaats vacant.
Het Bestuur kwam in 2019 een zestal keren bijeen in een Bestuursvergadering (16/01-06/03-24/04-05/06-04/09-03/11) en was er de Algemene Ledenvergadering (03/04); van al deze vergaderingen is verslaggeving in de archieven opgenomen.
Het bestuur nam ook deel aan vergaderingen elders: van bijv. gemeente(n), zusterverenigingen en anderen.
Ook waren er de twee Regiovergaderingen van Brabants Heem.
Er vond regelmatig overleg plaats tussen coördinatoren van de betreffende werkgroepen en de voorzitter, die op haar beurt communiceerde met het
voltallige bestuur. Indien nodig en op aanvraag vond uiteraard overleg plaats tussen alle partijen.
WERKGROEPEN > Binnen onze vereniging waren in 2019 de volgende (deel-) werkgroepen actief:
01. Alg
02a Foto
02b Bipr
03. BeBe
04. OnZo
05. VerO
06. PePu
07. Knip
08. JaBo
09. ToPo
10. GeAl
11. Dial
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(algemeen)
(foto’s, bidprentjes enz.)
Bidprentjes
(behoud en beheer)
(onderzoek)
(verdwenen objecten)
(persberichten en publicaties)
(knipsels en persartikelen)
(jaarboek)
(toponiemen)
(genealogie)
(dialect)

- coördinator mw. C. (corrie) Hellemons- Verstraten
- coördinator mw. J. (jeanne) de Beer-Baeke
- coördinator dhr. P. (peter) de Bakker (per okt. overgenomen van mw. J. de Beer- Baeke)
- coördinator dhr. J. (sjef) Dams
- coördinator mw. C. (corrie) Hellemons- Verstraten
- coördinator dhr. P. (peter) de Bakker
- coördinator dhr. J. (jan) Vergouwen
- coördinator mw. I. (irene) Hagendoorn (assistentie mw. J.vd Eijnden)
- coördinator mw. J. (jeanne) de Beer-Baeke
- coördinator mw. C. (corrie) Hellemons- Verstraten
- coördinator dhr. P. (paul) Vergouwen
- coördinator dhr. J. (jan) Vergouwen

PRESENTATIE en COMMUNICATIE > Wij presenteerden ons en onze vereniging op/bij diverse plaatsen en gelegenheden.
Voorbeelden hiervan zijn bijv. de braderie van Zegge, de Fiets4daagse, de Regionale Vergaderingen van Brabants Heem, de presentatie van ons
nieuwe Jaarboek 2019 en bij de totstandkoming en onthulling van het Monument voor Zegge.
Door omstandigheden (het tijdstip overdag) namen wij ook dit jaar weer niet deel aan de 5e Kerstmarkt in december.
Onze website www. heemkundezegge.nl voorzag ook dit jaar weer de wereld van allerhande informatie; Foto's, film en natuurlijk vraagfoto's ontbreken natuurlijk niet.
Onze "Zegse Agenda" kan in een belangrijke behoefte voorzien binnen het regionale, en zeer zeker ook het Zegs gebeuren, doch wordt helaas weinig van actuele gegevens voorzien. Aandacht van andere verenigingen binnen Zegge voor deze agenda is regelmatig door ons opgevraagd maar
mag zeker nog steeds groeien. Veel van de getoonde info wordt door onszelf verzameld en onder voorbehoud gepubliceerd.
CONTACTEN MET ONZE LEDEN verlopen deels via de reguliere post; leden die daarvoor hun emailadres hebben aangemeld (ongeveer 100 emailadressen) ontvangen "verenigingspost" en extra verenigings- berichtgeving maar ook gegevens over heemkundige onderwerpen in de regio.
Communicatie en contacten tussen de buitenwereld en bestuur & werkgroepen, verloopt zo veel mogelijk via het secretariaat en v.v.
MEDIA > Ook was Zegge en de Zegse gemeenschap het afgelopen jaar weer meer dan ruimschoots aanwezig in de media; bijna dagelijks werden
veel Zegse krantenartikelen verzameld en deskundig verwerkt in onze bekende knipselboeken. Wat er in 2019 in dit stukje van de Wereld is gebeurd,
kunt U allemaal terugvinden in ons archief. De dames I. Hagendoorn en Jo van den Eijnden- Breugelmans maken er weer veel werk van.
MATERIALEN / ARCHIVERING > De heren J. Dams en J. Mol bezochten weer verschillende adressen en namen weer de nodige materialen met
grote dank in ontvangst. Ook onze heer R. Wijngaards zoek nog steeds Internet af voor Zegse documenten; hij koopt en ruilt regelmatig interessante
spullen en zorgt mede dat daardoor onze collectie, waar gewenst, aangepast wordt. Ook verzorgt hij als fotograaf het fotobeeldmateriaal van onze
(binnenkomende) collectie;
Ons complete digitale archief is in drievoud gekopieerd en op 3 locaties opgeslagen zodat bij evt. calamiteiten dit digi-archief niet verloren gaat. Het
geheel wordt, uiteraard, met grote regelmaat geüpdatet;
FINANCIËN > In dit Verenigingsjaar (2019) is de contributieverhoging (de eerste sinds de oprichting in 1988) zoals door de aanwezige leden in de Alg.
Ledenvergadering van 22/03/2018 voorgesteld en vastgelegd, ingegaan.
Van onze financiële situatie heeft onze penningmeester dhr. Piet van den Oever, gedurende het gehele jaar 2019 uitgebreid melding gemaakt richting
bestuur en staat dit ook incl. de saldo’s in de notulen van de betreffende bestuursvergaderingen.
Voorafgaand aan de Jaarvergadering 2019 werd door een "kascontrole- commissie" (dhr. P. de Bakker-2 ͤ x- en dhr. P. Vergouwen) onze gehele financiële handel en wandel over 2018 gecontroleerd. Verslaggeving van hun bevindingen is, bij monde en schrift, door dhr. P. de Bakker uitgesproken.
In deze vergadering werd ook door de penningmeester aan alle aanwezige leden uitleg gegeven e.e.a. waar nodig en gewenst.
Onze boekhouding is op schriftelijke aanvraag en in overleg met en ter goedkeuring door het bestuur, door onze leden op afspraak is in te zien.
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Op bepaalde data in 2019 vonden apart te vermelden zaken plaats t.w.:
03 april 2019 de jaarlijkse Algemene ledenvergadering in de Pastorie van Zegge. De Jaarpresentatie 2019 met daarin opgenomen de financiële
verantwoording, werden weergegeven middels persoonlijke presentatie en ondersteuning door secretaris en penningmeester; er was ook een bestuursverkiezing: mw. C. Hellemons- Verstraten was aftredend en opnieuw herkiesbaar; de vergadering ging hiermee unaniem akkoord. Dhr. J. Dams
was aftreden en niet herkiesbaar. Twee nieuwe bestuursleden hadden zich voor de vergadering aangemeld.
Dhr. P. Vergouwen en dhr. P. de Bakker werden unaniem gekozen als bestuurslid en accepteerden beiden hun bestuursfunctie. Na de pauze was er
een "tweede helft" in de vorm van een uitgebreide “dialectquiz” welke ondanks de aanwezigheid van een klein aantal van onze leden (16 personen waren aanwezig) enorm in de smaak viel. Ook onze knipselboeken, fotomateriaal lagen zoals altijd weer ter inzage. De avond werd voortgezet met een
hapje en een heerlijk drankje of een goede borrel. Al met al werd de avond nog gezellig afgewerkt.
April 2019 Ook dit jaar deden we mee aan de sponsoractie van de Rabobank. Ook nu weer veel medewerking van leden en vooral Zeggenaren met
een geweldig resultaat: we mochten dit jaar op onze rekening maar liefst € 451,97 (in 2018 € 426,30.) bijschrijven. Veel dank!!
04 mei 2019 De jaarlijkse Dodenherdenking in samenwerking met Kerkelijke werkgroep en zanggroep Melody. In de kerk van Zegge een Herdenkingsdienst, gevolgd door een plechtigheid op de Zegse begraafplaats onder gebruikmaking van een langdurige en overvloedige regenbui.
Onze voorzitster Corrie Hellemons had voor alle aanwezigen een welkomstwoord en een dankend afscheidswoord. Een herdenkingsvuur werd ontstoken en alle aanwezigen legden mooie bloemen naast dit vuur. Christian Somers uit Oudenbosch, als vervanger van onze vaste trompettiste, bracht de
“Last Post” met zijn trompet ten gehore. Namens het gemeentebestuur was er wethouder De Bruijn met een toespraak en een boodschap De herdenking werd afgesloten met het “Wilhelmus” ondersteunt door Zanggroep Melody en de trompetklanken van een kletsnatte Christian. Hoewel zeer slecht
weer was het een “mooie” herdenking. Trots op onze medewerkers!
26 mei 2019 de Braderie van Zegge De “wereldberoemde fotoborden van Jeanne” zagen redelijk wat belangstellenden en we hadden wel mooi weer
in tegenstelling tot 2018. Voor de zekerheid hadden we wel een grote tent van 4.00 x 8.00 m2 weggezet; dus we stonden altijd wel droog voor het geval
dat. In de grote zaal van de pastorie een fraaie schilderijententoonstelling van Zegse kunstschilders welke ook goed werd bezocht;
Op deze dag presenteerden we ook de maquette van onze plannen voor het maken en plaatsen van een Monument voor Zegge. De kar wordt getrokken door (secretaris HKKZ) Jan Vergouwen en Piet van den Oever (penningmeester HKKZ). De financiële inzamelingsactie wordt gestart om de plannen te verwezenlijken en de actie en werkzaamheden zullen op onze website te volgen zijn.
27 mei 2019 In BN de Stem van 27 mei staat een mooi artikel over de start van onze actie voor het Monument voor Zegge.
17 t.m. 20 juni 2019 De Zegse Fiets4daagse; in totaal 120 deelnemers groot en klein. Fraai zonnig weer en mooie aangepaste routes. Onderweg op
de controleposten was er voor de deelnemers natuurlijk weer volop van snoep, limonade, thee, koffie, een koek en ook weer een lekker ijsje op de
voorlaatste dag. Ella en Jan Vergouwen stoppen met hun werkzaamheden voor de AF4D/Zegge en worden hiervoor na afloop door de voorzitter bedankt voor hun organisaties van de afgelopen 20 edities. Bijzonder te vermelden is dat de organisatoren de TourClubZegge (TCZ) bereid gevonden
hebben de AF4D-Zegge over te nemen en voort te zetten, met dank hiervoor aan Rien van Rijsbergen (voorzitter TCZ).
23 september 2019 Dit jaar ook weer geen deelname aan de Open Monumentendag (15/09) maar hielden wij op 23/09 weer onze jaarlijkse Werkgroep(excursie)dag met een uitgebreid bezoek aan het Commandomuseum, een tentoonstelling in Parrotia en de nieuwe fietsenwinkel in het koetshuis (gem. monument) te Roosendaal. De dag werd wederom (voor eigen rekening) afgesloten dmv. een koffiemaaltijd bij Zaal Kerkzicht te Zegge.
26 oktober 2019 Vanaf vrijdag 25/10 een geweldig Bevrijdingsweekend met medewerking van heel veel verenigingen, de Basisschool en inwoners van
Zegge en op zaterdag 26/10 de onthulling van het Monument voor Zegge. Onder zeer grote belangstelling werden door onze burgemeester mw. Marjolein
0van der Meer Mohr, Jan Vergouwen en Piet van den Oever het nieuwe monument onthuld. In de Nieuwenbergh een 5-daagse tentoonstelling van HKKZ
met Zegse voorwerpen van WOII. ‘s-Avonds een “bevrijdingsconcert” van de Harmonie, Tamboerkorps, koren en andere verenigingen van Zegge. Enkele
dagen later, op 30/10, werd voor de eerste keer de bevrijding van Zegge bij het nieuwe monument herdacht met ook nu weer veel belangstelling.
22 november 2019 Onze vereniging nam deel aan de RegioQuiz van Brabants Heem te Fijnaart. Een gezellige avond met een mooi resultaat: voor in
de middenmoot! De hkk Wouw was de winnaars op deze avond. Volgend jaar nieuwe ronde en nog betere kansen en wel in …….. (Wouw?).
23 november 2019 Ons 32e Jaarboek zag het daglicht. De bekende, verwachte belangstelling voor de officiële presentatie van dit nieuwe Jaarboek.
Na de verwelkoming door Mw. Hellemons werden de Jaarboeken uitgereikt aan de auteurs en ook aan vertegenwoordigers van Kerk, Gemeente en
andere betrokkenen. Onder het genot van lekkere koffie-met en een beamerpresentatie van de in het nieuwe boek aanwezige foto’s (met dank aan
Jeanne de Beer- Baeke) werd het weer een gezellige middag.
Inloopavonden In 2017 introduceerden we onze vrije inloopavonden en dit kreeg ook in 2019 een maandelijks vervolg. Leuke bijeenkomsten waarbij
we wat meer met werkgroep leden kunnen overleggen en samenwerken. Er is meer contact met leden en andere belangstellenden en is er ook meer
interesse voor ons werk en krijgt onze collectie wat meer aandacht. Wat overleg, een leuk praatje, een goed gesprek, een lekker bakje koffie of thee en
een lekker koekje, kortom het zijn leuke avonden op die 1e donderdag van iedere maand (m.u.v. juli en augustus);
Ledenaantal De Vereniging telde op 01-01-2019 in totaal 187 leden; op 31-12-2019 waren dat er 183. Ook nu zoeken we de oorzaak in het afnemen
van ons ledenaantal door verhuizing (naar seniorenwoningen en verzorgingshuizen buiten Zegge) en weinig toeloop van de wat jongere medemens;
We blijven de mensen ervan bewust maken dat ons Erfgoed op termijn gevaar loopt maar of dat de nodige respons geeft? Wij doen ons best.
Vrijwilligers en Werkgroep leden Afgelopen jaar waren de Werkgroep leden toch wel erg actief gezien het vele werk dat er verzet is; toch zijn we nog
steeds op zoek, niet alleen naar "kundige auteurs" voor ons Jaarboek, maar hopen we nog steeds op nieuwe Werkgroepleden die we met open armen
ontvangen. Geschiedenis is nog steeds ERFGOED en dat is wat wij voor ons nageslacht na willen laten. Een verrijking van het leven en de Zegse geschiedenis dat moet een reden zijn om met ons in zee te gaan!
Tot slot: Wij kregen ook dit jaar weer diverse mooie donaties en schenkingen in “natura” waarbij moet worden gedacht aan foto's, bidprentjes, oude
gebruiksvoorwerpen, gereedschap enz. Maar ook de nodige steun bij het realiseren van het Monument voor Zegge was bijzonder. Onder de noemer
schenkingen vallen natuurlijk ook de (geschied)verhalen; ook een goed onderbouwt verhaal is een geschenk voor de toekomst! Onze leus is niet voor
niets: " voor een Toekomst van ons Verleden ".
Ten overvloede: Documenten en foto's door ons ontvangen maar geheel niet in onze archieven passend of reeds aanwezig zijnde, werden, als hierop
prijs werd gesteld, overgedragen aan zusterverenigingen van omliggende plaatsen en gemeenten.
Dank voor eenieders inbreng.
Zegge, maart 2020,
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