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VOORWOORD JAARVERSLAG 2020 
 
DE KUYPERSSTICHTING VOOR CULTUUR EN HISTORIE.  In de volksmond beter bekend 
als MUSEUM DE WEEGHREYSE. 
 
2020.Museum de Weeghreyse het eerste jaar op de locatie in Zundert was een bijzonder jaar. 
 
Museum De Weeghreyse is een plek waar men een schat aan informatie kan vinden over 
geschiedenis en cultuur. Een plek waar iedereen welkom is, elkaar kan ontmoeten, samen 
kennis uitwisselen, verhalen vertellen onder het genot van een kopje koffie of thee.   
Een permanente tentoonstelling met voorwerpen vanuit een ver verleden tot heden wordt 
getoond.  Daarnaast zijn er wisseltentoonstellingen te zien van zeer verschillende 
onderwerpen. Aan iedereen wordt de mogelijkheid geboden om een expositie te organiseren. 
Museum de Weeghreyse werkt ook samen met andere musea  waarbij kennis en materialen 
worden uitgewisseld. 
 
Na de verhuizing eind 2019 vanuit Rijsbergen naar de nieuwe locatie in Zundert was daar veel 
werk te doen.  Alle spullen moesten een goed plaatsje krijgen; er werd begonnen  om de 
expositieruimte in orde te brengen. Het Bestuur heeft samen met deskundige vrijwilligers 
getimmerd, geboord, geschroefd, geverfd en gepoetst. Eind maart was het museum klaar om 
open te gaan! 
 
En toen werd het stil, héél stil vanwege de Coronapandemie die begin van het jaar ook in 
Nederland de kop op stak. De Regering kwam met een regelgeving die strikt moest worden 
opgevolgd. Iedereen kreeg te maken met beperkende maatregelen, ook in musea moest alles 
coronaproof worden.  Volgens een protocol, speciale inrichting exposities, plaatsing van 
afschermplaten, aangeven bezoekrichting, beperkt aantal bezoekers toegang, afstand houden 
1,5meter, ontsmetten handen en materialen. Geen koffie/thee etc. schenken. 
De uitgestelde opening van expositie  “Zilver van Zundert” werd  op 12 juni 2020 in klein 
gezelschap geopend door burgemeester Joyce Vermue.  Bij deze expositie over het Gilde Sint 
Sebastiaan uit Rijsbergen  (slapend gilde) werden attributen en bijzonder gildezilver getoond. 
In november kwam er vanwege ernstige uitbreiding van het coronavirus een volledige 
lockdown  en alle musea moesten sluiten.  
Dit  betekende dat de expositie “Kerst Uitgestald”, die net enkele weken open was, weer op 
slot ging. Dus de inkomsten voor het museum waren bitter weinig maar de kosten liepen door. 
 
Museum de Weeghreyse mocht dit jaar enkele  nieuwe vrijwilligers verwelkomen en ook 
“vrienden van museum de  Weeghreyse”  meldden zich en ontvingen een vriendenpas 
waarmee zij het hele jaar gratis toegang hebben. 
In juni heeft het bestuur afscheid genomen van  bestuurslid Betty Baurdoux, zij heeft een grote 
bijdrage geleverd om het museum te brengen waar het nu staat.  
Er is een vacature voor een bestuurslid tevens vrijwilligers zijn erg welkom.  
Samen met ondersteuning van sponsoren, vrienden, vrijwilligers en gemeente is het mogelijk 
voor het bestuur om Museum De Weeghreyse  in stand te houden. 
Een museum wat zeer de moeite waard is. 
 
Annie Graumans-Christianen (voorzitter) 
Bestuur De Kuypersstichting 
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EEN TERUGBLIK   
 
De Stichting Streekhistorisch Museum Rijsbergen-Zundert, de voorganger van de huidige 
Kuypersstichting voor Cultuur en Historie, werd opgericht op 7 december 1988. 
De oprichter en voorzitter van de stichting tot januari 2006 was Cor Rombouts. Hij overleed op 15 mei 
2012. Zijn opvolger was Cees Jochems die het voorzitterschap op één januari 2012 vervolgens 
overdroeg aan Annie Graumans.  
Oud-voorzitter Cees Jochems overleed op 30 januari 2014. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan 
het tot stand komen van museum De Weeghreyse. Vooral op financieel gebied is zijn inbreng van groot 
belang geweest. 
 
In deze regio werden vooral in de tweede helft van de vorige eeuw veel historische voorwerpen 
gevonden welke door particulieren werden bewaard of afgeleverd op het gemeentehuis om daar te 
worden tentoongesteld. De opzet was al deze artefacten te verzamelen en, in combinatie met 
geschriften, kaarten en andere historische voorwerpen, het verleden zo compleet mogelijk aan de 
mensen te presenteren. Voor dat doel werd het Streekhistorisch Museum opgericht, thans ‘DE 
WEEGHREYSE’, beheerd door De Kuypersstichting. In de loop der jaren werd dit doel bijgesteld zoals 
blijkt uit onze huidige visie en missie zoals deze verderop staat beschreven.  
Deze expositie, die zou worden aangevuld met wisselcollecties uit andere musea of van heemkundige 
kringen, vereiste echter wel een vaste tentoonstellingsruimte en de nodige bergruimte.  
De oude VGLO-school, die in 1987 ter beschikking kwam, voldeed uitstekend aan dit doel nadat deze 
met steun van de gemeente, sponsoren en vrijwilligers was ingericht. 
Deze ruimte werd in april 1991 echter weer gedeeltelijk teruggevraagd omdat door brand in de 
kleuterschool ruimtegebrek voor onderwijs was ontstaan. 
In februari 1993 kwam de ruimte weer vrij en vond opnieuw een grote renovatie/opknapbeurt plaats. 
Vanuit de hele gemeenschap werd weer hulp aangeboden. Gemeenten, sponsoren en vrijwilligers 
lieten ook nu niet verstek gaan. Toch duurde het nog tot 16 oktober 1994 voordat de opening tijdens de 
bevrijdingsfeesten met een tentoonstelling over de bevrijding kon plaatsvinden. 
 
Eind 1995 kwam voor de eerste maal de mogelijke bouw van een ‘nieuwe Koutershof’ in combinatie 
met appartementen aan de orde wat automatisch de sloop van de oude VGLO-school zou inhouden. 
Terwijl de plannen voor de bouw van de Koutershof steeds vastere vormen aannamen, werd het ook 
duidelijk dat het moeilijk was daarin een plaats voor het museum te reserveren. 
Het bestuur ging daarom met de gemeente in gesprek over het mogelijke gebruik van het oude 
gemeentehuis in Rijsbergen, in juli 1999 nog eigendom van de gemeente. Ook andere locaties zijn de 
revue gepasseerd: de Koutershof, o.a. de pastorie en het Annaklooster. 
 
Inmiddels was de VGLO-school ontruimd en waren alle materialen van het museum elders 
ondergebracht. Na de sloop kon de nieuwbouw van de Koutershof in 2000 starten. 
 
Eind 2002 besloot de gemeente tot verkoop van het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen aan 
Zorgvoorwonen. Na de renovatie van het rijksmonument dat zelfs door Pieter van Vollenhoven werd 
bezocht, was men onder voorwaarden bereid tot verhuur aan de stichting. Daarmee was een einde 
gekomen aan de zoektocht voor een locatie van het museum. De verbouwing ging van start op 17 
oktober 2005. 
 
Op 1 april 2006 ging het huurcontract in, maar de eerste vier jaar was er geen huur verschuldigd. 
Het nieuwe bestuur, onder voorzitterschap van Cees Jochems, was al aangetreden. Er werden 
verschillende werkgroepen geformeerd en men ging stevig aan de slag met de inrichting van het 
Cultuurhistorisch Centrum. Het bleek toch nog lastig te zijn de collectie, die verspreid was 
ondergebracht, weer bijeen te krijgen. 
 



 

 5   

Op vrijdag 10 november 2006 vond de ingebruikstelling plaats van wat later ‘DE WEEGHREYSE’ zou 
worden, in het vroegere gemeentehuis van Rijsbergen door de oud-voorzitter Cor Rombouts. 
 
In januari 2018 werd door de inmiddels nieuwe eigenaar aangekondigd dat er een einde moest komen 
aan het gebruik van het gebouw door De Weeghreyse. Men had het pand nodig voor commerciële 
ontwikkelingen. Het bestuur is toen een zoektocht begonnen naar een andere geschikte locatie. De 
gebruikte criteria waren in volgorde van belangrijkheid: Ruimte ca 150 m2, het Paneel betreffende de 
Napoleonsweg moest geplaatst kunnen worden, gelegen in het centrum van Rijsbergen, gelegen op 
een zichtlocatie aan de Napoleonsweg, gelegen in de gemeente Zundert, huurprijs te betalen gegeven 
het zeer beperkte budget waarover De Weeghreyse beschikt, mogelijkheid tot samenwerking met 
andere culturele instellingen in de gemeente. 
We hebben een achttal panden onderzocht, gesproken met gemeente, bibliotheek en anderen en 
uiteindelijk een plek gevonden in Zundert, aan de Napoleonsweg vlakbij het centrum van het dorp in 
een voormalig winkelpand aan Markt 23. De verhuizing vond plaats begin december 2019 en in januari 
2020 werd de plaatsing afgerond van de grote boekenkast, het paneel ‘De Groeten uit’ en    
‘Het Napoleonspaneel’.  
Vervolgens werden de plannen uitgewerkt voor de inrichting van de vaste tentoonstelling en de eerste 
thematentoonstelling doch gooide de Coronapandemie roet in het eten.  
De inrichtingsplannen moesten worden herzien met focus op totaal nieuwe criteria zoals looprichting, 
1,5 m afstand, afscheiding, ontsmetting enz 
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VISIE 
 

De Kuypersstichting voor Cultuur en Historie wil bij de bevolking van de gemeente Zundert in al zijn 
geledingen belangstelling wekken voor het verleden van de eigen streek door het zichtbaar maken van 
de wortels; aandacht voor de cultuur van en door de eigen bewoners. 
Het Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse wil samen met anderen en, waar mogelijk, de op de 
toekomstgerichte mens in verbinding brengen met zijn regionale geschiedenis en de culturele waarden 
ervan.  
Deze verbreding en verdieping van gedachtegoed dragen bij aan de versterking van de identiteit van 
de inwoners. Ook willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze 
eigen omgeving: een spiegel van het culturele heden.  
 

  
MISSIE 
 
De Weeghreyse is een plek die een brugfunctie vervult tussen heden en verleden. Het wil het 
specifieke karakter van de vijf kerkdorpen alsmede die van de (oude) buurtschappen zichtbaar maken. 
We willen aansluiten bij de beleving van nu en van hieruit de zoektocht ondernemen naar het verleden. 
Het zichtbaar maken van de ontwikkelingen in de landschappen, de dorpen zelf en verdwijnende en 
nieuw ontstane volksgebruiken, behoort  tot de kerntaken van het museum. 

  
De Weeghreyse wil een plek zijn waar de dynamiek van elke tijd zichtbaar wordt. 
Processen van verandering zijn van alle tijden. Deze veranderingen worden zichtbaar en bespreekbaar 
gemaakt met eigentijdse middelen, onder meer op interactieve wijze.  
Centraal staat hierin de geschiedenis van de bewoners van de gemeente Zundert in relatie tot hoe zij 
door de eeuwen heen gewoond en gewerkt hebben. 
 
Het is een plek waar verzameld en bewaard wordt; een tweeledige taak. Allereerst het verwerven en 
beheren van collecties, maar het actuele bestaansrecht wordt ontleend aan wat daar namens en ten 
behoeve van de samenleving mee gedaan wordt.  
 
Het is dus vooral ook een plek om te ontdekken. 
Verreweg de belangrijkste uitdaging ligt in het bestendigen en permanent vernieuwen van de banden 
met de samenleving. Het Centrum verheldert vanuit historisch en plaatselijk perspectief de 
ontstaansgeschiedenis en de continuïteit van onze samenleving en verklaart vanuit dat gegeven de 
betekenis van onze hedendaagse cultuur. 
Goede toegankelijkheid van de bibliotheek en van de overige opgeslagen informatie is hierbij van 
essentieel belang. 
 
Het Centrum is een plek van ontmoeten en communicatie; het wil bevorderen dat mensen 
elkaar inspireren en stimuleren.  
Een plek waar zij worden uitgedaagd om hun kennis op het terrein van cultuurhistorie, geschiedenis, 
archeologie, genealogie en heemkunde te delen en zo de eigen geschiedenis te laten leven.  
Dat kan gebeuren in kleine groepen rond de tafel, op informele wijze, maar ook bij georganiseerde 
bijeenkomsten voor grotere groepen rond een bepaald thema. 
Ontmoeting en communicatie kunnen lokaal en ook regionaal ontwikkeld worden door uitwisseling van 
en samenwerking met eigenaren van collecties, exposities, monumenten en organisatoren van 
culturele manifestaties.   
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HET JAAR 2020 IN VOGELVLUCHT          
 
  
Voor elke organisatie, vereniging of stichting geldt dat 2020 door corona een heel bijzonder 
jaar is geworden, ook voor  museum De Weeghreyse.  
 
Het eerste deel van het jaar stond in het teken van het opknappen en inrichten van het nieuwe 
gebouw aan de Markt 23 in Zundert. Samen met veel vrijwilligers is het gelukt om een winkel 
in een museum om te toveren. Grote uitdagingen waren de plaatsing van het 
Napoleonspaneel en de fotocollage “Groeten Uit” die een mooie plek in de etalage heeft 
gekregen.  De verhuis is aangegrepen om de vaste tentoonstelling in chronologische volgorde 
in te richten. Onderdeel van de vaste collectie is de replica die gemaakt is van ons oude 
onderkomen, het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen. Daarnaast is er tevens ruimte 
gereserveerd voor de tijdelijke exposities.  
 
Ook moest een nieuwe alarminstallatie worden geïnstalleerd, adreswijzigingen, nieuwe 
verzekeringen afsluiten. In samenwerking met de gemeente Zundert is er voor het pand een 
hellingbaan is aangelegd zodat het nu rolstoeltoegankelijk is. Het gebouw krijgt geen 
toegankelijkheidssymbool omdat er geen rolstoeltoilet aanwezig is. 
 
Op 13 maart werd met subsidie van het Oranjefonds via de actie “NL Doet” de laatste puntjes 
op de i gezet door enkele vrijwilligers.  
 
Gepland was dat op 3 april 2020 de officiële opening zou plaatsvinden van ons nieuwe 
onderkomen. Echter dit werd gedwarsboomd door de eerste lock down. Daarna moest de 
inrichting aangepast worden en werd er een vaste looproute ingericht.  
 
Op 12 juni kon de officiële opening plaatsvinden door Burgemeester J.G.P. Vermue. Dit in 
bijzijn van ons erelid Gerard Kuypers, de eigenaar van het gebouw E. van de Wouw, zijn zoon 
en het bestuur. In diverse kranten en op social media verschenen prachtige artikelen over ons 
museum en de verhuizing. Ook verscheen er op Ons West-Brabant een filmpje over het 
nieuwe onderkomen. Tegelijkertijd is er een inzamelingsactie gehouden. Het bedrijfsleven is 
benaderd voor ondersteuning en we hebben ondersteuning gevraagd en gekregen van de 
Mastboom Brosens Stichting. Verder hebben we de toegangsprijs verhoogd vanaf de opening 
in Zundert.  
 
Eindelijk kon op 14 juni het museum weer open op zondag. Eerst kregen onze vrijwilligers de 
mogelijkheid om kennis te maken met het nieuwe gebouw. Door corona moesten nieuwe 
regels ingesteld worden zoals het reserveren van een tijdslot, een maximaal bezoekersaantal 
van 10 en later de mondkapjes. 
  
Besloten is om actief vrienden te werven en aan onze vrienden een pas uit te reiken die het 
museum gratis mogen bezoeken.  
Gemeente Zundert besloot over om te gaan op een nieuwe wijze van subsidieaanvragen met 
behulp van e-herkenning.  
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Een belangrijk project van De Weeghreyse:  ‘The making of Sandraudiga ’, is helaas in 2020 
vrijwel stil komen te liggen. Er zijn door bestuurslid Paul Vangeel verkenningen uitgevoerd 
voor offertes. Hij heeft bezoeken gebracht aan Gouda Natuursteen, het stadsmuseum in 
Woerden (romeins altaarsteen Helagabalus), en de votiefsteen Magusanus Hercules in 
Romeins Halder in St. Michielsgestel en museum Alphen. Ook heeft hij hiervoor de 
Monumentenbeurs bezocht. Hierna zijn er twee offertes uitgebracht. De doelstelling is  een 
kopie van de  Sandraudiga-altaarsteen in ware grootte op of nabij de vindplaats een plek te 
geven. De mogelijkheden van crowdfunding en fondsenwerving zijn voor dit doel onderzocht. 
Samen met Jos Hammann en Rinie van Tilburg is een kunststof mini-model  vervaardigd. 
 
Samen met Corrie Bastiaansen van de gemeente Zundert is een goede inventarisatie gestart 
van alle zaken die we in het verleden in bruikleen hebben gekregen zoals meubels, 
schilderijen. Dit was ook noodzakelijk voor de spullen van het slapende St. Sebastiaansgilde 
die nu bij de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden in depot gaan. 
 
Een overzicht van diverse activiteiten m.b.t. De Weeghreyse: 
 

- Februari etentje bestuur bij het Chinees restaurant, Markt 18 Zundert 
- 4 februari inspiratie-avond verenigingsondersteuning in Rucphen Rabobank  
- 12 juni officiële opening door Burgemeester Vermue.  

 

  
 

- 14 juni eerste zondag openstelling  
- 3 oktober Ontvangst bestuur Mastboom-Brosens stichting (stichting schenkt aan 

organisaties donaties die met cultureel erfgoed bezig zijn). 
- Oktober 2 keer opengesteld voor de vrijwilligers die meegeholpen hebben maar niet 

tijdens de reguliere openingstijden durfden te komen.  
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EXPOSITIES IN 2020     
 
Zilver in Zundert & Gilde Sint Sebastiaan 
(Van 14 juni tot en met 8 november 2020) 
 
Dit gilde, dat met de handboog schiet, bezit een 
afschrift van zijn gildebrief, door prins Philips Willem 
van Oranje op 9 december 1616 verleend. Er zijn 
aanwijzingen dat het gezelschap al vóór die datum 
bestond. Het valt immers op, dat soortgelijke gilden 
en schutterijen omstreeks dezelfde tijd gildebrieven 
kregen.  
  
Voorheen hadden de gilden een godsdienstige 
inslag en een sterke band met de kerk. In sommige 
perioden traden zij op als de officiële weermacht van 
het dorp. Van prins Philips Willem, die in 1609 als 
heer van Breda werd ingehuldigd en katholiek 
gebleven was, verwachtte men een bescherming 
van de roomse religie; het is niet onmogelijk dat de 
prins aan de gilden een taak in die richting had 
toebedacht. 
 
St. Sebastiaan is steeds het gezelschap geweest 
van de kleine lieden. Iedereen, zelfs de gewone 
werkman, kon er lid van worden, want de kosten 
voor een handboog met pijlen kon men zich wel 
veroorloven. Vroeger telde het de lagere burgerij 
onder zijn leden, zodat het de bijnaam kreeg van 
‘Jan Rap’. 
 
In 1757 bedroeg het ledental 30; in 1808 was dat 48; 
in 1830 tijdens de Belgische Opstand slechts 16; in 
1838 29; in 1850 23 en in 1891 weer 29.  
In de 20e eeuw had het gilde vóór de Tweede 
Wereldoorlog meestal 50 leden, wat overigens in het 
oude reglement was bepaald. 
De gildekamer is lang gevestigd geweest in ‘De 
Zwaan’, waar tegen het midden van de 19e eeuw 
Antonie van Kuijck herberg hield. In 1947 verhuisde 
St. Sebastiaan naar café ‘Het Hoekske’. 
 
Op 30 juli 1966 vierde het gilde zijn 350- jarig 
bestaan. Volgens een oude traditie begon de 
feestdag met een Mis in de parochiekerk. Daarna 
werd een herdenkingsvergadering gehouden in de 
raadszaal van de gemeente. 
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Kerst Uitgestald 
(Van 22 november 2020 tot en met 10 januari 2021) 

 
Els Aerts-Verschueren (geboren in 1954 te Meerle) 
is woonachtig op de voormalige gemeentegrens van 
Rijsbergen en Zundert. Ze is al jarenlang bezig met 
veel uiteenlopende creatieve hobby’s. 
Els gebruikt hiervoor een keur aan materialen.  
Ze is een veelzijdig kunstenares en doet onder meer 
aan beeldhouwen, haken, breien, mozaïeken en 
borduren.  Het haken is voor het grovere werk, met 
breiwerk kunnen er creaties gemaakt worden met 
mooie details. Els doet dit vanaf een foto, zonder 
de patronen of instructies te lezen. Voor de 
tentoonstelling heeft ze een keuze gemaakt uit haar 
verzameling van kerststallen en ook haar 
kunstwerken. 
 
De verzameling is begonnen met het 
huwelijkscadeau dat zij en haar man kregen van 
haar oudtante nonneke soeur Germaine die moeder-
overste was in de kloosterorde “Zusterkes der 
Armen”. Els houdt ervan om in de kerstperiode 
haar huis te versieren en nu haar Kerst uitgestald te 
tonen zodat iedereen kan genieten van deze 
bijzondere werken. 
 
In de loop der jaren heeft ze honderden kerststallen 
verzameld in alle maten, van pinda dop tot grotere 
stal van hout gedekt met riet. Meestal werden deze 
stalletjes als souvenir meegebracht door familie en 
vrienden of cadeau gekregen. Uit alle windstreken 
van Rijsbergen tot Peru enz. zijn de stallen 
afkomstig. 
 
De kerstbeeldjes in de stalletjes zijn van heel divers 
materiaal, vorm en kleur. Els helpt ook elk jaar met 
de kerststallen tentoonstelling die plaatsvindt in de 
Sint Bavokerk in Rijsbergen.  
 
Voor de tentoonstelling in museum De Weeghreyse 
toont Els een gedeelte van haar verzameling aan 
kerststallen met bijpassende beeldhouwwerken. 
Hierdoor is ervoor het eerst in het museum De 
Weeghreyse een echte kerstsfeer. 
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DE BEZOEKERS AAN DE WEEGHREYSE      
 
Dit jaar een stuk minder bezoekers omdat het museum twee keer de deuren moest sluiten in verband 
met een lock down.  
 
We zijn 25 zondagen open geweest (2019: 41). 
In totaal zijn er ca 50 bezoekers voor de thema-exposities geweest waarvan de meesten het 
gastenboek persoonlijk hebben getekend.  Velen daarvan kwamen op één van de 25 toegankelijke 
zondagmiddagen. In totaal is het museum 28 keer opengesteld.   
 
Enkele opmerkingen door bezoekers genoteerd in het gastenboek: 
 

1. Zilver in Zundert (st. Sebastiaansgilde) 
(12 juni 2020 tot en met 1 november 2020) door bestuur Kuypersstichting in samenwerking met 
H. Hoppenbrouwers uit Rijsbergen.  
- Mooie gildetentoonstelling  

 
8 november 2020-15 november 2020:  musea moeten sluiten.  

 
2. Kerst Uitgestald   

(22 november 2020 tot en met 13 december 2020) door Els Aerts-Verschueren uit Rijsbergen   
- Mooi om te zien hoe creatief mensen zijn 
- Verrassend waarvan je allemaal kerststallen kunt maken, heel mooi in deze donkere tijd 

 
Opmerkingen over het nieuwe gebouw en de nieuwe vaste expositie: 

- Heel ruim van opzet, prettig om hier even te vertoeven. 
- Grote aanwinst voor Zundert 
- Genieten van de mooie oudheden van Zundert-Rijsbergen 
- Wat heeft het gemeentehuis van ons pa een mooie plek gekregen 
- Jullie zijn van grote waarde voor het behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente  
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ACTIVITEITEN IN ‘DE WEEGHREYSE’     
 
Tentoonstellingen 
De opzet is om aan de hand van wissel-exposities zoveel mogelijk verschillende culturele aspecten onder de 
aandacht te brengen. Belangrijk daarbij is dat er inzicht gegeven wordt in de gewenste middelen en gezorgd 
wordt voor een goede kwaliteit. Onze speciale expositiecommissie is hier continu mee doende. Het streven is om 
drie à vijf keer jaar een wisseltentoonstelling te organiseren.  
Ook de vaste tentoonstelling is van belang zoals Brabantse mutsen, archeologische vondsten uit de gemeente 
Zundert, enkele schilderijen en de maquette van ‘Hof te Laer Zundert’.  
 
Paneel 
In het paneel waarop de belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van gemeente Zundert worden 
weergegeven gerelateerd aan de Napoleonsweg, is via een interactieve toepassing op een computer nadere 
informatie beschikbaar. Een permanente taak is om deze informatie uit te breiden. Te denken valt aan video’s, 
geluidsfragmenten, foto’s etc. Helaas is enkele jaren geleden door een calamiteit een groot gedeelte verloren 
geraakt. Inmiddels is de infrastructuur weer operationeel maar het opnieuw aanvullen is een zeer arbeidsintensief 
en tijdrovend proces. Hier wordt aan gewerkt. 
 
Representatie  
In 2019 kon het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen ook dienstdoen voor activiteiten waarbij gebruik kon 
worden gemaakt van het representatieve gebouw.  
Voorbeelden hiervan zijn het sluiten van huwelijken, officiële ontvangsten, van onder meer Gilden, Sint-Nicolaas 
en prins Carnaval, vergaderingen, recepties, e.d. 
Helaas leent ons nieuwe onderkomen zich minder voor representatieve gelegenheden, wat eveneens een 
financiële teruggang voor de begroting tot gevolg heeft.  
 
Website 
In 2011 is een website van De Weeghreyse opgestart. De bedoeling is dat hierop informatie is te vinden over de 
activiteiten in het museum. Daarnaast is de verplichte informatie (ANBI status) over het museum beschikbaar 
zoals jaarverslagen, jaarcijfers, AVG privacy statement, etc. Tenslotte kan de interactieve applicatie genaamd ‘De 
Napoleonsweg’ worden opgeroepen waardoor de informatie in het museum ook thuis beschikbaar komt. 
Inmiddels is de integratie tussen site en situatie in het museum gereed en zijn we, zoals eerder vermeld, 
begonnen met het uitbreiden van de informatie. 
 
Archeologie  
De Weeghreyse heeft een belangwekkende verzameling archeologische vondsten. 
Het beheer daarvan vraagt speciale aandacht en specifieke kennis. Er wordt gewerkt aan een verantwoorde vorm 
van inventarisatie, beheer en expositie. Bij het voorbereiden van de nieuwe vaste expositie is samenwerking 
gezocht met de archeologische werkgroep van heemkundekring de Drie Heerlijkheden. 
 
Inventarisaties/collectiebeheer  
Een belangrijke taak is het inventariseren van de in beheer zijnde voorwerpen ten behoeve van het exposeren 
ervan. Regelmatig worden nieuwe objecten aangeboden en dan wordt er kritisch gekeken of dit een meerwaarde 
heeft voor de bestaande collectie. Voor praktisch gebruik wordt gewerkt aan het nummeren, fotograferen en 
beschrijven van de voorwerpen. Een groot deel van de kelder onder het voormalige gemeentehuis is in gebruik 
als opslag. Als voorbereiding op de verhuis is gestart met een grondige inventarisatie van de collectie en meer 
professionele manier van collectiebeheer. Deze zal verder uitgebouwd moeten worden. De collectie is nu 
gerangschikt in het depot op jaartal. Er is nu een indeling gemaakt in zeven tijdsperioden, te weten de 
Voorchristelijke tijd (prehistorie, Romeinse tijd), de Middeleeuwen, tijd van Godsdienstoorlogen, Generaliteitsland, 
Franse Tijd, Rondom de twee Wereldoorlogen, 1950 tot heden.  
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FINANCIËN VAN DE STICHTING:     
 

- Balans per 31 december 2020 
 

- Winst- en verliesrekening over 2020 
 

- Toelichting winst- en verliesrekening 
 

- Meerjarenbegroting  
 

 
 
 
 

MET DANK AAN HEN DIE ONS FINANCIEEL STEUNEN: 
 
 
 

- G.A.A.M. Kuypers (hoofdsponsor) 
 

- Marieke Fonds (sponsor) 
 

- Gemeente Zundert (subsidiegever) 
 

- Mastboom-Brosens Stichting 
 

- Donateurs en begunstigers 
 
 

 
 
 
 
 

EN EEN WOORD VAN DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS ZONDER WIE DIT 
ALLES OOK NIET MOGELIJK ZOU ZIJN. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020   
 

 31 december 2020 31 december 2019 

ACTIVA          € € 

   

Verbouwing 1 1 

Inventaris 401 401 

Totaal materiele vaste activa 402 402 

   

Waarborgsommen  1.000 1.000 

Overlopende activa 240 445 

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.240 1.445 

   

Liquide middelen 18.516 10.110 

   

TOTAAL 20.158 11.957 

   

   

PASSIVA   

   

Eigen Vermogen 

 

Overlopende passiva 

 

Verlies/Winst 

11.264 

 

157 

 

8.737 

12994 

 

693 

 

-1.730 

 

   

TOTAAL 20.158 11.957 

   

   

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 

2020 

  

   

INKOMSTEN   

   

Subsidie 15.973 5.000 

Donaties / Sponsorgelden 11.347 6.643 

Overige inkomsten 160 2.223 

Rentebaten 3 1 

Totale inkomsten 27.483 13.867 

   

UITGAVEN   

   

Afschrijvingskosten - - 

Huisvestingskosten  

Verhuiskosten 

13.443 

1.329 

10.680 

2.448 
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Kosten inventaris 1.173 574 

Algemene kosten 2.462 1596 

Publiciteit en tentoonstellingen 326 299 

Totale uitgaven 18.736 15.597 

   

RESULTAAT 8.737 -1.730 

   

 

TOELICHTING VERLIES- EN 

WINSTREKENING 2020 

  

 2020 2019 

 € € 

   

Huisvestingskosten   

Huur 12.000 10.600 

Schoonmaakkosten 

Energie/beveiliging 

56 

1.167 

- 

Overige kosten ¤                    220                                80      

 13.443 10.680 

   

Kosten inventaris   

Onderhoud inventaris  20 

Overige kosten 1.144 446 

Onderhoud website      29 107 

 1.173 573 

   

Algemene kosten   

Kleine aanschaffingen kantoor 96 86 

Vakliteratuur  - 

Porti 2 - 

Bankkosten 185 196 

Contributies en abonnementen 190 - 

Telefoonkosten/internet 805 409 

Opleidingskosten - 188 

Representatiekosten 227 211 

Verzekeringen 444 275 

Kantinekosten 368 228 

Overig 145 3 

 2.462 1.596 

   

Publiciteit en tentoonstellingen   

Kosten opening tentoonstellingen 93 25 

Drukwerk 233 274 

Reclamekosten   

   

 326 299 
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BELEIDSPLAN 2021-2024   
WAARAAN GAAN WE DE KOMENDE TIJD AANDACHT SCHENKEN?   
  
We leven in roerige tijden. Het museum is in 2020 slechts heel beperkt open geweest a.g.v. 
overheidsmaatregelen. Ook het begin van 2021 zijn we vermoedelijk het gehele eerste kwartaal gesloten en 
wellicht nog langer. Hierdoor loopt onze planning van variabele tentoonstellingen in het honderd. We zullen 
minder kunnen laten zien dan we willen. 
 
Inmiddels is de inventarisatie van de collectie van eigendommen van het Cultuurhistorisch Centrum nagenoeg 
gereed. De inrichting van de vaste tentoonstelling is gereed. We hebben nog een lijst van verbeterpunten, die de 
komende tijd ingevuld zullen worden. 
 
Inventarisatie heeft grote raakvlakken met collectiebeheer. Dit maakt onderdeel uit van de samenwerking met 13 
streekmusea. Dit project wordt uitgevoerd aan de hand van richtlijnen/methode van Erfgoed Brabant. Uniformiteit 
kan in de toekomst een beter beheer mogelijk maken. 
In de toekomst willen we gebruik maken van een gebruiksvriendelijk collectieregistratiesysteem.  
 
Ook is het museumbestuur als gesprekspartner voor de gemeente Zundert betrokken bij het opstellen van het 
erfgoedbeleid in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet .   
 
De vervaardiging van een 3D replica van de altaarsteen ‘Sandraudiga’  staat nog steeds op ons wensenlijstje. 
Los van het feit dat het COVID-virus vrijwel alle acties onmiddellijk smoort, blijft de uitvoering en de financiering 
een moeilijk punt. We blijven hieraan werken.  
 
In dit kader verlenen wij ook al onze medewerking aan het project ‘Parels langs de Napoleonsweg’  dat in 2018 
geïnitieerd is door de gemeente Zundert. Helaas is dit project van de gemeente Zundert ‘Parels langs de 
Napoleonsweg’ op een lager pitje gezet. 
 
Wij realiseren ons dat we de ‘schatten’ die we binnen onze muren hebben, beter toegankelijk kunnen maken. 
Daartoe moeten we verder werken aan de digitalisering van onze Napoleonsweg en aan een betere 
bereikbaarheid en uitstraling op de digitale snelweg.  
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        2021 2022 2023 2024 

         

Opbrengsten       

Subsidie gemeente Zundert  5.000 p.m. p.m. p.m. 

Donaties / Sponsorgelden  9.000 10.000 10.000 10.000 

Gebruiksvergoeding           

    14.000 10.000 10.000 10.000 

        

Huisvestingskosten       

Huur    12.000 12.500 13.000 13.500 
Overige kosten, w.o. Onderhoud, energie & 
verhuizing 

1.700 
1.800 1.800 1.900 

    13.700 14.300 14.800 15.400 

Afschrijvingen       

Verbouwingen   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Inventaris    p.m. p.m. p.m. p.m. 

    0 0 0 0 

        

Kosten inventaris       

Kleine aanschaffingen   500 500 500 500 

Onderhoud website   500 500 500 500 

Overige kosten   200 200 200 200 

    1.200 1.200 1.200 1.200 

        

Promotie en publiciteit       

Kosten Opening tentoonstelling  200 500 500 500 

Drukwerk    200 300 300 300 

Overige    100 100 100 100 

    500 900 900 900 

        

Algemene kosten       

Verzekeringen   400 400 400 400 

Opleidingskosten   200 200 200 200 

Vervoerskosten   100 100 100 100 

Telefoon en internet   500 500 500 500 

Beveiliging    800 800 800 800 

Representatiekosten   100 100 100 100 

Overige w.o. Kantinekosten  500 500 500 500 
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    2.600 2.600 2.600 2.600 

        

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     

Rente bankrekeningen   0 0 0 1 

    0 0 0 1 

        

Rentelasten en soortgelijke losten      

Rente rekening courant   0    

Bankkosten    200 200 200 201 

    200 200 200 201 

        

Over/te kort   -4.200 -9.200 -9.700 -10.300 

        

        

        
 

 


