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.  

VOORWOORD JAARVERSLAG 2021 
 

  
DE KUYPERSSTICHTING VOOR CULTUUR EN HISTORIE 
GENOEMD MUSEUM DE WEEGHREYSE. 
 
Wat we niet verwacht hadden was, dat we na een jaar waarin Corona ons leven beheerste en 
er maatregelen golden waaraan iedereen zich moest houden is wel,  dat ook 2021 in het teken 
van Corona stond.  Museum de Weeghreyse begon dit jaar in lockdown. De tentoonstelling 
van een paar honderd kerststalletjes kon niet bezocht worden in de Kersttijd. Maanden heeft 
dit geduurd tot in juni het museum weer open mocht. 
Achter de schermen werd er wel doorgewerkt voor zover dit mogelijk was. 
De luifel voor werd verfraaid met logo en naam, zodat de Weeghreyse beter zichtbaar wordt. 
Voor het  bestuur en medewerkers waren de onzekerheden lastig, elkaar ontmoeten mocht in 
beperkte mate en op afstand. De vergaderingen werden via zoom gedaan. 
Terwijl de Weeghreyse juist een plek is waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek 
komen onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Naast de vaste tentoonstelling met voorwerpen vanuit een ver verleden tot heden is er ruimte 
voor iedereen om een tentoonstelling te organiseren. Deze wisseltentoonstellingen zijn zeer 
divers en interessant en bezoekers komen vaker terug omdat er steeds iets anders is te zien. 
Museum de Weeghreyse werkt ook samen met andere musea waarbij kennis en materialen 
worden uitgewisseld. 
Er loopt een project om kinderen van de basisscholen te ontvangen in het museum en 
proberen enthousiast te maken, enige kennis over en waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed te laten verwerven. De zaken uit het verleden die de moeite waard zijn om te 
bewaren, uit te leggen. Middels een vragenboekje  en foto’s moeten kinderen een zoektocht 
doen om de antwoorden te vinden zowel binnen als buiten in de omgeving van het museum. 
Museum de Weeghreyse mocht ook dit jaar weer enkele vrijwilligers en vrienden 
verwelkomen, en we zijn erg blij met hun ondersteuning. 
Er is ook een vacature voor een bestuurslid. Vanuit Rijksoverheid komt er steeds meer 
regeldruk voor vrijwilligers in besturen. Wet en regelgeving is soms complex en vraagt extra 
tijd. 
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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DE KUYPERSSTICHTING VOOR CULTUUR EN HISTORIE (ANBI) 
BESTUURSSAMENSTELLING OP 11 april 2022 
 

 
Voorzitter: 
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Voornoemde stichting beheert en exploiteert het  
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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.  
 
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. 
 
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. 
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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.  
 
We hebben een achttal panden onderzocht, gesproken met vertegenwoordigers van gemeente, 
bibliotheek en anderen en uiteindelijk een plek gevonden in Zundert, aan de Napoleonsweg vlak bij 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.  
 
De luifel van het pand is in 2021 voorzien van een kleurig logo dat ontworpen is door Annie Graumans. 
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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 2021 IN VOGELVLUCHT          
 
  
Net als in 2020 werd ook 2021 sterk beïnvloed door de coronacrisis. Tal van 
coronamaatregelen moesten ingevoerd, gehandhaafd en weer gewijzigd worden. 
Zoals het reserveren van een tijdslot, een maximaal bezoekersaantal van 10. Later de 
mondkapjes en het scannen van een QR-code. 
 
Door de aanschaf van een pinautomaat werd het voor bezoekers een stuk makkelijker om te 
betalen. Door de corona-epidemie nam het aantal pinbetalingen in Nederland een grote vlucht. 
Dankzij subsidie van de “Erfgoedvrijwilligersregeling” van het Prins Bernard fonds kon een 
pinautomaat worden aangeschaft met een mobiele telefoon om deze te bedienen.  
 
Daarnaast neemt museum de Weeghreyse sinds dit jaar deel aan “Sponsorkliks”. Sponsoring 
is mogelijk wanneer mensen online aankopen doen via onze website, en via het logo van 
Sponsorkliks naar de website van de webwinkel gaan. Daarna verloopt het verkoopproces 
hetzelfde. Achter de schermen wordt bijgehouden welke stichting ondersteund wordt met de 
aankoop en maandelijks ontvangt het museum een percentage van het aankoopbedrag. 
 
De inventarisatie is afgerond van zaken die we in het verleden in bruikleen hebben gekregen 
van de voormalige gemeente Rijsbergen zoals meubels en schilderijen. 
Tevens is samen met Corrie Bastiaansen van de gemeente Zundert en Henny Hoppebrouwers 
gildebroeder uit Rijsbergen, een inventarisatie afgerond van de spullen van het slapende St. 
Sebastiaansgilde. Deze spullen gaan nu bij de Noord-Brabantse Federatie van 
Schuttersgilden in depot. 
 
Het gebouw vereist dat er een ontvochtiger moest worden aangeschaft en dat de meeste 
waardevolle stukken op de begane grond moesten worden geplaatst.  
 
De inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr) noodzaakte de 
bestuursleden om een en ander formeler te gaan regelen dan het geval was.  Gelukkig hoefde 
de statuten niet te worden aangepast. Wel zijn er op 20 september 2021 twee documenten 
vastgesteld. Het eerste is een taakverdeling van de bestuursleden. Het tweede is een lijst 
waarin alle afspraken, stappen en beslissingen zijn verwoord. Dit ter bewerkstelliging van goed 
bestuurlijk handelen.   
 
Een overzicht van diverse activiteiten m.b.t. De Weeghreyse: 

- De bedoeling was dat “Kerst uitgestald” door Els Aerts t/m 10 januari 2021 zou staan. 
Op 16 december 2020 moest de tentoonstelling sluiten. De etalage bleef in kerstsfeer. 
Het museum moest tot 5 juni 2021 gesloten blijven. 

- April overleg met Ron Dirven en Eva Geene van Gogh-huis Zundert.  
- April overleg met Hanne Poos van de Koepel inzake schoolpakket  https://koepel-etten-

leur.nl/ 
- Mei overleg met Museummakers en Prins Bernardfonds inzake coronaproof werken, 

aanpassen website en contactloos betalen.  
- Bijeenkomst erfgoed Brabant 25 mei via zoom. Veel online info geeft veel bezoekers. 

Gewezen is op het spoorboekje erfgoedcollectie. In 2022 komt er een gezamenlijk 
project over vlaggen en vaandels.   

https://koepel-etten-leur.nl/
https://koepel-etten-leur.nl/


 

 8   

- Ook is het verbeteren van de website een actiepunt dat het bestuur wil oppakken. De 
website bevat ook de achtergrondinformatie die hoort bij het Napoleonspaneel. Dit 
onderwerp heeft raakvlakken met het toegankelijker maken voor kinderen en het 
coronaproof werken. Bij het laatste is gebleken dat bezoekers van een website verleid 
kunnen worden tot een bezoek aan het museum. 

- 13 Juni opening museum tentoonstelling Krabbebossen. Een bijzondere tentoonstelling  
waarbij eenieder genoot van de persoonlijke gesprekken die onstonden door het 
bezoek aan de expositie. Veel mensen die van ver ons museum hebben bezocht.  

- De bedoeling was dat de tweede keer “Kerst uitgestald” door Els Aerts t/m 10 januari 
2022 zou staan. Op 18 december 2021 afgebroken door een lock down.  

-  
Een belangrijk project van De Weeghreyse:  ‘The making of Sandraudiga ’, is helaas 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 het museum in 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. De mogelijkheden van 
crowdfunding en fondsenwerving zijn voor dit doel onderzocht. Samen met Jos Hammann en 
Rinie van Tilburg is een kunststof mini-model van de 3D replica vervaardigd. 
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EXPOSITIES IN 2021     
 

 ‘Van bleekneusje naar bengel’ 

 De Krabbebossen in vogelvlucht 
 

6 juni 2021 t/m 21 november 2021 

 

In de loop van 1931 ontwikkelde het bestuur van 

de Provinciale Bond het Noord-Brabantse Wit-

Gele Kruis plannen tot het opzetten van het eerste 

R.K. Kleuterhuis te Nederland. De doelstelling 

van het kleuterhuis was: ‘Een gezondheidsoord, 

waar de zwakke kleuter alles hebben kan, wat ter 

verbetering naar lichaam en geest wordt 

voorgeschreven’. Met name: rust en beweging, 

licht en frisse lucht, zon en water, eenvoudige 

voeding, verstandige opvoeding en doelmatige 

verzorging en dat alles onder deskundige leiding 

in een streng en hygiënisch milieu. Behalve een 

gezond makende kracht zal er ook een 

opvoedende kracht uitgaan van het kleuterhuis.   

 

De gemeente Rijsbergen verleende op 10 

november 1932 een bouwvergunning. De plannen 

waren ondertussen wel veranderd, verbeterd. In 

plaats van het eerste aangekochte bosterrein had 

het bestuur een andere aankoop gedaan, pal 

tegenover het andere terrein.  

Een landgoed ter grootte van 10 ha bos en daarop 

een mooie ruime villa in rode baksteen en een 

groot rieten dak, gebouwd in 1929.De mooie, 

rustieke villa liet men  intact, behoudens enkele 

kleine  veranderingen in het interieur. 

Het kleuterhuis kon, verdeeld in drie 

leeftijdsgroepen, veertig kinderen herbergen. Op 

de begane grond was voor elke groep een ruime 

speelzaal ingericht, gelegen aan de zonnige 

zuidoostkant. Deze zalen functioneerden als 

openlucht-lokalen, die door middel van harmonica 

wanden afgesloten en geopend konden worden. 

Verder bevonden zich op de begane grond 

verschillende andere vertrekken zoals de eetzaal, 

keuken, waslokalen, toiletten enz. Via een 

kleutertrap kwam men op de bovenverdieping. 

Hier bevonden zich de slaapzalen met de blauwe 

aluminium bedjes. 
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Kerst Uitgestald 2 
(Gepland was: Van 28 november 2021 tot en met 
9 januari 2022) 

 
Zoals in december 2020 tot in januari 2021 de 
ingerichte tentoonstelling met kerststallen van Els 
Aerts door coronasluiting werd verhinderd voltrok 
zich een herhaling van dit drama van december 
2021 tot januari 2022 met ‘Kerst Uitgestald 2’ 
 
Voor de tentoonstelling in museum De 
Weeghreyse toonde Els een gedeelte van haar 
verzameling aan kerststallen met bijpassende 
beeldhouwwerken. Hierdoor was ervoor de 2e 
maal in het museum De Weeghreyse een echte 
kerstsfeer…maar helaas zonder de beleving 
daarvan door bezoekers! 
 

 

 

(Foto uit De Bode d.d. 8dec21 door Charles Luyten)  
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DE BEZOEKERS AAN DE WEEGHREYSE      
 
Ook dit jaar waren er dus minder bezoekers door de zeer lange lockdown sluiting vanaf 19 december 
2020 tot 6 juni 2021.   
Echter na de heropening op 6 juni 2021 hebben talrijke bezoekers uit alle Nederlandse provincies de 
tentoonstelling ‘De Krabbebossen in vogelvlucht‘ bezocht omdat zij een persoonlijke herinnering 
hadden aan ofwel een verblijf ofwel een beroepsmatige functie in de Krabbebossen. 
In totaal hebben 374 personen de tentoonstelling bezocht van 6 juni t/m 28 november 2021.  
 
Enkele opmerkingen van bezoekers: 
 

1. ‘Van Bleekneusje naar bengel’ - De Krabbebossen in vogelvlucht 
(6 juni 2021 tot en met 14 november 2021) door Stichting Erfgoed Juzt (www.erfgoedjuzt.nl)  
 

- Erg leuk om al deze dingen en foto’s weer te zien. Erg vriendelijke ontvangen. 
Zet het goede werk voort. Bedankt. 

- Wat een herkenbare tentoonstelling. ‘Een stukje van mijn eigen leven’ Super dat het is 
georganiseerd. Bedankt. 

- Fantastisch dat dit toch eens wordt getoond 
- Mooi stukje historie van de Krabbebossen. Heel fijn dat dit nu ‘eindelijk’ tentoongesteld 

kan worden. Veel plezier allemaal en haal mooie herinneringen op.  
- Boeiende tentoonstelling, in loop der tijd veel veranderingen zo te zien.  
- Veel bekende voorwerpen gezien: truitjes, handdoekjes etc. Heel leuk om weer te zien 
- Veel herinneringen komen boven. Gezeten als kind. Leuk om gezien te hebben. 
- Vaak ‘langs’ gefietst. Nu een prachtig en goed gedocumenteerd inzicht gekregen van 

het goede werk aldaar.  
- Veel herinneringen opgehaald. Heb er zelf gewerkt in de jaren 1960. Mooi bewaarde 

spullen. 
- Goed om weer te zien. Ergens in 1953/54 een tijd opgenomen geweest.  

Vond het niet leuk 
- Heel interessant en heel herkenbaar. Zelfs de geur van toen kwam weer boven. 
- Wat een bijzondere tentoonstelling. Heb deze ervaren als een reis terug in de tijd. Wat 

waren deze jaren mooi en achteraf heel belangrijk voor mij geweest om te worden wie ik 
nu ben.  

- Mooi museum en interessante expositie 
- Heel bijzonder. Fijn dat nog veel bewaard is gebleven, want ik heb hier geen herinnering 

aan. Ik was toen 2 jaar in 1953.  
- Geweldig om herinneringen te zien en te delen met oud collega’s die hier ook waren 
- In ‘64/’65 was ik in opleiding voor kinderverzorgende. Eén van de (vele) herinneringen: 

elke avond naar de kapel voor het avondgebed, met “mitella” (een Spaanse mantilla) op. 
Die behoorde tot de uitrusting van het uniform. Heel leuk deze tentoonstelling.  

- Overweldigend! Leuk gesprek gehad met mensen die hier gewerkt hebben. Eén van hen 
gaat opzoeken wanneer en hoe lang ik hier geweest ben. Ex-bleekneusje.   
 

2. Kerst Uitgestald  2 
(28 november 2021 tot en met 12 december 2021) door Els Aerts-Verschueren uit Rijsbergen   

 
- Fijn om weer een keer kerst uitgestald uitgesteld te mogen doen. Wij hopen op veel 

bezoekers 
- Mooi tentoongesteld en mooi overzicht van de landen wereldwijd.  

 
  

 

http://www.erfgoedjuzt.nl/
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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’. 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. 
 
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. In verband met 
een beperkte capaciteit is er weinig resultaat geboekt. Zie verder beleidsplan. 
 
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. Als voorbereiding op de verhuis i werd 
gestart met een grondige analoge inventarisatie van de collectie en meer professionele manier van 
collectiebeheer. Dit wordt nu gedigitaliseerd. Van elk voorwerp worden foto’s gemaakt en waar nodig 
wordt de beschrijving aangepast De collectie is gerangschikt in het depot boven het museum op jaartal 
(zeven tijdsperioden).   
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FINANCIËN VAN DE STICHTING:     
 

- Balans per 31 december 2021 
 

- Winst- en verliesrekening over 2021 
 

- 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) 
 

- 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 2021   
 

 31 december 2020 31 december 2021 

ACTIVA          € € 

   

Verbouwing 1 1 

Inventaris 401 401 

Totaal materiele vaste activa 402 402 

   

Waarborgsommen  1.000 1.000 

Overlopende activa 240 4.611  
Totaal vorderingen en overlopende activa 1.240 5.610 

   

Liquide middelen 18.516 11.558 

   

TOTAAL 20.158 17.570 

   

   

PASSIVA   

   

Eigen Vermogen 

 

Overlopende passiva 

 

Crediteuren 

 

Verlies/Winst 

11.264 

 

157 

 

0 

 

8.737 

20.000 

 

0 

 

64 

 

-2.494 

 

   

TOTAAL 20.158 17.570 

   

   

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 

2021 

  

   

INKOMSTEN   

   

Subsidie 15.973 9.718 

Donaties / Sponsorgelden 11.347 4.381 

Overige inkomsten 

Entree 

160 0 

1.188 

Rentebaten 3 
 

Totale inkomsten 27.483 15.287 

   

UITGAVEN   

   

Afschrijvingskosten - - 

Huisvestingskosten  13.443 14.670 
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Verhuiskosten 1.329  

 

Kosten inventaris 1.173 383 

Algemene kosten 2.462 1.850 

Publiciteit en tentoonstellingen 

Bijzondere baten en lasten 

326 1.035 

-157 

Totale uitgaven 18.736 17.781 

   

RESULTAAT 8.737 -2.494 
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TOELICHTING VERLIES- EN 

WINSTREKENING 2021 

  

 2020 2021 

 € € 

   

Huisvestingskosten   

Huur 12.000 12.000 

Schoonmaakkosten 

Energie/beveiliging 

56 

1.167 

58 

1.691 

Overige kosten 

Belastingen 
                                  220                                    7                                       

                              914 

 13.443 14.670 

   

Kosten inventaris   

Onderhoud inventaris  13 

Overige kosten 1.144 207 

Onderhoud website      29 163 

 1.173 383 

   

Algemene kosten   

Algemene kosten 96 20 

Vakliteratuur  - 

Porti 2 - 

Bankkosten 185 161 

Contributies en abonnementen 190 239 

Telefoonkosten/internet 805 663 

Opleidingskosten - - 

Representatiekosten 227 42 

Verzekeringen 444 438 

Kantinekosten 368 287 

Overig 145 - 

 2.462 1.850 

   

Publiciteit en tentoonstellingen   

Kosten opening tentoonstellingen 93 226 

Drukwerk 233 495 

Reclamekosten  314 

   

 326 1.035 
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De Kuypersstichting voor Cultuur en Historie 

Het bestuur, 

 

 

 

 

 

 

A. Graumans-Christianen   P.C.J. Vangeel   T. van Dam 

Voorzitter     Secretaris    Penningmeester 
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BELEIDSPLAN 2022-2025   
WAARAAN GAAN WE DE KOMENDE TIJD AANDACHT SCHENKEN?   
  
Inmiddels is de analoge inventarisatie van de collectie van eigendommen van het 
Cultuurhistorisch Centrum gereed. De inventarisatie wordt nu gedigitaliseerd en voorzien van 
foto’s. De inrichting van de vaste tentoonstelling in zeven tijdsvakken is gereed. We hebben 
nog een lijst van verbeterpunten, die de komende tijd ingevuld zullen worden. 
 
De 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 
van Erfgoed Brabant. Uniformiteit kan in de toekomst een beter beheer mogelijk maken. 
In de toekomst willen we gebruik maken van een gebruiksvriendelijk collectieregistratie- 
systeem.  
 
Het bestuur wil zich meer richten op de ontvangst van kinderen. Ten eerste is de wens voor 
een ontdektafel met laatjes. Kinderen willen graag iets doen of voelen. Subsidiemogelijkheden 
worden onderzocht. Museummakers kan hiervoor een bedrijf zoeken die dit kan uitwerken.  
 
Daarnaast zijn we bezig om een fotopuzzeltocht te maken als lespakket voor de scholen. In 
overleg met de medewerkers van het Van Goghhuis is besloten om ons te richten op kinderen 
uit groep 6. Het van Gogh-huis heeft pakketten voor oudere en jongere kinderen. Het 
bestaande pakket is aangepast aan het nieuwe gebouw, tentoonstelling en omgeving.  
Als het lespakket klaar is wordt het gezonden aan de scholen. Publiciteit moet gezocht worden 
en opname op de website van de Koepel Marktplaats voor cultuur en natuur educatie - Koepel 
Etten-Leur (koepel-etten-leur.nl) is noodzakelijk. Tevens moet het aangemeld worden bij 
Museumschatjes van Erfgoed Brabant.  
 
Ook is het verbeteren van de website een actiepunt dat het bestuur wil oppakken. De website 
bevat ook de achtergrondinformatie die hoort bij het Napoleonspaneel. Dit onderwerp heeft 
raakvlakken met het toegankelijker maken voor kinderen en het coronaproof werken. Bij het 
laatste is gebleken dat bezoekers van een website verleid kunnen worden tot een bezoek aan 
het museum. 
 
Het is de bedoeling om de vaste tentoonstelling uit te breiden met meer informatie over de 
Napoleonsweg. We beschikken al over het paneel waarbij aan de hand van het traject van de 
Napoleonsweg, de geschiedenis van onze gemeente is beschreven. Tevens is van de 
gemeente Zundert materiaal ontvangen dat hoort bij het project “Parels langs de 
Napoleonsweg”. Voor verdere uitbreiding willen we de samenwerking zoeken met stichting 
Hooghe Heerlickheyt Wernhout, Wesalia in Wuustwezel en het Princenhaags Museum.  
 
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. 
 
Wij realiseren ons dat we de ‘schatten’ die we binnen onze muren hebben, beter toegankelijk 
kunnen maken. Dit maakt ook onderdeel uit van het coronaproof werken in een museum. 
Daartoe moeten we verder werken aan de digitalisering van onze Napoleonsweg en aan een 
betere bereikbaarheid en uitstraling op de digitale snelweg.  
 

https://koepel-etten-leur.nl/
https://koepel-etten-leur.nl/
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 2022 2023  2024 2025 

 
Opbrengsten 

Subsidie gemeente Zundert 

 

 
€ 5.000 

 

 
€ 5.000 

 

 
€ 

 

 
5.000 

 

 
€ 5.000 

Donaties / Sponsorgelden € 5.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 
Entree € 1.300 € 1.500 € 1.500 € 1.500 

 € 11.300 € 10.500 € 10.500 € 10.500 

Huisvestingskosten 

Huur 

 

€ 12.500 

 

€ 13.000 

 

€ 

 

13.500 

 

€ 13.500 

Overige kosten, w.o. Onderhoud, energie € 3.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 

 
Afschrijvingen 

€ 15.500 € 15.500 € 16.000 € 16.000 

Verbouwingen 
Inventaris 

p.m. 
p.m. 

p.m. 
p.m. 

p.m 
p.m 

 p.m. 
p.m. 

 € - € - € - € - 

Kosten inventaris 

Kleine aanschaffingen 

 

€ 200 

 

€ 200 

 

€ 

 

200 

 

€ 200 

Onderhoud website € 150 € 200 € 200 € 200 
Overige kosten € 150 € 150 € 150 € 150 

 € 500 € 500 € 500 € 500 

Promotie en publiciteit 

Kosten Opening tentoonstelling 

 

€ 500 

 

€ 500 

 

€ 

 

500 

 

€ 500 

Drukwerk € 300 € 300 € 300 € 300 
Overige € 100 € 100 € 100 € 100 

 € 900 € 900 € 900 € 900 

Algemene kosten 

Verzekeringen 

 

€ 450 

 

€ 450 

 

€ 

 

450 

 

€ 450 

Opleidingskosten 

Vervoerskosten 

Telefoon en internet 

€ 200 

 
€ 700 

€ 200 

 
€ 700 

€ 

 
€ 

200 

 
700 

€ 200 

 
€ 700 

Beveiliging € 700 € 800 € 900 € 900 
Representatiekosten € 100 € 100 € 100 € 100 
Overige w.o. Kantinekosten € 500 € 500 € 500 € 500 

 € 2.650 € 2.750 € 2.850 € 2.850 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
     

Rente bankrekeningen € - € - € 1 € 1 

 € - € - € 1 € 1 

Rentelasten en soortgelijke losten 

Rente rekening courant 

Bankkosten 

 
 

€ 200 

 
 

€ 

 
 

200 

 
 

€ 201 € 201 

 € 200 € 200 € 201 € 201 

Over/te kort € -8.450 € -9.350 € -9.950 € -9.950 

 


