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Vereniging 
Op 1 januari 1994 werd de vereniging opgericht. 

De notariële bevestiging vond plaats op 26 april 1994. 

De statuten zijn ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel West-

Brabant onder nummer V-40284361. Hierin staat, dat heemkundekring Jan uten Houte als doel 

heeft het in brede kring bevorderen van de belangstelling en kennis van eigen streek, volk, ge-

bruiken en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden. Dit gebeurt door het on-

derzoeken en bestuderen van oudheidkundige gegevens op heemkundig belangrijke terreinen 

en bewaren van onroerende en roerende zaken. Daartoe worden bijvoorbeeld excursies, cursus-

sen, lezingen en tentoonstellingen georganiseerd, alleen of in samenwerking met anderen. Dit 

alles ruim op te vatten. 

Uit dit jaarverslag blijkt, dat de vereniging heeft voldaan aan haar statutaire doel. Eerst komt 

het bestuurlijke deel aan de orde, daarna de vrijwilligers en vervolgens de heemkundige aan-

dachtsgebieden met de ontplooide activiteiten ten behoeve van de leden. 

 

Bestuur 

Op de 19e Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2012 trad volgens rooster af Peter van 

de Korput. Hij stelt zich herkiesbaar. Jan van Ginneken treedt tussentijds af en is niet herkies-

baar. Jan de Wit stelt zich kandidaat.  

Het bestuur is vanaf de eerstvolgende bestuursvergadering d.d. 1 november 2012 als volgt sa-

mengesteld: 

 Voorzitter, vacant 

 Peter van de Korput, vicevoorzitter 

 Cor Kerstens, penningmeester 

 Marleen de Waal, secretaris 

 Christ Baselier, bestuurslid 

 Lous van der Weegen, bestuurslid – 2e secretaris  

 Jan de Wit, bestuurslid 

 

Met ingang van 30 januari trekt Marleen de Waal zich terug als secretaris, bestuurslid, evenals 

Jan de Wit, bestuurslid. In de daaropvolgende vergadering 3 februari, geeft Christ Baselier ook 

aan het bestuur te verlaten. In tegenstelling tot de twee eerder genoemde personen, blijft hij wel 

al zijn taken buiten het bestuur uitvoeren. 

Een oproep voor nieuwe bestuursleden levert geen kandidaten op.  

Op 18 april 2013 is er een extra ledenvergadering, daar het minimale aantal van vijf bestuursle-

den niet meer aanwezig is.  

Als kandidaat voor een bestuursfunctie hebben zich aangemeld de heren Ben Deters en Karst 

Vaartjes. Als aspirant-bestuurslid heeft zich aangemeld de heer Piet Paantjens. 

Tot de jaarvergadering wil hij als aspirant-bestuurslid meedraaien. Daarna besluit hij of hij zich 

definitief kandidaat stelt. 

Op de eerstvolgende bestuursvergadering van 16 mei worden de functies verdeeld en ziet het 

nieuwe bestuur en als volgt uit: 

 Karst Vaartjes, voorzitter 

 Peter van de Korput, vicevoorzitter 

 Cor Kerstens, penningmeester 

 Ben Deters, tweede penningmeester 

 Lous van der Weegen, secretaris 
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Ledenbestand 

Per 1 september 2012 bedroeg het aantal leden 535. 

Per 31 augustus 2013 bedroeg het aantal leden 553.  

 

Overleden 

Helaas zijn enkele leden onze vereniging ontvallen. Het zijn dhr. Piet Rens, dhr.Ab Grootens, 

mevr. R. Luijkx-van den Maagdenberg, dhr. Gerrit van Steen en dhr. Frits Roset.  

Alle overledenen zijn steeds vernoemd in het mededelingenblad of nieuwsbrief. Bij de leden 

die ook als vrijwilliger voor de vereniging actief zijn geweest, is in het mededelingenblad apart 

stilgestaan. Dat zijn de heer Ko Slabbekoorn, de heer Kees Proosten, de heer Mart van de Ven 

en de heer Henk Dirven. 

Wij gedenken deze mensen met eerbied. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in dit verenigingsjaar twaalf  maal, waarvan er vijf extra vergaderingen 

waren i.v.m. de speciale onderwerpen organisatie en vrijwilligers. 

De 19e Algemene Ledenvergadering werd gehouden in het Neerlandsch Koffyhuis aan de 

Markt te Etten-Leur op 25 oktober 2012. Er waren 40 personen aanwezig, waarvan 37 stemge-

rechtigd. 

Op 18 april is er een extra ledenvergadering bijeengeroepen om de ontstane situatie, er zijn 

slechts drie bestuursleden in plaats van de minimale vijf, op te lossen. Op deze vergadering 

waren 35 stemgerechtigden aanwezig. 

Bestuursleden woonden in wisselende samenstelling naar eigen belangstelling en voorkeur bij-

eenkomsten en (regio)vergaderingen bij van de Raad van Aangeslotenen van het Brabants 

Heem en brachten daarvan verslag uit aan de bestuursleden tijdens bestuursvergaderingen of 

per e-mail.  

Via de werkgroep Historisch Erfgoed is Jan uten Houte betrokken bij de Klankbordgroep “Eco-

logische Verbindingszones”, een project van de gemeente Etten-Leur.  

Een lid van Jan uten Houte is op persoonlijke titel lid van de gemeentelijke Adviescommissie 

Cultuurhistorische Bebouwing.  

 

Kascommissie 

De kascommissie bestond uit de heer Jan de Wit en de heer Piet Luyten met als reserve me-

vrouw Rietje Verschuren. Zij hebben zich uitstekend van hun taak gekweten. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit mevrouw Rietje Verschuren en de heer Martien Monden.  

De heer Jac van der Velden is reserve. 

 

Vrijwilligers 

Er wordt veel werk verzet door het vrijwilligerscorps dat de laatste jaren uit ongeveer 

70 personen bestaat. Het bestuur wil dan ook alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun 

inzet.  

Alle vrijwilligers verdienen aandacht. Nora van den Broek is daarvoor aangesteld als vrijwil-

ligerscoördinator en iedere vrijwilliger kan haar aanspreken in persoon of per e-mail. De twee-

maandelijkse vrijwilligersnieuwsbrief die door haar wordt samengesteld, is vijf keer verzonden 

tijdens het verslagjaar.  

Niet iedereen kent elkaar of is van elkaars werk op de hoogte. Om eens nader met elkaar kennis 

te maken, is in de ontvangstruimte van het museum op 28 juni een informele vrijwilligers-

borrel georganiseerd. Ongeveer 35 personen maakten daarvan gebruik. Het is de bedoeling dit, 

verdeeld over het jaar, af en toe te herhalen. 

 



Jaarverslag 2012-2013 Heemkundekring Jan uten Houte 

3 

 

Cursussen voor vrijwilligers 
In het voorjaar van 2013 is door een van onze vrijwilligers een cursus Powerpoint en 

Photoshop gegeven op het Paulushofje. Deze cursus is gevolgd door vijf andere vrijwilligers 

die hier heel wat wijzer van zijn geworden. Er zijn geen betaalde cursussen gevolgd door de 

vrijwilligers. 

 

De heemkundige aandachtsgebieden 

 

Historisch Erfgoed bestaat uit de subonderdelen archeologie, monumenten, natuur- en land-

schapsbeheer, naamkunde en kadaster. 

De werkgroep Historisch Erfgoed vergadert tweemaal per jaar om informatie uit te wisselen.  

Archeologie De opgravingen op het terrein van De Banakker zijn door een bureau in opdracht 

van de gemeente uitgevoerd. Onze vrijwilliger op dit gebied heeft polshoogte genomen van de 

resultaten. 

Het voordragen van twee monumenten in de zomer van 2012 voor de Monumentenprijs Noord-

Brabant: het Wit-Gele Kruisgebouw en Het Hooghuijs heeft geen nominaties of winnaars opge-

leverd.  

Belangrijke gebouwen zijn gefotografeerd voordat zij verdwijnen, ook in het buitengebied. Van 

het afbreken van de kerk aan de Kerkwerve is door Ad Kanters een fotografisch verslag ge-

maakt. Hij heeft een DVD met alle foto’s geschonken aan de heemkundekring. 

Op het gebied van natuur- en landschapsbeheer zijn verschillende activiteiten te noemen. Er 

wordt contact onderhouden met de gemeente in verband met de Ecologische Verbindingszones 

en er werd geparticipeerd in de projectgroep Herleving Turfgeschiedenis West-Brabant. De 

laatste is eind 2012 afgesloten met een presentatie van het fietsrouteboekje.  

Alle zandwegen binnen de gemeente Etten-Leur zijn gefotografeerd.  

Op het gebied van naamkunde is de door Jan uten Houte gedane suggestie voor de straatnaam 

op het voormalig Boerenbondterrein door de gemeentelijke commissie overgenomen: Hof van 

Ballaert. De suggestie voor een nieuwe naam voor het Hospice in het gebouw Mariahof op het 

terrein van de zusters van het Withof, is niet overgenomen. 

Wat betreft het kadaster wordt een verbinding gelegd met Genealogie. In een database worden 

eigenaargegevens vastgelegd per huis, waarvan ook de kadastrale gegevens bekend zijn. Dit is 

een langdurig werk, dat zich over meerdere jaren uitstrekt. 

 

Cultureel Erfgoed omvat de aandachtsgebieden volkscultuur en dialect. 

Hiervoor worden nog vrijwilligers gezocht om hieraan meer aandacht te kunnen besteden.  

 

Documentatie onderverdeeld in krantenknipsels, tijdschriften en/of publicaties van omliggende 

heemkundekringen en foto’s. 

Het krantenknipselarchief. In de plaatselijke krant komen vaak berichten voor op het gebied 

van volkscultuur, andere heemkundige aandachtsgebieden en plaatselijke geschiedenis. Deze 

berichten worden uitgeknipt en verwerkt in een archiefsysteem. Eind december zijn van de ge-

meente negen  meter archiefdozen met knipsels ontvangen. Ook een privé verzameling kran-

tenberichten is aan Jan uten Houte geschonken. Deze knipsels worden opgenomen in het al 

bestaande archiefsysteem.  

Met andere heemkundekringen in de regio worden steeds goede contacten onderhouden. Er 

vindt uitwisseling plaats van tijdschriften en andere publicaties. Deze kunnen, net als het kran-

tenknipselarchief, tijdens de openingstijden van het museum gratis worden geraadpleegd in de 

bibliotheek of op de leestafel in het museum.  

Foto’s worden gescand en digitaal opgeslagen in een database. Dit is een doorgaande ‘klus’ 

waaraan wekelijks wordt gewerkt door een aantal vrijwilligers. Dit werk vergt een groot door-
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zettingsvermogen van de vrijwilligers, alsmede secuur werken en discipline om elke week weer 

te komen. Het bestuur bewondert en waardeert hen enorm. 

 

Genealogie 

De 14de genealogische dag in de ontvangstruimte van het museum was 6 oktober 2012. De 

stamboom van de familie Levie was op een van de borden te zien. Tevens werd aan de hand 

van voorbeelden duidelijk, hoe in Joodse bronnen naar informatie is gezocht. De dag trok 

slechts achttien bezoekers. Het bestuur heeft besloten desondanks toch in 2013 weer een genea-

logische dag te organiseren. 

Regelmatig wordt per e-mail inlichtingen verstrekt aan onderzoekers die Jan uten Houte bena-

deren.  

In het afgelopen verslagjaar is op elke eerste woensdagavond van de maanden september tot en 

met april een genealogische avond gehouden. Vanaf september om de maand een inloopavond, 

steeds aangekondigd in De Etten-Leurse Bode. Om verdieping te kunnen bieden aan de vaste 

bezoekers van deze avonden is in de andere maanden een werkavond gehouden. Dit concept 

bevalt goed. 

Bidprentjes worden met regelmaat aangeboden aan de heemkundekring. De overlijdensadver-

tenties worden uit de plaatselijke krant geknipt en in het bidprentjesbestand opgenomen. Dit 

bestand is via de website te raadplegen. 

 

Publicaties  
Deze omschrijving wordt gebruikt voor het jaarlijkse boek voor de leden, boeken waaraan 

heemkundekring Jan uten Houte haar medewerking heeft verleend en het mededelingenblad. 

Voor de leden werd het boek “Van gelagkamer tot Grand Café” uitgegeven. Het eerste exem-

plaar van dit boek is op 4 november 2012 uitgereikt aan mevrouw Annie Besters, weduwe van 

de heer Cees Besters die met het verzamelen van gegevens was begonnen. Enkele leden van de 

schrijversploeg maakten het boek af. De uitreiking gebeurde tijdens de opening van de wissel-

tentoonstelling met dezelfde titel als het boek. Het was voor het eerst dat wisseltentoonstelling 

en boek op hetzelfde moment werden gepresenteerd door Jan uten Houte. De inhoud van het 

boek vult de tentoonstelling aan. 

Voor een aantal publicaties die in komende verenigingsjaren zullen verschijnen, is het funda-

ment in de afgelopen jaren al gelegd. De actualiteit bepaalt de volgorde van uitbrengen.  

Gelukkig is er aan materiaal en ambitie geen gebrek. 

Het mededelingenblad verscheen vier  maal, een extra nieuwsbrief is eenmaal verspreid. Zij 

worden bezorgd bij de leden door de ploeg bezorgers. Gelukkig is er ook een groep reserve-

bezorgers op wie af en toe een beroep is gedaan.  

 

Publiciteit 

De naamsbekendheid van Jan uten Houte wordt verstevigd door aankondigingen van onze acti-

viteiten in onder andere De Etten-Leurse Bode en BN/De Stem, zoals de genealogische dag, 

lezingen, enz.  

Dit wordt nog versterkt door samenwerking te zoeken met derden: de bibliotheek en het Regio-

naal Archief West-Brabant uit Oudenbosch. Het VVV-UITpunt Etten-Leur is bij deze samen-

werking ook betrokken. Door middel van het inrichten van een vitrine in de bibliotheek is inge-

haakt op het boek en de wisselexpositie Van gelagkamer tot Grand Café. 

De speciale fietstocht “Arm & Rijk” op 17 en 27 oktober 2012 en de lezing over vergeten 

groenten op 26 februari 2013 zijn ook voorbeelden van samenwerking.  

De lezingen van Jan uten Houte zijn steeds gratis toegankelijk, ook voor niet-leden. 
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Door het publiek op te zoeken, vergroot Jan uten Houte niet alleen haar naamsbekendheid, 

maar maakt tegelijkertijd de bewoners van Etten-Leur bewust van hun geschiedenis. 

In De Etten-Leurse Bode staat regelmatig ‘Wie kent wie?’, een rubriek waarin lezers worden 

opgeroepen informatie te geven over de daarbij gepubliceerde foto. Peter van de Korput ver-

zorgt deze rubriek al jaren trouw. Op de website staat ook steeds de vorige foto, waardoor het 

gegeven commentaar goed gevolgd kan worden.  

De vernieuwde website is succesvol gelanceerd in oktober 2012. In deze tijd is een goede web-

site van groot belang en we zijn heel blij met het prima werk dat de webmaster op dit gebied 

verzet. 

Nora van den Broek beheert het aparte gedeelte voor de vrijwilligers dat aan de nieuwe website 

komt te hangen. De verwachting is dat dit in het komend verenigingsjaar gebeurt. 

 

Activiteiten 

 

23 september 2012 Fietstocht. 52 Personen fietsten de uitgezette 30 Km. De antwoorden 

op de vragen en opdrachten zijn in De Etten-Leurse Bode gepubliceerd. 

 

30 september 2012 Heemreis naar het Openluchtmuseum in Arnhem. 54 Personen hebben 

van deze dag genoten. 

 

6 oktober 2012 Voor de 14de keer Stambomendag in de ontvangstruimte van het mu-

seum. Er kwamen 18 bezoekers. 

 

17 en 27 oktober 2012 Maand van de Geschiedenis fietstocht. Het thema was “Arm & Rijk”. 

Een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte fietstocht, in samenwer-

king met het VVV en de bibliotheek, werd onder leiding van de gidsen 

Luus Klep, Cor Kerstens en Martien Monden gereden met vijf groepen. 

 

25 oktober 2012 Jaarvergadering. 19de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.  

Na de pauze trad accordeongroep Accordiolac uit Etten-Leur op voor 

een gezellige afsluiting van de avond. 

 

4 november 2012 Uitgave van het boek “Van gelagkamer tot Grand Café”  

Uitreiking aan mevrouw Besters. De leden kregen het boek met mede-

delingenblad nummer 79 bezorgd. 

 

15 november 2012 Lezing met als thema: “Slacht”. 

De zaal van het Neerlandsch Koffyhuis zat goed vol met 58  belangstel-

lende luisteraars naar de afwisselende lezing in dialect.  

 

16 november 2012 Heemquiz te Wouw. 

Jan uten Houte eindigde op de zesde plaats van de zestien heemkunde-

kringen. 

 

6 januari 2013 Nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers in het wijkgebouw Het Palet 

aan het Van Goghplein. Ruim 35 personen wensten elkaar het beste 

voor het nieuwe jaar. 

 

26 februari 2013 Lezing “Vergeten Groenten” door de heer Lammert Neervoort van de 

Historische Groentehof in Beesel in een zaal van Nieuwe Nobelaer. De-
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ze lezing is in samenwerking met de bibliotheek en het RAWB georga-

niseerd. Het maximale aantal van70 personen was aanwezig. 

 

20 april 2013 Voorjaarsuitstapje naar Huijbergen, waar het Wilhelmietenmuseum 

bezocht is. Ongeveer 30 personen gingen mee.  

26 mei 2013 Op deze zondag met twijfelachtig weer is de Fietstocht met 25 perso-

nen toch geslaagd te noemen. De uitslag is in de Etten-Leurse Bode ge-

publiceerd. 

 

28 juni 2013 Vrijwilligersborrel in de ontvangstruimte van het Museum. De nieuwe 

voorzitter Karst Vaartjes heeft zich voorgesteld. Voor alle vrijwilligers 

was er het boekje "Weg van de Turf" als blijk van waardering voor al 

hun werk. 

 

 

Etten-Leur, 24 oktober 2013 

 

Voor akkoord: 

 

 

 

Karst Vaartjes      voorzitter 

 

 

 

Lous van der Weegen-Palmen   secretaris 

 


