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Nieuwsbrief 16 december 2019 
 
 

100 jaar Jan van de Brink 
Op donderdag 12/12 jl. werd in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur stil gestaan bij de 100e geboortedag van 

kunstenaar en oud- KSE-docent Jan van den Brink (1919-1993). Het werd een bijzonder verjaardagsfeestje 

met tientallen bezoekers die allemaal op een of andere wijze met Jan te maken hadden gehad. 

Oud-KSE-rector Tini van den Dungen, oud KSE-collega’s, Zuster Ancilla, overste van de zusters 

Franciscanessen met wie de KSE en Jan in het bijzonder een warme band hadden, oud-leerling wethouder 

Kees van Aert, de eerste bibliothecaresse Bernadette Puijenbroek-Moerdijk van de mede door Jan 

opgerichte Ettense bibliotheek  Bernadette Moerdijk en een grote delegatie van Heemkundekring Jan uten 

Houte, die deze bijeenkomst georganiseerd had. Tijdens de ontvangst van de gasten en de toespraken van 

de eerste sprekers draaide op de achtergrond een diashow met een greep uit het overvloedige en 

gevarieerde oeuvre van Jan. 

De voorzitter van de Heemkundekring Piet Paantjens heette  als gastheer iedereen welkom, schetste in het 

kort Jans levensloop en gaf vervolgens het woord aan wethouder Kees van Aert, die het belang van Jan 

voor de Etten-Leurse gemeenschap benadrukte èn met ons zijn ervaringen als oud-leerling van Jan deelde. 

Daarna mocht Sjaak Janssen een aantal herinneringen ophalen aan de jarige, zoals hij hem vanaf 1973 als 

collega, kunstenaar en goede vriend tot aan zijn dood in 1993 heeft mogen meemaken. In zijn afsluitend 

slotwoord kondigde Piet Paantjens nog aan dat volgend jaar september een grote overzichtstentoonstelling 

van het werk van Jan zal plaatsvinden in Cultureel Centrum Nieuwe Nobelaer. 

Meer informatie over deze bijeenkomst en foto’s en kunstwerken kunt u vinden op www.janutenhoute.nl 

 

West-Brabant in de Vuurlinie 1944. 
Donderdagavond 12 december gaf Christ Klep, militair historicus, in de aula van de Katholieke 

Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) een lezing over de bevrijding van West Brabant. Jos Buijs 

introduceerde Christ Klep, een geboren Etten-Leurenaar en was erg verguld dat Christ deze lezing  wilde 

verzorgen. Christ preekte zoals hij zei voor eigen parochie en ging in op de Geallieerde en Duitse Strategie 

en hoe het kwam dat Operatie Market-Garden in september 1944 niet direct kon worden doorgezet en dat 

het nog maanden duurde voordat Nederland uiteindelijk in mei 1945 vrede kon sluiten. Met als grootste 

hindernis de Maas en Rijn, die de geallieerden verhinderden om geheel Nederland nog voor de winter te 

bevrijden. Waardoor men boven de grote sloten een Hongerwinter kende. Uitgebreid vertelde Christ over 

de 104de Infanterie divisie Timberwolves die Etten en Luer bevrijden op 30 oktober 1944. Er waren meer 

dan 180 belangstellenden komen opdagen waaronder onze burgemeester met echtgenote en diverse 

heemkundigen uit de regio. De lezing duurde van acht tot tien uur, inclusief een vragenrondje.  
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Christ vond dat hij op een mooie tijd kon afsluiten, want hij moest zijn honden nog uitlaten! Na het 

slotwoord van de voorzitter van de Heemkundekring kon iedereen tevreden huiswaarts keren.  

Meer informatie over de bevrijding van West Brabant treft men aan in de exporuimte aan het Burchtplein 

84 dat op woensdagen, vrijdagen en zaterdagen op is van 10.00-17.00 uur en op koopzondagen van 12.00-

17.00 uur. De presentatie kan men terugvinden op www.janutenhoute.nl.  In januari is er een lezing over 

Oorlogsvliegtuigen en in maart over Kamp Vught. 

 

 

The Merry Singers  
Deze groep is in 2018 opgericht door Dieneke Bicknese-de Rhoter op verzoek van Streekmuseum 

Etten+Leur. Dit museum is gevestigd in het sfeervolle Paulushofje en wil door een kerstzangoptreden meer 

aandacht op deze prachtige locatie en het museum vestigen. De groep gaat gekleed in de stijl van Dickens 

en ook het repertoire bestaat uit geheel Engelse Carols. Na een eerste succesvolle avond, waarbij de groep 

3 optredens verzorgde in de buitenlucht, was een herhaling dit jaar zeer gewenst en bovendien kwamen er 

meer aanvragen binnen, onder andere van ondernemers, verzorgingshuizen en het Hospice. In het 

Paulushofje treden wij op 20 december op om 19, 20 en 21 uur. Toegang is gratis. Er zijn zit- en staplaatsen 

en er zijn warme drankjes verkrijgbaar. Inlichtingen: 076-5034232 

 

Genealogie-avond 
De eerstvolgende genealogie-inloopavond is op woensdag 8 januari in het Streekmuseum Etten+Leur. 

Aanvang 19.30 uur 

 

Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig en Cultuurhistorisch Nieuwjaar. 

mailto:info@janutenhoute.nl
http://www.janutenhoute.nl/
http://www.hetwithof.nl/
http://www.hetgeheugenvanettenenleur.nl/
http://www.janutenhoute.nl/


  

                     

                             Heemkundekring  Jan uten Houte 

______________________________________________________________________________________________ 

Markt 53, 4875 CC   Etten – Leur                                                               E-mail: info@janutenhoute.nl 
Tel.: 076 – 503 42 44                                                                                                                  website: www.janutenhoute.nl  

      IBAN: NL95 RABO 0115 276 637                                                                                                                      www.hetwithof.nl 
      Tentoonstelling ’75 jaar Bevrijd’, Burchtplein 84, 4873 BN Etten-Leur                  www.hetgeheugenvanettenenleur.nl 

 

 

mailto:info@janutenhoute.nl
http://www.janutenhoute.nl/
http://www.hetwithof.nl/
http://www.hetgeheugenvanettenenleur.nl/

