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Nieuwsbrief december 2018 

 

Nieuwe boeken 

Onze productiefste schrijver Jos Martens, is er weer in geslaagd het eerste deel van de geplande 

boekenserie over ons Religieus Erfgoed het daglicht te laten zien, onder de titel “Missiebroeders 

en Missiezusters”.   Samenvatting toespraak Jos Martens bij de presentatie; Het boek is tot stand 

gekomen, doordat ik diverse Etten-Leurenaren als missionaris zag vertrekken naar verre landen. 

De meeste personen kende ik en die ben ik altijd blijven volgen. Later heb ik voor diverse van deze 

personen door middel van een Vastenaktie op school een project ondersteund. Dat deden 

trouwens de missieclubs in beide parochies eveneens. Men kan gerust zeggen, dat er vanuit Etten-

Leur al vroeg aandacht was voor ontwikkelingshulp. Daar kwam het missiewerk grotendeels op 

neer. Toen eenmaal bekend werd, dat men aan dit boek werkte, kwamen de reacties vanzelf los. 

Veel waardevolle tips mocht ik ontvangen en daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Het 

resultaat is, dat er weer een stukje herkenbaar Etten-Leurse geschiedenis is vastgelegd. De paters, 

broeders en zusters schreven met hun missiewerk hun eigen geschiedenis. Het thuisfront leefde 

intens mee en ondersteunde op allerlei manieren. Zij die vertrokken, waren allemaal 

ontwikkelingswerkers. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw veranderde er veel. Er kwamen 

nieuwe opvattingen. Rijke landen gingen arme landen helpen. Een nieuwe wereld ging open....de 

Derde Wereld.  Wat diepe indruk maakte was de toewijding van deze missionarissen. Zij gaven 

zich totaal aan hun idealen. Jarenlang, soms wel vijftig jaar, zetten zij zich in voor de mensen 

aldaar. Diverse vertrokken en kwamen soms nooit meer terug. Veel dank ben ik verschuldigd aan 

de Zusters Franciscanessen van Etten. Zij beschikken over een geweldig archief en Zuster Monique 

hielp waar ze helpen kon. Vandaar dat het eerste exemplaar aan haar werd overhandigd. Ook veel 

dank aan het bestuur van de Mariaparochie voor de prettige samenwerking, en aan onze 

vormgever Rob Schrauwen. Hij heeft er weer een zeer mooi boek van gemaakt. Hopelijk draagt dit 

boek een beetje bij tot de geschiedschrijving van onze gemeente. Juist hierin wil onze heemkundekring zich 

profileren. 

Schrijver René Konings is in navolging van zijn eerder boek over de verdwenen boerderijen, weer 

in de boerderijhistorie gedoken wat heeft geleidt tot Hûske 33, Restauratie (west) Brabantse 

boerderijen. In het boek wordt de ontwikkeling geschetst van de Brabantse boerderij. Van 

hallehuis tot langgevelboerderij. Er wordt aandacht besteed aan de constructie van een boerderij 

De opbouw van gebinten, funderingen, wanden, raamindelingen, daken en dakbedekkingen. Ook 

de bijgebouwen, zoals karschoppen, Vlaamse schuren, duifhuizen en plee’s krijgen aandacht. Het 

boerenerf en de daarbij behorende beplanting dat bijdraagt aan de beleving van een 

boerderijcomplex krijgt alle aandacht. 
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Cadeautip 

Onze boeken zijn te koop in het Streekmuseum Etten+Leur, Bruna Leur op het van Bergenplein en 

de Readshop in het winkelcentrum. Weet u niet wat u moet geven aan uw uit Etten-Leur 

vertrokken familieleden, uw nieuwe buren enz.  

Met de feestdagen in het vooruitzicht vindt u naast bovengenoemde boeken van 2018 nog eerdere 

interessante uitgaven. Denk aan; Jubilea 2017, De begraafplaatsen van Etten-Leur dat gaat over 

o.a het gedenkpark in de stationsstraat. Etten-Leur maakt muziek over Constantia en Pro Musica , 

Een aalscholver boven zwermlaken het stratenboek, of Gedichten en Liederen enz. 

 

Activiteiten 

   

ETTENstripkeLEUR 

De eerste presentatie ETTENstripkeLEUR was op 28 november in het Turfschip.  

De volgende presentatie wordt gegeven aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van onze 

Heemkundekring op donderdag 13 december in De Linde. Cor Kerstens neemt u mee in  

50 jaar historie van Etten-Leur. Ga voor meer informatie naar www.janutenhoute.nl  

 
Tentoonstelling ‘Religieus Erfgoed Etten-Leur’ / Boekwerk ‘Missiebroeders en Missiezusters’ 

Onlangs is de tentoonstelling ‘Religieus Erfgoed Etten-Leur’ in de Lambertuskerk geopend en is het 

boek ‘Missiebroeders en Missiezuster uit Etten-Leur’ ten doop gehouden.  

De tentoonstelling is te bezoeken op woensdag-zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 

uur. Groepsbezoek kan ook op andere dagen. Toegang is gratis.  

De tentoonstelling kan tot 1 maart 2019 worden bezocht.  

Groepsbezoek aanmelden bij beheer@streekmuseumettenleur.nl of 0765034244.   

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met:  H. Mariaparochie en 

locatiecommissie Lambertuskerk; Streekmuseum Etten+Leur; Huysmuseum GGzBrebrug; 

Commissie Cultuurhistorische Bebouwing;  Heemkundekring Jan uten Houte 

Het boekwerk zal voor de kerstdagen bij onze leden worden bezorgd, extra exemplaren zijn te 

koop voor € 14,95.  

 

Genealogie inloopavond 

Op woensdag 12 december is er weer een genealogie- inloopavond in het Streekmuseum 

Etten+Leur. U kunt vanaf 19.30 uur hier terecht. 
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Algemene Ledenvergadering en Presentatie ETTENstripkeLEUR 

Op donderdag 13 december wordt een Algemene Ledenvergadering van onze Heemkundekring 

gehouden in De Linde, aanvang 19.30 uur. Aansluitend wordt de  presentatie ETTENstripkeLEUR 

gehouden. 

In deze Algemene Ledenvergadering zal inzicht worden gegeven in de financiële stand van zaken 

van onze Heemkundekring en de begroting voor 2019 ter goedkeuring worden voorgelegd. Tevens 

zal worden voorgesteld om Wim Hendrikx te benoemen tot bestuurslid van onze vereniging. 

Helaas heeft onze penningmeester Jeanine Biemans, vanwege gezondheidsredenen, haar 

penningmeesterschap moeten neerleggen. Ook hier zullen we even bij stil staan. Wij zijn daarom 

op zoek naar een nieuwe penningmeester. Aanmelden hiervoor kan bij 

secretaris@janutenhoute.nl. 

 

Activiteiten Heemkundekring 2019 

Bijgevoegd treft u een overzicht aan van de planning van de diverse activiteiten van onze 

Heemkundekring in 2019. In het Nieuwe jaar zullen wij u hierover meer informatie verstrekken. 

 

Nieuwsblad Heemkundekring Jan uten Houte 

Omdat vele leden van onze Heemkundekring hebben aangegeven dat zij alle informatie van en 

over onze Heemkundekring liever op papier ontvangen dan via de mail, onderzoekt het bestuur 

momenteel de mogelijkheden hiertoe. 
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