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NIEUWSBRIEF VOOR DE LEDEN VAN JAN UTEN HOUTE NOVEMBER 2016 
 
Nieuw bestuur aan de slag: 
 
Na in de laatste algemene ledenvergadering te zijn gekozen zijn de bestuurders achter de 
schermen aan der slag gegaan om uw belangen te behartigen. 
Hoewel het bestuur nog niet compleet is zijn de eerste lijnen uitgezet. 
 
De taakverdeling is vooralsnog als volgt: 
Waarnemend voorzitter    Piet Paantjens   
PR & Communicatie 
Waarnemend secretaris    Jos Buijs   
Werkgroep coördinator 
Penningmeester     Jeanine Biemans  
Vertegenwoordiger in bestuur Museum  Bernhard Koevoets  
 
Bereikbaarheid: 
voorzitterheemkunde@janutenhoute.nl         Piet  0655178695 
secretarisheemkunde@janutenhoute.nl    Jos  0657348006 
penningmeesterheemkunde@janutenhoute.nl   Jeanine 0765018231 
bkoevoetsheemkunde@janutenhoute.nl    Bernhard 0765021655 
prcommunicatieheemkunde@janutenhoute.nl   Piet 
   
Onder handen werk: 

• Aandachtspunten optimale samenwerking met Museum. 

• Beleidsvisie 

• Beleidsplan vrijwilligers werkgroepen 

• Bijwerken financiële administratie 

• Onderhouden ledenbestand  

• Verzamelen mailadressen leden 
 
Communicatie: 
We zijn voornemens u maximaal te informeren via digitale nieuwsbrieven, onze website, 
sociale media, en de pers. 
Deze nieuwsbrieven zullen voor het verenigingsnieuws, in plaats komen van het 
kwartaalblad zoals u gewend was. 
Voor historische verhalen en dergelijke, zijn we voornemens de serie d’ Hûskes weer nieuw 
leven in te blazen. 
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Jaarboek 2016: 
 
Het is al jaren gebruikelijk dat onze schrijversgroep in het najaar een boek uitbrengt wat 
gratis aan u wordt verstrekt.  
Het geplande boek was Etten-Leur maakt muziek, deel 1, inhoudend de Harmonieën. 
Peter van de Korput was bezig dit boek tot een goed einde te brengen. Helaas is Peter toch 
nog vrij onverwachts overleden en heeft hij zijn karwei niet af kunnen maken.  
Dit heeft geleid tot een forse vertraging. Een boek in bewerking overnemen en afronden 
vraagt heel veel tijd. Jos Buijs en Jac van der Velden zijn intensief bezig dit karwei te klaren.  
In september kwamen we tot de conclusie dat de uitgiftedatum in het najaar van 2016 niet 
haalbaar was en een jaar later uit zou komen. 
Om u niet zo lang te laten wachten op ons boek 2016, hebben we er voor gekozen een 
minder bewerkelijk boek tussen te voegen. Het Straatnamenboek wordt opnieuw en 
geactualiseerd uitgegeven. René Konings heeft dit boek samengesteld met medewerking van 
de fotowerkgroep.  Het lukt echter niet dit boek thans gereed te hebben.  
We verwachten dit boek in maart 2017 te kunnen presenteren. 
 
Bijlage: 

• Verzoek om contributiebetaling. 
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