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Nieuwsbrief  Februari 2018 

 

1. Post per e-mail 

Deze nieuwsbrief met alle genoemde bijlagen ontvangt u deze week nog in uw 

brievenbus. 

Voortaan zullen wij u alleen nog per mail informeren en uitnodigen voor alle activiteiten. 

 

2. Contributiefactuur lidmaatschap 2018 

Als bijlage treft u de factuur aan voor uw contributie 2018. 

Wij verzoeken u het factuurnummer bij uw betaling te vermelden. 

Dit is het minimale contributiebedrag, extra bijdragen zijn natuurlijk altijd welkom. 

Wij voldoen aan de ANBI regels zodat uw gift fiscaal aftrekbaar kan zijn. 

Contributiebetalingen t/m januari 2018 zijn verwerkt. 

 

3. Bewijs van lidmaatschap 2018 

We hebben uw bewijs van lidmaatschap reeds ingesloten, er op vertrouwende dat u uw 

contributienota zult voldoen. Met dit bewijs en/of uw museumjaarkaart heeft u gratis 

toegang tot het Streekmuseum Etten+Leur, 

 

4. Uitnodiging Algemene ledenvergadering dinsdag 27 februari a.s. in De Linde. 

Als bijlagen voor de vergadering die om 19.30 uur begint, treft u aan: 

• De uitnodiging en de agenda 

• De notulen van de vorige ALV 

• De voorlopige financiële cijfers 2017 en de begroting 2018 

• Het beleidsplan 2018-2023  

• De activiteitenkalender 2018 

 

5. Opening tentoonstelling ‘Etten-Leur maakt muziek’, 2 maart 2018 

Vorig jaar werd in Nieuwe Nobelaer het 1e exemplaar van het boek “Etten-Leur maakt 

muziek” met daarin 135 Jaar Constantia en 35 Jaar Pro Musica uitgereikt.  

Het boek is geschreven door Constantia Ere voorzitter Jac van der Velden en wordt 

uitgegeven door de schrijversgroep van Heemkundekring Jan uten Houte.  

Alle leden krijgen binnenkort het boek thuisbezorgd. Vanwege het verschijnen van dit 

boek wordt op vrijdag 2 maart de tentoonstelling ‘Etten-Leur maakt muziek’ geopend in 

het Streekmuseum Etten+Leur. 
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6. Informatie Voorjaarsuitstapje Heemkundekring naar Bergen op Zoom. 

Op zaterdag 24 maart organiseren we het jaarlijkse vooruitstapje dat ons dit jaar brengt in 

vestingstad Bergen op Zoom. In de ochtend is er gelegenheid om onder leiding van een 

gids een rondgang te maken door het cultuurhistorische centrum en monumenten te 

bezoeken. In de middag wordt het Markiezenhof bezocht. Verder is er gelegenheid om aan 

te schuiven bij de gezamenlijke lunch. Meer informatie hierover is te vinden op onze 

website www.janutenhoute.nl en binnenkort ook in DeBode. 

 

7. Weggooien is eeuwig zonde. 

Het komt nogal eens voor dat, bijvoorbeeld bij een zolderopruiming, boeken en of foto’s 

die met Etten-Leur of Etten-Leurenaren te maken hebben ongewild verdwijnen. 

Dit is waarschijnlijk niet de bedoeling geweest van diegene die ze met veel liefde heeft 

bewaard of verzameld. Hierbij vragen wij u om, in voorkomende situaties, aan ons 

“Heemkundekring Jan Uten Houte” te denken. Onze heemkundigen zullen u dankbaar 

zijn als u deze materialen aan hen ter beschikking stelt. In een dergelijke situatie kunt u 

met ons contact opnemen. Wij komen deze dan graag bij u ophalen.  

U kunt ons als volgt bereiken: e-mail: infoheemkunde@janutenhoute.nl of per telefoon  

(tussen 8.30 - 17.00 uur) : 076 5034244 

 
8. Voorjaarslezing Etten streepje Leur 

Sinds 1 januari van dit jaar bestaat onze gemeentenaam Etten-Leur 50 jaar. 

In 1968 werd de gemeentenaam Etten en Leur gewijzigd in Etten-Leur. 

Uiteraard gaat onze Heemkundekring terugblikken op vijftig jaar Etten-Leur.  

De voorjaarslezing is volop in voorbereiding en wordt op woensdag 18 april gehouden. 

Heeft u informatie of anekdotes over deze naamswijziging? Schroomt niet maar stuurt 

deze naar voorzitterheemkunde@janutenhoute.nl of bel 0655148695. 

 

9. Week van de Begraafplaats 

Van 26 mei tot en met 3 juni wordt de ‘Week van de begraafplaats’ gehouden. 

In onze gemeente wordt in dat kader extra aandacht besteed aan de gemeentelijke 

gedenkparken Binnentuin en Stationsstraat. Hiervoor zal onder andere een 

tentoonstelling worden ingericht, een rondleiding over de begraafplaatsen worden 

georganiseerd, bijzondere graven onder uw aandacht gebracht en er wordt een boekwerk 

uitgebracht over alle begraafplaatsen in onze gemeente. 

Volgend jaar zal onze Heemkundekring in samenspraak met de gemeente aandacht 

besteden aan de protestantse begraafplaatsen op de Leur. Het jaar daarop aan de 

katholieke begraafplaats bij de Petruskerk. Heeft u informatie over bijzondere graven op 

de twee gedenkparken neemt dan contact op met voorzitterheemkunde&janutenhoute.nl. 
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