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Beste leden van Heemkundekring Jan uten Houte 

 

Allereerst hopen wij dat het met jullie goed gaat. 

 

Wat jammer toch dat we in het jaar ’75 jaar Bevrijd’ al onze activiteiten voortijdig hebben moeten 

afgelasten. Gezien de omstandigheden begrijpelijk, maar toch wel erg jammer. 

 

Helaas kunnen we elkaar fysiek niet treffen om samen te genieten van een cultuurhistorisch  

Etten en Leur. Wij hebben alle activiteiten tot en met  3 juni afgelast. 

Dat betekent dus dat de openstelling van de tentoonstelling ’75 jaar Bevrijd’, de 

Bevrijdingsspeurtocht, de Genealogie-avonden, het uitstapje naar het Bevrijdingsmuseum 

Walcheren, de deelname aan de Koningsmarkt, aan de Servais Knaven Circle en waarschijnlijk ook 

de Havenfeesten zijn opgeschort of afgelast. 

 

Wij hopen dat jullie niet getroffen worden door het heersende virus en dat we met zijn allen 

binnenkort weer ouderwets kunnen genieten van de naderende zomer en wij onze activiteiten 

zoals onze Algemene Ledenvergadering weer kunnen oppakken 

 

Zin om te bellen, te facebooken of op welke wijze dan ook met elkaar bij te praten, doe gerust.  

We houden graag contact. Op onze website tref je allerlei informatie aan over ’75 jaar Bevrijd’. 

 

Zodra ons bestuur weer fysiek met elkaar aan tafel mag gaan zullen wij u opnieuw informeren 

over onze activiteiten. 

 

Bijgevoegd de nieuwsbrieven zoals deze ook naar de pers zijn gegaan. 

 

FIJNE PASEN allemaal en Hou je haaks en Blijf Gezond.  

 

SAMEN DOEN! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het bestuur 

Piet Paantjens 

M 0655148695 

 

PS Bijgevoegd een C-gedicht van onze voorzitter 
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C-gedicht Heemkundekring Jan uten Houte 

Verdeeldheid in het land. 
Waarin zijn wij met z'n allen beland? 
Een virus houdt ons allen in zijn macht 
Wie had dit heden ten dage nog verwacht? 
Dat zelfs voor onze Heemkundekring in dit bijzondere bevrijdingsjaar 
onze activiteiten zouden stranden vanwege coronagevaar 
 
Wij, mensen, dwalen nu doelloos in het rond 
Want wie is nu ziek en wie is gezond? 
Na carnaval in Brabant hoor je een kuchje hier en een kuchje daar 
Normaal gesproken is dat niet zo raar 
Maar nu er al zoveel mensen zijn bezweken 
Worden juist de Brabanders met argusogen aangekeken 
 
Het virus heerst al in vele landen 
En het zal nog wel even gaan duren voordat het hoogtepunt zal stranden 
Deze krachten van de natuur proberen wij te weren 
Toch weet het zich op vele manieren tegen ons te keren 
Laten meeslepen door alle commotie 
Dat zorgt bij eenieder voor een andere emotie 
 
Laten we niet oordelen en geen vingers wijzen naar elkaar 
Want momenteel loopt eenieder gevaar 
Samen in hetzelfde schuitje en roeien met de riemen die er zijn 
Laten we voor elkaar zorgen en heb elkaar lief en doe elkaar geen pijn. 
Sla de armen ineen en gebruik gezond verstand 
en hopen dat dit c-virus snel verdwijnt uit ieder land. 
 
En ons straks weer de gelegenheid biedt voor onze cultuurhistorie 
Voor een gezellig uitstapje, lezing of onderzoek in alle glorie 
Dan treffen we elkaar weer in het Hofje of aan het 
Burchtplein 
gaan we weer ons cultuurhistorisch werk doen, dat 
is heel fijn 
En genieten weer van het samen doen dat ons al 
jaren verbond 
Tot dan en  ‘Hou je haaks en blijf Gezond’ 
 
De basis van bovenstaand gedicht is al een keer gebruikt in een 

gedicht naar de leden van  

Bridgeclub Etten-Leur! 

Piet Paantjens 11-04-2020 
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Activiteitenoverzicht 2020

Dag Datum Activiteit

vrijdag 13 maart Bijeenkomst 'Vrienden van JuH' in exporuimte 

donderdag 19 maart Herdenking 200 jaar Zusters Franciscanessen Etten

maandag 23 maart Lezing Kamp Vught (MunnikenheideCollege)

maandag 30 maart Algemene ledenvergadering 

wo, vr, za  en koopzondag Tentoonstelling '75 jaar Bevrijd' Burchtplein 84

april/mei Bevrijdings speurtocht Winkelcentrum

woensdag 1 april Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur

maandag 27 april Koningsmarkt Etten-Leur centrum

wo, vr, za  en koopzondag Tentoonstelling '75 jaar Bevrijd' Burchtplein 84

zondag 3 mei Trivium '75 jaar Bevrijd'

maandag 4 mei Gedenksteen Samuel Levie

dinsdag 5 mei Laatste dag: Tentoonstelling '75 jaar Bevrijd'

woensdag 6 mei Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur

vrijdag  8 mei Vrijwilligersbijeenkomst Tentoonstelling

vrijdag 22 mei Bezoek BevrijdingsMuseum Walcheren

zondag 24 mei Winkelcentrum Kleur Etten-Leur

vr-zaterdag 29/30 mei Havenfeesten op de Leur

woensdag 3 juni Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur

donderdag 18 juni Boekpresentatie en lezing MonumentEL

zondag 28 juni Braderie Meulemart

september Tentoonstelling 200 jaar Zusters Franciscanessen

2021 Tentoonstelling Jan van de Brink 100 

woensdag 2 september Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur

zaterdag 12 september Open Monumentendag 2020 / Leermonumenten

zondag 13 september Open Monumentendag 2020 / Leermonumenten

zondag 20 september Heemreis

zondag 27 september Jaarmarkt

woensdag 7 oktober Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur

donderdag 22 oktober Najaarslezing

woensdag 4 november Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur

vrijdag 13 november Heemquiz Wouw of Klundert

woensdag 2 december Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur

woensdag 9 december Algemene ledenvergadering

11-4-2020 cursief: activiteit en/of datum nog niet definitief

in rood de geannuleerde activiteiten 
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