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LEDEN NIEUWSBRIEF            AUGUSTUS 2020 

Beste leden van de Heemkundekring Jan uten Houte, 
Graag willen wij u voortaan via een nieuwsbrief en via ons kwartaalblad  Heem-EL op de hoogte 
houden van onze Cultuurhistorische activiteiten en die van andere cultuurhistorische instanties. 
Heeft u ideeën over het organiseren van activiteiten gedurende deze corona-pandemie, dan wel 
digitale acties, of informatie-uitwisselingen of bijeenkomsten dan wel of op- of aanmerkingen 
hierover? Stuur deze dan via de mail naar prcommunicatie@janutenhoute.nl. Alvast bedankt! 
Het Bestuur. 
 

Open Monumentendag 2020, thema Leermonumenten 

De Open Monumentendag met als thema ‘Leermonumenten’ is dit jaar op zaterdag 12 en zondag 
13 september beperkt tot een bijzondere rondgang door het Withof-terrein en een bezoek aan de 
Bisschopsmolen. Helaas was het niet mogelijk om gebouwen die enige relatie hebben met  het 
thema Leermonumenten voor het publiek open te stellen. Wel is tot eind oktober een 
tentoonstelling ingericht in de etalages van onze Exporuimte aan het Burchtplein over de relatie 
van ‘200 jaar Zusters Franciscanessen van Etten’ met het thema ‘Leermonumenten’.  
In DeBode treft u een artikel aan om via de Heemkundekring een felicitatiekaart te sturen.  
Vooral een idee voor mensen die bij de zusters hier op school zaten. Toon Buckens heeft vanuit de 
Adviescommissie Cultuurhistorische Bebouwing een wandelroute met omschrijvingen van de 
bebouwing ingericht over het Withof-terrein. De bakermat van de leermonumenten voor 
meisjes/vrouwen van onze gemeente en elders. De wandelroute duurt ongeveer een uur.  
De routebeschrijving kan men ophalen bij restaurant ’t warm hart’ bij Kloostergaard op het 
Withofterrein en bij de City Shop. Men kan de route het gehele jaar door aldaar wandelen en een 
bakske doen in het restaurant ’t warm hart’ dan wel bij Dubbel&Dwars aan het Burchtplein. 
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Activiteitenplanning vanwege corona-maatregelen aangepast. 
Het zal u niet verbazen dat wij onze activiteitenplanning vanwege de corona-maatregelen opnieuw 
fors hebben moeten bijstellen. Dat betekent dat ook dit jaar onze deelname aan de diverse 
markten niet doorgaat, de presentatie van het monumentenboek is doorgeschoven naar oktober 
en dat de heemreis is afgelast. Ook onze genealogie-avonden kunnen we nog steeds niet laten 
doorgaan. Vragen daarover kunt u stellen bij de werkgroep via ledenadm@janutenhoute.nl  

 

Zomerexpositie Nieuwe Nobelaer. 
Onze Heemkundekring heeft voor de tentoonstelling van Etten-Leurse kunstenaars in de Nieuwe 
Nobelaer een viertal kunstwerken aangeleverd van Jan van de Brink. Andere exposanten zijn: 
Annemarie Spaan, Frank Linssen, Clazien Boot, Arda's Art, Betty Witteveen, Elsje Bondrager, 
Lucienne Jansen, Loes Bogers, Hans Warmoeskerken, , Rondomvormen Mozaiek en SBVO.  
De expositie is gratis toegankelijk voor bezoekers van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur 
tot 17:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 13:00 uur. Op zondag is Nieuwe Nobelaer gesloten.  
Deze tentoonstelling kan worden bezocht tot en met 3 september. 
 

             

             Kermesse Parvoissale  (linosnede) Jan van de Brink 1967. 
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Inrichten Exporuimte/Heemhuis, Burchtplein 
Onze Heemkundekring heeft dankzij Wereldhave en WinkelHart Etten-Leur, alweer een jaar de 
beschikking over de winkelruimte aan het Burchtplein 84. Helaas moesten we de tentoonstelling 
’75 jaar Bevrijd’ in maart voortijdig beëindigen.  Op dat moment hadden we al tweeduizend 
bezoekers gehad en stonden er nog meer dan duizend in de planning. Tijdens deze Corona-tijd 
hebben we van het bedrijf ‘Liner-Innovation’ heel veel materiaal gekregen omdat het bedrijf haar 
werkzaamheden aan de Hagemuntweg beëindigde. Dankzij hen hebben we heel veel meubilair 
mogen overnemen en zijn we nu druk om de Exporuimte/Heemhuis te herinrichten. Door de 
glazen afscheidingswanden is het heel goed mogelijk om meerdere werkplekken in te richten die 
voldoen aan de corona-richtlijnen. Ook hebben we nogal wat spullen gekregen die we aan onze 
vrijwilligers gaan schenken dan wel proberen te verkopen. 
Het herinrichten betekent ook dat we meerdere plekken gaan inrichten vanwaaruit we juist 
digitaal kunnen werken. Omdat we van de ‘Stichting Leergeld’ meerdere computers en schermen 
hebben gekregen, kunnen we werkplekken realiseren waar we ons Heemkundig werk nu 
Coronaproof kunnen doen. 
Dat betekent ook dat we leden en geïnteresseerden kunnen ontvangen aan het Burchtplein om 
aldaar hen te helpen bij onderzoek naar cultuurhistorische zaken. Daarvoor moeten dan wel 
afspraken worden gemaakt. En dat kan omdat we dankzij de inzet van Francis Koster het algemene 
beheer van deze ruimte hebben kunnen regelen. Wanneer je wilt overleggen in de Exporuimte aan 
het Burchtplein mail je Francis via beheer@janutenhoute.nl. Zij maakt dan een afspraak voor u. 
Gezien deze ontwikkelingen zijn we geneigd onze Exporuimte steeds meer ons Heemhuis te 
noemen!! In de volgende nieuwsbrief nog meer informatie hierover!! 
 

    
Opslagruimte in ‘De Bunker’                                 Bureaus en kasten in de nog niet ingeruimde  werkruimtes 
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Uit het Bestuur. 
Bijzonder is dat we al voor aanvang van de coronacrisis een aantal nieuwe kandidaat-

bestuursleden hebben mogen verwelkomen. Kandidaat is inmiddels tussen haakjes omdat zij al 

volop meedraaien in ons bestuur en zelfs al geregistreerd zijn bij de KvK. Bij de eerstvolgende 

ledenvergadering zouden we hieraan en op het terugtreden van Jan Zengerink volop aandacht 

willen besteden. Wij stellen graag onze nieuwe kandidaat bestuursleden aan u voor:  

- Wim Buijs, heeft de taak van (waarnemend) secretaris op zich genomen. 

- Anton van Dorst, is inmiddels aan de slag als penningmeester 

- Piet Vermunt, zet zich vooral in voor activiteiten en inrichten van de Exporuimte 

(zie de persoonlijke voorstellingen in de bijlage Algemene Ledenvergadering) 

Bijzonder is u te kunnen mededelen dat wij,  dankzij de donatie van vele leden van u aan de 

Anjeractie, € 750 hebben mogen ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.   

Van de Mastboom-Brosens-Stichting hebben we uit hun Noodfonds een aanzienlijke donatie 

mogen ontvangen ter ondersteuning van onze cultuurhistorische vereniging,  vanwege de 

tegenvallend inkomsten en onvoorziene kosten als gevolg van de corona-crisis.  

Hiermee houden we ons hoofd financieel boven water! We zijn daar erg blij mee!!! Bedankt! 

                                        
 

 

Berichten leden 
Giel Verdaasdonk overleden. 

Helaas hebben wij onlangs afscheid moeten nemen van een vrijwilliger van onze bezorgclub. 

Giel Verdaasdonk is op 10 augustus j.l. overleden. Op 17 augustus hebben we van hem afscheid 

genomen. Wij wensen zijn vrouw Rina en de kinderen heel veel sterkte. Giel was een prachtig 

mens en we zullen nog vaak aan hem terugdenken. 

 

Huwelijk Petra de Mönnink en Cock Groenewegen. 

Van ons voormalig bestuurslid PR&Communicatie Petra de Mönnink ontvingen wij het bericht dat 

zij op 5 september in het huwelijk zal treden met Cock Groenewegen. Vanwege de coronacrisis 

wordt het feest in besloten gemeenschap gevierd. Laten we er op vertrouwen dat zij samen nog vele 

jaren mogen genieten van wat het leven hen brengt. 
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Linken naar Cultuurhistorie. 

Onze Heemkundekring krijgt veel informatie via allerlei links van cultuurhistorische organisaties.  

Mogelijk zijn die ook voor u als lid interessant.  

* Kunstloc Brabant: Al het cultuurnieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje: 

       - www.kunstlocbrabant.nl 

* Vakantiekrant ‘Op pad in De Baronie van Breda’ van Landstad De Baronie: 

       - www.landstaddebaronie.nl 

* Het laatste nieuws, wetenswaardigheden en informatie over het Tongerlohuys: 

       - www.ghuldenroos.nl 

* Oktober de Maand van de geschiedenis door Brabants Erfgoed: 

       - www.brabantserfgoed.nl 

* Nederlands Drukkerij Museum, maandelijkse nieuwsbrief: 

       - www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu 

* Leden-Nieuwsbrief van augustus 2020 van de Museumvereniging  

       - www.museumvereniging.nl 

* Informatie over compensatieregeling Coronacrisis musea 

       - www.mondriaanfonds.nl 

* Informatie over Mastboomhuis te Oud Gastel 

       - www.mastboomhuis.nl 

De linken zijn ook op de website www.janutenhoute.nl te vinden!! 

   

SUIKERHOEK, een tiendelige documentaireserie van Raoul de Zwart. Uitzending via Omroep Brabant 
vanaf 1 september om 17.54 met elk uur, gedurende 24 uur, een herhaling. SUIKERHOEK, de 
Zuidwesthoek van Brabant,  vertelt aan de hand van interviews en talrijk nooit eerder gepubliceerd foto- en 

filmmateriaal het verhaal van de suikerboeren en -baronnen, de arbeiders en de innovaties en deze industrie. 

In één van de afleveringen zal onze vrijwilliger Arie de Bruin tevoorschijn komen en vertellen over de 

destijds zeer bekende suikerfabrikant S.C.J. Heerma van Voss 
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