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LEDEN NIEUWSBRIEF            SEPTEMBER 2020 

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

Tentoonstelling ‘200 jaar Zusters Franciscanessen van Etten’ 
Op vrijdag 11 september is s’middags om vier uur in onze exporuimte, in het kader van de Open 
Monumentendag 2020, de tentoonstelling geopend over ‘200 jaar Zusters Franciscanessen van 
Etten’. Hieronder een paar foto’s van de opening door wethouder Ger de Weert en het in ontvangst 
nemen van het felicitatieboek van oud-leerlingen door Overste Zr. Ancilla. Zoals u kunt zien is de 
opening in de buitenlucht gedaan en op de afstand van 1,5 m.  
De tentoonstelling staat in de etalage aan het Burchtplein 84 van het Winkelcentrum en kan elke 
dag van 09.00-17.00 worden bezichtigd. De flyer van wandelroute, die in dit kader op Het Withof – 
terrein is uitgezet, kan nog worden opgehaald bij ’t warm hart’ in Kloostergaard, bij de City Shop 
aan de Markt en bij Dubbel&Dwars aan het Burchtplein. 
 

 
Zie ook woensdag a.s. artikel in DeBode 
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Overste Zr. Ancilla   Julia Bakker,   
met het felicitatieboek proost met de genodigden op de opening van de tentoonstelling. 
 

 
Overste Zr. Ancilla proost met wethouder Ger de Weert op 

‘200 jaar Zusters Franciscanessen van Etten’, bij de Exporuimte van onze Heemkundekring. 
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Rabo ClubSupport 2020 
 
Rabobank West-Brabant Noord organiseert voor de 7e maal de Rabobank Clubkas Campagne  / 
Rabo ClubSupport 2020 speciaal voor verenigingen en stichtingen.  
Rabobank West-Brabant Noord stelt opnieuw een fors bedrag van €150.000 beschikbaar!  
Ook onze Heemkundekring Jan uten Houte doet weer mee aan de Rabo ClubSupport 2020 actie!  
Vorig jaar mochten we bijna € 1118,00 ontvangen van de Rabobank en behoorden we tot de top. 
 
Stemmen 
Vanaf woensdag 5 oktober tot en met 25 oktober mogen rekeninghouders van de Rabobank, die 
ook nog eens lid zijn van Rabobank West-Brabant Noord, vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete 
clubs, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club.  
Zij krijgen begin oktober hun persoonlijke stemkaart hiervoor.             Elke stem is geld waard! 
De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het 
aantal uitgebrachte stemmen.  
Wij, Heemkundekring Jan uten Houte, ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal 
het bedrag dat een stem waard is. Vorig jaar was dat meer dan 2 Euro per uitgebrachte stem.  
 
Oproep aan alle leden 
Het is voor onze Heemkundekring belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen van 
kennissen, familie, vrienden en bekenden om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.  
Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en jouw vrienden twee stemmen geven aan onze  

Heemkundekring Jan uten Houte. 
De andere stem kan men dan uitbrengen op een andere vereniging in Etten-Leur zoals de 
Bridgeclub Etten-Leur en Scouting Paulus Etten-Leur en Streekmuseum Etten+Leur en Stichting 
Nederlands Drukkerijmuseum en Duursaam Etten-Leur.  
Zij vragen hun leden / contacten om op ook onze Heemkundekring te stemmen! 
 
Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/wbn en stem vanaf 
5 oktober via de link   https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ 
 

   DOET U OOK MEE en STEM OP ONS. 
                                                                                                                                                    Bedankt voor jullie steun! 
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Activiteitenplanning vanwege corona-maatregelen aangepast. 

Ofschoon er achter de schermen hard wordt gewerkt aan allerlei zaken zoals het schrijven van een 
nieuw boek over 100 jaar Kermis van Etten, het inrichten van de werkruimtes in de Exporuimte, 
onderzoek naar te behouden graven op de begraafplaats aan de Zundertseweg,  het opruimen van 
de opslagruimte ‘De bunker’, zijn er weinig of geen mogelijkheden om activiteiten op te starten 
voor onze leden. Toch krijgt onze suikerbaron de komende tijd extra aandacht. 
 

De SUIKERHOEK & S.C. Heerma van Voss. 
Momenteel wordt bekeken hoe we de nieuwe website www.heermavanvoss.nl met de juiste 
aandacht kunnen gaan openen. Hierover komt een extra nieuwsbrief!!! 
Voorlopig staan ook presentaties over de Suikerbaron ingepland op  
30 september ’s middags: Vrouwen van PROBUS, in Het Turfschip en op 26 oktober ’s avonds:  
Vrouwen Profiel, in De Linde. Hopelijk kunnen deze doorgaan. 
 

En dan natuurlijk ook de documentaireserie SUIKERHOEK op Omroep Brabant. 
 

 
SUIKERHOEK, een tiendelige documentaireserie van Raoul de Zwart. Uitzending via Omroep Brabant is 
1 september gestart. 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 de aflevering van 22 september zal onze 

vrijwilliger Arie de Bruin tevoorschijn komen en vertellen over de destijds zeer 

bekende suikerfabrikant S.C.J. Heerma van Voss 
 
Vanaf dinsdag 22 september om 17.50 uur (herhaling elk uur)   
AFLEVERING 4. EEN VLIEGTUIG OP KLAPPENBERG 
Wat heeft een vliegtuig met suiker te maken? Wie dat wil weten, komt uit in Etten-Leur. In 1909 
kwamen tienduizenden mensen af op een bijzonder evenement. Georganiseerd door een 
flamboyante figuur: Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss. Innovator, organisator, 
suikerfabrikant, weldoener, avonturier en Bekende Nederlander. 
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Vanaf dinsdag 29 september om 17.50 uur (herhaling elk uur)   
AFLEVERING 5. HET KAN ALTIJD BETER 
Zullen we nóg een suikerfabriek bouwen? Of alles weer eens helemaal op de schop gooien? 
Fabrikanten in de suikerhoek stelden die vraag regelmatig. Want de suikerindustrie staat bol van 
innovaties. om nog efficiënter te produceren. Het kan immers altijd béter, en ánders.  
 
Vanaf dinsdag 6 oktober om 17.50 uur (herhaling elk uur)   
AFLEVERING 6. BEURTSCHIP EN STOOMTRAM 
Hoe kom je als biet van de akker naar de fabriek? In een tijd zonder auto's was dat een uitdaging. 
De tocht moest zo snel mogelijk verlopen. De Zeeuwse bieten werden in de Brabantse suikerhoek 
verwerkt. Smalspoor en beurtschip brachten uitkomst.      
 
Aflevering gemist? Je kunt na eerste uitzending terugkijken via de website van Omroep Brabant; deze 
mogelijkheid kan even duren.  
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3238700/Suikerhoek 
Ca. twee weken na elke uitzending kun je bovendien ook via YouTube terugkijken. 
Zo kun je bijv. de eerste aflevering nog zien via: 
https://www.youtube.com/watch?v=aFxYMLCn1-o 

 

Dag van de Brabantse Volkscultuur. 
Op zaterdag 17 oktober 2020 vindt weer de Dag van de Brabantse Volkscultuur plaats. Deze dag 
wordt georganiseerd door de Erfgoed Brabant Academie, Brabants Heem en de Historische 
Vereniging Brabant. Dit jaar sluit het thema aan bij de Maand van de Geschiedenis: Oost/West. 
Brabanders die naar het buitenland emigreerden zullen in de lezingen en de excursie centraal staan. 
De bijeenkomst vindt plaats in Theater De Kring Roosendaal. Het ochtendprogramma (de lezingen) 
is ook online te volgen. https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/brabantse-volkscultuur 

 

STEM OP ONZE MOEIERBOOM via https://www.deboomvanhetjaar.nl/stem-op-uw-boom# 

Zoals jullie zullen weten is onze Moeierboom tot de mooiste boom van Brabant gekozen en nu kan 
iedereen met een e-mailadres stemmen om deze boom tot de mooiste van ons land te 
bestempelen. Dus stem op onze meest cultuurhistorische boom van Etten-Leur!!! 
 

Herinneringsplaquette Samuel Levie 
Vanwege de Corona-pandemie konden we de plaquette ter herinnering aan Samuel Levie niet 
onthullen op 4 mei. Dat gaat nu gebeuren op de geboortedag van Samuel Levie, 13 oktober, aan de 
Roosendaalseweg. Meer informatie op onze website www.janutenhoute.nl en zie bijlage over 
Samuel Levie die door Cor Kerstens is geschreven. 
 

Financiën en Bestuur 
In de volgende nieuwsbrief besteden we uitgebreid aandacht aan de reacties van de leden op de 

jaarrekening en het aanstellen van de nieuwe bestuursleden.  
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Linken naar Cultuurhistorie Brabant.  

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

* 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 

* 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 

* Informatie over tentoonstellingsagenda museumtijdschrift: 

       - www.museumtijdschrift.nl  

* Tentoonstelling Shao Fan: Between Truth and Illusion: 

       - www.hetnoordbrabantsmuseum.nl 

* Nieuwsbrief Koepel Brabantse Heemkundekringen: 

       - www.brabantsheem.nl 

* Tentoonstelling Zilver in Zundert    

       - www.deweeghreyse.nl 

Cultuurhistorische organisaties in Etten-Leur 

* Drukkerij Museum, maandelijkse nieuwsbrief: - www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu 

* Motoren en stoommachines 1886-1960  - www.hetvanoschmuseum.nl 

* Houtzagerij en klompenmaker museum  - www.zagerij-klompenmaker.nl 

* Streekmuseum Etten+Leur:    - www.streekmuseumettenleur.nl 

* VanGoghKerk      - www.vangoghbrabant.com/nl/home/etten-leur 

* IVN Etten-Leur en omgeving    - www.ivn-etten-leur.nl 

* Etten-Leur City-App     - www.etten-leur.stappen-shoppen.nl  

* De Menmoerhoeve     - www.menmoerhoeve.nl 
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Ter info 
 

  

 

Opening tentoonstelling: 

JAN KRUIS op 17 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon: 

De foto’s zijn gemaakt door: 

Rob Schrauwen en Ad Kanters 

 

Redactie: 

Rentia Krijnen, Maarten Bicknese 

en Piet Paantjens 

 

Info: 

prcommunicatie@janutenhoute.nl 

  

Het boek ‘De klap van de molen’ over 800 jaar molens in Etten 

en Leur  geschreven door Ton Agterbos  is te koop in de 

Bisschopsmolen en onze Exporuimte voor €25,00 contant. 

 

U kunt deze ook aankopen door een mailtje te sturen naar 

prcommunicatie@janutenhoute.nl.  

Het boek wordt dan thuisbezorgd.   

Betalen via NL95 RABO 0115 276 637  ten name van 

Heemkundekring Jan uten Houte  onder vermelding Molenboek                
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