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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.  
Het is wel de bedoeling dat na de huidige tentoonstelling er extra aandacht wordt besteed aan 
Samuel Levie en Rita Andriesse, de Joodse inwoners van Etten en Leur die in de oorlog zijn 
omgekomen. 
 

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 zou plaatsvinden in Theater De Kring Roosendaal. Helaas is deze afgelast vanwege 
de te treffen Corona-maatregelen. Het ochtendprogramma (de lezingen) is wel 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. Helaas moeten we de onthulling die op de geboortedag van Samuel Levie, 13 
oktober was gepland afgelasten en gaan we nu voor begin november dit jaar. 
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