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LedenNieuwsBrief februari 2021 / 2 ab 

Carnaval 2021 ‘Met ELkaar’ 

Vanwege de Coronamaatregelen heeft de Heemkundekring Jan uten Houte gezocht naar een oplossing voor 

een Carnaval ‘Met ELkaar’. Tenslotte is Carnaval ook cultureel erfgoed!  

Dankzij de inzet van Jan Mucharowski en Anton van Dorst is het gelukt om met MaMi en alle Leurse en 

Ettense Carnavalsverenigingen etalagetentoonstellingen in te richten in onze ExpoRuimte aan het 

Burchtplein en bij Prego aan het Van Bergenplein.  

Deze werden zaterdag 13 februari geopend! Inmiddels is de etalage van Prego weer ontruimd. 

Helaas hebben we de speurtocht die in het overdekte winkelcentrum zou worden gehouden moeten 

annuleren. We hopen dat we eind maart toch nog een Moeierboom-speurtocht kunnen houden.  

Tenslotte is de Moeierboom de mooiste boom van Nederland en staat deze nu in de Europese schijnwerpers. 

We dagen de aanschouwers van de tentoonstelling in onze ExpoRuimte uit om mooie foto’s te maken van 

de Carnavals-tentoonstelling. Iedereen kan een foto sturen naar beheer@janutenhoute.nl 

De prijswinnaars worden halfvasten (14 maart) bekend gemaakt. 

 

Wij hebben de Carnavals-organisaties gevraagd om in enkele regels hun historische achtergrond en 

activiteiten te beschrijven. Deze tref je hieronder aan. 

 

Leurse Leut 
Leurse Leut is opgericht in 1957 en heeft in 1958 voor het eerst carnaval georganiseerd op de Leur. 
Tot op de dag van vandaag richt Leurse Leut zich nog steeds op het organiseren en uitdragen van 
carnaval in al zijn facetten, van groot tot klein en van jong tot oud.   
In deze bijzondere tijd, vonden wij het initiatief van de Heemkundekring een mooie aanvulling om 
het carnaval toch zichtbaar te maken, en hebben daar dan ook met plezier aan meegewerkt. 
 

De Stijloren 
Stichting Carnaval de Stijloren organiseert sinds 1952 het prinselijk gevolg van het Stijlorenrijk. 
Daarnaast organiseren de Stijloren diverse activiteiten tijdens de carnavalsperiode van 11 november 
tot en met carnaval. 
De organisatie van alles ligt in handen van de leden, een groep enthousiaste en gezellige 
carnavalsvierders met het carnavalsbloed in zich. 
De Stijloren heeft als doel voor ogen om het traditionele volksfeest carnaval in Etten-Leur levendig 
en in ere te houden. Dit doen de Stijloren door de jeugd enthousiast te maken voor het feest en 
door het feest op plekken te brengen waar het niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld voor de 
ouderen en gehandicapten. Verder willen de Stijloren lokale ondernemers, optochtdeelnemers, 
kapellen en alle andere carnavalsvierders aanmoedigen en steunen in het mede-organiseren van 
carnaval. 

mailto:info@janutenhoute.nl
http://www.janutenhoute.nl/
http://www.hetwithof.nl/
http://www.hetgeheugenvanettenenleur.nl/
mailto:beheer@janutenhoute.nl


 
 
MaMi 
De stichting is in 1987 begonnen na initiatief van Jac van Dongen en Anton van Dorst met haar 
recordpogingen. Al 35 jaar wereldrecords op een rij. Het MaMi (MaandagMiddag) Spektakel is een 
begrip tijdens het carnaval. Er zijn ook recordpogingen die in het Guinnessbook of Records terecht 
zijn gekomen, zoals o.a. o.a. de Grootste stoelendans en Stokpaardje rijden.  
De stichting vindt het elk jaar een uitdaging om weer iets leuks en moois te verzinnen voor jong en 
oud. Ieder jaar moet de maandagmiddag een feest op de Markt zijn. De grootste spelbreker is soms 
het weer. Maar ook het weer is het MaMi meestal goed gezind. Stichting MaMi hoopt nog jaren 
door te gaan om de maandagmiddag op de kaart te laten staan.  

 
K.V.. De Duimkes. 
K.V de duimkes opgericht in 1981 bestaat dus dit jaar 40 jaar. Al 38 jaar met de optocht meegedaan 
en 21 eerste prijzen behaald. We zijn sinds 2018 gestopt met bouwen maar willen andere clubs met 
raad en daad bijstaan. Jammer dat het bouwen ophield maar we zijn er nog steeds. 
Spijkerbroekhangen organiseren we nog altijd. Op donderdag voor carnaval volle bak ambiance. Dit 
jaar helaas niet maar wie weet in de toekomst. Betrokken willen we blijven bij het 
carnavalsgebeuren. 
 

CV Ietskes Aanders 
Cv Ietskus Aanders is een groep  van 13 mannen die inmiddels allemaal vrienden van elkaar zijn 
geworden. Oftewel een gezellig zooitje ongeregeld. Dit jaar zouden we voor de 19e keer een wagen 
gaan bouwen voor de optocht van Etten-Leur, bij ons vertrouwd bouw adres bij stal het Sander van 
de familie van Sundert die altijd voor ons klaar staan. We hebben veel lol/plezier in het bouwen van 
een wagen maar het samen zijn is belangrijker dan het lopen van de optocht. Daarom is dit een jaar 
wat we niet snel vergeten, maar wel snel willen vergeten..... 
 

CV te Gek 
Wij van CV te Gek zijn trots en waren verheugd om het een en ander te kunnen tentoonstellen 
tijdens de expo. CV te Gek is een samensmelting van twee clubs CV de Kwarre en CV de 
Gangmaokers, inmiddels zou dit alweer de vierde optocht worden.  

 
Expo info van CV te Gek 
In de Expo proberen we een geheel bouwproces, van bouwtekening tot aan optocht lopen inzichtelijk te 
maken, door het oorspronkelijke idee, zoals de bouwtekening tot aan foto’s van het uiteindelijke resultaat en 
de pakken die we daar bij hebben gedragen en de bekers die daarbij horen. Ook is in Etten de wisselbeker 
tentoongesteld. Dat is de begeerlijke beker, die je ontvangt als je drie jaar op rij achter elkaar eerste wordt in 
een categorie van de optocht. Op de beker kun je zien welke club er in welk jaar eerste is geworden, omdat 
ieder jaar een plaatje bij wordt gemaakt. Wij mochten in 2020 als CV te Gek deze beker houden. Normaal 
hebben we altijd de Kijkdag, drie weken voor carnaval, waarbij je kan zien hoe een carnavalswagen wordt 
gebouwd maar het op deze manier kunnen we het toch nog een beetje laten zien. De optocht is 
onlosmakelijk verbonden aan het Carnaval in Etten-Leur en belangrijk is dat deze altijd het ene jaar van Leur 
naar Etten rijdt en het jaar daarna weer andersom en de moeilijkheid ontstaat door het spoor. De wagens 
moeten inklapbaar gemaakt worden, om tot een hoogte te komen van maximaal 4,60 om veilig onder het 
spoor door te komen. Gemiddeld zijn de wagens die rondrijden zo’n 8 meter hoog. We hopen dat we volgend 
jaar weer iets van ons te kunnen laten zien en dan in de optocht en dat we weer in de toekomst carnaval 
mogen vieren. Verder willen we ook hier nogmaals gebruik maken om te bedanken voor de gastvrijheid van 
onze bouwlocaties (waar we bouwen of gebouwd hebben): Fam. Luijkx, Rien de Regt, Ad & Jasper de Hoon, 
Gebr. Coremans en de fa. Janssen.  
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