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Carnavalstentoonstelling tot 20 maart. 
De Carnavalstentoonstelling staat tot na halfvasten (20 maart) in onze ExpoRuimte aan het 

Burchtplein 84. Tot die tijd kan men door de ramen foto’s maken van deze tentoonstelling.  

Deze kunt u met uw naam en emailadres opsturen naar beheer@janutenhoute.nl.  

Op 20 maart maken we de uitslag van deze activiteit bekend en zal de tentoonstelling ruimte 

maken voor een hernieuwde spoorbaan van MSV Baroniespoor. In april zal er een 

tentoonstelling over de Moeierboom worden ingericht. 

 

Krijn ten Hove, PR&Communicatie 
Ons bestuur is inmiddels versterkt met Krijn ten Hove die de bestuurstaak van 

PR&Communicatie gaat verzorgen. Meer informatie onder bestuur. 

 

Advies Straatnaamgeving en Omgevingswet 
Mede omdat onze Heemkunderking verantwoordelijk was voor twee edities van het straatnamenboek 

heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om vanaf 1 maart 2021 onze kring formeel te 

betrekken bij de straatnaamgeving. Omdat het nieuwe uitbreidingsplan het gebied van de (Hoge) 

Haansberg betreft roepen wij iedereen op om ideeën aan te dragen voor de straatnamen voor dit gebied 

via de mail naar voorzitter@janutenhoute.nl 

Verder krijgt onze Heemkundekring een adviestaak in het kader van de nieuwe Omgevingswet.  

Dat betekent dat bij herinrichtingsplannen en bouwplannen onze Heemkundekring advies zal worden 

gevraagd over de cultuurhistorische achtergrond van de omgeving en/of gebouwen. 

 

Onze website en organisatie 
In samenspraak met onze website beheerder Frans Klijs is nu eindelijk onze website-informatie 
gecompleteerd. Verderop in het jaar zullen nog verdere correcties worden aangebracht.  
We roepen daarvoor onze vrijwilligers en werkgroep-coördinatoren op om de pagina’s van hun 
werkgroep nogmaals te controleren en de op- en aanmerkingen door te geven aan 
prcommunicatie@janutenhoute.nl.  
Daarbij hebben we na een idee van Frans Passier voor het herinrichten en stroomlijnen van onze 
organisatie een nieuw organigram ingericht. Deze wordt momenteel gecompleteerd door onze 
vrijwilligers aan de juiste werkzaamheden toe te voegen. Daarna wordt de informatie per 
werkgroep herschreven en in samenspraak met Frans Klijs op onze website geplaatst. 
Overigens kan men de werkgroep informatie om op onze website te plaatsen doorgeven aan  
werkgroepen@janutenhoute.nl  
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Link film ‘200 jaar Zusters Franciscanessen van Etten’ 
Leo Dekkers heeft begin dit jaar de documentaire over de tentoonstelling van de Zusters 
Franciscanessen afgerond. Deze is nu te zien via de link https://youtu.be/n-5gMiCdQ3A.  
Verder heeft Leo net voordat de voortuin van Tomado werd geruimd hiervan filmopnamen, zelfs met een 
drone, gemaakt. Helaas mochten wij niet meer het gebouw zelf binnen en moeten we dat tonen aan de 
hand van ons nog beschikbare foto’s. We verwachten verderop in maart hiervan een link te kunnen 
doorgeven. 

 

Tomado 
Hierbij een gedicht over Tomado geschreven in 1980 door Bert Adams, toen de financiele 
vooruitzichten voor Tomado er heel slecht voor stonden. Tomado ging in 1982 failliet. 
Bert Adams werkte indertijd bij Tomado. 
 

Tomado 
 

In de kranten heeft men kunnen lezen: 
Met Tomado gaat het heus niet goed. 
Iedereen is nu gewaarschuwd 
Maar verlies vooral toch niet de moed. 
      In ieders leven zijn er zaken 
      Die heus wel beter kunnen gaan. 
      Maar als alles loopt van ’n leien dakje 
      Is er ook niet veel meer aan. 
Ieder mens moet leren vechten 
Iets veroveren dat is kunst. 
Iets krijgen dat is heel gemakkelijk 
Daarom noemt men dat ook een gunst 
      Als eenieder nu zijn eigen steentje  
      Bijdraagt voor het Tomado werk 
      Zijn we er vast van verzekerd 
      Verrijst er geen Tomado zerk 
De tijd is moeilijk met veel problemen 
Daarvan is iedereen zich bewust 
Maar als we met zijn allen blijven duwen 
Komt toch weer het goudschip voor de kust. 
      Dus mensen niet blijven treuren 
      Allemaal de handjes uit de mouw 
      Hard werken en minder praten 
      Gelijk nu stoppen dat gemauw, 
Eén ding kan ik je nog wel beloven 
De zon zal schijnen vroeg of laat 
En bijna weet ik het ook zeker 
Dat over 100 jaar Tomado niet meer bestaat. 
      Bart Adams  17 juli 1980 
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