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LedenNieuwsBrief april 2021 / 4 

Beste leden, 
Helaas is er nog geen uitzicht op het weer mogen organiseren van openbare bijeenkomsten. 

Daarom richten we ons zoveel mogelijk op het herinrichten van onze organisatie en het 

ondersteunen van onze vrijwilligers in hun corona-harnas. Onze leden proberen we zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden van lopende zaken via deze LedenNieuwsBrief, onze Heem-EL 

en zonodig via de plaatselijke pers. Heeft u vragen, ideeën of verzoeken voor Heemkundige 

zaken stuur dan een mailtje naar info@janutenhoute.nl  

Wij hopen dat we na de zomervakantie weer ons activiteitenprogramma kunnen gaan uitvoeren 

en elkaar weer kunnen treffen.  

Nu even aandacht aan de activiteiten in onze ExpoRuimte aan het Burchtplein en het verder 

inrichten van de werkruimtes en de bunker aldaar. 

Wij wensen u allemaal Fijne Paasdagen en hou je haaks en blijf gezond! 

 

ExpoRuimte, Burchtplein 84. 
 
MSV Baroniespoor 
Momenteel kan men in de ExpoRuimte van de Heemkundekring aan het Burchtplein 84 weer 
genieten van de miniatuurspoorbanen van de MiniatuurSpoorVereniging Baroniespoor.  
Tot en met 15 april is de spoorbaan weer aanwezig.  
Daarna wordt de ExpoRuimte ingericht met kunstwerken van de Moeierboom. 
 
Ode aan de Moeierboom 
Vanaf 23 april worden op diverse plaatsen in Etten-Leur allerlei kunstwerken, die enige relatie met 
de Moeierboom hebben, tentoongesteld. Zo ook in de ExpoRuimte van de Heemkundekring. Maak 
je eigen creatie van de mooiste boom van Nederland. Doe mee en maak een tekening, gedicht, 
schilderij, collage of met een eigen techniek; zet jouw interpretatie van de Moeierboom op papier! 
 
Dit initiatief is genomen door ‘Atelier huisje 51’ in het Paulushofje bij het Streekmuseum. 
Een project van Werken en leren van GGz Breburg waar (creatief) talent ruimte krijgt. Wij nodigen 
iedereen uit Etten-Leur, jong en oud, van harte uit om mee te doen om een fantastische Ode aan 
de Moeierboom te maken. Tijdens de expositie van Baroniespoor kan je jouw werk inleveren in de 
ExpoRuimte van de Heemkundekring aan het Burchtplein 84 van woensdag tot en met zaterdag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. (Einddatum 14 april!) 
Maximumformaat papier is 30x 40 cm/ A3. Voorzien van; naam, e-mailadres en telefoonnummer. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar: atelierhuisje51@ggzbeburg.nl 
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Maak ook een scherpe foto van je werkstuk en stuur deze moeierboom@nieuwenobelaer.nl voor 

de digitale fotogalerij. Deze kunt u al bekijken via Digitale Galerij 'Ode aan de Moeierboom' 

(nieuwenobelaer.nl). Heb je een leuke (oude) foto van de Moeierboom of van een activiteit nabij de 

Moeierboom stuur deze dan naar prcommunicatie@janutenhoute.nl  

Wanneer de Coronaregels het toestaan is er vanaf 23 april een speurtocht in het Winkelcentrum.   

We gaan ervan uit dat er een akkoord komt met MVGM, de nieuwe beheerder van het Winkelcentrum         

Meer daarover later via een extra ledenbrief, onze website en DeBode en BNDeStem. 

 

 

 

 
De Moeierboom. Een impressie van FleurP 
 
 
 

Tomado 
Zoals jullie uit de pers hebben kunnen vernemen heeft onze Heemkundekring in samenspraak met 
het CuyperGenootschap en Erfgoedverenging Heemschut bezwaar aangetekend tegen het besluit 
van het College van onze gemeente Etten-Leur om enig onderdeel van het Tomadocomplex niet 
als gemeentelijk monument aan te wijzen.  
Wij proberen al vanaf november vorig jaar het eerder in 2014 en 2015 genomen besluit van het 
college om het oude gedeelte van het Tomadopand aan te wijzen als gemeentelijk monument 
alsnog uit te voeren. Overigens is de sloop van het gebouw al in gang gezet. 
 

  

https://www.nieuwenobelaer.nl/nieuws/ode-aan-de-moeierboom
https://www.nieuwenobelaer.nl/nieuws/ode-aan-de-moeierboom
mailto:prcommunicatie@janutenhoute.nl


  

                     

                             Heemkundekring  Jan uten Houte 

______________________________________________________________________________________________ 

Markt 53, 4875 CC   Etten – Leur                                         E-mail: prcommunicatie@janutenhoute.nl 
Tel.: 076 – 503 42 44                                                                                                                websites: www.janutenhoute.nl  

      IBAN: NL95 RABO 0115 276 637                                                                                                                      www.hetwithof.nl 
      ExpoRuimte / HeemHuis, Burchtplein 84, 4873 BN Etten-Leur                                 www.hetgeheugenvanettenenleur.nl 

 
Kapel Oderkerkpark. 
Zoals jullie wellicht in DeBode hebben gelezen wordt de kapel in het Oderkerkpark te koop 
aangeboden. We onderzoeken momenteel in samenspraak met BOEi of dat er voor ons als 
Heemkundekring kansen en mogelijkheden zijn om daarin ons HeemHuis onder te brengen. 
Wel jammer dat de gemeente niet voor deze openbare verkoop onze Heemkundekring hierover 
heeft geïnformeerd. 
 

 
Nieuwe eigenaar Winkelcentrum Wereldhave. 
Deze week ontvingen wij een brief waarin werd aangegeven dat het overdekte winkelcentrum op 
1 april (!) door Wereldhave is verkocht aan Unifore Real Estate en dat MVGM het beheer onder 
haar hoede gaat nemen. Wat voor gevolgen dit heeft voor de (tijdelijke) huisvesting van onze 
Heemkundekring aan het Burchtplein is nog niet duidelijk. We hopen de komende weken een 
gesprek aan te gaan met de nieuwe beheerder en met elkaar te bezien welke mogelijkheden er 
zijn in de nabije toekomst. 

 
Inrichten ExpoRuimte 
Wij hopen dat we nog geruime tijd gebruik kunnen maken van de winkelruimte aan het 
Burchtplein en hopen hierover binnen enkele weken hierin duidelijkheid te krijgen. 
Dat betekent dat wij onze planning voor het definitief inrichten van de werkplekken, het ruimen 
van de bunker en het herinrichten van het elektriciteitsnet, even opschorten. We gaan er wel 
vanuit dat de afspraken die met Wereldhave zijn gemaakt door de nieuwe eigenaar en beheerder 
worden overgenomen en gerespecteerd. 
Heb je interesse om hieraan straks mee te werken of wil je aan het werk in de ExpoRuimte meld je 
dan aan bij beheer@janutenhoute.nl.  
De werkruimtes zijn Coronaproof en kunnen binnen de huidige coronaregels worden gebruikt. In 
de bunker kan materiaal worden opgeslagen dat de werkgroepen nodig hebben voor het doen van 
hun cultuurhistorische werk.  
Zodra het is toegestaan willen we in kleine groepjes onze vrijwilligers bijpraten en met elkaar 
bezien hoe we onze leden op de hoogte kunnen houden van ons cultuurhistorische werk.  
Meerdere malen wordt de ExpoRuimte al ons HeemHuis genoemd. Dat geeft aan welke 
mogelijkheden onze vrijwilligers en leden zien in deze ruimte. Duimen dus!!! 
 

Drukkerijmuseum 
Via de link http://www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu/nieuwsbrief/nieuwsbrief-2021-02/  kan men de 
nieuwsbrief van het Drukkerijmuseum inzien. Bijzonder is het zilveren jubileum van Cees Smolders 
als vrijwilliger van het Drukkerijmuseum. Proficiat Cees! 
 

De Koerier 
Bijgevoegd treffen jullie als bijlage ‘De Koerier 88’ aan van Brabants Heem. Veel leesplezier. 
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met dank aan Rob Schrauwen. 

 

 

  

 


