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LedenNieuwsBrief mei 2021 / 5 

Beste leden, 

Vanwege onvoorziene technische omstandigheden ontvangt u deze 

LedenNieuwsBrief later dan voorzien. Aardige bijkomstigheid is dat we 

u nu heel actueel kunnen berichten over onze deelname aan het Prins 

Bernhard Cultuurfonds. Op de volgende pagina treft u hierover alle 

informatie aan. Door te klikken op de blauwe tekst komt u op de 

website van de Anjeractie terecht en kunt u uw donatie overmaken. 

Alles wat ten gunste van onze Heemkundekring wordt gedoneerd komt 

uiteindelijk op onze rekening terecht. Dus doneer voor ons!!! 
 

Verder treffen jullie informatie aan over de Speurtocht naar de Moeierboom in het 

Winkelcentrum. En over de tentoonstelling van de diverse kunstwerken over de Moeierboom. 

De tentoonstelling in onze ExpoRuimte blijft tot begin juli te bezichtigen. 

Inmiddels heeft u waarschijnlijk alweer de nummer 10 van ons kwartaalblad HEEM-EL bij u in de 

bus aangetroffen. Weer een prachtig blad met zeer veel cultuurhistorische informatie.  

Redactie en schrijvers BEDANKT!  

 

Als bestuur kijken we vooruit naar augustus en zijn alweer heel voorzichtig een 

activiteitenplanning aan het inrichten. We hopen dat we in september onze activiteiten zonder 

beperkingen kunnen houden en overleggen momenteel met de presentatoren van de diverse 

afgelaste lezingen om te bezien welke mogelijkheden er voor hen zijn in het vierde kwartaal van 

dit jaar. Zo gaan we ook proberen onze ‘Heemreis 75 jaar Bevrijd’ alsnog te realiseren. 

In de volgende nieuwsbrief meer informatie daarover. 

 

We proberen nu een werkgroep ‘Beheer ExpoRuimte en Tentoonstellingen’ in te richten en 

hopen zodra dit is toegestaan hiermee werkruimte en ontmoetingsruimtes voor onze 

vrijwilligers en leden een definitievere vorm te kunnen geven aan het Burchtplein. 

Tot slot bedanken we Dolf d’Haens en Jos van de Maagdenberg voor hun inzet voor onze 

Heemkundekring. In het bijzonder voor het bezorgen van onze Heemkundepost en bladen.  
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Van 28 mei tot en met 5 juni doet onze Heemkundekring Jan uten Houte mee aan de jaarlijkse actie van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal collecteren 1182 organisatie in het hele land om geld op te 

halen voor lokale cultuur en natuur. De collecte is dit jaar voor de tweede keer mobiel, via appjes, 

mailtjes en social media. De opbrengst van de actie is voor de organisaties die actievoeren. 

Heemkundekring Jan uten Houte (HKK Jan uten Houte) voert actie voor cultuurhistorisch onderzoek, en 

bewaart en ontsluit informatie over (im)materieel cultureel erfgoed van haar eigen heem en gemeente. 

Uw steun is welkom!  

Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. Het is de oudste collecte van 

Nederland. Ieder jaar collecteren honderden organisaties voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. 

Vorig jaar is de actie voor het eerst mobiel georganiseerd: geen bussen en collectanten meer langs de deur. 

Het Cultuurfonds gaat op diezelfde voet verder. Het is veiliger voor de collectant én makkelijker voor de 

organisatie. Er is nog steeds grote noodzaak om lokale cultuurorganisaties te steunen.  

Vandaar dat het Cultuurfonds de hele netto opbrengst weer teruggeeft aan de organisaties die collecteren.  

De mobiele collecte is van start! 

Overal in het land halen cultuur- en natuurorganisaties deze week geld op. Zo 

kunnen we als het straks weer kan, het land verblijden met mooie nieuwe dingen. 

  

Wij doen ook mee. Fijn dat we op je hulp kunnen rekenen. De héle netto-

opbrengst is voor ons dus als we allemaal ons best doen en 10 of 20 

contactpersonen benaderen, kunnen we veel bereiken. 

  

In het bericht naar jouw contactpersonen, schrijven we HKK Jan uten Houte 

onderzoekt, bewaart en ontsluit informatie over materieel en immaterieel cultureel 

erfgoed van haar eigen heem. Uw steun is welkom! 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds   Ctrl + Klikken! 

Ga via de link hierboven naar de website en doneer via het  

Oranjebalkje ‘DONEER ZELF’ naar uw bank en maak uw gift over.  

Dit bedrag komt automatisch bij onze Heemkundekring terecht. Het bedrag dat u 

doneert komt via het Cultuurfonds op onze rekening terecht. BEDANKT!  

https://cultuurfonds.gift/c/collecte?p=44238250
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Speurtocht Moeierboom, Winkelcentrum. 

De speurtocht naar de Moeierboom in het Winkelcentrum wordt op woensdagmiddag 9 juni 
geopende door onze burgemeester en de jeugdburgemeester. 
Vanaf 9 juni kan in onze ExpoRuimte een formulier voor het invullen van de oplossing van de 
Speurtocht van de Moeierboom worden opgehaald. Kinderen kunnen het formulier met pen 
meenemen en krijgen bij afgeven van hun formulier een leuke attentie. 
De openingstijden van deze ExpoRuimte zijn in ieder geval woensdagmiddag en zaterdagmiddag 
van 14.00 tot 17.00 uur. De speurtocht kan tot en met zaterdag 10 juli worden gelopen! 
 

Ode aan de Moeierboom 
Tot 5 juni zijn op diverse plaatsen in Etten-Leur allerlei kunstwerken, die enige relatie met de 
Moeierboom hebben, tentoongesteld. Zo ook in de ExpoRuimte van de Heemkundekring.  
De routebeschrijving kan worden gefotografeerd bij onze ExpoRuimte. Deze routebeschrijvingen 
kunnen ook worden opgehaald bij de CityShop aan Markt 4.’ 
De tentoonstelling in onze ExpoRuimte blijft to t en met 10 juli daar staan! 
 

Tomado 
Zoals jullie kunnen zien is de sloop van de Tomado definitief en wordt dit bijzondere 
cultuurhistorische erfgoed van de Etten-Leurse kaart verwijderd. Voor ons als Heemkundekring 
om ons extra te gaan inzetten voor het inrichten van een brede Erfgoedverordening van onze 
gemeente. We hopen dat hiermee toekomstige cultuurhistorische missers worden voorkomen. 
Werk aan de winkel dus. 
 

                 Dolf en Jos bedankt voor jullie bezorgerswerk!! 
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Hieronder diverse links naar allerlei Erfgoedinformatie. 

 

 

Ga via Ctrl+ klikken voor koppeling naar 

https://rampjaarherdenking.nl/wp-content/uploads/2021/05/Nieuwsbrief_nr_13_mei_2021.pdf 

 

 

Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - april 2021 

 
Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - april 2021 - Erfgoed Brabant 

 

Crtl.+klikken voor koppeling 
 

Ga via Ctrl+ klikken voor koppeling naar   

4-5 mei 2021 (mondriaanfonds.nl) 

 

https://rampjaarherdenking.nl/wp-content/uploads/2021/05/Nieuwsbrief_nr_13_mei_2021.pdf
https://www.erfgoedbrabant.nl/archief-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-april-2021/
https://www.mondriaanfonds.nl/nieuwsbrief/4-en-5-mei-2021/?view-online
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Nog een Nieuwsbrief nu van Brabants Erfgoed! 

Opnieuw op het blauwe gedeelte Crtl.+klikken voor de koppeling. 

Nieuwsbrief 77 | Brabants Erfgoed (mailchi.mp)      

 

Nieuwsbrief 78 kunnen we nog niet linken. Geïnteresseerd in deze nieuwsbrieven van Brabants 

Erfgoed? Meldt u dan aan via Erfgoed Brabant (list-manage.com) 

en nog een: 

Oranjeboom Nieuwsflits (email-provider.nl) 

De Oranjeboom 
deoranjeboom.nl 
De Oranjeboom is opgericht in 1948. De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van 
Breda onderzoekt, beschrijft en vertelt de geschiedenis van de Baronie van Breda. Elk jaar wordt er 
een jaarboek uitgebracht en worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en excursies. 

 

Museumtijdschrift 4 - 2021 - Museumtijdschrift 
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Nieuwsbrieven Heerma van Voss website: 

Hieronder de nieuwsbrieven die we ontvingen van de websitebeheerder van www.HeermavanVoss.nl 

Deze kunnen ook via de link Nieuws – S.C.J. Heerma van Voss  en opnieuw Ctrl + klikken worden gelezen. 

Met dank aan Arie de Bruin. 

Nieuwsbrief 8 (31 maart 2021) 

Hartelijk dank 

Dankbaar zijn wij voor het extra erfgoed dat Jan van Meer stuurde na plaatsing van het boek 

“Herdenking 1949 (40 jaar)”. Uit het levensverhaal van zijn vader stuurde hij een passage over 

de dag van de herdenking. Zijn vader was daarbij betrokken als ambtenaar van de gemeente 

Etten-Leur. Het verhaal is toegevoegd als hoofdstuk 6 in genoemd boek. Ook stuurde Jan een 

boeiende aanvulling op het verhaal over “de moord op de Kadijk” in 1918. Het verhaal is eerder 

uitgebreid beschreven door Cor Kerstens en Ton v.d. Wijngaard en was – in korte samenvatting 

– al gepubliceerd in “Suiker: de basis voor vliegen (1 van 3)”. Jan stuurde extra informatie over 

degene die de moord pleegde. Deze man werkte als controlerend Rijksambtenaar bij een 

suikerfabriek te Zevenbergen. Hij vermoordde iemand die timmerman was bij de suikerfabriek 

van Heerma van Voss bij Leur. De aanvullingen van Jan zijn toegevoegd bij de reeds opgenomen 

korte samenvatting. 

NIEUW toegevoegd op de website 

Deze keer twee dunne boekjes, over allerlei losse onderwerpjes. Misschien is er iets herkenbaar, 

omdat het allemaal nog niet zo heel lang geleden gebeurde of gepubliceerd werd. 

In deel 9: De eerste vlucht blijft levend. 

In deel 10: Luchtvaartplannen en -daden. 

Met veel dank aan allen die bijdragen leverden aan deze boekjes. 

 

Nieuwsbrief 9 (16 april 2021) 

NIEUW toegevoegd op de website 

In deel 8: Vliegtuigen in tunnels. 

Hartelijk dank 

Voor het (her)gebruik van documentatie en foto’s in deze serie publicaties gaf Sjaak Jansen 

toestemming. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Erfgoed is er om bewaard en getoond te 

worden. Sjaak ondersteunt deze gedachte ten volle. 

 

http://www.heermavanvoss.nl/
https://heermavanvoss.nl/nieuws/
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Nieuwsbrief 10 (12 mei 2021) 

NIEUW toegevoegd op de website 

In deel 7: Herinneringen in straten. 

In deel 8: Bijzondere activiteiten in de lucht. 

Het boekje “Herinneringen in straten” komt beschikbaar op een zeer toepasselijk moment. 

Momenteel worden diverse huizen gesloopt in twee straten die aan de orde komen: de Heerma 

van Vossstraat en de Van ’t Hoffstraat. Van dit boekje komt dus vast en zeker een iets 

uitgebreidere versie beschikbaar, met foto’s van nieuwe huizen in deze straten. Behalve straten 

en plantsoenen komt ook kunst aan bod. Hopelijk mogen wij u verrassen. 

De inhoud van “Bijzondere activiteiten in de lucht” is grotendeels gebaseerd op documenten in 

het archief van de gemeente Etten-Leur. Maar ook van diverse personen zijn bijdragen 

opgenomen, waarbij ik speciaal luchtvaartspecialist Herman Dekker moet en wil noemen. Wij 

zijn hem en de anderen zeer dankbaar voor de bruikbare informatie. 

Oproep 

Vooral het boekje “Herinneringen in straten” kan naar onze mening nog vergaand uitgebreid 

en/of verbeterd worden met gegevens en foto’s die nog niet beschikbaar zijn bij de 

Heemkundekring. Vindt u het leuk om te helpen erfgoed cq. herinneringen te bewaren, schroom 

dan niet om contact op te nemen. Dat kan bijv. met Arie de Bruin: a.de.bruin07@freeler.nl of 

met één van de bestuursleden van de Heemkundekring of via info@janutenhoute.nl. 

 

 

Bijgevoegd een bijlage van ‘MAGAZIJN’ een uitgave van het Platform 

Rampjaarherdenking.  

Voor nog meer links ga naar onze website www.janutenhoute.nl 

Veel leesplezier. 
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