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Beste leden,
Hierbij onze LedenNieuwsBrief van augustus en ook een beetje juli 2021.
Met daarin wat informatie over het succes van de Moeierboom Speurtocht.
Het herinrichten van onze ExpoRuimte in het winkelcentrum.
De voorbereidingen van de ‘open monumentendagen’ in september.
Ons naderende 75-jarige jubileum en de komende verenigingsactiviteiten.
Handtekeningenboek Opening Tomado 4 oktober 1954.
Speurtocht Moeierboom, Winkelcentrum.
Op 9 juni werd de Speurtocht Moeierboom door onze jeugdburgemeester Danu Acs en wethouder
Kees van Aert geopend. De Moeierboom-Speurtocht is zaterdag 10 juli beëindigd. Er zijn bijna
tweehonderd deelnameformulieren opgehaald en 121 ingeleverd. Inmiddels zijn de prijswinnaars
bekend en hebben zij hun prijs kunnen afhalen bij onze ExpoRuimte.
Graag bedanken wij de deelnemende ondernemers zoal BoMonT, SNS-Bank, HEMA, JanTit,
SprintPhoto, Brownies & DownieS, Hippe Ukkiez baby en kleuter, DisCus dierenspeciaalzaak,
BoekenVoordeel, Grol lederwaren en MVGM Asset Management Winkelcentrum.
Onze Moeierboom heeft weer goed in de schijnwerper gestaan.

Herinrichten ExpoRuimte
Onze werkgroep beheer is druk met het herinrichten en opsmukken van de ExpoRuimte aan het
Burchtplein 84. Inmiddels zijn de wanden bij de entree geverfd en zijn de kasten voor de
boekenverkoop heringericht. Francis Koster en Piet Vermunt hebben het beheer van onze Expo- en
werkruimte op zich genomen. Bijzonder is om te ervaren dat diverse vrijwilligers van onze
Heemkundekring aldaar de draad weer oppakken. Juist ook omdat er goede werkruimtes zijn die
Coronaproof zijn ingericht. Diverse tentoonstellingen worden momenteel voorbereid. We hopen
dat er op korte termijn weer gelegenheid is om deze in gezelschap te laten bezoeken.
Verder hebben we Jeugdland kunnen verrassen met diverse leuke attributen die we vorig jaar
hebben gekregen van het bedrijf Liner-Innovation. Deze gaan nu naar de deelnemertjes van
Jeugdland.
Elke woensdag- en zaterdagmiddag is onze ExpoRuimte geopend van 13.30 tot 16.30 uur en kan
men aldaar terecht voor het kopen van diverse boekwerken die door onze Heemkundekring in het
verleden zijn uitgegeven. Ook het boek van de Bisschopsmolen kan men daar kopen!
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Open Monumentendagen 2021
Onze werkgroep cultuurhistorische bebouwing is momenteel druk met het voorbereiden en
inrichten van het programma voor de Open Monumentendagen die op zaterdag 11 en zondag 12
september worden gehouden. Het landelijke Thema is dit jaar DIVERSITEIT& INCLUSIE.
Onder de slogan ‘Mijn monument is jouw monument’ wil de landelijke organisatie samen met de
meer dan 300 lokale comités een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met het bijzondere
Nederlands cultureel erfgoed. Dus ook in Etten en Leur. Dit gebeurt onder meer door specifieke
monumenten open te stellen of ruimte te bieden aan ‘andere’ perspectieven die onherroepelijk
verbonden zijn aan een monument of plek. Denk aan gebouwen met een religieus, maatschappelijk
of politiek karakter. Echter vanwege de beperkende Corona-maatregelen zijn de gebouwen zelf niet
binnen te bezoeken. Daarom wordt in samenwerking met de gemeente en op aangeven van onze
werkgroep door Leo Dekkers een documentaire samengesteld over monumentale gebouwen op de
Leur en in Etten die enige relatie hebben met het thema.
Meer informatie tezijnertijd op onze website en op www.openmonumentendag.nl
Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan het bespelen van een klokkenspel of carillon dat
onlangs is toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. De zogenaamde
beiaardcultuur werd door de Klokkenspel Vereniging (NKV) voorgedragen.
Volgens de NKV is Nederland met 186 handbespeelde klokken wereldrecordhouder. Een beiaard of
carillon of klokkenspel is een met een klavier bespeelbaar muziekinstrument, dat vaak bestaat uit
meerdere series klokken. Het instrument ontstond in de Lage Landen in de zestiende eeuw.
Zo ook onze beiaard in de toren van de VanGoghKerk. Zowel Michel Gottmer als Jan-Sjoerd van der
Vaart zullen tijdens deze dagen het beiaard bespelen en in de VanGoghKerk en het Trouwkerkje de
Zeemans-orgels bespelen. Meer informatie daarover volgt later.

Vrijwilliger worden?
Zoals wellicht bij u bekend bestaat het werk van de heemkundekring uit het onderzoeken en
ontsluiten van informatie betreffende het materiële en immateriële cultuurerfgoed van het eigen
heem. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door onze vrijwilligers en zij zijn ook lid van onze
vereniging. Veel van deze werkzaamheden worden individueel of in groepsverband uitgevoerd,
thuis of in het HeemHuis dat tijdelijk is ondergebracht in het winkelcentrum aan het Burchtplein 84.
De huidige werkgroep zijn o.a.: archieven; bibliotheek, collectie beheer; presentatie en verkoop;
tentoonstellingen, archeologie; begraafplaatsen; bouwwerken; monumenten; straatnamen; dialect;
genealogie; historisch onderzoek; publicaties (schrijvers); en ICT beheer. Voor nadere informatie
kan je je laten informeren door onze werkgroep coördinator Jos Buijs
werkgroepen@janutenhoute.nl of telefonisch 0657348006.

Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar
Volgend jaar bestaat onze heemkundekring 75 jaar en is daarmee een van de oudste
heemkundekringen in ons land. Onze schrijversgroep is druk met het inrichten van het Albastenboekwerk. 11 mei volgend jaar hopen met u allen dit bijzondere jubileum te mogen vieren.
Vooruitlopend daarop proberen we van lieverlede onze vrijwilligersactiviteiten, rekening houdende
met de Coronamaatregelen weer op te starten.
Tevens bezien we of dat we voor onze leden weer een lezing, excursie of uitstapje kunnen
organiseren. We hopen medio september een concreet programma te kunnen presenteren.

Heemkundekring Jan uten Houte
Handtekeningenboek receptie Opening Tomado 4 oktober 1955
Onlangs mochten wij het receptieboek van de opening van het Tomadogebouw in Etten in
ontvangst nemen. Heel bijzonder omdat het boek werd overhandigd door de voormalige
directiesecretaresse Willy van Eijck en Ben van der Togt zoon van een van de oprichters en directeur
van Tomado Jan van der Togt. Zij waren via Ad Kanters met onze Heemkundekring in contact
gekomen! Het bedrijf werd in 1923 te Dordrecht opgericht.
Tomado staat voor Van der Togt Massa Artikelen Dordrecht. (Zie foto 1)
In het receptieboek met 97 pagina’s staan liefst 775 handtekeningen van allerlei bestuurders en
ondernemers, werknemers, burgemeesters, kapelaan, brandweer etc..
Waaronder hele bijzondere zoals die van Ossip Zadkine en die van Prins Bernhard. (zie foto 2)
De productievestiging te Etten en Leur was indertijd een schepping van architect Hugo Maaskant,
omringd door tuinen van tuinarchitect Mien Ruys. Boven de entreeluifel bevond zich een sculptuur
van Ossip Zadkine. (zie foto 3)
Omdat het gebouw bij de verkoop aan de gemeente toch niet als monumentaal pand werd
aangemerkt is een van de meest bijzondere culturele industriële gebouwen in onze gemeente nu
bijna gesloopt. (zie foto 4)
Nog even terugkijken? Ga dan naar de NTR/VPRO-serie over de jaren zestig, alweer 5 jaar geleden,
begin 2016. ‘Onderste boven in de jaren zestig’.
https://www.npostart.nl/ondersteboven-nederland-in-de-jaren-60/19-03-2016/VPWON_1246644
en naar https://archief.ntr.nl/jarenzestig/ . (Met dank aan Hans Bartels)

Foto 1
Van links naar rechts: Ad Kanters, Willy van Eijck, Ben van der Togt, Krijn ten Hove (op de rug) en Piet Paantjens.
______________________________________________________________________________________________
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

De eerste pagina van
het receptieboek met
daarop een tekening en
handtekening van
Ossip Zadkine

In het boekwerk staan
liefst 775
handtekeningen.
Binnenkort te zien in de
ExpoRuimte!
Foto 2

Foto 3a
Het Tomadogebouw vlak na de opening.

Foto 3b
Industrieel erfgoed!
augustus 2021.
Zicht vanuit de Heistraat.
Bijna GESLOOPT!
Foto 4
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