
Programma Open Monumentendagen 
Etten-Leur 
 

Op 11 & 12 september zijn de BankGiro Loterij Open Monumentendagen. Dagen die, als gevolg van 

de Covid-19 richtlijnen, een Hybride invulling hebben gekregen. Ondanks de beperkingen is het de 

werkgroep Materieel Cultureel Erfgoed van de Heemkundekring Jan uten Houte gelukt om, samen 

met diverse organisaties, een programma op te stellen die uitgebreid aandacht te besteed aan het 

prachtige culturele erfgoed van Etten-Leur. Thema van de Open Monumentendagen is dit jaar 

‘Inclusie’. 

 

Vanwege de richtlijnen is het ondoenlijk om alle monumenten open te stellen voor het publiek. In 

samenspraak met de gemeente Etten-Leur is besloten om een documentaire samen te stellen met 

als thema ‘mijn monument is jouw monument’. De documentaire, die is samengesteld door Leo 

Dekkers, gaat over de monumenten over de in Etten-Leur aanwezige monumentale gebouwen die 

een relatie hebben tot het thema. Denk hierbij aan zoals de Van Gogh Kerk, het Oude Raadhuis, de 

dokterswoning De Linden, Het Paulushofje, de Lambertuskerk, de Bisschopsmolen en Het Witte 

Paard in het centrum van Etten-Leur en de Zeepziederij De Ster, tegenwoordig restaurant HavenHuis, 

Molen De Lelie, de Zwartenbergse molen, het Trouwkerkje, de Protestante begraafplaats en de 

voormalige Paardentramhalte in Etten-Leur noord. 

De documentaire is te zien in zowel het Streekmuseum Etten+Leur (in het Paulushofje) als het 

Drukkerijmuseum (Leeuwerik 8). Beide musea zijn zaterdag 11 en zondag 12 september van 11.00 tot 

17.00 uur gratis te bezoeken. Op zaterdag is de documentaire in de VanGoghKerk te zien. 

Jan-Sjoerd van der Vaart verzorgt op de Open Monumentendagen diverse bespelingen van de 

beiaard in de toren van de Van Gogh Kerk, de orgelkring bespeelt die dagen de Zeemans-orgels in het 

Trouwkerkje op de Leur en het orgel in de van Gogh Kerk. De orgelspellen kunnen zowel in het 

Trouwkerkje als de Van Gogh Kerk zittend worden beluisterd op stoelen die op de vereiste afstand 

zijn geplaatst. 

In het Paulushofje is er diverse malen een optreden van het koor ‘Ex Ligno’ op zaterdag- en 

zondagmiddag. Zanggroep Ex Ligno is een 15 mensen groot zanggezelschap, dat ontstaan is 

binnen de sfeer van het 17de-eeuwse Paulushofje. Het repertoire is dan ook niet jonger dan 

het Paulushofje. Allerlei liedjes uit de Middeleeuwen tot en met Renaissance zijn uitgekozen 

om in gepaste kledij driestemmig te zingen. Het zijn liedjes met romantische, moraliserende 

en ondeugende teksten, echt om omstanders te vermaken en mee te laten leven in 

liefdesverdriet en liefdesgeluk. Onder leiding van Dieneke Bicknese – de Rhoter brengt Ex 

Ligno de eeuwenoude sfeer van markten en pleinen weer tot leven. 

  



Programma 

Hoewel niet alle monumenten te bezoeken zijn op de Open Monumentendagen zijn er bij enkele 

historische locaties toch activiteiten. Let wel dit zijn de enige locaties, buiten het Streekmuseum en 

het Drukkerijmuseum, waar publiek welkom is. 

De Van Gogh Kerk: is op zaterdag 11 september geopend. Op zondag 12 september kan men de Van 

Gogh Kerk alleen bezoeken voor de orgelconcerten en om de documentaire te bekijken.  

Het Witte Paard en Het HavenHuis: Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen kan men een 

OpenMonumentenbakske-met doen bij Het Witte Paard (Oude Bredaseweg) en het 

HavenHuis(Geerkade). 

Bisschopsmolen: Op zaterdag en zondag is de Bisschopsmolen aan de Bisschopsmolenstraat geopend 

Molen De Lelie: molen De Lelie (Geerkade) is alleen op zaterdag geopend. 

De beiaard bespelingen zijn op zaterdag om 09.30, 11.00, 13.30 en 15.30 en op zondag om 13.30 en 

15.30 uur en duren steeds ongeveer een half uur. Aangeraden wordt hieraan te luisteren op de 

terrassen aan de Markt en het Raadhuisplein.  

Het Zeemans-orgel wordt bespeeld in het Trouwkerkje op zaterdag om 13.00 en 14.30 uur en in de 

Van Gogh Kerk op zondag om 14.00 en 15.00 uur. 

Zanggroep Ex Ligno: Diverse optredens op zaterdag- en zondagmiddag in Het Paulushofje. 

Uitgebreidere informatie over de Monumenten en de Open Monumentendagen in Etten-Leur kan 

men vinden op de website www.janutenhoute.nl 

 

Meer informatie kan worden verkregen bij  

Julia Bakker / grand@ziggo.nl of bij  

Piet Paantjens / voorzitter@janutenhoute.nl  
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