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LedenNieuwsbrief november 2021 Herhuisvesting Heemkundekring  (later meer info) 

Beste mensen, zoals jullie weten zijn wij als Heemkundekring op zoek naar een definitieve huisvestiging 

van onze Heemkundekring. Dit komt onder andere door de herinrichtingsplannen van het Streekmuseum 

Etten+Leur en onze noodzaak voor het uitvoeren van onze heemkundige activiteiten op een geschikte 

plaats. Hoewel het Paulushofje onze voorkeur heeft verwachten wij dar er op redelijke termijn voor ons 

hierin onvoldoende ruimte is. 

We hebben onlangs hierover een overleg gehad met wethouder Ger de Weert en hem aangegeven over 

wat voor ruimtes wij minimaal moeten beschikken om onze gemeentelijke en cultuurhistorische 

werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Grofweg komt het er op neer dat wij de 

beschikbaarheid moeten hebben over zo’n 150 m2 vloeroppervlak voor onze werkruimtes en actieve 

opslag. Daarbij is niet opgenomen de noodzakelijke expositieruimte die we als Heemkundekring nodig 

hebben voor het delen van onze cultuurhistorische onderzoeken en tentoonstellingen. 

Daarom zijn we met diverse organisaties samenwerkingsverbanden aangegaan in de hoop dat we in de 

nabije toekomst een goed onderkomen voor onze Heemkundekring zeker kunnen stellen. Zoals jullie al 

weten zien we mogelijkheden in de nieuwe huisvesting van De Drempel aan de Dreef. 

Maar we kijken natuurlijk ook verder. Vandaar dat we de afgelopen tijd veel tijd hebben besteed aan het 

onderzoeken en invullen van de mogelijkheden voor het huisvesten van onze vereniging in het 

Oderkerkpark.  Hiervoor zijn we in contact getreden met Vrolijk Leven en andere organisaties die 

mogelijkheden zien voor het verlevendigen van het Oderkerkpark en het organiseren van activiteiten in 

de kapel aldaar en in de nieuwe gebouwen bij de kapel in het park. 

Dit idee is in samenspraak met betrokkenen zoals de eigenaar van Het Witte Paard, onze 

Heemkundekring, de Groene Kapel, het Gedenkpark (begraafplaats)  en Vrolijk Leven ontstaan.        Ons 

idee is om het park te verlevendigen door het herinrichten ervan, door het organiseren van diverse 

activiteiten niet alleen in het park maar ook in de kapel.  

Alvorens hiervoor een plan in te dienen bij de gemeente hebben wij de MonumentenWacht en Brabants 

Heem gevraagd onderzoek te doen naar de onderhoudssituatie van de kapel, is er een 

landschapsarchitect ingeschakeld om te bezien wat er in het park zou moeten worden veranderd om dit 

verder te verlevendigen. Conclusie is dat er nogal wat achterstallig onderhoud blijkt te zijn aan de kapel. 

Hetgeen nogal wat extra herstelkosten me zich mee zal brengen. Uiteraard is ons voorstel om de kapel 

weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen zowel buiten als binnen. Daarbij is ook het idee 

geopperd om de kapel beschikbaar te houden voor tentoonstellingen en activiteiten en aansluitend aan 

de kapel nieuwe gebouwen te realiseren waarin zowel de heemkundekring als andere organisaties 

gehuisvest kunnen worden en van daaruit het park kunnen verlevendigen. 
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Wij, als Heemkundekring, vinden dit een prachtige cultuurhistorische plaats voor onze huisvesting.  En 

zien daarbij heel veel mogelijkheden voor het verlevendigen van het park en de kapel. Bijzonder is dat 

inmiddels ook andere organisaties zoals De Nobelaer mogelijkheden zien in samenwerking met onze 

Groene Kapel. 

Wij hebben mede daarom ingestemd met het plan van Vrolijk Leven. Een plattegrond van het idee voor 

het herinrichten van het park en de omgeving van de kapel treft u hierbij aan. Uiteraard zullen wij u in de 

aanstaande ledenvergadering hierover nader informeren. Mogelijk is er dan ook al een besluit genomen 

door de gemeente over met wie men verder zal gaan. 

We houden u op  de hoogte 

Namens het bestuur 

Wim Buijs, secretaris 

 
Het ambitieplan op de vensterbank van het kantoor van wethouder Ger de Weert. 

Gebouwen D, heten nu nog het gastenhuis en Orangerie maar wanneer het plan door de gemeente wordt 

overgenomen krijgt het de naam HeemHuis Jan uten Houte en Orangerie De vier jaargetijden. 
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