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LedenNieuwsbrief december 2021 (1)  

Willy Coppens, beëindigen activiteiten HKK 
Enige tijd geleden heeft Willy Coppens-Buijs ons geïnformeerd over het beëindigen van haar activiteiten voor 

onze Heemkundekring en het Streekmuseum. Op 26 november hebben we in beperkt gezelschap haar kunnen 

bedanken voor haar inzet voor het culturele erfgoed van onze gemeente. 

Willy was gedurende 35 jaar actief in en 

voor onze vereniging en Heemkundig 

Streekmuseum Jan uten Houte. 

Haar overleden echtgenoot Piet Coppens 

was er al vijf jaar actief. 

 

In 1986 werd Willy mede actief bij de 
Heemkundekring en Streekmuseum Jan 
uten Houte waar ze ook nog heeft 
meegewerkt om het museum de status 
geregistreerd museum te verwerven. 
Dat lukte in 2005! 
 

Na het overlijden van haar man in 2002 

kwam Willy in het bestuur van onze 

Heemkundekring en het Streekmuseum. 

Naast haar bestuurslidmaatschap was 
Willy actief op tal van andere vlakken. Ze 
werkte ook mee aan fietstochten, 
voorjaaruitstapjes, exposities, 
registraties, collectie beheer.  
Willy was ook zeer actief in het 
onderhouden van de sociale contacten 
met de leden bij jubilea, ziekte en 
overlijden!  
 
Ook regelmatig bezocht ze de 
bijeenkomsten van het Brabants Heem 
waarvoor ze het Zilveren Draaginsigne 
mocht ontvangen. 

Wim Buijs overhandigt Willy een bedankboeket namens de Heemkundekring 

Willy bedankt voor al jouw werk als bestuurder en vrijwilliger. Wij hopen in onze eerstvolgende 

ledenvergadering hieraan nog eens extra aandacht te kunnen besteden.   
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Groene Kapel en Groen Hart / Oderkerkpark / Huisvesting 
Hoewel de laatste gesprekken nog niet zijn gevoerd is het wel duidelijk dat de kansen voor een definitieve 

huisvesting in het Oderkerkpark niet al te groot meer zijn. In het overleg dat wij woensdag 8 december met de 

familie Van Dijk hadden werd door hen duidelijk aangegeven dat er geen plaats is voor huisvesting van onze 

Heemkundekring in de Kapel. Wel mogen wij daar onder andere tentoonstellingen organiseren.  

Met veel enthousiasme hebben wij meegewerkt aan de invulling van een ambitieplan tot verlevendiging van het 

Oderkerkpark en een intensief gebruik van de Groene Kapel in het Groene Hart. 

Teleurgesteld maar zeker niet verslagen zullen wij onze zoektocht naar een definitieve huisvesting blijven 

voortzetten. Samenwerking met andere partijen om ons doel te bereiken is onontbeerlijk en zullen ons daarvoor 

dan ook blijven inzetten. Wie weet heeft het komende jubileumjaar 2022 wel iets moois in beeld en kunnen wij 

onze aandacht weer volledig gaan richten op het wel en wee van het cultuurhistorische erfgoed van Etten-Leur. 

 

Afgelasten ALV 

De voorbereidingen van de ALV op 15 december 2021 waren volop bezig maar zijn door de vernieuwde Covid 19 

maatregelingen weer op hold gezet. Op dit moment overwegen we nog de mogelijkheden om in januari alsnog 

een algemene ledenvergadering te kunnen houden. Lukt dat ook niet dan zullen wij een schriftelijke vergadering 

organiseren zodat de formele zaken afgehandeld kunnen worden. 

Een afzonderlijke LedenNieuwsbrief met informatie over de jaarrekening, jaarverslag etc. volgt zeer binnenkort. 

 

JUMBO-Boek 
Tussen Kerst en Nieuwjaar verschijnt het unieke JUMBO-Boek over de Cultuurhistorie van Etten en Leur. 

Net voor Nieuwjaar wordt het eerste boek uitgereikt en zijn er in de JUMBO-winkels op de Leur en in Etten 

cultuurhistorische elementen van onze Heemkundekring neergezet om de aandacht van onze EttenLeurenaren 

te richten op het cultuurhistorisch erfgoed van onze gemeente en op het boekwerk. 

Door de schrijverswerkgroep en de fotowerkgroep is keihard gewerkt aan het inhoudelijk vormgeven van het 

erfgoedboek ‘Etten en Leur in historische beelden bijeengebracht’ dat gedurende acht weken gratis kan worden 

verkregen bij de Jumbo-winkels in onze gemeente. De plaatjes kan men verzamelen en in het boek plakken. 

Begin volgend jaar organiseren wij bijeenkomsten voor het ruilen van de plaatjes. Zodat straks iedereen een 

compleet boekwerk heeft van de cultuurhistorie van onze gemeente. 

 

Lourdes op televisie. 
Volgende week dinsdag, 21 december komt die Franstalige documentaire over Lourdes op televisie, op NPO 2, 

om 22.55 uur. Hij is ook op Canvas te zien, Tweede Kerstdag, om 21.50 uur.  

 

Tentoonstellingen in voorbereiding 
Momenteel hebben we diverse tentoonstellingen in voorbereiding. Zoals die van Jan van de Brink met een 

vertraging van twee jaar, een tentoonstelling en lezing van en over Suze Robertson en een tentoonstelling van 

kunstwerken van Huijbreghs en ook de Carnaval komt er weer aan! 

 
Tentoonstelling Jan van de Brink  
Deze tentoonstelling zal hoogstwaarschijnlijk in mei worden geopend in het Drukkerijmuseum. Vanwege de 

coronapandemie was het niet mogelijk deze tentoonstelling 100 jaar na de geboorte van Jan van de Brink in te 

richten. Meer hierover in onze nieuwsbrief van januari 2022. 
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Tentoonstelling Suze Robertson 
In de week van 17 oktober 2022 zal een tentoonstelling worden ingericht in het Trouwkerkje met werken van 
Suze Robertson. Ook zal er een lezing worden gehouden over haar historie en haar werken. Suze Robertson 
woonde ruim drie jaar op de Leur in het huis van Hendrik Dolk, suikerdirecteur, aan de Lange Brugstraat 20. In 
die tijd schilderde Suze diverse portretten van haar kindermeisje Petronella (Pietje) Prins. Zie hieronder. 

 

 
 
Tentoonstelling  Wilhelmus Huijbreghs 

Schilder Wilhelmus Cornelis Huijbreghs 
geboren 12 mei 1885 op de Leur en overleden 
in 1957.  
Hij had zijn atelier midden in het centrum van 
Breda aan de Poolseweg. 
Willem was een levensgenieter en betaalde 
nogal eens zijn drankjes in het café met zijn 
schilderwerk. 
 
Wij hebben van een van zijn nazaten, die in 
Den Helder woont, diverse kunstwerken 
gekregen. 
Deze worden tentoongesteld in onze 
ExpoRuimte zodra het weer is toegestaan om 
onbeperkt bezoekers te mogen ontvangen. 
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Overlijden Nora van den Broek 
Vrijdagmorgen 17 december werden we opgeschrikt door het bericht dat Nora van den Broek in haar slaap was 
overleden. Nora was ernstig ziek en herstel was niet meer te verwachten. Maar toch, hoop doet leven! 
Nora was binnen onze Heemkundekring en het Streekmuseum een van de motors op het gebied van 
digitaliseren materieel en immaterieel erfgoed. Nora was ook diegene die de website 
www.hetgeheugenvanettenenleur.nl inrichtte en onderhield. Wij verliezen met haar een vrijwilligersmotor. 
Zodra we meer informatie hebben over de uitvaart en de mogelijkheden om afscheid van haar te nemen zullen 
we dat doorgeven. Uiteraard zullen we binnenkort terugblikken in een artikel over het zorgzame werk binnen 
onze vereniging en bezien we welke mogelijkheden er nog zijn om in kleine groepen terug te blikken. 
 
Naamgeving ruimtes De Nobelaer 
De Nobelaer gaat de komende maanden verhuizen naar de Parklaan. In het nieuwe gebouw zijn16 publieke 

ruimtes, die elk een naam moeten krijgen. Directeur Hilda Vliegenthart zou graag andere namen aan deze 

ruimtes geven dan Grote zaal, Muzieklokaal 1, en dergelijke.  

Zij wil graag met de namen het cultureel erfgoed van Etten-Leur benoemen en zij heeft daarom de hulp van 

onze heemkundekring ingeroepen. Er zijn al wat ideeën aangedragen, maar in januari willen we graag met nog 

meer goede ideeën aankomen bij De Nobelaer. Wie nog suggesties heeft kan deze doorsturen aan Maarten 

Bicknese die alles verzamelt: mjbicknese26@gmail.com . 

 
 

 

Fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond Nieuwjaar 
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