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LedenNieuwsbrief januari 2022 (1)  

Beste Heemkundekring-leden vanwege allerlei omstandigheden hebben wij niet eerder 

een LedenNieuwsBrief kunnen samenstellen. Hierbij weer een update van onze 

activiteiten en verenigingszaken. Wij sturen u binnenkort nog een extra nieuwsbrief  met 

allerlei informatie over verenigingszaken en onze financiele situatie enzo, als info voor 

onze ALV die wij toch op korte termijn hopen te kunnen organiseren. 

 

JUMBO-Boek van Etten en Leur naar Etten-Leur! 
Op 5 januari is het unieke JUMBO-Boek over de Cultuurhistorie van Etten en Leur ten doop gehouden.  

De vrijdag daarna kregen wij het boek aangeboden en hebben we met Jeffrey Pagie afgesproken dat we ergens in 

maart met hen de ruilbijeenkomsten gaan organiseren. De JUMBO-actie loopt tot en met 1 maart. 

In de JUMBO-winkels op de Leur en in Etten is het boekwerk gratis te verkrijgen. Bij besteding van elke tien euro 

ontvangt men 4 plakplaatjes voor het historische boekwerk. Er zijn liefst achtduizend boekwerken en bijna twee 

miljoen plaatjes gedrukt. Om het boek te completeren heeft men 230 plaatjes nodig.  

Uiteraard kan men de dubbele plaatjes al voor de ruildagen met anderen delen en ruilen. 

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

erfgoedboek ‘Etten en Leur in historische beelden bijeengebracht’.  

Graag noemen wij hen even: Krijn ten Hove, Boy Hendrikx, Bernhard Koevoets, Maarten Bicknese, Jan van den 

Berg, Rob Schrauwen, Ad Kanters, Frans Passier, Jos Buijs, Jos Hendrickx, Anton van Dorst, Arie de Bruin, Dolf 

d'Haens, René Konings, Cor Kerstens, Jan van Meer en Jos Martens. Mannen Bedankt!!!  

Met deze link kan men het artikel in BNDeStem lezen:   https://www.bndestem.nl/etten-leur/historische-plaatjes-

sparen-van-je-woonplaats-is-een-ongekend-succes-ze-vliegen-de-deur-uit~a824abe2/ 

en met deze link het artikel in DeBode:   https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/352460/historische-

spaaractie-over-etten-leur-verzamel-230-plaatjes-bi  
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Maarten Bicknese (l) en Bernhard Koevoets nemen het bijzondere boekwerk in ontvangst van Jeffrey Pagie. 

 

 
Van Etten en Leur naar Etten-Leur in 230 plaatjes! Bernhard Koevoets wijst ons de weg!! 
 
Tot en met 1 maart nog te verkrijgen bij de Jumbo aan de Geerkade op de Leur en op de Kerkwerve in Etten! 
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Activiteiten 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! 

Zoals het er nu naar uitziet zal de tentoonstelling van Jan van de Brink begin mei worden geopend in het 

Nederlands Drukkerijmuseum. Ook zal er een boekwerk van Jan van de Brink beschikbaar komen. Meer informatie 

hierover in de nieuwsbrief van maart (3). 

De tentoonstelling en lezing van en over Suze Robertson zal in de week van 17 oktober worden geopend in het 

Trouwkerkje en zal er tevens een lezing over haar achtergrond worden gehouden. 

De tentoonstelling van Huijbrechts zal in onze ExpoRuimte worden ingericht. 

 

Doorlopende Activiteiten 
Ook in voorbereiding hebben we het heropstarten van onze reguliere activiteiten. Geruststellend is dat onze 

biebwerkgroep en onze schrijversgroep weer druk aan het werk zijn. Zo zal binnenkort onze Jubileumuitgave van 

Heem-EL verschijnen en is er weer vaart gezet in het vormgeven van ons Monumentenboek. 

Ook onze werkgroep straatnaamgeving is weer druk en heeft een voorstel gedaan voor de naamgeving van de weg 

die aansluit aan de Tamboerijn en waaraan tijdelijke woningen worden geplaatst. Ook heeft zij voorstellen 

aangedragen voor de naamgeving van diverse ruimtes in het nieuwe gebouw van De Nobelaer. 

De monumenten-adviesgroep is in gesprek met de ontwikkelaar voor het herinrichten van ‘De Winthont’ voorheen 

‘De Linde’ geheten en het gebied eromheen. (her voormalige ALDI-terrein aan de Dreef) 

Ook is er veel tijd gestoken in onderzoek naar de cultuurhistorische en archeologische waarden van het gebied aan 

de Mark waarvoor dijkverzwaringen zijn ingepland.  

 

Incidentele activiteiten 
Momenteel wordt ons onderzoek naar de behandeling van ons WOB-verzoek en de gang van zaken rondom de 

sloop van Tomado afgerond en zal dit met het college en de politieke partijen worden gedeeld. Duidelijk is dat ons 

WOB-verzoek heel bewust met de nodige vertragingen zijn beantwoord en dat de gemeenteraad indertijd bij het 

voorstel tot het akkoord gaan met de sloop van het gebouw onvoldoende is geïnformeerd over de monumentale 

waarde van het Tomado-gebouw. 

 

Verder heeft onze aandacht het plaatsen van een digitaal reclamebord aan de rijksweg nabij  

Wij vermoeden dat hierbij geen aandacht is besteed aan de voorwaarden die indertijd zijn verbonden aan het niet 

plaatsen van een geluidswal en bomen in de zichtlijn naar de toren van de NH-Kerk, tegenwoordig VanGoghKerk. 

 

En uiteraard zijn we nog steeds druk met het vinden van een geschikte ruimte voor het onderbrengen van ons 

HeemHuis. Temeer omdat het Streekmuseum momenteel wordt heringericht en daarbij blijkt dat er nauwelijks nog 

ruimte voor onze Heemkundekring aldaar overblijft. 
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Website Heerma van Voss 
Deze keer een toevoeging van jong erfgoed: documenten uit 1999 en 2000. Op 27 juni 1909 stapte suikerfabrikant 

S.C.J. Heerma van Voss fier rond op het vliegterrein bij de dorpjes Etten en Leur, waar die dag voor de eerste keer 

in Nederland een gemotoriseerd vliegtuig zou gaan vliegen. Hij had het georganiseerd en zou het ook betalen. Wat 

er allemaal ná die eerste vlucht in het Nederlandse luchtruim zou gaan gebeuren, kon hij uiteraard niet bedenken. 

Inmiddels zijn we meer dan 112 jaar verder en zijn er heel veel boeken uitgekomen over die Nederlandse 

luchtvaart. Allerlei aspecten zijn belicht. In de serie boeken op heermavanvoss.nl komt deze luchtvaart ook 

veelvuldig aan bod. Dit past binnen de doelstelling van Heemkundekring “Jan uten Houte” om het beschikbare 

erfgoed te publiceren dat betrekking heeft op genoemde suikerfabrikant en op de luchtvaart in en bij Etten-Leur. 

In het nu toegevoegde erfgoed-boek is informatie opgenomen over een zeer ernstig ongeluk in de lucht bij Etten-

Leur, eind 1999. Velen zullen zich het nieuws nog herinneren, toch is het inmiddels ruim 22 jaar geleden. 

NIEUW toegevoegd door Arie de Bruin, in deel 9:    Vliegtuigbotsing in de lucht, bij Etten-Leur 

 

Jubileumbijeenkomst 75 jaar Heemkundekring Jan uten Houte. 

Noteer alvast 11 mei in uw agenda. 

Op die dag is het precies 75 jaar geleden dat onze Heemkundekring Jan uten Houte werd opgericht. 

In ons kwartaalblad blikken we daar op terug en kijken vooruit naar de toekomst van onze 

Heemkundekring en op naar ons 100-jarig bestaan. 

Onze jubileumbijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van De Nobelaer. 

Onze Heemkundekring is uitgenodigd voor de jubileumbijeenkomst van Brabants Heem die ook 

binnenkort 75 jaar bestaat. Daarbij zullen diverse Heemkundekringen in de schijnwerper worden gezet 

vanwege hun albast, diamant, platina, radium of rodium jubileum. (Wie weet wat correct is???) 

Geef uw advies voor de benaming van een 75-jarig jubileum door aan prcommunicatie@janutenhoute.nl 

 

LINKEN 
Ga naar deze link en zie Brabant van boven tijdens de winter: Provincie Noord-Brabant 

Voor de nieuwsbrief van Erfgoed Brabant ga naar:  Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - januari 2022 - Erfgoed Brabant 

Onlangs hebben we van de familie van Oijen diverse foto’s in ontvangst mogen nemen van de familie Vermeeren 

zie link: https://www.facebook.com/2153049511689588/posts/3144977192496810/?d=n 

Rob Schrauwen en Ad Kanters namen de 

foto’s in ontvangst van Piet en Coby van 

Ooijen. Beiden zijn actief in de 

Heemkundekring Willem van Strijen in 

Zevenbergen. 

De foto’s zijn van de familie Vermeeren-

Wevers. Cees was lange tijd werkzaam bij de 

brandweer in Etten-Leur!! 

 

Vragen of ideeen voor onze nieuwsbrief? 

Stuur een mailtje naar 

prcommunicate@janutenhoute.nl  
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