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LedenNieuwsbrief februari 2022 (2)  

Beste Heemkundekring-leden hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief met allerlei informatie 

over onze activiteiten. De extra nieuwsbrief  met allerlei informatie over bestuurs-, 

werkgroep- en verenigingszaken en onze financiele situatie enzo, als info voor onze ALV 

die op 23 maart in De Linde wordt gehouden,  wordt begin maart naar u verstuurd. 
 

Jubileumbijeenkomst 11 mei in De Nobelaer 

11 mei aanstaande  is het precies 75 jaar geleden dat onze Heemkundekring Jan uten Houte werd 

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

Op deze dag vieren wij ons platina-jubileum. Begin april krijgt u hiervoor een uitnodiging en kunt u zich 

aanmelden voor het bijwonen van deze jubileumbijeenkomst.  

Er zijn zeven heemkundekringen die al eerder hun 75-jarig bestaan hebben gevierd of dat dit jaar doen. 

Zes van de zeven kringen waren aanwezig bij het jubileum van Brabants Heem: Boxtel, Eersel, 

Hilvarenbeek, Onsenoort Nieuwkuijk e.o., De Kleine Meijerij Oisterwijk e.o. en Jan uten Houte Etten-Leur. 

Gemert had zich moeten afmelden wegens recente coronabesmetting van nagenoeg het hele bestuur.  

 

Brabants Heem 75 jaar! 

Na de oorlog grote plannen voor een nieuwe inrichting van de maatschappij. 

heroprichting van de kringen. Gaat allemaal wat moeizaam. In 1946 waren er al 

concept-statuten, die in februari 1947 vastgesteld worden. Inclusief een 

kringreglement en voorstel over een Raad voor Advies.  

Op 9 maart 1947 heroprichtingsvergadering in hotel Piet Mulder in Tilburg. 17 

kringen in oprichting uitgenodigd. Dan lukt het eindelijk om de koepelorganisatie 

Brabants Heem definitief op te richten. Voorlopig bestuur onder leiding van 

burgemeester Van Helvoirt van Boxtel. 

 

In oktober definitief bestuur en werkplan. In de Volkskrant van 21 oktober 1947 

staat onder de kop Brabantse Heemkunde dat besloten is “tot definitieve 

oprichting van de stichting Brabants Heem, welke ten doel heeft de bevordering 

van de praktische en theoretische beoefening der heemkunde”.  
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Nieuwsblad van het Zuiden schrijft dat aanwezig zijn de volgende kringen: 

Oud-Gastel, Etten, Breda, Oosterhout, De Acht Zaligheden, Tilburg, Langstraat, Boxtel, Hilvarenbeek, 

Alphen, Baarle-Nassau, Gemert, Oss, Oirschot, Helvoirt en Vlijmen.  

Het eerste bestuur wordt gekozen. Drijvende kracht blijft pastoor Binck, leider en boegbeeld van Brabants 

Heem. Pastoor Binck is geboren op de Leur! 

In ons kwartaalblad Heem-EL meer informatie hierover! 

 

JUMBO-Boek van Etten en Leur naar Etten-Leur! 

Zoals wij al eerder hebben bericht is op 5 januari het unieke JUMBO-Boek over de Cultuurhistorie van 

Etten en Leur ten doop gehouden. Inmiddels blijken al meer dan zevenduizend boeken te zijn uitgegeven.  

De JUMBO-actie loopt nog tot en met 1 maart. Het boek kent 230 plakplaatjes.  

Omdat het bijna niemand lukt om in een keer alle verschillende plaatjes te bekomen, organiseren wij in 

samenspraak met Jeffrey Pagie van de JUMBO een ruilactie van 14.00 tot 18.00 uur op  

woensdagmiddag 2 maart  in het Turfschip. 

Iedereen is van harte welkom en kan ter plekke plaatjes ruilen met de andere aanwezigen en met onze 

Heemkundekring. Wat je ook kunt doen is vooraf bekijken welke plaatjes je nog nodig hebt en dan het 

lijstje met ontbrekende plaatjes aan onze Heemkundekring voorleggen.  

Wij leveren dan de extra plaatjes tegen een vergoeding van 0,10 euro per plaatje. 

Tot en met 1 maart nog bij de Jumbo aan de Geerkade op de Leur en op de Kerkwerve in Etten! 

Medio maart volgt er dan nog een extra ruilbijeenkomst in de VanGoghKerk in Etten-Leur Centrum. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART. 
We hopen elkaar weer eens te treffen op woensdagmiddag 23 maart tijdens onze Algemene 

Ledenvergadering in De Linde. De vergadering begint om 14.00 uur. We verwachten dan ook onze 

jaarplanning te kunnen presenteren. Heeft u ideeën voor een uitstapje of cultuurhistorisch bezoek, geef 

ze door aan prcommunicatie@janutenhoute.nl. We proberen deze dan in onze planning mee te nemen. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Krijn ten Hove heeft vanwege drukke werkzaamheden zijn 

kandidatuur voor een bestuursfunctie moeten intrekken. Piet Vermunt heeft het beheer van onze 

ExpoRuimte als hooftaak op zich genomen. Graag verwelkomen wij nieuwe bestuursleden. 

 

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor verschillende aandachtsgebieden.  

Zoals voor ICT / digitalisering, public relations en communicatie, genealogie, archeologie en beheer 

HeemHuis / ExpoRuimte.  

Meer informatie hierover vindt u op onze website https://www.janutenhoute.nl/vacatures/ 

 

Op de laatste pagina treft u alvast de voorlopige agenda van onze ALV aan. De definitieve uitnodiging met 

alle bijbehorende stukken worden u begin maart toegezonden middels onze LedenNieuwsBrief (3).  
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Activiteiten in voorbereiding 
Zoals het er nu naar uitziet zal de tentoonstelling van Jan van de Brink eind april worden geopend in het Nederlands 

Drukkerijmuseum. Ook zal er een boekwerk van Jan van de Brink beschikbaar komen dat wordt gesponsord door de 

MastboomBrosensStichting . Meer informatie hierover in de nieuwsbrief van maart (3).  

Van de MastboomBrosensStichting hebben we ook een donatie ontvangen voor het aanbrengen van een 

herinneringsplaquette Suze Robertson aan het pand Lange Brugstraat 20. 

De tentoonstelling van Huijbreghs 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. De werkgroep genealogie en de werkgroep 

archeologie zijn weer bij elkaar geweest om hun activiteiten weer op te starten.  

 

Onze werkgroep straatnaamgeving is opnieuw druk.  

Nu voor het vinden van een toepasselijke naam voor de 

weg die over het voormalige Tomadoterrein is gepland.  

Door de werkgroep is er al gedoken in de 

cultuurhistorische ondergrond en zijn er al diverse 

voorstellen gedaan. 

 

Heeft u een goed voorstel voor deze straatnaam (?) 

Stuur dat dan naar Maarten Bicknese 

ledenadm@janutenhoute.nl  

 

 

 

Bijzonder is dat ons voorstel voor de aansluiting van de 

Kattestraat op de Heistraat en het vergroenen van de  

Parallelweg ter hoogte van het Tomadoterrein is 

overgenomen door de gemeente! 

Overigens was natuurlijk in ons voorstel een gedeelte van 

het hoofdgebouw blijven staan! 

 

 

De komende weken proberen we al onze werkgroepen weer op te starten. Daarvoor gaan we de nodige 

bijpraatsessies organiseren. Interesse voor deelname in onze werkgroepen? Meldt u aan bij onze werkgroepen-

coördinator Jos Buijs via werkgroepen@janutenhoute.nl. 
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 Uitnodiging en agenda 35e Algemene Ledenvergadering 2022 

Graag nodigen we u uit tot bijwonen van de Ledenvergadering op 23 maart 2022  in wijkgebouw De Linde, 

Lambertusstraat 7 te Etten-Leur. We beginnen om 14:00 uur. De inloop is mogelijk vanaf 13:30 uur 

Parkeren aan de Wipakker. 

 

Voorlopige Agenda: 

1) Opening, door voorzitter  
a. Informatie te behandelen onderwerpen 
b. Vaststelling agenda 

 

2) Terugblik 2020 en 2021   
Informatie over digitale ALV 2021 -  

 

3) Financiën, toegelicht door penningmeester  
a. Financieel verslag boekjaar 2020 en begroting 2022 -  
b. Verslag kascommissie -  
c. Vaststelling jaarrekening en decharge bestuur voor gevoerd financieel beleid 
d. Benoeming nieuwe kascommissie  

 

4) Bestuurszaken 
a. Taakverdeling binnen het bestuur- organigram organisatie  
b. Verdeling werkgroep verantwoordelijken over alle bestuursleden  

c. Uitbreiding bestuur, wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden vanwege aftreden kandidaat bestuurslid: 

Krijn ten Hove en bestuurslid Piet Vermunt.  

  

5) Actuele zaken 
a. Huisvesting Heemkundekring 

b. ICT / netwerk / digitale opslag etc. 

c. Relatie Heemkundekring / Streekmuseum Etten+Leur 

d. 75-jarig jubileum 

e. Heropstarten activiteiten 

 

6) Rondvraag 
7) Sluiting 

 
Wij ontvangen graag uw opmerkingen en aanvullingen op de agenda en hopen u te mogen begroeten op 23 
maart in De Linde. De aanvullende en financiele informatie worden uiterlijk 9 maart toegestuurd. 
Het bestuur. 

 

 

Linken: 
In de bijlage vindt u allerlei informatie van andere Heemkundige en Cultuurhistorische organisaties en over een 

nieuw boekwerk van en over Heerma van Voss. 

 

Veel lees plezier. 

Het bestuur. 


