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LedenNieuwsBrief maart 2022 (4) 

Aanvullende Informatie 35e Algemene Ledenvergadering 2022 

Beste leden 

Hierbij nog een extra nieuwsbrief ter voorbereiding van onze ALV overmorgen. 

 

Bijgesloten vindt u een voorstel voor het aanpassen van ons Huishoudelijk Reglement dat aan de 

vergadering zal worden voorgelegd. 

 

Na de ALV willen we met u vooruitblikken naar de mogelijke activiteiten van onze vereniging voor 

de komende jaren. Daarnaast willen we met u bezien hoe we de informatie voor onze website nog 

actueler kunnen houden. 

 

Wat betreft de jaarrekening nog het volgende. Nu ligt ter goedkeuring de jaarrekening van 2020. 

Pas nadat deze is goedgekeurd kunnen we de jaarrekening 2021 laten controleren door de 

kascommissie en daarna in een volgende ALV aan u ter goedkeuring voorleggen. We hopen in de 

loop van het jaar deze inhaalslag te maken. 

 

Verder zijn wij benieuwd naar uw mening met betrekking tot het houden van onze ALV in de 

middag in plaats van de avond! 

 

Met cultuurhistorische groeten 

Piet Paantjens, Voorzitter Heemkundekring Jan uten Houte 

 

Hieronder nog enkele linken naar interessante heemkundige website: 

Museumvereniging:  Nieuwsbrief februari 2022 (email-provider.nl) 

Erfgoed Brabant:   https://erfgoedbrabant.us7.list-

manage.com/track/click?u=a51f39e5539468cd43e5f816b&id=83c0b6f6b1&e=94230be5ce 

Visit Brabant:  VisitBrabant (spotler.com) 

Binnenkort nog extra nieuws over het ruilen en kopen van plaatjes voor de Jumboboeken, 

speciaal voor onze leden. 

 

En tot slot nog informatie over de ‘week van de psychiatrie’. 
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“Feel free to walk in my shoes” 
Dit schildert Debbie op schoenen in een moeilijke periode waarin ze zich niet gehoord voelt. Een 

mooie quote voor een kunst project van Atelier Huisje 51 in “De week van de Psychiatrie”  22-26 

Maart 2022.   “Atelier Huisje 51” is een project van Werken en Leren GGz Breburg en wil samen met 

het Streekmuseum het verhaal van de psychiatrie vertellen en destigmatiseren. Met de verhalen en 

objecten van dit project willen wij iedereen deelgenoot maken van ervaringen van mensen met 

psychische klachten. 8 Deelnemers beschrijven hoe het voor hen is in een moeilijke periode; wat 

men ervaart, denkt en voelt delen ze in hun verhaal. Anderen hebben vaak geen idee wat er speelt, 

hoe het is om psychische klachten te hebben en ook niet altijd hoe ermee om te gaan. Door kennis 

ervan te nemen en hierover in gesprek te gaan kunnen vooroordelen weggenomen worden en kan 

er verbinding ontstaan.                                                                                                                                                                          

Kunstproject. Dit persoonlijke verhaal wordt ook verbeeld in schoenobjecten. Wat hebben deze 

schoenen meegemaakt? Waar liepen ze tegenaan? Waar vonden ze een nieuw pad? Wat is nodig 

als volgende stap?                                                                                                                                                        

Deze verhalen en hun schoenobjecten zullen in diverse etalages in Etten-Leur centrum te zien zijn  

in de week van 22-26 maart.  

Social Walk. 
Op dinsdagmiddag 22 maart organiseren wij een “Social Walk” waarbij we iedereen uitnodigen om 
al wandelend kennis te nemen van deze schoenobjecten met verhaal. Onderweg  kan er uitwisseling 
en verbinding ontstaan. 22 Maart om 14.00 uur wordt de “Social Walk” geopend door wethouder 
Vrolijk bij het Hofje aan het Streekmuseum/  Atelier Huisje 51,  Markt 51. Maar je kunt ook op een 
ander moment langs deze verhalen en objecten wandelen. Zo kan een ieder wellicht een beetje 
meer in de schoenen staan van degene die het leven anders ervaart.                                                                                                                                                             
Met dank voor de medewerking aan deze ondernemers. 

  
 

Route                                                    

Feel free to walk in my shoes:                                            

1. Atelier Huisje 51, Markt 51 

2. Decokay Vromans, Markt 33 

3. Van Son Schoenmode, 

Bisschopsmolenstraat 28 

4. Van Gastel Mode, 

Winkelcentrum 36-39 

5. HeemHuis/ Heemkundekring,   

Burchtplein 84 

6. Sport en Slankstudio E-L,    

Anna van Berghemlaan 5 

7. My Delicious, Markt 32/34   

8. Di Milano, Markt 56 


