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Plaatjes JumboBoek ‘Van Etten en Leur naar Etten-Leur’ 
 

Extra Ruilactie! 
Mede dankzij de zeer druk bezochte ruilactie in Het Turfschip en de extra ruilmogelijkheden voor 

de leden van de Heemkundekring via de mail van Jan uten Houte krijgen we nog steeds vele 

vragen over hoe men aan de ontbrekende plaatjes van het JUMBO-boek kan komen.  

Daarom organiseren we op woensdagmiddag 13 april opnieuw een ruilactie.  

Die wordt gehouden van 13.30 tot 17.00 uur in Ut Praotuis aan Achter de Molen 17. 

Men kan vrij parkeren in de omgeving van Ut Praotuis. 

Iedereen is van harte welkom en kan ter plekke plaatjes ruilen met de andere aanwezigen. 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. Men kan ook 

het boekwerk met 230 plaatjes kopen voor  € 23,00.  
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Nieuwsbrief Website www.heermavanvoss.nl 

Deze Nieuwsbrief, geschreven door Arie de Bruin,  begint met enkele woorden naar aanleiding van 
het overlijden van een achterkleinzoon van S.C.J. Heerma van Voss, woorden die hij eerder schreef 
aan de nabestaanden. 

Overlijden Arend Jan Heerma van Voss 
Op 27 februari 2022 overleed Arend Jan Heerma van Voss. 
“Hij werd ruim 79 jaar en mocht en moest in zijn leven, voor zo ver ik het weet, veel beleven en 
meemaken. Vele keren kon ik met hem aan de keukentafel zitten. Wij spraken dan vooral over zijn 
voorgeslacht, zijn vader, grootvader, enz. Maar soms kwam er ook iets op tafel over een 
jeugdpassie van hem. Politiek en andere terreinen, waarop wij vermoedelijk van mening zouden 
verschillen, werden automatisch vermeden. We hielden het altijd goed en gezellig, sprekend over 
en kijkend naar zijn familieverleden. Hij was sterk geïnteresseerd in de mens achter het familielid. 
Hoe hij/zij was. Voor mij waren het altijd zeer prettige samenkomsten, met voldoende goede 
koffie.” 
In mijn beleving was Arend Jan de nestor van de familie Heerma van Voss. Het gemis is groot. Ik zal 
hem blijven gedenken. In een later te verschijnen publicatie willen we aandacht besteden aan zijn 
leven en werk. 
 
Uitbreiding website 
Mede uit eerbetoon aan Arend Jan plaatsen we deze keer uitsluitend één klein boekje over een 
onderwerp dat de schrijver lang geleden met hem besprak en waarvan hij twee foto’s bezat die 
opgenomen zijn in dit boekje. 
In november 1995 verscheen het boekje “Een zoete onderneming”. Daarbij behoorde een 
expositie in Streekmuseum “Jan uten Houte”. De aanleiding voor beide was het feit dat 125 jaar 
eerder, in 1870, de eerste bietencampagne plaatsvond van de splinternieuwe suikerfabriek in de 
polder Zwartenberg bij Leur. Inmiddels is 1995 ook alweer 27 jaar geleden, zodat het boekje al 
behoort tot het Etten-Leurse erfgoed. Helaas is van de expositie niet veel meer bewaard gebleven 
dan enkele krantenberichten en herinneringen. 
Tot nu toe zijn nog geen foto’s opgedoken, waarop (een deel van) de expositie te zien is. 
Wie kan ons daaraan helpen?   
NIEUW toegevoegd, in deel 9: 

• Expositie en boek over een markant suikerfabrikant 
Website beheerder: Arie de Bruin  / webbeheer@heermavanvoss.nl 

Komende activiteiten  

28 april 2022:  Opening tentoonstelling ter herinnering aan Jan van de Brink in het Nederlands  

  Drukkerijmuseum. Te bezoeken tot oktober 2022. 

11 mei 2022: Viering 75-jarig jubileum Heemkundekring Jan uten Houte in ‘de nobelaer’. 

  Gratis deelname door leden Heemkundekring. Uitnodiging volgt spoedig. 

13 mei 2022: Lezing Heerma van Voss in het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum te Klundert. 

Ongedateerd: - Aandacht voor 300-jarig jubileum Zwartenbergse molen. 

  - Herhuisvesting Heemkundekring Jan uten Houte 

  - Herinrichten winkelcentrum Etten-Leur 

31 maart 2022: - Overdracht Roto-steen / Magdalenakerk Haarlem aan Stichting Geveltekens  

       Haerlem. Meer nieuws daarover in volgende nieuwsbrief. 

 


