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LedenNieuwsBrief september  2022 (9) 

Open Monumentendagen 10 en 11 september 2022 

Tijdens de open monumentendagen met als thema 
‘Duurzaamheid’ zijn in onze gemeente elf 
monumentale panden geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Deze monumentale panden zijn opgenomen in 
een fietsroute waarvan de flyer tijdens de Open 
Monumentendagen kan worden opgehaald bij de 
twee startpunten, namelijk City Shop Markt 2 en Het 
Trouwkerkje aan het Van Bergenplein 1.  
Of bij het centrale punt van de fietsroute: het 
Nederlands Drukkerijmuseum aan de Leeuwerik 8. 
De fietsroute is ongeveer 22 km lang. Bij diverse 
monumenten zijn borden met informatie over de 
cultuurhistorie van het pand geplaatst. Verder kan 
men alle informatie vinden op de website van de op 
de website van de Heemkundekring Jan uten houte 
en www.janutenhoute.nl onder ‘Recente Berichten’ 
en op https://ettenleur.stappen-
shoppen.nl/agenda/open-monumentendagen-etten-
leur-630f2ca7fc92b4a5920778ed.  en op website 
www.openmonumentendag.nl onder Etten-Leur. 
 
Tijdens deze open monumentendagen zijn er 
orgelbespelingen in de VanGoghKerk en het 
Trouwkerkje.  
Er wordt dan gespeeld op de cultuurhistorische 
Jacobus Zeemansorgels. Deze orgels zijn meer dan 
driehonderdjaar oud! Zie hieronder het spelschema! 
 
Heel bijzonder is ook de aandacht voor de 
Zwartenbergse molen die dit jaar in september 300 
jaar bestaat. Ton van den Wijngaart schreef hierover 
een boek dat men tijdens de Open 
Monumentendagen voor de kostprijs van 7 euro kan 
aanschaffen. Leden van de Heemkundekring Jan uten 
Houte krijgen het boek gratis. 
 
Deelnemers aan de OMD-fietstocht kunnen een 
bakske doen bij het HavenHuis met een gratis petite 
fourtje. 
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De monumentale panden en musea die gratis zijn opengesteld tijdens deze open 
monumentendagen op zaterdag en zondag: 
  - City Shop / voormalige kosterswoning Markt 4 
  - Het Oude Raadhuis, Markt 1 
  - Huisje 51, GGzBreburg, Paulushofje Markt 51. 
  - Museum ‘De Kunst van het leven’, Paulushofje Markt 53 en 59 (Beneden etage) 
  - De Kapel in het Oderkerkpark, Stationsstraat 28a 
  - Restaurant HavenHuis / De Ster, Geerkade 19   
  - Molen De Lelie Geerkade 45  (zondag gesloten) 
  - Zwartenbergse molen, Zevenbergseweg 23 (zaterdag gesloten)   
  - Trouwkerkje, Van Bergenplein 1   
  - Drukkerijmuseum, Leeuwerik 8 inclusief tentoonstelling Jan van den Brink 
  - Van Gogh Kerk, Markt 4, 
 
De open monumentendagen worden georganiseerd door de Werkgroep Materieel Onroerend Goed van de 
Heemkundekring Jan uten Houte met ondersteuning van KOEPEL de gemeentelijke marktplaats voor 
cultuureducatie Etten-Leur. 
 

Concerten door de orgelkring: 
• Zaterdag 10 september: 14.00  - 16.00 uur Trouwkerkje (inloopconcerten / orgelbespelingen door 

Michel Gottmer en Paul Duijvelaar 

• Zondag    11 september: 14.00  - 16.00 uur van Goghkerk (inloopconcerten / orgelbespelingen door 
Michel Gottmer, Paul Duijvelaar en Jan-Sjoerd van der Vaart) 

 

Beiaardspel Van Gogh Kerk - toren (Raadhuisplein) 

 *  Zaterdag 10 september : Beiaardspel (door Jan-Sjoerd van der Vaart) 

  11.00 – 11.30 uur  /  13.30 – 14.00 uur  /  15.30 – 16.00 uur 

 * Zondag 11 september: beiaardspel (door Jan-Sjoerd van der Vaart) 

  13.30 – 14.00 uur   en    15.00 – 15.30 uur 

 

Tentoonstelling Jan van den Brink in het Nederlands Drukkerijmuseum! 

De tentoonstelling van Jan van den Brink,  ‘Een bevlogen kunstenaar’ 

is nog te bezoeken in het Drukkerijmuseum tot en met 30 september. 

Tijdens de Open Monumentendagen zijn het museum en de 

tentoonstelling gratis te bezoeken! 

 

De Kapel 
Bijzonder is ook dat deze keer ook De Kapel in het Oderkerkpark is te 

bezoeken. De familie Van Dijk-Grootens is momenteel druk met 

herstelwerkzaamheden en inrichten van Bistro De Kapel. 

 

Oude Raadhuis en Woninkje Paulushofje 51 
Voor de eerste keer zijn ook het Oude Raadhuis en een woning huisje 
51 in het Paulushofje te bezoeken. 

In het Museum ‘De Kunst van het Leven’ is in huisje 53 een documentaire te bekijken die ver 

teruggaat in de historie van het Cultuurhistorische Paulushofje. Tijdens deze documentaire krijgt u allerlei 
informatie van Jan van de Wouw en Lex Heerma van Voss. Het museum zelf is alleen de beneden etage gratis  
te bezoeken en in het cafeetje kan men een bakske en/of een drankske doen. 
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Boek ‘300 jaar Wind-Watermolen Zwartenberg’ boek van het jaar 2021! 

De onthulling van het boekwerk door Burgemeester Miranda de Vries en loco dijkgraaf Louis van der Kallen 

 

Zoals hierboven al aangegeven is het 

boekwerk ‘300 jaar Wind-Watermolen 

Zwartenberg’ het jaarboek 2022 van onze 

Heemkundekring geworden en zal het de 

komende weken bij de leden worden 

bezorgd. Zij krijgen het boek gratis. 

 

 

Het boek is te koop voor 7 euro per stuk in 

ons HeemHuis aan het Burchtplein op 

woensdagmiddag en via de mail bij Ton van 

de Wijngaart:  wijngaart42@hetnet.nl 

 

En in Etten-Leur bij  de boekhandel Bruna / 

The Read Shop, Winkelcentrum 27 en bij 

Bruna Boekenwinkel, Van Bergenplein 62. 
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Heemkundekring Jan uten Houte / Schrijvers-werkgroep 
Presentatie kermisboek / Boek 2023 Heemkundekring Jan uten Houte 

Vrijdag 16 september om 19.00 uur wordt 
tijdens de officiële opening van de Leurse 
kermis het Heemkundige boek “De 
Moeierboom en Adriaon vieren kermis” 
uitgereikt aan Chris Reemer van de Cakewalk 
en wethouder Ger de Weert.  
Hans Meesters heeft als gastschrijver voor 
onze Heemkundekring Jan uten Houte, zijn 
herinneringen en enthousiasme voor het 
grootste volksvermaak ter wereld weer op zijn 
manier vastgelegd. Schrijver Jos Buijs heeft de 
historie en de activiteiten rondom de kermis 
opgediept en aangevuld met foto`s uit diverse 
archieven.  

Uiteindelijk heeft onze vormgever Rob Schrauwen weer voor een mooi eindresultaat gezorgd. 
 

Hierbij alvast een vooruitblik van Hans Meesters 
 Hierbij alvast een vooruitblik van Hans Meesters: 

We schrijven het jaar 2005 wanneer het eerste, volledig in kleur, kermisboek over Etten-Leur 
verschijnt. De titel “Zwaaien en zwieren onder de Moeierboom” is een groot succes en diverse malen 
wordt verzocht om een tweede uitgave. Welnu, eindelijk is het zover, het feest van klank, licht en kleur 
verschijnt nogmaals, deze keer in samenwerking met Heemkundekring “Jan uten Houte”.  
Met veel plezier ben ik er voor gaan zitten want het grootste volksvermaak ter wereld heeft me nooit 
los gelaten. En dat dateert al vanaf het moment dat ik nog op de markt woonde waar de kermis ook 
nu (gedeeltelijk)nog staat. Kermis blijft een fenomeen, elk jaar, voor zowel de exploitanten als voor de 
vele fanaten die ervan houden, zo ook schrijver dezes. Er is in die jaren best veel veranderd, nieuwe 
attracties werden gebouwd alhoewel het kermisterrein in het algemeen hetzelfde is gebleven. 
Zoals de titel al aangeeft zal in dit boek zowel het festijn in het centrum als “op de Leur” aandacht 
krijgen. U leest er van alles wat over, zowel indrukken van exploitanten over “onze” kermis, als over 
attracties en ook om in deze “sprookjeswereld “ te blijven ook een soort “Efteling” verhalen.   
Exploitanten hebben het in de afgelopen jaren niet makkelijk gehad, velen konden vanwege een virus 
hun hoofd amper boven water houden. Maar de kermis draait alsmaar door, dat leest u ook in dit 
boek. 
Ik ben er een aantal jaren mee bezig geweest. Kortom, met genoegen kondig ik dit boek aan, ik wens 
allen veel leesplezier en om met de slogan van de exploitanten te eindigen ”Uw vermaak is onze taak”.  

 
Schrijver Jos Buijs heeft over de schouder van Hans meegekeken en het boek gecompleteerd.  
Hij schrijft: “Hans Meesters, van kinds af gek van de kermis, altijd de kermis voor zijn deur aan de Oude 
Bredaseweg en jarenlang lid van de kermis promotiecommissie, had nog zoveel persoonlijke herinneringen 
die hij wilde delen.  
Hij had de kermisexploitanten beloofd bij zijn afscheid als commissielid, dat hij zijn herinneringen en verhalen 
nogmaals zou bundelen in een boek. 
Wij hebben als Heemkundekring Jan uten Houte, zijn verhalen gecombineerd met kermishistorie en 
kermisactiviteiten rondom de kermis. Hierdoor is aan de doelstellingen van onze Heemkundekring voldaan om 
onze uitgaven te voorzien van historie die samenhangt met het beschreven onderwerp”.  
 
Daarom is dit boekwerk uitgeroepen tot het jaarboek 2023 van onze Heemkundekring en gratis 
beschikbaar voor onze leden. Het boek is te koop bij de boekhandel en in ons HeemHuis aan het 
Burchtplein 84, op woensdagmiddag. 
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Website www.Heermavanvoss.nl     (mail) 

Geachte en beste Nieuwsbrieflezeressen en -lezers, 

Voor velen zal de zomervakantieperiode voorbij zijn en misschien wordt weer uitgekeken naar 
nieuwe publicaties op de website heermavanvoss.nl. 

Met deze nieuwsbrief kunnen wij weer zo’n nieuw erfgoedboek aankondigen, alsmede een sterk 
aangepaste versie van een al eerder geplaatst boek. 

De titel van de nieuwe publicatie heeft een negatieve lading. Dit heeft te maken met het feit dat de 
heren die de dienst uitmaakten in de suikerindustrie, waaronder S.C.J. Heerma van Voss, vele 
“gevechten” moesten leveren, onder meer tegen de overheid. Veelal na overleg met andere 
Europese landen werd door de Nederlandse regering telkens weer een nieuwe Suikerwet opgesteld 
en ingevoerd. Zo’n nieuwe wet was veelal voor de suikerfabrikanten ongunstiger dan de wet ervoor. 
De reden: de Rijksoverheid verkreeg veel inkomsten vanuit de suikerindustrie, in de vorm van 
suikeraccijns, maar er waren ook vrijstellingen en verkapte subsidies. 

Dit alles was voer voor politici en voor- en tegenstanders van een nieuwe regeling of wet. 

In de nu toegevoegde publicatie worden wijzigingen in wet- en regelgeving voor de suikerindustrie 
en commentaren hierop in chronologische volgorde weergegeven. 

S.C.J. Heerma van Voss was er zijn gehele 50-jarige werkperiode in de suikerindustrie intens bij 
betrokken en vaak was hij de voorman van protesten en/of verzoeken tot wijzigen van concept-
wetteksten. 

NIEUW toegevoegd, in deel 2: 

• Tegen Suikerwetten en een opstel 

Wijziging van “De suiker-familie schrijft” (in deel 2) 

Al eerder konden wij melding maken van de enorme inzet van John Roovers, die zeer nauwgezet 
erfgoedboeken doorneemt en corrigeert, en daarbij talrijke toevoegingen aanreikt. Zijn werk 
verrijkt de boeken enorm. Nogmaals willen wij hem – hier en nu – daarvoor hartelijk dank zeggen. 

Afgelopen periode werkte John aan “De suiker-familie schrijft” (in deel 2), zodat recent een sterk 
verbeterde en uitgebreide versie van deze publicatie op de website kon worden geplaatst. 

Met vriendelijke groet,     Arie de Bruin 
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Activiteiten Heemkundekring 2022: 
8 september  Uitreiking Molenboek: ‘300 jaar Wind-Watermolen Zwartenberg’ 

10-11 september Open Monumentendagen:  van 11.00-17.00 uur 

12 september  Werkgroep Genealogie overleg 

12 september  Schrijverswerkgroep 

13 september  Werkgroep ’75 jaar EL’, overleg HeemHuis, 10.00 uur 

16 september  Uitreiking Kermisboek: “De Moeierboom en Adriaon vieren kermis”  

21 september  Genealogie-avond HeemHuis, Burchtplein 84, aanvang 19.30 uur  

24 september  Workshop ‘Besturen van een Heemkundekring’ / Brabants Heem   

25 september  Jaarmarkt Etten-Leur centrum 

30 september  Afsluitende bijeenkomst Open Monumentendagen 

10 oktober  Schrijverswerkgroep 

18 oktober  Tentoonstelling Suze Robertson in Het Trouwkerkje  

19 oktober  Vrijwilligersbijeenkomst in Het Trouwkerkje 

3 november  Deadline inlevering kopij Heem-EL 

7 november  Redactievergadering Heem-EL 

7 november  Heemavond in De Linde 

14 november  Schrijverswerkgroep 

24 november  Algemene Ledenvergadering in De Linde 

Elke woensdagmiddag in het HeemHuis de werkgroep Archief, Bibliotheek en Collectiebeheer  

Binnenkort elke donderdagmiddag een vrije inloop in ons HeemHuis voor iedereen! 

Onderzocht wordt momenteel of het mogelijk is om nog dit jaar een Heemreis te organiseren. 

 

270-Jarig bestaan Schutsgilde Sint Hubertus Leur 

Op zondag 11 september 2022 wordt er in Etten-Leur een groots Gildefeest gehouden, ter gelegenheid 

van het 270-jarig bestaan van het Schutsgilde Sint Hubertus uit Leur. Het Leurse gilde is opgericht in 

1752, waarna het rond 1917 slapende is gegaan. In 1980 werd, mede op initiatief van toenmalig 

burgemeester Mr. F. Houben, het gilde heropgericht. 

Vrije Kringgildedag Kring Baronie & Markiezaat 

Tijdens deze Vrije Kringgildedag komen de schuttersgilden uit de gehele provincie Noord-Brabant bij 

elkaar, evenals uit België. Absoluut hoogtepunt op deze dag is de historische optocht door wijk 

Schoenmakershoek (start 11:30 uur), waarbij de gilden door de diverse straten met gilde namen trekken. 

De optocht wordt gevolgd door de spectaculaire "massale opmars". Tijdens deze opmars marcheren alle 

deelnemende gilden op één lijn op, richting het aanwezige publiek. Een echte must-see deze dag! 

Aansluitend nodigt het Schutsgilde Sint Hubertus Leur alle toeschouwers uit om een kijkje te nemen in 

de feesttent, gelegen aan de Tuindersweg - Busschieterslaan te Etten-Leur Noord. Geniet van een dag 

vol Brabantse gezelligheid en historie. 

Stephan Lauwerijssen 

Hoofdman Sint Hubertus Leur 

 

 
 

Schutsgilde Sint Hubertus 

https://www.st-hubertus-leur.nl/ 

http://www.st-hubertus-leur.nl/

