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LedenNieuwsBrief november  2022 (11a) 

Beste leden 
Hierbij nog even extra aandacht voor de komende activiteiten van onze Heemkundekring 

 

Genealogie-avond 
Cursus Stambomen: Meer dan alleen namen. 16 november 2022 
Opnieuw een stamboomavond voor hobbyisten. Wie bezig is om zijn of haar stamboom uit te 
zoeken vindt al gauw veel namen en datums. Maar hoe gaat straks je stamboomverhaal er uitzien? 
Het liefst wil je toch meer dan alleen een opsomming van namen. Jan uten Houte, de Etten-Leurse 
heemkundekring, wil onderzoekers helpen met tips en met vastlopers bij deze interessante 
genealogiehobby. 
 
Op 16 november is de volgende avond, waar iedereen welkom is. Er zal een korte inleiding. worden 
gegeven met als thema: Huwelijksbijlagen  Er wordt uitleg gegeven over welke documenten men 
moest overhandigen bij een huwelijk.  Zoals deze:                                                             
 
Hieruit kan men aanvullingen vinden en aanwijzingen om verder te zoeken. Ook details over 
signalement komen boven water want mannen moesten in de 19de en 20ste eeuw eerst in dienst 
alvorens te trouwen en daarvoor werd men gekeurd. Ook details over al voor het huwelijk geboren 
kinderen, verdronken of anderszins gestorven ouders, eerdere huwelijken enzovoort komen in 
beeld. Het stamboomverhaal wordt door raadpleging van deze aktes  veel interessanter. Bezoekers 
van deze avond krijgen hierover uitleg. Daarna kan iedereen weer zelf aan de slag met onderzoek, 
als men wil onder persoonlijke begeleiding.  
 
De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in onze ExpoRuimte / HeemHuis aan het 
Burchtplein 84. Neem liefst zelf een laptop mee. Er is Wifi, de toegang is gratis en de koffie kost één 
euro. Aanmelden graag, maar niet persé nodig. Informatie is te verkrijgen via: 
genealogie@janutenhoute.nl 
 

De vergeten V1 op de Leur, 18 november 2022. De Nobelaer. 
Heemkundekring Jan uten Houte organiseert in samenwerking met de bibliotheek De Nobelaer in 
het kader van de Maand van de Geschiedenis de lezing 'De vergeten V1 op de Leur'.  
Deze vliegende bom zaaide in 1945 dood en verderf op de korte Leur. De lezing wordt gegeven door 
Jos Buijs in De Nobelaer en begint om 19.30 uur. 
Let op, er is slechts plek voor 50 personen, dus meld je aan via onderstaande link aanmelden op de 
site van De Nobelaer via 

https://apps.ticketmatic.com/widgets/nieuwe_nobelaer/flow/website?event=262867503539&l=
nl&_ga=2.108387842.1476764086.1667324815-1479436815.1643290308#!/addtickets 
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Heemquiz, 18 november in Wouw 
De regionale Heemquiz wordt dit jaar weer gehouden. Echter vanwege de zeer beperkte ruimte 

zonder publiek. De Heemquiz wordt georganiseerd door de heemkundekring De Vierschaer. 

Uiteraard is ook onze Heemkundekring weer van de partij. 

 

Algemene Ledenvergadering 
Op donderdag 24 november houden we onze algemene najaars-ledenvergadering in het 

wijkgebouw De Drempel aan de Papenstraat 45. Aanvang is 19.30 uur. De notulen van de laatste 

algemene ledenvergadering en de agenda van de najaarsvergadering zijn naar de leden gestuurd. 

 

Oproep bestuursleden en vrijwilligers 
Ons bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. In ons algemeen bestuur zoeken 

we mensen voor de functie van secretaris en pr&communicatie en algemene zaken. 

Heeft u tijd en interesse voor een van deze werkzaamheden, neem dan contact op met onze 

voorzitter Piet Paantjens. Hij wil graag met geïnteresseerden aan tafel om met hen te bezien welke 

functie hen het beste schikt. Bel gerust naar 0655148695 of mail naar voorzitter@janutenhoute.nl 

 

Onlangs heeft Jan van de Wouw zich kandidaat gesteld voor de bestuursfunctie met 

onderdeel ‘materieel onroerend goed’ . 
 

Familiekwis Etten-Leur 
Op 27 januari 2023 organiseren we een kwisavond met thema’s alleen over Etten-Leur. We gaan dit 
organiseren in de Kapel aan het Oderkerkpark ( Stationsstraat 28a ). We stellen dus alleen vragen 
die betrekking hebben over ons dorp. De uitspraken ”in Etten-Leur is altijd wat te doen”   
en ”Etten-Leur voor ELkaar” komen in deze kwis goed tot hun recht. 
 

Als U en uw familie denken veel over ons dorp te 
weten en de uitdaging aandurven, om in een 
gezellige avond te strijden voor de titel ”Bolleboos 
van Etten-Leur”, geef U dan op voor deze kwis.  
                                  
Kunt U met 4 personen uit dezelfde familie ( niet 
alleen gezin) een team samenstellen, die denken alles 
over ons dorp te weten, geef U dan op bij de 
kwiscommissie.  
We vragen geen inschrijfgeld omdat we een feestje te 
vieren hebben. De familiekwis heeft wel een limiet 
van aantal deelnemers. Wie eerst komt eerst maalt. 
 
Meldt u snel aan want er hebben zich al veel 
familieteams aangemeld. 
 
De inschrijfformulieren kunt downloaden via de 
website  www.janutenhoute.nl en opsturen naar 
familiekwis@janutenhoute.nl   
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Activiteiten Heemkundekring 2022: 
18 november  Lezing in De Nobelaer het kader van de maand van de geschiedenis: Thema De Ramp.  

18 november  Regionale Heemquiz in Wouw, deelname Heemkring Jan uten Houte  

24 november  Algemene Ledenvergadering in De Linde 

7 december  Vergadering Dagelijks Bestuur 

13 december  Vergadering Algemeen Bestuur 

 

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

Vanaf 10 november, elke donderdagmiddag een vrije inloop in ons HeemHuis voor iedereen! 

Kom gerust even langs. Kunt u boeken inzien, bijpraten en ideeën doorgeven. 

En een bakske doen. 

 

 

Links naar diverse websites (ctrl – enter) 

Museumtijdschrift 

Double Act | Museum Bredius presenteert ‘nieuwe’ Rembrandt | Intuïtie (mailchi.mp) 

 

Nieuwsbrief Erfgoed Brabant 

Nieuwsbrief EB november deel 1 - Erfgoed Brabant 

 

Etten-Leurse Bode - Heemkundekring Jan uten Houte organiseert familiekwis: ‘We hebben plaats voor 25 

teams à 4 personen’ (internetbode.nl) 

 

Etten-Leurse Bode - Genealogie-avond Stambomen (internetbode.nl) 

 

Landstad De Baronie 

Nieuws, tips, video's en ontwikkelingen vanuit de streek💪 (mailchi.mp) 
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