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LedenNieuwsBrief november  2022 (11) 

Beste leden 
Hierbij een wat uitgebreidere nieuwsbrief over de komende activiteiten van onze Heemkundekring 

 

Heem-avond, 7 november in De Linde. 
Als activiteit in het kader van ons 75-jarig bestaan organiseert onze schrijverswerkgroep een Heemavond 

op maandag 7 november voor leden en niet-leden in Wijkgebouw De Linde aan de Lambertusstraat 7.  

De Heemavond die voor iedereen vrij toegankelijk is begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Wipakker, naast de brandweerkazerne. 

 

Tijdens deze Heemavond die eindelijk weer eens voor iedereen kan worden georganiseerd wordt door de 

schrijvers ingegaan op de cultuurhistorie van het hoofdonderwerp van hun boekwerk. 

Een waarlijk cultuurhistorische EL-avond. Maarten Bicknese neemt ons mee naar de veertiende eeuw en 

vertelt over de geschiedenis van Kasteel Hof van den Houte en de naamgever van onze Heemkundekring: 

kasteelheer Jan uten Houte. 

Hans Meesters blikt terug op honderdjaar Ettense en Leurse kermis. Honderd jaar geleden was er vooral 

sprake van boerenkermissen nabij de kerk met muziek, eten en drinken. Toen een van de weinige 

uitgaansgelegenheden.  

Vanwege de coronapandemie waren we niet in de gelegenheid om aandacht te besteden aan de Tweede 

Wereldoorlog en hetgeen dit voor onze gemeente heeft betekend. Boy Hendrikx heeft hier onderzoek naar 

gedaan en vertelt ons ons over de gevallenen in deze oorlog in onze gemeente. 

De laatste boekbespreking gaat over driehonderd jaar Zwartenbergse molen. Ton van den Wijngaart vertelt 

ons over het ontstaan van deze bijzondere en monumentale wind-watermolen en wat dit heeft en nog 

betekend voor de waterhuishouding in onze omgeving. 

Tussen de lezingen door neemt Jos Martens ons mee in zijn gedichten welke zijn vastgelegd in het eerder 

uitgebracht boek, Gedichten en Liederen over en uit Etten-Leur. 

Na de pauze is er door Piet Luijten en zijn dialectgroep aandacht voor het Ettense en Leurse dialect en zal 

Lauran Mol namens de projectgroep Familiekwis, ons een voorproefje geven van de manier waarop de 

Familiekwis, die op 27 januari 2023 wordt gehouden in De Kapel in het Oderkerkpark, is vormgegeven en 

met de aanwezigen de vraagstellingen en onderwerpen testen voor deze unieke activiteit in onze gemeente. 

Een cultuurhistorische avond waarin de aandacht en interesse voor het cultuurhistorisch erfgoed weer wordt 

heropgestart. Nieuwe leden ontvangen gratis het recent uitgegeven boek, De Moeierboom en Adriaon 

vieren kermis. Alle bezoekers krijgen gratis het boek over Jan van den Brink, de Bevlogen kunstenaar. 

Om enig idee te hebben van het aantal bezoekers en of dat de gereserveerde ruimte voldoende is wordt u 

verzocht u vantevoren aan te melden via prcommunicatie@janutenhoute.nl.  
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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. 
 
De  eerste twee genealogie-avonden waren een succes. Ruim 10 bezoekers werden op weg 
geholpen en konden met hun vragen terecht bij de ervaren heemkundigen. De laatste keer werd 
aandachtgegeven aan de adressen waar voorouders of familie heeft gewoond.  
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 
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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.  
 
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 
 

 

Tentoonstelling Suze Robertson 
Op 18 oktober werd de tentoonstelling over Suze Robertson geopend door 

wethouder Verwijmeren. Ook werd er op de woning aan de Lange 

Brugstraat 20 een gedenkplaquette onthuld. De plaquette is op verzoek van 

onze Heemkundekring geschonken door de MastboomBrosensStichting. 

 

Er was alle dagen doorlopend bezoek in Het Trouwkerkje. Enkele 

vrijwilligers van onze Heemkundekring hebben toezicht gehouden en 

bezoekers verteld over de historie van Suze.  

 

 

Vrijwilligersbijeenkomst 
Op woensdagavond hebben we in 

Het Trouwkerkje een vrijwilligers-

treffen georganiseerd. 

Tijdens de rondgang langs de 

schilderijen vertelde Ron Dirven over 

de schilderijen van Suze Robertson en 

haar verblijf in Etten-Leur. Na de 

rondleiding was er een gezellig 

samenzijn en vooral eindelijke eens 

tijd om lekker ongedwongen bij te 

praten over de inzet en aandacht voor onze Heemkundekring. Op korte termijn wordt een 

vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd waarin we met alle vrijwilligers vooruit kijken naar de 

toekomst van onze Heemkundekring en hoe we dit verder handen en voeten gaan geven. 
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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 worden uiterlijk 10 november 

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 

 

Natuurlijk zijn ook vrijwilligers welkom. Zij kunnen aan de hand van ons organisatieschema bekijken 

welke activiteit het beste past bij hun hobby. In de volgende nieuwsbrief besteden we hieraan extra 

aandacht. Geinteresseerd bel of mail gerust naar onze voorzitter. 

 

Activiteiten Heemkundekring 2022: 
2 november  Vergadering Dagelijks Bestuur 

3 november  Deadline inlevering kopij Heem-EL 

7 november  Redactievergadering Heem-EL 

7 november  Heemavond in De Linde 

8 november  Vergadering Algemeen Bestuur 

14 november  Schrijverswerkgroep 

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! 

 

Links naar diverse websites (ctrl – enter) 

Nieuwsbrief Brabants Heem: 

https://mailchi.mp/5dfba30a3a33/nieuwsbrief-brabants-heem?fbclid=IwAR0-

frwWjuDgYiWo2SHjvRu_W1R9KMq11nPxUtEt1-8MjWjfeQZu4QRnnX4 

 

Nieuwsbrief Platform Rampjaar Herdenking 

https://rampjaarherdenking.nl/wp-content/uploads/2022/11/Nieuwsbrief-Platform-

Rampjaarherdenking-nr.-30-november-2022.pdf 
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vervolg links 
 

Nieuwsbrief Erfgoed Brabant 

https://www.erfgoedbrabant.nl/archief-nieuwsbrief-erfgoed-brabant/nieuwsbrief-eb-oktober-

deel-2/ 

 

Nieuwsbericht Heerma van Voss 

https://heermavanvoss.nl/uitgelicht/ 

 

Nieuwsbrief 'Identiteit van de Brabanders'.  

https://brabantsehoeders.nl/index.php/boeken-in-brabant-2021 

 

Uitnodiging Noord-Brabants Museum 

Op deze cursusdag leer je hoe lokaal erfgoed ingezet kan worden om kennis over het landelijke 

curriculum bij leerlingen te bestendigen, te verrijken en te nuanceren. Tijdens interactieve sessies 

ervaar je hoe motiverend het kan zijn voor leerlingen om met de nabije omgeving bezig te zijn en de 

eigen identiteit te onderzoeken. Onderweg vergaar je verhelderende lokale voorbeelden, activerende 

werkvormen en bruikbare burgerschapslessen en oefen je met het maken van erfgoedopdrachten en 

museumlessen. Ontdek Het verhaal van Brabant samen met conservatoren van het museum en ga in 

gesprek met gerenommeerde experts. 

https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/activiteiten/2022/11/dichtbijscholing/?utm_source=

nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_dichtbijscholing 

 

Lezing in samenwerking (uit de nieuwsbrief van Brabants Heem) 

Tot slot wil ik u alvast wijzen op een mooie samenwerking tussen twee lokale kringen: Arie de Bruin 

van de Heemkundekring Jan Uten Houte uit Etten-Leur zal (op een nader te bepalen datum) bij 

heemkundekring Willem van Strijen in Zevenbergen een lezing geven over de vernieuwende 

industrieel Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss. 

 Info bouw De Drempel aan de Dreef?  

Onze Heemkundekring is nog steeds op zoek naar een definitieve huisvesting. Door de herinrichting 

van het voormalige Streekmuseum is er geen werkruimte en opslagruimte meer in het Paulushofje. 

Wij dachten daarom dat het een goed idee was om in samenspraak met de buurtvereniging 

Centrum-West ons te gaan huisvesten in het nieuwe verenigings/buurtverenigingsgebouw aan De 

Dreef. Afgelopen dinsdag bleek dat ondanks ons inspreken tijdens de ‘Vergadering De Raad Luistert’ 

de Raad totaal geen oog heeft om met ELkaar verenigingsruimte in te richten en te gebruiken. 

Luistert de Raad wel ????  Uiteraard komen we hier nog op terug in onze volgende nieuwsbrief.  
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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. 
De inschrijfformulieren kunt downloaden via de website  www.janutenhoute.nl en opsturen naar 
familiekwis@janutenhoute.nl  (nog niet online op dit moment!) 
Wanneer U zich kunt opgeven laten we nog weten via de komende nieuwsbrief en de Bode.  
 

Top-Bijdrage RaboClubSupport 2022   

 

Dankzij uw medewerking en stem mochten wij een 

topbedrag ontvangen in het kader van de 

RaboClubSupport 2022 actie. 

 

 

 

 

ALLEMAAL BEDANKT. 
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Boek  

“Tradities in Brabant” 

 

Het jubileumboek van 

Brabants Heem  

“Tradities in Brabant” is in 

te zien in ons HeemHuis  

en bij ons te bestellen voor 

de kostprijs van € 25,- 

vermeerderd met 

eventuele verzendkosten. 

 

In het boek zijn twee  

Etten-Leurse tradities 

vermeld: 

 

De Koppermaandagprent 

en 

de Corneliuszegen 

 

 

Totaal worden 131 tradities 

in de schijnwerper gezet. 

 

 

 

 

Heeft u informatie voor onze maandelijkse ledennieuwsbrief? 

Stuur deze dan naar prcommunicatie@janutenhoute.nl 

De volgende nieuwsbrief verschijnt uiterlijk 10 november met informatie over de ALV. 

       (Foto’s werden aangeleverd door Rob Schrauwen!) 
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