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LedenNieuwsBrief januari 2023 (01) 

Beste leden 
Hierbij onze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar. Helaas met enige vertraging. 

En nog niet compleet. Volgende week volgt een uitgebreidere nieuwsbrief. 

 

Activiteiten planning eerste halfjaar 2023 
De activiteiten planning is als bijlage bijgevoegd. Een en ander wordt in de volgende nieuwsbrief toegelicht.  

Vragen? Stel ze gerust en stuur deze per mail naar prcommunicatie@janutenhoute.nl 

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

Vanwege de beperkte verwarmingsmogelijkheden is tot nader order de vrije inloop in ons 

HeemHuis op donderdagmiddag voorlopig opgeschort! 

 

Familiekwis Etten-Leur 
 
Op 27 januari 2023 wordt de Familiekwis georganiseerd met thema’s 
alleen over Etten-Leur.  
Inmiddels is het volle bak en hebben 25 teams zich aangemeld.  
Uiteraard zijn ook supporters en toeschouwers van harte welkom in  
De Kapel aan de rand van het Oderkerkpark ( Stationsstraat 28a ). 
De teams strijden om de titel ”Bolleboos van Etten-Leur”. 

DE KAPEL is open om 19.00 uur 

De FAMILIEKWIS start om 19.30 uur 

Einde kwis wordt om 23.00 uur verwacht. 

 

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

teams à 4 personen’ (internetbode.nl) 

https://ettenleur.stappen-shoppen.nl/agenda/familie-quiz-in-de-kapel-6328671f850b0726d20c4aec 

 

Regionale Heemquiz 2022 
Tijdens de regionale Heemquiz die door de Heemkundekring De Vierschaer in Wouw werd 

georganiseerd eindige ons team opnieuw bij de top tien. Namelijk op de zevende plaats met 75,5 

punten. De Heerlijckheijd Nispen won met 82 punten. Verwacht wordt dat de Heemquiz eind dit 

jaar wordt gehouden in Nispen. 
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Algemene najaars-Ledenvergadering 2022 
Op donderdag 24 november werd onze algemene najaars-ledenvergadering in het wijkgebouw  

De Drempel gehouden. Het verslag daarvan tref je hierbij aan als bijlage. 

 

Genealogie-avond 1 maart 
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 

 

Archeologisch veldonderzoek 
In Heem-El no.14 (juni 2022) hebt u kunnen lezen over “De verdwenen Nieuwe Sluis” in de Zwartenbergse 

polder. Onlangs is deze op aangeven van Ton van de Wijngaart blootgelegd. Wat tevoorschijn kwam was een 

met gewelf overkapte sluis met aan beide zijden buiten de zijmuren aan iedere kant 4 steunberen. 

Bonnekort meer daarover met foto’s. 

 

Links naar diverse websites (ctrl – enter) 
 

Museumtijdschrift 

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

 

Nieuwsbrief Erfgoed Brabant 

Erfgoed Brabant - Nieuwsbrief (mailchi.mp) 

 

Familiekwis Heemkundekring Jan uten Houte 

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

teams à 4 personen’ (internetbode.nl) 

https://ettenleur.stappen-shoppen.nl/agenda/familie-quiz-in-de-kapel-6328671f850b0726d20c4aec 

 

Stedelijk museum Breda 

Stedelijk Museum Breda (mailinglijst.nl) 

 

Landstad De Baronie 

Nieuws en ontwikkelingen vanuit de streek💪 (mailchi.mp) 

 

 

Volgende week dus meer achtergrondinformatie over diverse activiteiten en over onze inzet voor behoud 

van het Oude Raadhuis voor de gemeenschap van Etten-Leur. 

 

Later dus meer. 

 

En wellicht tot vrijdag in DE KAPEL vanwege onze Familiekwis. 

 

Heeft u nog informatie voor onze ledennieuwsbrief of andere zaken van onze Heemkundekring? 

Mail deze naar prcommunicatie@janutenhoute.nl 
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