
 

 
 
Aan alle heemkundekringen/ erfgoedverenigingen, aangesloten bij Brabants Heem  
 
Uitnodiging 
Raad van Aangeslotenen, donderdag 28 november 2019  
Het Turfschip Etten-Leur, Schipperstraat 2, 076 501 3245, www.hetturfschip.nl  
 
Programma 
12.15 uur inloop  
 
13.00 uur : Vergadering Raad van Aangeslotenen 
  
1. Welkom en mededelingen  
2. Verslag Raad van Aangeslotenen d.d. 23 mei 2019  
3. Werkplan en Begroting 2020   
4. Presentatie plan Brabants Erfgoed Weekend  
5. Aandacht voor juridische problemen bij downloaden foto's (Otte Strouken) 
6. Nieuws en inbreng vanuit de kringen, regio's en commissies  
7. Rondvraag 
8. Sluiting  
 
13.30 uur : 1e workshopronde  
 
Workshop 1 Omgevingsvisie en d inbreng van heemkundekringen  
Ineke Strouken (Brabants Heem)  
Gemeenten moeten allemaal een eigen omgevingsvisie opstellen. Soms hebben ze dat al 
gedaan. De omgevingsvisie is een strategische visie voor alle terreinen van de 
leefomgeving. Cultureel erfgoed is daar een belangrijk onderdeel van. Hoe kunnen 
heemkundekringen invloed uitoefenen op de omgevingsvisie.  
 
Workshop 2 Digitalisering, stand van zaken Memorix Maior, website Brabants Erfgoed 
Peer Verbruggen (Erfgoed Brabant) en Theo Cuijpers (Brabants Heem)  
Workshop over Memorix Maior in het algemeen en de vernieuwingen zoals het uitlezen van 
pdf’s of het onderzoeken van het invoeren van dialectfragmenten. En de cijfers van de 
afgelopen jaren, het aantal opgeslagen en ontsloten records. 
 
14.45 uur:  pauze  
 
15.15 uur : 2e workshopronde  
 
Workshop 3 Groen Brabant als monument (Vervolg op themasessie RvA mei 2019)  
Jan Timmers (Stichting de Brabantse boerderij)  
Jan Timmers pleitte op de voorjaarsbijeenkomst van de Raad van Aangeslotenen om 
voortaan groen erfgoed als een historisch monument te beschouwen. Maar hoe doe je dat? 
Hoe kun je bomen, zandpaden en andere groene monumenten beschermen? Wat kan de 
heemkundekring doen?   
 
Workshop 4 Communicatie inzetten voor een fris imago 
Tjeu van Ras (Brabants Heem), met medewerking van Bart Beaard (Heemkundekring 
Onsenoort, Nieuwkuijk e.o.), Frans Timmermans (Heemkundekring Oosterhout) en 
Emmanuel Naaijkens (journalist).  
 
16.30 uur: Afsluiten met borrel  
 
 
 

https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2019/10/notulen-RVA-I-23-mei-2019-1.docx
https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2019/10/Werkplan-2020-afgeleid-van-Beleidsplan-2020-2025.docx
https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2019/10/Brabants-Erfgoedweekend.pptx


 

 
 
 
 
Locatie Het Turfschip in Etten-Leur en de route  
Schippersstraat 2, Etten-Leur, 076 501 31 45  
 
Als u Etten-Leur binnenkomt, volg dan de borden "Turfschip". U komt dan op een 
roodgekleurde weg. Vlak voor de kerk aan uw linkerkant, moet u rechtsaf de Brouwerstraat 
in. Aan de rechterkant van de Brouwerstraat is een grote parkeerplaats. Het is gratis 
parkeren. Op uw tomtom kunt u het beste als eindbestemming aangeven: Brouwerstraat. 
 
Naast de parkeerplaats staat een school. Links daarvan staat het grote gebouw van het 
Turfschip. Meteen bij binnenkomst is een garderobe en een ontvangstbalie. Bij het Turfschip 
is ook een halte voor de buurtbus (rijdend vanaf het station Etten-Leur). De buurtbus stopt 5 
minuten over het hele uur bij het Turfschip.   
Voor wie vooraf aan de vergadering een broodje wil eten: In het Turfschip bevindt zich 
Taveerne Gaston.   
 
Aanmelden en inschrijven voor workshops 
Ik verzoek u vriendelijk u van tevoren aan te melden en van tevoren aan te geven aan welke 
workshops u wilt deelnemen, een workshop voor de pauze en een workshop na de pauze.  
 
U kunt zich aanmelden via  Brabantsheem@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van uw 
naam en voor welke 2 workshops u gekozen heeft. 
 
Graag uiterlijk aanmelden voor 19 november!  
U bent van harte welkom!  
 
Harrie Boot, secretaris Brabants Heem  
 

 

mailto:Brabantsheem@erfgoedbrabant.nl

