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Vrijdag 13 t/m maandag 16 mei 2016

Voorwoord
Met Pinksteren vieren we de 27e editie 
van de Havenfeesten in Etten-Leur. We 
hangen de vlaggen uit en de haven 
ligt dan vol met boten. Er zijn mark-
ten, muziek, toneel en demonstraties 
van kunst, oude ambachten en klas-
sieke voertuigen. Ook zijn er diverse  
tochten. Verenigingen organiseren 
o.a. een fietstocht, hardloopwedstrijd 
en brommertocht. Nieuw dit jaar is bij 
het Schipperskwartier het kinderplein 
met terras. Op het plein zijn activitei-
ten voor de kinderen. Een zweefmo-
len, draaimolen, springkussens en 
schminkkraam ontbreken niet.

Trots ben ik op de inzet van maar 
liefst 200 vrijwilligers van Etten-Leurse 
verenigingen, die voor én achter de 
schermen helpen. Zonder de inzet van 
al deze mensen zouden de Havenfees-
ten niet zo groots en divers zijn.
In deze krant leest u alles over de 
Havenfeesten. Ook leest u over eve-
nementen van Etten-Leurse vereni-
gingen en instellingen waarmee de 
Stichting Adriaan van Bergen samen-
werkt.

Ik wens u leesplezier en nodig u van 
harte uit om naar de 27e Leurse Ha-
venfeesten te komen!

Stichting Adriaan van Bergen
Frank Vrolijk, voorzitter

Etten-Leur
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Lelieloop door Road 
Runners Etten-Leur
www.rrel.nl
(11.00 tot 14.00 uur)

Country linedance
Festival

       13.00-18.00 uur (entree € 3,00) 
Country linedance Festival in Het 
Turfschip door Maja Dancers 

Wijzigingen voorbehouden

Paardenmarkt 
aan de Leurse Dijk met:
13.00-17.00 uur (entree gratis)

    Een veertigtal kramen met boeren 
producten en oude ambachten

    Antieke tractoren
    Gehandicapten Oldtimer Tour
    Rondrit klassieke bromfietsen
    Kinderplein met onder andere 

springkussens en schminken
     Shantykoren
    Scharenslijper, Albert de Barbier 

en vele andere oude ambachten

    Demonstratie politiehonden
    Palingroker
    Viswedstrijd door 

‘HSV De Kleine Voorn’
    Expositie Trouwkerkje
    Fietstocht ‘lopend vuurtje’ 

(Petruskerk)
    Zweef-/draaimolen (€ 0,50)
    Optreden in het Schipperskwartier 

-  Suc6FM Roadshow 
-  en diverse artiesten

Bereikbaarheid
Havenfeesten
De Havenfeesten zijn bereikbaar via rijksweg 
A58 (Breda-Roosendaal). Neem afslag 18 en 
volg de borden Etten-Leur Noord. Op 15 mei 
wordt u naar parkeerruimte begeleid waar u uw 
auto gratis kunt parkeren.

Uw fiets kunt u op zondag 15 mei tegen een 
kleine vergoeding bewaakt stallen in de Eik-
straat, de Lange Brugstraat en nabij de feesttent 
aan de Leurse Dijk.

Colofon
Stichting Adriaan van Bergen
Postbus 629, 4870 AP Etten-Leur

T: 06-12904171
E: info@leursehavenfeesten.nl
 I: www.leursehavenfeesten.nl

  @AdrVBergen
  www.facebook.com/

        leurse.havenfeesten

Bingo en muziek
13.30-17.30 uur (entree gratis)

    voor de ouderen in het 
Schipperskwartier

Montmartre: Parijse 
markt aan de Leurse Dijk
18.30-22.00 uur (entree gratis)

    Schminken
      Sneltekenaar
     Silhouetknipster
     Proeven van wijn en Franse kaas
    80 kunstkramen
    Straattoneel
    Chansonnier Paul Papillon
    Le Petie Harmonie

Optredens op podium 
Schipperstraat van:

      18.30-21.00 uur 
Nieuwe Nobelaer Big Band

Optreden in Turfschip van: 
    18.30-01.00 uur 

Gitaarschool Toon van 
de Maagdenberg

Optreden in Schipperskwartier van:
    20.30-24.00 uur

 Reach

Grote jaarmarkt in het 
centrum van Leur met:
10.00-17.00 uur (entree € 2,00,
kinderen tot 12 jaar gratis)

      300 kramen
      Oude ambachten

      Zweef-/draaimolen (€ 0,50)
      Kinderplein met onder andere 

springkussens en schminken
    Stationaire motoren
    Straattoneel 
    Show van klassieke bromfietsen
    Show getunede auto’s
    Blaaskapellen
    Expositie Trouwkerkje
    Optreden in het Schipperskwartier 

-  Suc6FM Roadshow 
-  en  diverse artiesten

Programma

Vrijdag

13 mei
Zondag

15 mei
Maandag

16 mei
Zaterdag

14 mei



Vrijdagavond 13 mei is de Leurse Ha-
ven omgetoverd tot de Leurse Seine.
Speciaal voor de Leurse Havenfees-
ten maken kunstenaars werken over 
de Leurse Haven. Tijdens Montmartre 
exposeren zij hun werk en demonstre-
ren live hun kunsten. Ook knipt een 
silhouetknipster er lustig op los. 
Dat is nog niet alles. Op vrijdagavond 
is er ook straattoneel van toneelgroep 
‘Mag het licht uit’, levende standbeel-
den en optredens met muziek. De mu-
ziek wordt verzorgd door Gitaarschool 
Toon van den Maagdenberg, Nieuwe 
Nobelaer BigBand, Le Petie Harmonie 
en Chansonnier Paul Papillon. 
In 'Moulin Rouge de Lelie' serveert de 
molenaar Franse crêpes of Hollandse 
pannenkoeken. Kinderen mogen gra-
tis pannenkoeken komen eten. En na-
tuurlijk ontbreken wijn en Franse kaas-
jes niet op Montmartre. 

A bientôt op Montmartre aan de Leur-
se Seine. Vrijdag 13 mei tussen 18.30 
en 22.00 uur.

KUNSTWEEK
LEUR

Kunstweek Leur
Kom 9 en 10 mei kunst maken op het terras van het Turfschip. Kunstenaars en ge-
interesseerden leggen de Leurse Haven en haar omgeving op hun eigen manier 
vast in diverse kunstvormen. De kunstenaars exposeren hun werk tijdens Mont-
martre op vrijdagavond tijdens de Leurse Havenfeesten. Wilt u meedoen? Laat 
het ons weten via expositie@leursehavenfeesten.nl of 076-5038078. Wij zorgen 
voor koffie, thee of fris en een versnapering op het terras.

Le Petie 
Harmonie 
Met vijf blazers, twee muzikanten en 
één vaandeldrager zal deze harmo-
nie u muzikaal en theatraal vermaken. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 13 
mei ’s avonds naar de Havenfeesten.

Vrijdag 13 mei

LE PETIE
HARMONIE

Nieuwe 
Nobelaer 
BigBand 
Nieuwe Nobelaer BigBand speelt Jazz 
en latinmuziek. De 20 muzikanten van 
NNBB spelen o.a. big spender, mas-
quenada, the pink panther en splan-
key. Op 13 mei staat het orkest tussen 
18.30-21.00 uur op het buitenpodium 
in de Schippersstraat (nabij ingang 
Turfschip).

Vrijdag 13 mei

NOBELAER
BIGBAND
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Vrijdag 13 mei

Montmartre

Vrijdag 13 mei

PAUL
PAPILLON

Chansonnier 
Paul Papillon
 
Chansonnier Paul Papillon zorgt met 
zijn chansons en musettemuziek voor 
de échte Parijse sfeer. Tussen de kramen 
door speelt hij op vrijdagavond 13 mei 
een mix van Franse chansons en musette 
zoals die klinkt op het echte Montmartre.
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Zaterdag 14 mei

Paardenmarkt

Klassieke 
bromfietsrit
Dit jaar organiseert de stichting ‘de 
Etten-Leurse bromfietsvrienden’ voor 
de 18e maal een gezellige bromfietsrit 
tijdens de Havenfeesten. De toerrit is 
zo’n tachtig kilometer lang en uitge-
zet met pijlen. Alle trotse bezitters van 
een klassieke brommer, een oldtimer 
motor of een fiets met hulpmotor kun-
nen meedoen. Van iedere deelnemer 
wordt bij aankomst een herinnerings-
foto gemaakt. Inschrijven kan op 14 
mei vanaf 09.30 uur bij café “Hof van 
Holland” aan het Van Bergenplein 41 
in Etten-Leur.

Komen kijken op zaterdag 14 mei, kan 
natuurlijk ook. De bromfietsen zullen 
ongeveer om 15.00 uur terug zijn bij 
de Leurse Haven en zijn dan te be-
wonderen rondom molen de Lelie. Op 
zondag 15 mei zijn de Etten-Leurse 
bromfietsvrienden present op de Gro-
te Jaarmarkt. In hun stand kunt u te-
recht met vragen over het restaureren 
van oude brommers en het rijden van 
toerritten in clubverband. 

Voor informatie over de bromfiets-
vrienden kunt u een kijkje nemen op 
de website: www.elbv.nl of bellen naar 
Werner (06-12031528)

zaterdag 14 mei

Fietstocht 
‘Lopend Vuurtje’

Gehandicapten 
Oldtimer Konvooi

Oldtimer bezitters en bestuurders ge-
ven gehandicapten uit de regio een 
ritje als passagier in hun voertuig. Om 
11.30 uur verzamelen de Oldtimers in 
de omgeving van het Schipperskwar-
tier (feesttent in Schoenmakerspark). 
De auto’s vertrekken om 12.30 uur 
voor een tocht van ongeveer een uur 
door de polders rondom Etten-Leur. 
Bij terugkomst worden de bestuurders 
en hun bijrijder(s) in het Schippers-
kwartier ontvangen. Voor informatie 
en aanmeldingen kunt u bellen naar 
06-42464389 of mailen naar: 
oldtimerrit@leursehavenfeesten.nl.

De kerken zijn open voor bezichti-
ging. De routebeschrijvingen voor 
de fietsers (ca. 35-45-60 km.) zijn 
bij de start bij de Petruskerk en 
kerkelijk centrum de Baai verkrijg-
baar. Overigens kunnen de routes 
ook per auto afgelegd worden. Bij 
de deelnemende kerken zijn lijs-

ten waarop de te bezoeken kerken 
staan. Behalve fietsers worden ook 
alle bezoekers van de Havenfees-
ten op Pinksterzaterdag van harte 
uitgenodigd om een kijkje te ko-
men nemen in de Petruskerk. Tus-
sen 9.30 – 16.00 uur staat de koffie 
klaar!

Zaterdag 14 mei

BROMFIETS
RIT

Zaterdag 14 mei

OLDTIMER
KONVOOI

Paardenmarkt 
Op zaterdag 14 mei is er op de Leur 
een echte paardenmarkt. Handelaren 
ontmoeten elkaar en kopen en verko-
pen paarden en pony’s. Op de markt 
is nog veel meer te zien. Kom kijken 
naar oude ambachten, zoals een echte 
palingroker en een barbier, oldtimers, 
oude tractoren en klassieke bromfiet-
sen. Lokale ondernemers verkopen 
ambachtelijke producten: kersen, ijs, 
worst en kaas. Voor de kinderen is er 

een nostalgische draaimolen en echte 
zweefmolen! 

Bij het Schipperskwartier kunt u op 
het terras koffie, bier en fris drinken. 
Ook zijn het Leurse bier Augustinus te 
proeven en is een opregte Leurse bor-
rel verkrijgbaar. 

Graag begroeten wij u op zaterdag 14 
mei, tussen 13.00 en 17.00 uur!

Op pinksterzaterdag (14 mei) doen zo’n 20 kerken, waaronder de Pe-
truskerk en kerkelijk centrum de Baai, mee aan het “Lopend Vuurtje”. 
Het “Lopend Vuurtje” is een fietstocht waarbij van kerk naar kerk ge-
fietst wordt.
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Zaterdag 14 & zondag 15 mei

Expositie Trouwkerkje 

Marieke Samuels exposeert haar werk 
tijdens het pinksterweekend. Marieke 
is opgegroeid in een artistieke fami-
lie en heeft van kunst haar beroep 
gemaakt. Ze heeft les genomen bij 
goede portretschilders en bekende 
kunstenaars, zoals Hans Innemee en 
Rainier Boidin. 

Marieke heeft een vast thema name-
lijk het vrouwelijk gezicht. Haar hele 
leven heeft ze hiervoor al een grote 
fascinatie. Gedurende haar carrière is 
haar werk steeds meer geabstraheerd. 
De gezichten die ze laat zien zijn nog 
steeds heel fotografisch. Er wordt 
daarom ook regelmatig gevraagd of 
er foto's in haar schilderijen zijn ver-
werkt, maar alles is met de hand ge-
tekend en geschilderd. De combina-
tie van abstractie met het portret is 
een hele moeilijke discipline en wordt 
vaak onderschat. Maar door haar aan-
geboren talent, grote discipline en be-
dreven leermeesters heeft ze dit zich 
eigen kunnen maken. Kenmerkend 

is dat ze de vrouwen in haar schilde-
rijen sereen, maar toch ook verleidelijk 
weet weer te geven. Juist dit maakt 
haar werk heel herkenbaar.

In haar werk op doek gebruikt Ma-
rieke voornamelijk acrylverf, soms 
ook diverse materialen, zoals potlood, 
krijt en papier. Het formaat varieert 
van heel klein tot groot. Het werk is 
veelal kleurrijk en dynamisch en toch 
is er sprake van een pose en verstil-
ling. Deze tegenstrijdigheid maakt het 
werk interessant.

Haar werk is al op veel plaatsen te zien 
geweest in binnen- en buitenland, 
waaronder Amerika. Dit jaar gaan er 
voor het eerst werken naar India en 
Indonesië.

Naast zelf schilderen geeft ze les in 
portret tekenen aan volwassenen. Dit 
gebeurt in kleine groepjes. De sfeer 
is ontspannen en gezellig. Het gaat 
vooral om het leren kijken. Ook an-

dere zaken zoals compositie, kleur en 
dieptewerking komen in haar lessen 
aan bod.

Wil je meer informatie over Marieke en 
haar werk, bezoek dan haar website: 
www.mariekesamuels.nl.

Wij nodigen u graag uit, een kijkje te 
komen nemen in het Trouwkerkje aan 
het Van Bergenplein. Dit kan op zater-
dag 14 mei van 13.00 tot 17.00 uur en 
zondag 15 mei van 10.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis.
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Inschrijfformulier Lelieloop 16 mei 2016

Inleveren vanaf 9.30 uur tot 15 minuten voor de start bij
het Turfschip Schipperstraat 2 te 4871 KK Etten-Leur.

Voor- en achternaam:   .................................................................................................

Vereniging:   ......................................................................................................................

Afstand:   1,2 km kinderloop t/m 10 jaar
   5 km prestatieloop
   10 km prestatieloop

Adres:  ...........................................................................................................................

Woonplaats:  ....................................................................................................................

Telefoonnummer:   .........................................................................................................

Deelname geschiedt op eigen risico, de organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade/verlies/diefstal aan en 
van eigendommen van de deelnemer. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.

     Vrouw   
     Man       

Lelieloop
Tweede pinksterdag vindt voor de 

23e keer de Lelieloop plaats. Het 

parkoers gaat door de straten van 

Etten-Leur Noord, waarbij de deel-

nemers tijdens de race ook dóór 

molen ‘De Lelie’ lopen. Kangoo-

jumpers zijn van harte welkom om 

deel te nemen. Helaas is het par-

koers niet geschikt voor wheelers.

Inschrijven, omkleden en douchen 

in ‘Het Turfschip’ Schipperstraat 2. 

Het programma is als volgt sa-

mengesteld:

11.00 uur: 

10 km prestatieloop

12.30 uur: 

1,2 km kinderloop t/m 10 jaar, voor 

de deelnemers is er een leuke her-

innering.

13.00 uur: 

5 km prestatieloop

Nadere informatie over de Lelieloop 

kunt u vinden op www.rrel.nl

Een gedeelte van de opbrengst van 

de Lelieloop komt ten goede aan 

molen de Lelie ten behoeve van het 

behoud van dit monument.

Maandag 16 mei

Country linedance middag
In het kader van de Havenfeesten or-
ganiseren de Maja Dancers op tweede 
pinksterdag een grote country line-
dance middag (13.00 tot 18.00 uur) in 
het Turfschip in Etten-Leur.

Iedereen die van linedance houdt of 
er nieuwsgierig naar is, is welkom om 
deze middag te komen kijken of mee 

te dansen. Niemand hoeft aan de kant 
te blijven staan. Een aantal dansen 
worden voorgedaan en wie wil, mag 
meedoen.  

De toegang is 3 euro. Meer informatie 
over de Maja Dancers of de linedance 
middag is te vinden op www.majadan-
sers.nl.

Maandag 16 mei

Vrijdag 14, zaterdag 15 én zondag 16 mei 
(eerste pinksterdag)

MAGAZIJNVERKOOP
FIETSEN - ONDERDELEN 

- ACCESSOIRES 
- FIETSKLEDING ENZ ...

LOCATIE LEURSVOETPAD 4 

ÚW FIETSPLEZIER BEGINT HIER….
LEURSVOETPAD 4 
ETTEN-LEUR 
T 076-5041177
BISSCHOPSMOLENSTRAAT 104 
ETTEN-LEUR 
T 076-5020050

WWW.VANDERVEEKENFIETSEN.NL

COUNTRY
LINEDANCE

LELIE
LOOP

Maandag 16 mei
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Sinds 1990 viert Etten-Leur Haven-
feesten. In dat jaar werd de Stichting 
Adriaan van Bergen opgericht om een 
evenement te organiseren dat in het 
teken stond van de herdenking van 
de list van de Leurse turfschipper Adri-
aan van Bergen. In 1590, tijdens de 
tachtigjarige oorlog, voer hij met zijn 
turfschip Breda binnen en hielp de 
stad bevrijden. De Leurse Havenfees-
ten zijn inmiddels uitgegroeid tot een 
vierdaags evenement in het pinkster-
weekend. De feesten trekken jaarlijkse 
zo’n 25.000 bezoekers.

Naast het organiseren van de Leurse 
Havenfeesten en de jaarlijkse bede-
vaart naar St. Willebrord, zet de Stich-
ting Adriaan van Bergen zich ook in 
voor initiatieven van plaatselijke in-
stellingen en verenigingen. Hen biedt 
de Stichting Adriaan van Bergen een 
podium via de website, sociale media 
kanalen, deze krant en de markten tij-
dens het pinksterweekend. 

De opbrengsten van de Havenfeesten 
besteedt de Stichting aan projecten in 
Etten-Leur. Zo droeg Stichting Adriaan 
van Bergen bij aan de restauratie van 
het uurwerk van de Petruskerk, de her-
bouw van Molen de Lelie en het plaat-
sen van een plaquette ter herinnering 
aan de bevrijding van Etten-Leur in 

Over Stichting 
Adriaan van Bergen

1944. Het Leurse bier Augustinus is 
met steun van de Stichting Adriaan 
van Bergen ge(her)ïntroduceerd en 
nog altijd te koop bij Slijterij 56 en de 
lokale horeca.

Ter ere van het 25 jarig bestaan van de 
Stichting Adriaan van Bergen in 2014, 
werd in dat jaar samen met theater-
groep Josjes het ‘Adriaan van Bergen 
Spektakel’ opgevoerd. Vier avonden op 
rij, speelden de boeren, burgers, solda-

ten, prinsen en regenten van theater-
groep Josjes het verhaal van Adriaan 
van Bergen en de list van het turfschip. 
Molen de Lelie en de Leurse Haven wa-
ren het decor van dit openlucht thea-
ter spektakel.

Het bestuur van Stichting Adriaan van 
Bergen zet ook Leurenaren in het zon-
netje. Ere-Leurenaren ontvangen een 
bijzonder speldje met bijbehorende 
oorkonde.

De activiteiten van Stichting Adriaan 
van Bergen worden mogelijk gemaakt 
door een team van 23 vrijwilligers.

Achterste rij vlnr: Frits van der Meulen, Arjen Klep, Ruud van Gils, 
Ed Mulder, Peter Nooijens Middelste rij vlnr: Jos van Nijnatten, 

Freddy van Peer, Johan Mol, Marjanne Hermans, Lia Boeren, Ap-
pie Exalto, Cees van der Logt, Maarten Vermeulen, Dennis van der 
Logt Voorste rij vlnr: Peter Meesters, Izaäk Roeloffs, Frank Vrolijk, 

Jan Jongenelis Op de foto ontbreken: Frank van Oers, Jozef 
Hermans, Roger Hoek, Jeroen Tak en Henri Yntema

Korenfestival
26 juni 2016
Max Mini bestaat dit jaar 50 jaar! Om 
dit bijzondere jubileum met de inwo-
ners van Etten-Leur te vieren, organi-
seert Max Mini op zondag 26 juni, in 
samenwerking met de Stichting Adri-
aan van Bergen, een feestelijk en ge-
varieerd korenfestival.

Op verschillende locaties rondom het 
Van Bergenplein en de Leurse Haven 
treden afwisselend koren, zanggroe-
pen en ensembles op uit Etten-Leur, 
de regio en ver daarbuiten. 

Op de speciale facebookpagina (leur-
sevolkorendag) kunt u het nieuws 
rondom de Leurse Volkorendag tot op 
de voet volgen.

City App 
Etten-Leur wordt steeds leuker. En dat 
kun je nu ook ontdekken via de Etten-
Leur City App. De City app is een ini-
tiatief van de gemeente Etten-Leur 
in samenwerking met onder andere 
Koninklijke Horeca, MKB Etten-Leur, 
Wereldhave en individuele onderne-
mers. Ben je op zoek naar een lekker 
restaurant, gezellig café, leuke winkel 
of bruisend evenement, zoals de Ha-
venfeesten, dan helpen de mobiele 
app en de website 
www.etten-leurcityapp.nl je op weg.

De mobiele app is gratis te downloa-
den in de App Store en Google Play. 
Ontdek ook hoe ontzettend leuk Et-
ten-Leur is en download de app!

LEURSE
VOLKORENDAG


