
A Het Paulusho� e is gesticht in 1681 waarin het 

Streekmuseum Etten+Leur, Het Huysmuseum en de 

Heemkundekring Jan uten Houte zijn gevestigd. Bui-

ten de musea zijn er dertien huisjes die oorspronkelijk 

bedoeld waren voor de huisvesting van arme vrouwen 

rond een pleintje met in het midden een pomp. 

B Neerlandsch Koff yhuis. Herenhuis, van vijf tra-

veeën met verdieping dwars zadeldak tussen zijtop-

gevels (met vlechtingen in het metselwerk langs de 

top). De gevels gepleisterd; kroonlijst op klossen; ven-

sters met zesdelige schuiframen. Boven de ingang een 

kroonlijstje op voluutvormige consoles. Vermoedelijk 

begin XIXe eeuw.

HUIS “de Zwaan”. Kort na 1628 gebouwd. Het huis is 

overdekt met twee evenhoge zadeldaken loodrecht op 

elkaar, met trapgevels afgesloten. Boven in de trapge-

vel aan de straatzijde vensters met geprofi leerde kan-

ten van rode steen, korfbogige ontlastingsbogen met 

uitgekraagde deklijsten op kopjes en vlechtingen in de 

boogtrommels van rode baken en witte natuurstenen 

met diamantkoppen in zwart. Toppilaster met natuur-

stenen voluten. 

C De Van Gogh Kerk in hartje Etten-Leur is de 

grootste authentieke Van Gogh locatie in Brabant. Het 

gebouw dateert uit de dertiende eeuw als overgebleven 

gedeelte (het middenkoor ) van een verder verdwenen 

16e eeuwse hallenkerk. De toren dateert uit 1771. De 

vader van Vincent van Gogh, Theodorus, was van 1875 

tot 1882 zeven jaar predikant van de Nederlandse Her-

vomde kerk. Vincent kwam er regelmatig. De uit 1771 

daterende vierkante bakstenen toren met overhoekse 

beren en een driehoekig uitgebouwde traptoren is in 

vier geledingen opgebouwd met telkens twee spitsb-

ogige galmgaten. In de kerk bevindt zich een een kla-

viersorgel van J. Zeemans uit 1699 (Dus 320 jaar oud!)

D  Vincents gevestigd in een voormalige meubelzaak 

die na de oorlog is gebouwd op de plek waar op 10 mei 

1944 het centrum werd gebombardeerd. Een karakte-

ristiek gebouw voor die herbouwtijd. Etten-Leur is het 

dorp waar Vincent van Gogh zich in 1881 liet registre-

ren als kunstschilder. Het prachtige, kleurrijke interieur 

weerspiegelt de authentieke sfeer van de tijd dat Van 

Gogh in Etten-Leur verbleef. Van buiten is Vincents, de 

Frans ogende bistro, zoals Vincent van Gogh deze schil-

derde op zijn schilderij “Terras bij nacht”. 

E Het tweelaags winkel-woonhuis met rechthoekige 

plattegrond ligt met de voorgevel direct aan de open-

bare weg. De nokas is parallel aan de straat gesitueerd. 

Linksachter het pand staat de voormalige smederij, 

met de nokas haaks op de Oude Bredaseweg gericht. 

In het achterhuis zijn twee bed & breakfast kamers in-

gericht. Stond bekend als De Winkel van Jet Van Iersel.

F Een cultuurhistorisch park met diverse kunstwer-

ken en het bijzondere waaggebouw. Een groene long 

in het centrum.

G Karakteristiek pand dat al sinds 1828 dienst 

doet als pleisterplaats. Eerst voor paarden en tram. 

Tegenwoordig voor gasten en genieters.

H Rijksmonument Pand met pannendak. Bakhuis. 

Karschop met muren in gele baksteen en met rieten 

dak is onlangs afgebrand.

J Een authentieke boerderij in een nieuwe om-

geving als huisvesting voor het unieke Nederlandse 

Drukkerijmuseum

K Villa met kenmerken van de Neo-Renaissancestijl 

uit 1895, gebouwd door Ulbo Jetze Heerma van Voss, 

zoon van de suikerfabrikant S.C.J. Voss uit Zwarten-

bergen. Architect was de bekende Leurse kerkenbou-

wer Petrus Johannes Van Genk.

L In 1902 bouwden de zusters Franciscanessen een 

tehuis voor bejaarden en minder bedeelden. Binnen-

kort wordt het gebouw overgedragen door GGzBre-

brug aan de NBU. In de opening van de entree is nu 

nog het kunstwerk van Franka Wolke te bezichtigen.

M  Hof van Holland Rond 1890 kocht timmerman 

Klaas Roeloff s de erfpacht en veranderde zijn beroep in 

herbergier. Sinds die tijd bestaat Hof van Holland aan 

het eind van de voormalige haven op de Leur. Al meer 

dan honderd jaar dus een plek van plezier.

N Oorlogsmonument. Elk jaar op 4 mei Doden-

herdenking.

O De Leurse muur rechts van de weg door de poort 

van het voormalige Turfschip.

P Petruskerk links van de weg. Gewijd 1889, ar-

chitect P.J. van Genk. Kruisbasiliek met twee torens in 

de voor Van Genk karakteristieke vroeg-gotische trant.

Q Het gebouw hoorde toe aan brouwerij De Schenk-

kan en stamt uit 1893. Het is het laatste nog bestaan-

de onderdeel van de brouwerij die teruggaat tot in de 

zeventiende eeuw

R  In 1804 werd zaag- en schorsmolen De Lelie 

aan het gebied toegevoegd. Gebouwd in een voor de 

bouwtijd en functie karakteristieke vormgeving.

S ZEEPZIEDERIJ uit 1913 gebouwd door M. 

Geesink: “Zeep- en Glycerinefabriek De Ster”. Het 

bedrijf is gesticht in 1843 door de fi rma Pierre Leon 

Nolson, die aan de Korte Brugstraat in Leur start met 

zoutwinning en in 1853 met het zieden van zeep.
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T Voormalige Nederlands Hervormde Kerk. Als kapel 

ter ere van de H. maagd en het H. Kruis gesticht in 1284, 

afhankelijk van de kerk van Etten. In 1584 verwoest en 

ten dienste van de Hervormden in 1614 herbouwd, 

naar het zuiden vergroot in 1697, hersteld en van een 

dakruiter voorzien in 1714, opnieuw hersteld in 1927 

en na de oorlog. Tegenwoordig plek voor cultuuruitin-

gen en trouwerijen. Trouwkerje!

U Leurse Kermis: 100 jaar Cakewalk

V Woonwijk met woningen uit de vijftiger jaren 

ten behoeve van bedrijven die zich op industrieterrein 

Vosdonk vestigden.

W Sinds 2018: Cultuurhistorisch gemeentelijk ge-

denkpark met oorlogsgraven.

X Vroegere tekenschool van Etten, gebouwd ±1900

Y  R.K.Kerk van St. Lambertus. Neogotische, drie-

beukige kruisbasiliek met westtoren, in 1878 gewijd , 

door P. van Genk gebouwd naar ontwerp van de Gentse 

architect Bruggenaar. 

Activiteiten & spelen van 11.00-17.00 uur

I Paulusho� e: Streekmuseum Etten+Leur / 

Huysmuseum Activiteiten kinderspelen:  centje rollen, 

ezeltje prik, suff en, klepperen, spijker poepen, bliklo-

pen, zoemknopen.

Andere activiteiten: Openstelling huisje 45 waarin re-

ligieuze kunstwerken zijn tentoongesteld die nog niet 

eerder zijn getoond. Armlastig geklede dames leiden de 

bezoekers rond en vertellen over het Paulusho� e.

II Van Gogh Kerk Inloop met gids en orgelbespelin-

gen (14 september tussen 13.30 en 15.30 uur gesloten 

vanwege trouwerij)

III Oderkerkpark Speurtocht: letters zoeken en 

woord (Deelnameformulier afhalen bij het strand) 

Scouting Paulus: Kratspelen en Marshmallows

IV Het Witte Paard

Activiteiten kinderspelen: bellen blazen, hoela hoepen, 

hoefi jzerwerpen, fl essenvoetbal, repen. Genieten in het 

Stranddomein.

V De Hoge Neer Speeltuin: elke dag schminken van 

14.00-17.00 uur. Gratis lekker ijsje!

VI Nederlands Drukkerijmuseum Speurtocht, pa-

pier scheppen en zelf drukken

VII Café Zaal Roeloff s Biljarten en sjoelen

VIII Hof van Holland buitenterrein

Activiteiten kinderspelen: blikken gooien, haasje over, 

hinkelen, ketsenballen, steltenlopen, zaklopen. 

IX Trouwkerkje inloop tijdens orgelbespelingen

XI Lambertuskerk inloop tijdens orgelbespelingen

Opengestelde panden

Tijdens Open Monumentendagen van 11.00-17.00 uur

A Het Paulusho� e, huisje 45
C Van Gogh Kerk vanwege trouwplechtigheid op 

          zaterdag van 13.30-15.30 uur gesloten!
F Het Witte Paard
G De Hoge Neer
J Drukkerijmuseum

M Hof van Holland / Café Zaal Roeloff s
R Molen De Lelie 
T Trouwkerkje; open tijdens orgelbespelingen
W Gedenkpark Stationsstraat
Y Lambertuskerk; open tijdens orgelbespelingen

Orgelbespelingen
Lambertuskerk

Paul Duijvelaar: 14 september 13.00-14.00 uur 

Jan Sjoerd van de Vaart en Paul Duijvelaar: 15 septem-

ber 13.30-14.30 uur.

Trouwkerkje

Paul Duijvelaar: 14 september van 11.00 tot 12.00 uur 

en 15 september van 12.00 tot 13.00 uur

Van Gogh Kerk

Michel Gottmer: 14 september van 15.30 tot 16.30 uur 

en 15 september van 14.30 tot 15.30 uur

Gesloten op zaterdag van 13.30-15.30 uur vanwege 

bruiloft.

Bijzonderheden
Streekmuseum Etten+Leur / Huysmuseum, Pau-

lusho� e, Markt 59. De musea zijn tegen de zeer gere-

duceerde prijs van € 2,00 te bezoeken

Leurse Kermis

Vanwege het 100 jarig bestaan van het Cakewalk is er 

een bijzondere actie waarvoor er deelnamebonnetjes 

zijn te krijgen bij Hof van Holland / Café Zaal Roeloff s. 

OP=OP

Het Witte Paard, Vincents en De Hoge Neer

Bij Het Witte Paard zijn er diverse activiteiten voor de 

jeugd en kunnen de ouderen genieten van een Open-

MonumentDag-Bakske met appeltaart. Bij Vincents 

kan men de lunchgebruiken en een OM-ClubSand-

wich. Schminken kan bij De Hoge Neer, evenals genie-

ten van een kinderpannenkoek met een verrassing. En 

dat allemaal op vertoning van de fl yer voor speciale 

prijzen.

Nederlands Drukkerijmuseum

Kinderen beginnen bij een bezoek aan het museum 

aan een speurtocht en gaan vervolgens ‘zelf aan het 

werk’ met losse letters en diverse drukpersen.
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