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Beste heemleden, 
 
 
 

 

Medio dit jaar heeft de heemkundekring 
gereageerd op een advertentie van het 
RABO stimuleringsfonds waarbij de 
Rabobank verenigingen uitnodigde te 
reageren als zij financiële ondersteuning 
wilde bij het uitvoeren van speciale 
projecten. Wij hebben een verzoek 
ingediend vanwege het verschijnen van 
Straet & Vaert nummer 30. Een mooi 
jubileumnummer welke wij van meerdere 
kleurenfoto’s wilde voorzien. 

De Rabobank heeft positief gereageerd op 
ons verzoek en wij hebben een bedrag 
toegekend gekregen van € 2375,00. Op 
19 oktober j.l, is dit bedrag tijdens een 
ledenvergadering aan ons overhandigd. 

 
 
Lezing 17 november in Service Residentie Molenwijck . 
 
Wij brengen ter herinnering onder uw aandacht dat wij op 17 november wederom Cees Slegers bereid hebben 
gevonden voor bewoners van Service Residentie Molenwijck en leden van de heemkundekring een lezing te 
organiseren. 

“Waarom het hier Noord-Brabant heet” 
 
In 1996 werd in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch het tweehonderdjarig bestaan van de provincie gevierd. Tien 
jaar later was het weer feest en werd het 900 jarig bestaan van Brabant gevierd. Hoe zit het nu precies met de 
geschiedenis van Brabant? Wat hebben Brussel, Leuven, Antwerpen en Den Bosch met elkaar te maken? Welke 
mythes en sjablonen zijn er in de loop van de tijd over Brabant ontstaan. Is de eenheid van Noord-Brabant wel zo 
hecht? Waarom valt toch altijd het begrip Bourgondisch als er over Brabant wordt gesproken? 
Al deze vragen zullen aan de orde komen in het verhaal over de geschiedenis van Brabant: vanaf de tijd van het 
hertogdom tot heden. 
 
Cees Slegers (Cromvoirt 1944) studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Van 1987 tot 2002 was hij 
directeur van de Raad voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur Noord-Brabant. Vanaf januari 2003 tot 2006 was hij 
onderzoeker bij de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ bij de Universiteit van Tilburg. In november 2001 promoveerde hij aan 
de Universiteit Maastricht op het proefschrift Antoon Coolen. Biografie van een schrijver. Hij schreef over de 
geschiedenis van de heemkunde Mensen uit de kringen van Brabants Heem (2004). In het boek ‘Wegens bijzondere 
omstandigheden…’ (2008) schreef hij het hoofdstuk over kunst en cultuur in Den Bosch tijdens de bezetting. Hij 
publiceert artikelen en spreekt over cultuurhistorische onderwerpen. Hij is ook actief als bedenker en schrijver van 
theatrale producties voor amateurs in Den Bosch, zoals de tweedelige opera buffa La Madeira (2003) en Wè nou, 
Madeira? (2007). Ook schreef hij een revue voor de opening van het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis in 2011 Van 
Keisnijder tot MRI-scanner. 
 
• U bent van harte uitgenodigd en de aanvang is zoals  gebruikelijk om 19.30 uur. 
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JAN VAN IERSEL vrijetijdshistoricus 
Wie kent hem niet? Al vele jaren lid van de heemkundekring Loon op ’t Sandt. 
Jan zit in de redactie van Straet & Vaert en levert ieder jaar flink wat kopij aan: 

• Het Oranjeplein in de jaren 50; 
• Jan Peijnenburg, de eerste boswachter van de Loonse en Drunense 

duinen; 
• De heerbaan Breda - ’s-Hertogenbosch. 

Dit alles zijn maar enkele onderwerpen die Jan van Iersel heeft gepubliceerd. 

Onderstaand geeft hij een korte biografie, maar interessant is dat Jan sinds kort 
een eigen website heeft.U vindt deze met de volgende link: 
http://www.janvaniersel.nl/index.html We zullen binnenkort weer van hem lezen 
met een geschiedschrijving in Straet & Vaert. Samen met Jan Vera, die al 
enkele jaren onderzoek heeft gedaan over de laatste leerlooierijen in Loon op 
Zand, een mooie publicatie die de aanschaf rechtvaardigt.  Meer in de 
Nieuwsflits van januari hierover. 

 
Na een veertigjarige ambtelijke loopbaan bij de gemeente Tilburg ben ik voor mezelf begonnen als vrijetijdshistoricus. 
Cursussen geschiedenis, cultuur en taal(vaardigheid) aan de Open Universiteit brachten me van de cijfer- naar de 
letterlievende wereld, van boekhouden en automatiseren naar bestuurskundig onderzoek en rapporten schrijven, dit 
laatste als secretaris/onderzoeker van de gemeentelijke rekenkamer. 'Pensioen in zicht' deed me in de archieven van 
mijn geboorteplaats Loon op Zand duiken, wat geleid heeft tot een aantal publicaties in het jaarboek Straet & Vaert 
van de heemkundekring Loon op 't Sandt. Ze gaan over mijn jeugdjaren, de ligging van Loon op Zand op het kruispunt 
van wegen tussen Den Bosch en Breda (o-w) en Waalwijk en Tilburg (n-z), onze manier van omgaan met de natuur 
(de Loonse en Drunense Duinen), de plaatselijke leder- en schoenindustrie (samen met Jan Vera) en ten slotte over 
het gemeentebestuur in de 19e eeuw en de verhoudingen tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel (de 'Straetse en 
Vaertse' twisten). 
 
Expositie in de Bibliotheek Loon op Zand 
 
De heemkundekring heeft in de bibliotheek van Loon op Zand een tentoonstelling georganiseerd met als 
thema gezondheidszorg. 
 

                       
 
In de vitrinekast vindt u diverse voorwerpen uit de verzameling van de heemkundekring. Zo ziet u onder 
andere een pillendoosje uit de tijd van dokter Both uit Kaatsheuvel en apotheker Bijvoet, penningen van de 
Bloedtransfusiedienst die werden uitgegeven door het Rode Kruis en een aantal brillen uit ca. 1850 en uit de 
jaren 1945-1955. Verder ziet u een tafel die is aangekleed met schenkingen van de EHBO vereniging 
St.Raphael. 

De getoonde fotolijsten geven een impressie van de gezondheidszorg in Loon op Zand gedurende de vorige en deze 
eeuw en informatie over het ziekentriduüm. Het triduüm was opgericht om voor chronisch zieken uit De Moer en Loon 
op Zand het “niet naar de kerk kunnen” te compenseren. In een periode van 27 jaar (1956 – 1983) werd jaarlijks een 
triduüm georganiseerd waarbij een H. Mis en een Lof tot de vaste onderdelen behoorden. Het aantal deelnemers 
schommelde tussen 20 en ruim 50. 

 

De tentoonstelling is nog te bezichtigen tijdens de  openingstijden van de 
bibliotheek tot 19 november aanstaande.  


