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         eerste jaargang 2008-01  
 

 
 
                  Het Bestuur van Heemkundekring    

“Loon op ’t Sandt”   
wenst al haar leden en gezinsleden 

een voorspoedig 2008 toe. 

 
 

 
Beste leden van Heemkundekring Loon op ´t Sandt, 
 
Als voorzitter van onze heemkundekring ben ik blij hierbij een nieuw initiatief van het in 2007 
vernieuwde bestuur te mogen presenteren: een Nieuwsbrief. 
 
Voor u ligt de eerste aflevering van deze Nieuwsbrief. Uw bestuur hoopt dat er nog vele zullen 
volgen. 
 
De Nieuwsbrief heeft nog een fantasienaam. In het vervolg leest u hoe u eraan bij kunt dragen dat 
deze Nieuwsbrief een pakkende naam krijgt. Het is de bedoeling dat de Nieuwsbrief vier keer per 
jaar verschijnt aan het begin van ieder kwartaal, dus rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 
Wij raden u dus aan, om de Nieuwsbrief het hele kwartaal te bewaren en niet weg te gooien. U kunt 
dan ten allen tijde zien, wat er voor de leden aan activiteiten te doen is. U zou er een gewoonte van 
kunnen maken om de Nieuwsbrief pas weg te gooien als de volgende verschijnt. Ook adviseer ik u 
de datums van de activiteiten - meteen als u de Nieuwsbrief ontvangt – in uw agenda of op de 
keukenkalender te noteren. U bent dan steeds op de hoogte. 
 
Uw bestuur hoopt, dat de Nieuwsbrief de communicatie met de leden zal intensiveren en dat u 
zodoende beter op de hoogte blijft van de mogelijkheden die onze heemkundekring u als leden en 
gezinsleden te bieden heeft. 
Als U zelf een mededeling tegenkomt – uiteraard op heemkundig gebied - waarvan u vindt dat alle 
leden dat zouden moeten weten, aarzel dan niet die op te sturen naar onze secretaris André van 
Rijswoud, die de Nieuwsbrief samenstelt. 
 
Ik wens onze Nieuwsbrief, hoe die straks ook heten moge, een goede toekomst toe. 
 
Jan van Hoof, voorzitter 
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Jaarprogramma 2008 
 
Datum Activiteit 
_________________________________________________________________________ 
5 januari Verschijning Nieuwsflitsen 2008-1 
20 februari  Jaarvergadering  
19 maart  Filmavond voor de leden en gezinsleden 
1 april  Verschijning Nieuwsflitsen 2008-2 
17-23 april  Tentoonstelling t.g.v. opening Venloene 
23 april  Dia-avond Venloene door Emile v. Beers, Ad Schellen en Jan Govers 
28 mei  Algemene ledenvergadering. Daarna lezing van dhr. Peeters over de 

cultuurhistorische waardenkaart. 
18 juni  Fiets- of wandeltocht  
1 juli  Verschijning Nieuwsflitsen 2008-3 
13 sept.  Open Monumentendag 
21 sept.  Dag van Loon 
1 oktober Verschijning Nieuwsflitsen 2008-4 
1 oktober  Algemene ledenvergadering, met voordracht door Kees Grootswagers. 
4 oktober  Dagexcursie naar Haaren en Vught 
14 oktober  Open Dag voor de jeugd in De Refter 
22 oktober  Avond voor de leden door Emile van Beers 
19 november  Lezing in de serviceresidentie Molenwijck door Mevr. Ir. M. Moons over hergebruik 

van monumenten 
15 december Verschijning Nieuwsflitsen 2009-1 

 
********   

 
Voor alle vergaderingen in 2008 geldt de aanvangstijd 19.30 uur. 

       
******** 

Mededeling Stichting STERK 
 
Onlangs is de DVD van de Stichting STERK in Kaatsheuvel uitgekomen. U heeft dat ongetwijfeld 
in de pers gelezen. Het is een interessante DVD met o.m. bewegend materiaal van het kasteel in 
Loon op Zand en een mooie opname van de kerk in het centrum. Ook voor echte Loonsen is het 
schijfje dus de moeite waard. In Loon op Zand is er ook een verkooppunt bij drogisterij Henk van 
de Doelen, Oranjeplein 23.                                                                      Lilian Grootswagers, voorzitter 
 
      ******** 
 
Nieuws over de website.   www.heemkundekringloonoptsandt.nl 
 
De website van heemkundekring Loon op ’t Sandt hebben wij gevuld met foto’s van de dagexcursie 
op zaterdag 22 september j.l. 
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Nederlands Centrum voor Volkscultuur              
 
Oproep 
 
Doe mee met de verkiezing van de belangrijkste tradities van Nederland 
Het immaterieel erfgoed staat de laatste tijd erg in de belangstelling, nadat Unesco in 2003 zijn 
leden opgeroepen heeft om ook dit erfgoed te beschermen. In Nederland buigt het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur zich over de vraag welke tradities en rituelen tot ons immaterieel 
erfgoed behoren. Daarom vragen wij aan iedereen in Nederland om zijn of haar tradities aan ons op 
te sturen. Laat ons weten welke tradities u belangrijk vindt door ons een brief te sturen of de 
enquête op www.volkscultuur.nl in te vullen. In het Jaar van de Tradities 2009 zal het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur een lijst publiceren van de honderd meest genoemde tradities en deze 
ook documenteren in boekvorm en op de website. Veel dank! 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht                                 
http://www.volkscultuur.nl  
      

******** 
 
Gemeente archief Waalwijk plaats ruim 1300 nieuwe foto’s op internet. 
 
Bezoekers van de website van het gemeentearchief Waalwijk kunnen vanaf november 2007 in meer 
dan 7800 foto’s zoeken. Dit zijn ruim 1300 foto’s méér dan dat er tot nu toe voor bezoekers 
toegankelijk waren. 
Alle foto’s betreffen foto’s uit Waalwijk en zijn uiteenlopend van onderwerp. Wat opvalt is dat er 
deze keer een grote hoeveelheid, meer recente, kleurenfoto’s is toegevoegd. 
Een opmerkelijke collectie foto’s die nu ook raadpleegbaar is, betreft een collectie van ruim 
honderd foto’s uit het bezit van de vooraanstaande Waalwijkse familie Rubbens – Timmermans.  
www.waalwijk.nl/gemeentearchief 
      
      ********  
Straet & Vaert 2007 
 
Dit jaar een themaboek over de schoenindustrie dat op een voortreffelijke wijze beschreven werd 
door Jan van Iersel met medewerking van Jan Vera en de familie Van Lier. Doordat er de laatste 
twee jaar problemen waren met het in hangen van het boek moest er naar een oplossing gezocht 
worden. Er werden een vijftal boeken samengesteld met verschillende papiersoorten die door 
Diamant in gehangen werden. Helaas het resultaat was negatief zodat er een controleur zowel voor 
de machine, als voor de lijm aan te pas moest komen en het euvel werd opgelost. Één papiersoort 
werd uitgekozen en Harrie van Dongen kon aan de slag. Op 21 november kon er vergaard worden 
in de school De Lage Weijkens waarna de boeken naar Diamant werden gebracht voor afwerking. 
26 November was het zover. Om 15.15 uur arriveerde een palet met 500 boeken in de Doelen. De 
bezorgers voor de leden en abonnees konden de boeken, indien mogelijk, tussen 17.00- en 18.00 
uur ophalen. Intussen waren de winkels bevoorraad en kon de verkoop beginnen. 
In eerste instantie viel de verkoop tegen mede doordat er nog geen publicatie in de krant verschenen 
was. Later kwam daar verandering in. Wij danken al de mensen die zich ingezet hebben voor dit 
mooie resultaat.            Michel en Tiny van Iersel 
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De werkgroep Genealogie van de Heemkundekring “Halchterth” uit Halsteren, organiseert een 
Genealogischedag op zaterdag 29 maart 2008. 
Deze dag vindt plaats in het Heemhuis “Hof van Ram”, De Beeklaan 29a te Halsteren van  
10.00 - 16.00 uur. Voor vragen of informatie: Dhr. A. Heeffer Tel :076-5021418 andre@heeffer.nl 
 

******** 
2008 Jaar van het Religieus Erfgoed 

Het jaar 2008 is uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed. De officiële start hiervan vindt 
plaats op 17 januari 2008 in Utrecht. Het doel van het Jaar van het Religieus Erfgoed is de 
belangstelling voor en kennis van het religieus erfgoed in Nederland te vergroten, en een duurzame 
toekomst ervan te bevorderen. Vanaf heden is ook de website www.2008re.nl in de lucht. De site 
geeft een overzicht van alle activiteiten die in het kader van het Jaar worden georganiseerd. Erfgoed 
Nederland ontwikkelt onder de vlag van het Jaar van het Religieus Erfgoed het project Rituelen 

        ******** 
Jeugdactiviteiten 
 
Het doel van de heemkundekring is het overbrengen van en verbreiden van een zo groot mogelijke 
historische kennis van het werkgebied van de vereniging i.c. de gemeente Loon op Zand en 
omgeving. Teneinde die verworven kennis breder uit te dragen en ook naar de toekomst te kijken is 
het van belang dat die kennis ook naar onze jeugd wordt over gebracht. Immers, wij moeten de 
continuïteit van onze kring waarborgen. Het bestuur heeft op 19 december j.l, een gesprek gehad 
met erfgoed Nederland consulent Theo Cuijpers. Deze heeft ons geïnformeerd op welke manier je 
de jeugd op een speelse wijze kunt interesseren voor lokale geschiedenis.  
Wij werken dit verder uit in 2008 en zullen proberen met de basis scholen in onze gemeente een 
leuk en educatief project op te zetten. 
 
        ******** 
Enquête 
 
Samen met Straet & Vaert 2008 hebben onze leden een enquête formulier ontvangen. 
Dit moet het bestuur meer inzicht geven in de interesse van onze leden, die immers niet alleen maar 
interesse in archeologische onderwerpen hebben. Met deze nieuwe inzichten proberen wij een beter 
in te spelen op de behoeftes van onze leden en u ieder jaar een interessant programma te bieden. 
Tot op heden hebben wij 36 enquêtes terug ontvangen, mocht u door omstandigheden vergeten zijn  
het formulier in te vullen vragen wij u vriendelijk om her nog enkele minuten voor uit te trekken en 
het aan ons te retourneren. De uitslag communiceren wij op de jaarvergadering van 20 februari 
aanstaande. Tot zover bedanken wij iedereen die zijn of haar bijdrage al heeft ingeleverd.  
 
        ******** 
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Programma filmavond 19 maart 
 
Wij hebben een tweetal DVD’s kunnen lenen van het Regionaal Archief in Tilburg.  
Daarop zijn een aantal filmpjes te zien, die door freule Emilie ten Horn-Verheijen zijn gemaakt in 
de jaren 1940-1950. Unieke beelden van het kasteel en zijn bewoners, waarin wij zien hoe zij 
leefden en hun vrije tijd besteedden. 
Ook beelden van onze gilden en muziekkorpsen komen erop voor. Via de familie van Hub Prins 
zijn deze films in het Regionaal Archief terecht gekomen en met behulp van onze gemeente op 
DVD gezet. Wij willen U enkele fragmenten uit deze oude films (zwart-wit, zonder geluid) laten 
zien, waarbij wij hopen dat U personen die erop voorkomen herkent, zodat wij daarmee het 
Regionaal Archief ook weer een plezier kunnen doen. 
Dit onderdeel van het programma zal ongeveer een uur beslaan. 
Na een korte pauze zal ons medelid Max Fijen filmmateriaal (mét geluid) laten zien van rond 1988. 
Er komt o.m. aan de orde: het afscheid van pastoor Simons, de opening van de aanleunwoningen bij 
de Venloene en nog enkele andere gebeurtenissen uit die periode. 
Het belooft dus een boeiende en interactieve avond te worden. 
 
Bestemd voor amateur-archeologen en andere vrijwilligers in de archeologie 
 
Heemkundekringen die aangesloten zijn bij Brabants Heem, zoals ook HKK Loon op ´t Sandt, 
hebben deel kunnen nemen aan een cursus Archeologie en gemeentelijk beleid. 
Uw bestuur kon in haar agenda geen plaats inruimen deze cursus te bezetten. 
Het blijkt dat archeologie zich in toenemende mate in belangstelling mag verheugen. Dit is mede 
het gevolg waarop de infrastructuur van ons land en onze gemeente wijzigt en de wijziging van de 
wet op de Ruimtelijke Ordening, medio 2008. 
 
Om die reden is het verstandig per heemkundekring een of meerdere personen aan te wijzen als 
contactpersoon voor archeologische onderwerpen. Tevens zullen deze contactpersonen in het 
vervolg persoonlijk 2 keer per jaar worden uitgenodigd om deel te nemen aan een studiedag die 
door Brabants Heem in samenwerking met het Noord-Brabants Genootschap wordt georganiseerd 
en aan de jaarlijkse contactdag, waarbij een opgraving in onze provincie wordt bezocht. 
Het is van het grootste belang dat ook onze heemkundekring over deze deskundigheid 
beschikt en dat leden van HKK Loon op ´t Sandt de belangen van de vereniging behartigen in 
combinatie van actief meedenken en inspreken maar ook kritisch volgen en waarnodig 
bezwaar en beroepsprocedures aangaan. 
Het bestuur vraagt leden die geïnteresseerd zijn, zich aan te melden bij het secretariaat. 
De sluitingsdatum voor aanmelding is 20 januari 2008. U heeft dus niet lang bedenktijd en wij 
dragen één lid voor. 
 
Als secretaris en samensteller van deze eerste nieuwsbrief, dank ik iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan de realisatie. Laat het een nieuwsbrief worden die door ieder van onze vereniging 
geschreven kan worden. Het wordt een verbetering in de communicatie onder ons en zal u 
informeren over belangrijke activiteiten.  
Een gezond en mooi 2008 wens ik u allen van harte! 


