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Beste heemleden, 
 
 
Beste leden,  
De tweede Nieuwsflitsen van dit jaar. Wij hebben op de eerste Nieuwsflitsen veel positieve reacties 
ontvangen en voor ons is dit een goede stimulans om het nog beter te doen. Heeft u ook een 
interessante wetenswaardigheid of informatie die u wilt delen met anderen, stuur u kopij naar de 
redactie. 
 
In dit nummer onder andere: 
 

• Uitslag enquête december 2007.      pag. 1-2-3 
• Het jaar van het religieus erfgoed.      pag. 3 
• Nieuw pand voor HKK Gilze.      pag. 4 
• Verhuizing regionaal archief.      pag. 4 
• 2008 het jaar van tradities.       pag. 4 
• Over de duivel is veel bekend.      pag. 4 
•    Agenda tweede kwartaal.       pag. 5 
• Wetenswaardigheden en belangrijke links.     pag. 5 
• Historische verenigingen.       pag. 5-6 
• Activiteiten van ons lid Kees Stadhouders.     pag. 6 
• Trefwoordenlijst Genealogie.      pag. 6  
• Werkgroep archivering, consciëntieus, nauwkeurig en gedreven.  pag. 6-7-8 
• Nieuwe leden in het eerste kwartaal.      pag. 8 
• Schenkingen in het eerste kwartaal.      pag. 8 
• Werkgroep historische dorpswandelingen en fietstochten.   pag. 8 
• Oproep aan de knutselaar.       pag. 9 
• Wie kent wie uit Loon op Zand?      pag. 9 
• Lokale Toeristische Adviesraad.      pag. 9 
• Brabantse Heemdagen.       pag. 10 
• Nieuws over de website.       pag. 10 
• Oproep.         pag. 10 

 
Uitslag enquête gehouden in december 2007 
De heemkundekring heeft naar 215 leden een enquêteformulier verzonden. Doelstelling hiervan was 
om de wensen en ideeën die leven bij de leden inzichtelijk te krijgen en het beleid hier op aan te 
passen. In de aanloopprikkelingen van deze nieuwe activiteit zijn wij bij het versturen van de 
formulieren vergeten onze gewaardeerde gezinsleden (28) ook te benaderen. Dit is spijtig, temeer 
daar de enquête er mogelijk anders uit zou hebben gezien. Toch is er voldoende inzicht gekregen in 
wat er bij u leeft en zullen hier zeker naar luisteren. Wij wensen de mensen die wegens ziekte niet 
in staat waren het formulier in te vullen, beterschap. 
 
 

Nieuwsflitsen is een periodieke uitgave van de heemkundekring Loon op ’t Sandt.       Verschijnt 4 keer per jaar. 
Correspondentieadres redactie: Van Grevenbrouckstraat 38, 5175AV Loon op Zand.   Telefoon 0416-361788. 
info@heemkundekringloonoptsandt.nl                             Jaargang 01 nummer 02 
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Enkele getallen 
De heemkundekring heeft 40 enquête formulieren retour ontvangen. Geschoond op het aantal 
formulieren dat wegens gezondheidsredenen (van onze leden) niet ingevuld kon worden, is het 
percentage geretourneerde en bruikbare formulieren uitgekomen op 18%. 

 
• 63% van de respondenten heeft aangegeven belangstelling te hebben voor 

geschiedenis/kunstgeschiedenis. 
• 34% heeft belangstelling voor genealogie. 
• 45% vertelt interesse te hebben in archeologie, biologie en landschappen. 
• 63% interesseert zich voor het behoud van cultureel erfgoed. 

 
Specifieke belangstelling van onze respondenten gaat onder andere uit naar de volgende 
interessegebieden: 

• Kunstgeschiedenis - paramenten, industriële archeologie, gilde, muziekgeschiedenis, 
stamboom, folkloristische gebruiken en industrieel erfgoed. 

 
Tevredenheid over de communicatie 

• 1% is niet tevreden over de communicatie met het bestuur en 14% heeft deze vraag niet 
beantwoord. 

• 85% spreekt haar tevredenheid uit over het bestuur. 
 
Wat kan het bestuur nog meer voor haar leden betekenen? 

• Meer collectieve stamboomactiviteiten. 
• Meer informatie digitaal. 
• Niet altijd op woensdag een activiteit of vergadering. 
• Het bezit van de HKK op de website zetten. 
• Periodieke nieuwsbrief. 
• Betere accommodatie en geluid. 
• Bijeenkomsten op tijd beginnen. 

 
Kennis delen door mee te schrijven in Straet & Vaert 

• 50% vertelt dit niet te willen of heeft de vraag niet ingevuld. 
• 50% geeft aan dat men te benaderen is en / of concreet een bijdrage willen leveren. 

Dit betekent dat inclusief de vaste schrijvers van het jaarboek 19 leden bereid zijn een bijdrage te 
leveren aan Straet & Vaert. 
 
Wat verzamelen onze leden zoal? 

• 53 % van de respondenten houdt zich bezig met verzamelen van onder andere: 
bidprentjes, ansichtkaarten, dia’s van het gilde, foto’s van orgels, familie en carnaval, 
gebruiksvoorwerpen en archeologische stukken, varkens. 

• 47% heeft deze vraag niet beantwoord. 
• 48% van de respondenten wil zijn of haar verzameling beschikbaar stellen voor 

tentoonstellingen. 
 
De vraag of u tevreden bent over de activiteiten die georganiseerd worden, is als volgt 
beantwoord: 

• 1% is niet tevreden en 2% geeft aan dit niet te weten. 
• 97% van de respondenten is tevreden over de activiteiten georganiseerd door het bestuur of 

de leden zelf. 
• 95% van de respondenten is tevreden over de informatie op de website. 
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Welke activiteiten verwacht u meer? 
• 77% van de respondenten specificeert de te verwachten activiteiten als volgt: 
• Folklore, rondleiding witte kasteel, meer heemactiviteiten op scholen, 

fotozoektochten, dorpswandelingen, excursies (onder andere de Heilige driehoek in 
Oosterhout), Open Monumentendag. 

Assistentie bij activiteiten 
• 73% van de respondenten is bereid bij activiteiten zoals tentoonstellingen assistentie 

te geven. 
• 68% van de respondenten is bereid bij calamiteiten de post aan de leden te bezorgen.  

 
Heeft u een hobby waarover eventueel een lezing kan worden gegeven? 
Enkele respondenten hebben aangegeven over de volgende onderwerpen een lezing te kunnen 
geven: 

• Folklore en Carnaval. 
• Genealogie in de Middeleeuwen. 
• Volksliederen. 
• Gilde. 

 
Kunt u via kennissen en / of familie nieuwe leden aanbrengen? 

• 19 % vertelt hier een actieve bijdrage in te willen leveren. 
• 13% vult het antwoord niet in. 

 
Suggesties voor het werven van nieuwe leden 

• Van mond tot mond. 
• Werving via Rond de Toren. 
• Jeugd benaderen. 
• Lagere contributie. 
• Tijdens dorpsactiviteiten. 
• Betere accommodatie zou meer leden kunnen aantrekken. 
• 31% kon deze vraag niet beantwoorden. 

 
Het bestuur bedankt iedereen die de moeite en inspanning heeft getoond de enquête in te vullen.  
 
2008, Jaar van het Religieus Erfgoed 
De activiteiten concentreren zich in de maanden september en oktober. 
Dit project, dat veel publiciteit in de media gaat krijgen, wordt ook door de heemkundekring  
Loon op -´t Sandt mee uitgedragen. 
Hierbij vragen wij ook aan de leden een bijdrage te leveren. Iedereen die in het bezit is van 
religieuze voorwerpen krijgt nu de kans om deze aan een breed publiek te laten zien. 
De heemkundekring wil dit jaar flink uitpakken met een mooie tentoonstelling. 
De voorbereidingen zijn in volle gang en de coördinatie is in handen van Tiny van Iersel en André 
van Rijswoud. In de Nieuwsflitsen van 1 juli leest u meer hierover, ideeën zijn welkom en 
informatie is bij de coördinatoren verkrijgbaar. Zie ook de website www.2008re.nl 
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Heemkring krijgt hele pand aan de Nieuwstraat 
Wij lazen in het Brabants Dagblad van 15 februari 2008, dat Heemkring Molenheide de 
beschikking krijgt over het hele pand aan de Nieuwstraat, in Gilze, het oude gemeentehuis. De 
dagopvang voor gehandicapten verhuist binnenkort naar de nieuwe Schakel. De kring heeft tot 
nu toe alleen de bovenverdieping, een deel van de benedenverdieping en de tuin met 
bijgebouwen in gebruik. Na Baarle-Hertog en Poppel krijgt nu ook weer een Nederlandse 
Heemkundekring zomaar de beschikking over een oud raadhuis.  
Jammer dat het oude raadhuis van Loon op Zand niet meer bestaat. Onze kring zou wel raad 
weten met zo’n pand.  
 
Het bestuur heeft op 10 maart aan wethouder Wim Aussems de problemen voorgelegd. 
Wij hopen op grote medewerking van onze gemeente bij het oplossen van het ruimteprobleem. 
 
Regionaal Archief 
Het Regionaal Archief Tilburg heeft een verhuizing van archiefbescheiden vanuit Oisterwijk, 
Eindhoven, Tilburg - Kazernehof en Breda naar een nieuw, tweede depot aan de Goirkestraat in 
Tilburg afgerond. Er is een start gemaakt met de fysieke samenvoeging van het archief en het 
Textielmuseum. Het depot aan de Kazernehof blijft bestaan.  
Het Regionaal Archief beheert documenten van de gemeenten Alphen-Chaam,  Baarle-Nassau, 
Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, 
Oisterwijk, Oosterhout, Tilburg en van het voormalige waterschap De Dongestroom.  
De archiefstukken uit de regio gaan naar de Goirkestraat en het archiefdepot blijft in het gebouw 
Kazernehof. 
 
2008 het jaar van de tradities 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft de Nederlandse bevolking gevraagd een lijst in te 
vullen van de tien belangrijkste tradities. Ook u willen wij vragen de enquête in te vullen, die u kunt 
vinden op de website  http://www.volkscultuur.nl/enquete_6.html.  
Tradities, klein en groot, spelen een belangrijke rol in elk mensenleven. Op belangrijke 
levensmomenten als geboorte, huwelijk en dood. In de feestcultuur, maar ook op het werk en 
gewoon thuis. Vaak gaat het om ingeslepen gewoonten en gebruiken. Sommige van deze tradities  
zijn misschien betrekkelijk recent terwijl andere mogelijk op een lange geschiedenis kunnen bogen 
en al vele eeuwen lang in Nederland belangrijk worden gevonden.  Het kan gaan om tradities die 
misschien alleen bekend zijn in uw eigen woonplaats of familie. Of om tradities die in heel 
Nederland in ere worden gehouden. U mag het zeggen. In de enquête kunt u invullen welke tradities 
voor u belangrijk zijn. Uw medewerking is heel belangrijk. Op basis van de inzendingen wordt door 
het Centrum een boek samengesteld waarin de historische achtergronden van de meest genoemde 
tradities een plaats zullen krijgen en door middel van heel veel foto’s op een gevarieerde wijze in 
beeld zullen worden gebracht. Vul de enquête nu in, zodat ook uw stem meetelt! 
 
Over de duivel is veel bekend. (Een bijdrage van Emile van Beers) 
• Hij vloekt tegen de klippen van de hel omhoog. 
• Als ge over de duvel proat, trapte hem op zijnen stoart. 
• Ge moet de duvel nie om wijwater vroage. 
• Tegen Paosen loopt de duvel op stelten. 
• Als God z’n ziel hee en de duvel zijn klompen, hebben ze alletwee wè. 
• Hij hèget erop als de duvel op Girtjes.  
• Scheilen Duuk = duvel. 
• Bij de duvel te biechten goan. 
• De duvel schèt altij op enen hoop. 

De volgende keer berichten wij u dat het in de hemel altijd beter is. 
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Agenda tot 1 juli 2008 
    Wo  23 april dia-avond in De Venloene. Aanvang 19.30 uur. 
    - 17 april tot 24 april een fototentoonstelling in De Venloene. 

Deze tentoonstelling van het gebouw laat de afbraak van de oude en opbouw van de nieuwe       
Venloene zien, het Gerlachusklooster op deze plaats en de activiteiten van de bewoners in de 
oude Venloene en de tijdelijke locatie in Kaatsheuvel. Indien mogelijk proberen wij ook een 
impressie van de openingsreceptie te plaatsen. De foto’s blijven tot 30 juni te bezichtigen. 

   Wo 28 mei algemene ledenvergadering. 
Aansluitend een presentatie van Drs. Philip Peeters (Provincie Noord Brabant) over de  
Cultuur Historische Waardenkaart. Het verleden als inspiratie voor de toekomst. 
Een levendig verhaal vertelt op welke manier u meer inzicht krijgt en hoe u informatie 
ophaalt. Philip Peeters laat u belangrijke archeologische vindplaatsen zien. 

   Zo  8 juni dialectenfestival te Lieshout www.dialectenfestival.nl 
  Wo   18 juni is de jaarlijkse fietstocht weer terug van weggeweest. Emile van Beers en Ad 
           Schellen verrassen u dit jaar weer met een gedenkwaardige en culturele tocht in de 

omgeving. 
  -        7 en 8 augustus Brabantse Heemdagen. 
 
Wetenswaardigheden en belangrijke links 

• Foto’s uit het Brabantse zijn te vinden op de foto-en filmbank van de Universiteit Tilburg.  
• Er is ook veel te vinden op de website www.bhic.nl. 
• Ook de website www.vriendenvanshertogenbosch.nl is de moeite van het bekijken waard. 

Daar klikt u de Bossche Encyclopedie aan. Historische verenigingen blz. 2 (opening). 
• Consulentennetwerk heet voortaan Brabants Meldpunt Monumenten. 
• Onder deze naam kunnen niet alleen heemkundekringen maar iedere burger een bedreigd 

monument melden. Dat gaat simpel door een e-mail te sturen of door de telefoon te pakken. 
Discretie is gegarandeerd.  E-mail: meldpuntmonumenten@erfgoedbrabant.nl, 
telefoon 073-6156262. 

• De heemkundekring van Gilze en Rijen heeft op zondag 2 maart een tentoonstelling 
geopend over verdwenen winkeltjes, zoals dat van Willem van Gestel aan de Molenstraat. 
De tentoonstelling is iedere eerste zondag van de maand te bezichtigen behalve in augustus. 
Locatie: het oude Raadhuis, Nieuwstraat, Gilze. 
 

Historische Verenigingen. (Uit Volkscultuurmagazine herfst 2007) 
In Volkscultuurmagazine van de herfst 2007 publiceerde Albert van der Zeijden enkele kwalitatieve 
gegevens over heemkundekringen. Elders heten die meestal historische verenigingen. Er zijn er een 
aantal van vóór de oorlog, maar het lustrum na de bevrijding en de periode 1965-1970 laten een 
opleving zien van tegen de twintig kringen per vijf jaar. Het feitelijke toppunt is de periode 1980-
1985 met over de 80 nieuwe verenigingen in het hele land. Het decennium vóór dat hoogtepunt en 
het decennium erna, laten ook meer dan 50 nieuwe oudheidkundige verenigingen per vijf jaar zien. 
Noord-Brabant steekt met kop maar niet met schouders boven de andere provincies uit: 133 tegen 
111 in Noord Holland. Maar over het hele land gezien heeft 75% van de kringen een ledenaantal 
van boven de 400. Het gemiddelde zweeft zo rond de 750 leden. Noord-Brabant beweegt zich 
vooral in de 35% met kringen van rond de 390 leden. Dat betekent dat er voor Brabantse 
heemkundekringen nog heel veel kan gebeuren aan effectieve ledenwerving. Ook houden we er 
rekening mee dat na de herindeling veel gemeenten twee of meer heemkundekringen bezitten. Dan 
nog is er potentieel. 
 

Daar zijn twee aanwijzingen voor: 
1. het aantal leden en kringen blijft landelijk gezien groeien. Juist de laatste tijd laait de 

belangstelling op voor kennis van bezigheden rond de eigen identiteit; 
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2. een redelijke schatting is dat in Nederland rond de 520.000 mensen lid zijn. Daarvan zou 
Brabant met een bevolking van 1/6 van Nederland er meer dan 60.000 moeten hebben. De bij 
Brabants Heem aangesloten kringen benaderen de 27.000 leden en de niet aangesloten kringen 
meegerekend moet men denken aan 30.000 leden op dit moment. Daar zit rek in, tot 
verdubbeling toe. 

Mensen worden niet alleen lid door hun belangstelling voor het culturele erfgoed. Ze hebben ook 
oog voor de natuur en nemen deel aan de plannen en politieke keuzes bij nieuwbouw en onderzoek 
rond bestemmingsplannen. Bij deze overweging en de getallen uit het artikel van Van der Zeijden 
past wel de kanttekening dat Brabant ook een behoorlijk aantal stichtingen en oudheidskamers kent. 
Die hebben geen officiële leden. De soms vele medewerkers zijn niet geregistreerd en dat kan het 
beeld vertekenen. Maar niet veel. Er is met inzet nog een wereld te winnen.  
 
Heemkundekring Loon op ’t Sandt telt op dit moment 245 leden en mag zich verhoudingsgewijs 
best een grote vereniging noemen. Toch blijven we niet stil zitten en op niet al te lange termijn 
zullen we activiteiten ontplooien om ons ledental verder uit te breiden met leden en gezinsleden. 
Dit is absoluut noodzakelijk voor de continuïteit, om nog maar niet over de financiële injectie die 
hiermee gepaard gaat te spreken.  
 
We hebben zoveel moois te bieden en met ons jaarboek Straet & Vaert hebben we een sterke troef 
in handen. Eerst staat een toegankelijker heemcentrum op de agenda, waar met man en macht aan 
gewerkt wordt. Het oogsten zal dan ongetwijfeld zijn vruchten afwerpen. 

 

   
het nageslacht. Ook heeft Kees ongeveer 1500 portretten van Loonse mensen aan de   
heemkundekring overgedragen. De portretten zijn samengesteld uit een zestal films. U kunt een 
selectie van deze foto-opnames zien tijdens de opening van De Venloene op 17 april aanstaande. Op 
23 april tonen wij de films die door Kees gemaakt zijn in een ruim 60 minuten durend programma. 
De foto’s blijven in De Venloene hangen tot 30 juni 2008 en zijn na deze datum te zien in ons 
heemcentrum. 
 
Trefwoordenlijst Genealogie 
Wij berichten u dat de vierde editie van de Trefwoordenlijst Genealogie 2008 gereed is. 
De trefwoordenlijst bevat 20.000 trefwoorden en begrippen, voorkomend in de D.T.B. boeken, 
Gerechts-Notarieel en Gemeenteakten en andere Genealogie en Heemkundebronnen. 
De trefwoordenlijst is ter inzage en gratis te downloaden op de website: www.dumont-andre.nl. 
Door de omvang (581 bladzijden A5-formaat) is het niet mogelijk de trefwoordenlijst in boekvorm 
te bestellen. Wel is deze te bestellen in PDF-of Wordformaat op Cd-rom. Volg hiervoor de 
aanwijzing op de website. 
 
Werkgroep archivering, consciëntieus, nauwkeurig en gedreven (Bijdrage van Els Coolegem-Jacobs.) 
Iedere eerste en derde dinsdagmiddag van de maand is in de Refter, lees de zolder van het 
voormalig huize Inverte, de werkgroep archivering aan het werk. De vier heren en één dame hebben 
hiervoor de nodige traptreden beklommen en zitten zeer knus in de volgepropte zolder hun werk te 

Kees Stadhouders: zonder mijn fototas ga ik niet de deur uit! 
De man die u vaak ziet fietsen door Loon op Zand is altijd in het bezit van een 
camera en videorecorder. Pas op, want voor dat u het weet, heeft hij u te 
pakken. Kees legt alle veranderingen in ons kerkdorp al een aantal jaren vast 
op de gevoelige (digitale) plaat. In verschillende weersomstandigheden laten 
zijn foto’s en films de mooie resultaten zien   
Zonder mijn fototas ga ik nooit de deur uit,  aldus de vlotte verteller over zijn 
hobby. Het bestuur van de heemkundekring heeft afgelopen dagen al een 
voorproefje kunnen zien van de foto’s en films die Kees heeft gemaakt over de 
De Venloene, de afbraak en de opbouw van dit gebouw zijn vastgelegd voor 
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doen. Als je voor een heemkundekring mag schrijven is nauwkeurigheid wel het minste dus de 
namen: Sjaak Barendse, Guido van Gorp, Jan van Hoof, Bertus van Onzenoord. De enige dame in 
het gezelschap is Tiny van Iersel. Op verzoek van de voorzitter komt Erik Gelevert helpen met het 
ordenen van de bibliotheek. Met de uitroep Wij zijn het geheugen van Loon op Zand wordt de 
schrijfster van dit verhaal op 4 maart welkom geheten. 
Inderdaad, het geheugen! Hele rijen met dozen gevuld met krantenknipsels, alle jaargangen van 
Rond de Toren, oude Engelbewaarders. Komt uw naam een keer voor in een krantenbericht, ben er 
dan van overtuigd dat de werkgroep archivering dit bericht heeft uitgeknipt, van datum voorzien en 
in de juiste doos heeft gestopt. Heemkundige Pieter van Beers plakte ter versteviging de 
krantenknipsels in de jaren vijftig op een stuk behangpapier. Dat geeft een extra informatie aan het 
bericht want je ziet meteen wat de behangmode in die tijd was!   
Dat archiveren is nog een hele kunst. Gelukkig heeft de heemkundekring de beschikking gekregen 
over een computer waarin alles wordt opgeslagen. Dus het opzoeken voor bijvoorbeeld het 
schrijven van een jaarboek of iets opzoeken voor een familie die aan een onderzoek bezig is, is 
makkelijk. Alles is gerubriceerd, boven de computer hangt een grote lijst met rubrieken.  
In de computer kun je zien waar zaken te vinden zijn. Het cijfer geeft aan in welke rubriek je iets 
moet zoeken; de letters geven aan waar precies in het archief dat onderwerp te vinden is. 
Bijvoorbeeld, als de letter A vermeld wordt dan zit het in de Archiefdozen met documenten, staat er 
de letter B moet je zoeken in een boek uit de Bibliotheek en staat de letter O erachter dan moet je in 
de Ordners zoeken. Ben je iemand die vaak de krant haalt zoals bijvoorbeeld de burgemeester, dan 
heb je een eigen enveloppe in de archiefdoos. De nieuwe eigenaar van het Witte kasteel heeft nog 
geen eigen enveloppe, maar dat zal er zeker ooit van komen….. Als ik wat vragen heb roepen de 
archivarissen in koor: Dat moet je aan Erik vragen, die is ons wandelend geheugen. Inderdaad Erik 
vang je niet snel met een vraag. Ik krijg van hem zelfs een kijkje in het depot. Wat staat daar? 
Onder andere het harmonium van frater Angelico. Welke Loonse jongen heeft niet gezongen met 
begeleiding van dit instrument? Een heuse scharensliep staat ook op de tochtige zolder. Niet alleen 
in het depot kijk je je ogen uit maar ook in de Refter staan zeer oude zaken tentoongesteld. Een 
prachtig glas-in-lood bovenlicht uit het molenhuis van molen De Roos aan de Hoge Steenweg. Het 
glas-in-lood is een geschenk van Pieter van Breugel en is door houtkunstenaar Jan Merkx voorzien 
van een lijst met verlichting. De helm van een hier gesneuvelde Duitse soldaat in de Tweede 
Wereldoorlog. Een vitrine vol met oude babykleertjes, wijwatervaten, rekenmachines. Zelfs busjes 
buisman staan op een plank. 
 

 
Ofschoon de heemkundekring blij is met de gulle gaven van hun overleden leden of leden die 
kleiner zijn gaan wonen, het brengt ook problemen met zich mee. Jan van Hoof: Ik zeg wel eens, als 

 
 
 
 
De werkgroep archivering in 
actie, dinsdag 18 maart 2008.  
Van links naar rechts: Bertus van 
Onzenoord, Guido van Gorp, Tiny 
van Iersel. 
Op de knieën Michel van Iersel 
En vervolgens Erik Gelevert en 
Sjaak Barendse. 
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ze het kwijt willen brengen ze het naar ons en wij zijn al te klein behuisd.  Jan doet daar overigens 
zelf aan mee want vol trots demonstreert hij een oud fototoestel van zijn vader. Dat is er nog een 
waar geen fotorolletje in ging maar een glasplaat. Prompt krijgen we een hele verhandeling van Bert 
van Onzenoord over oude fototoestellen waar hij er thuis ook nog vele van heeft staan.  
Maar een oud flitslampje ontbreekt nog aan zijn collectie en Jan van Hoof strijkt over z’n hart en 
schenkt aan Bert een lampje dat behoedzaam in zijn borstzak verdwijnt. 
Het blijkt dat iedereen die lid is van deze werkgroep nogal wat oude spullen thuis heeft staan. Geen 
wonder dat het bestuur van de heemkundekring naarstig op zoek is naar een ander onderkomen. 
Ze zijn blij met de dependance die ze hebben gekregen in een ongebruikte kalverstal maar een 
definitieve oplossing is dat natuurlijk niet. 
Het depot op de zolder is eigenlijk absoluut ongeschikt om de boeken die Erik aan het uitzoeken is 
te gaan bewaren. Alleen boeken die echt over Loon op Zand of over Brabant gaan blijven in de 
Refter; de andere moeten naar het depot. We hebben zoveel spullen gekregen van Cees Pijnenburg 
en van Jan Hamers dat we echt plaats moeten maken, aldus Erik met enige spijt in zijn stem. 
 
De verscheidenheid van het archief is enorm. Ik kijk even bij Tiny van Iersel over haar schouder en 
zie dat zij een artikel uit een vakblad over de Efteling stopt in de doos 8.5 en vervolgens gaat ook 
een artikel uit een vakblad over Gert-Jan van Ammerkate die Israëlische volksdansen doceert in 
doos 2.3.3! De Efteling is ons attractiepark en Gert Jan woont in Loon op Zand en is lid van de 
heemkundekring. Vandaar! Mocht u belangstelling hebben voor een of ander onderwerp of moet uw 
zoon of dochter een spreekbeurt houden, u bent van harte welkom om onder deskundige leiding te 
komen zoeken. Een heemkundekringlid uit Kaatsheuvel was die middag ook aan het zoeken en u 
begrijpt dat de gebruikelijke grappen over en weer niet van de lucht waren……. 
Wat ik heb gevonden is een enthousiaste club mensen, die samen heel belangrijk werk voor onze 
gemeenschap verrichten en daaraan veel plezier beleven! 
 
Nieuwe leden eerste kwartaal 2008 
De heemkundekring heeft vanaf januari de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen: 
J.J.M.Naaijkens (Tilburg) – Restaurant de Gouden Laars - Desiree Dankers - Jeffery Dankers - 
Sonja Tebra, Rianne van den Hout - Miriam van Gorkom - H.N.J.M. van Loon en Geurt Bagchus, 
allen uit Loon op Zand. Wij spreken de verwachting uit dat deze nieuwe leden snel geacclimatiseerd 
zijn en dat onze heemkundekring een toevoeging moge zijn voor hun interesses. 
 
Schenkingen ontvangen in het eerste kwartaal 2008 
Pentekening Oranjeplein, Wandbord 25 jaar EHBO Sint Raphaël-Loon op Zand (1951-1976). 
Een flink aantal geboortekaartjes van personen geboren in Loon op Zand, één identiteitskaart 1964,  
twee persoonsbewijzen uit 1941, deurtje van de notabelenkerkbanken uit de Loonse kerk, 
fotocamera met balg voor negatieven op glas, flitsapparaatje met lampjes, super 8 filmcamera, 
190 bidprentjes, diverse soorten printpapier, flambouw, altaarbenodigdheden, singel voor onder een 
gewaad, stoolkraag, bonnet, videoband N.C.B., parochiebundel, wegwijzer voor het personeel van 
de Efteling, Loduka wandeltochten met aandenken, jaarverslag van de judovereniging 1981, boekje 
E.H.B.O., gemeentegids, catalogus Christie’s veilinghuis, boekje Wervelwind verspreid door de 
R.A.F. in 1942, boekje Geschiedenis van de Raadhuizen uit Waalwijk, Baardwijk en Besoyen, 
rijmprent gemaakt voor het huwelijk van prinses Juliana, stukjes steen van het Gerlachusbeeld, drie 
orgelpijpjes, Provincie Noord Brabant: alle notulen betreffende de ruilverkaveling van de Moerse 
Heide. Heeft u ook een schenking? Meldt dit aan het secretariaat of rechtstreeks aan de coördinator 
James Hannam (j.hannam@home.nl). 
 
Werkgroep historische dorpswandelingen en fietstochten 
Wij informeren u op over deze activiteit. Op 3 maart zijn de volgende personen uit de werkgroep in 
vergadering bijeen geweest: Emile van Beers, Erik Gelevert, Jan Govers, André van Rijswoud en 
Ad Schellen. Het uitgangspunt voor het uitbrengen van een aantal routes in Loon op Zand is onder 



 9  

meer om meer bekendheid te geven aan onze heemkundekring en de toerist van dienst te zijn tijdens 
zijn of haar verblijf in onze gemeente. Dit wordt een project dat langzaam wordt opgebouwd, 
gezien de tijd die de samenstelling van routes met zich meebrengt. Alles moet natuurlijk wel 
kloppen. De eerste fietstocht naar Peerke Donders, kunt u op 18 juni al meemaken.  
De routes worden in een handzaam boekje, vergezeld van foto’s en plattegrond, te zijnen tijd 
uitgebracht en zullen op diverse plaatsen in Loon op Zand en omstreken verkrijgbaar zijn. Ook 
zullen de routes in de toekomst op onze website verschijnen. 
 
Oproep aan de knutselaar 
Op dit moment bereiden wij wat activiteiten voor om heemkunde onder de jeugd te brengen. 
Aangezien er nog een werkgroep benoemd moet worden, zullen wij u in de volgende Nieuwsflitsen 
uitgebreid informeren. Iets wat niet kan wachten is het zoeken naar handige knutselaars die ons 
gaan helpen met timmerwerk. De bedoeling is dat er een tweetal leskisten komen voorzien van 
diverse materialen. Bent u handig en heeft u tijd om dit te realiseren, meldt dit dan aan het 
secretariaat of  bij een van de andere bestuursleden. Wij nemen dan met u contact op als de 
werkgroep van start gaat. 
 
Wie kent wie uit Loon op Zand? 
Erik Gelevert is de eigenaar van deze klassenfoto van de Openbare lagere school in Loon op Zand. 
De klas van meester H.Verwiel, 22 september 1925. De leerlingen zijn geboren 1915 of 1916. 
Herkend zijn Jos Beerens (de latere pater Richardus), Kees van Loosdrecht (zoon van Coob), Frans  
Michielsen, Marius van Opstal. Wie kent de anderen? 
U kunt uw reactie kwijt, rechtstreeks bij Erik Gelevert, telefoon 0416-362509 of per e-mail naar het 
secretariaat. 
 

 
De klas van meester H.Verwiel, 22 september 1925. 
 
Lokale Toeristische Adviesraad 
Twee bestuursleden hebben op 27 februari 2008 de eerste bijeenkomst van de Lokale Toeristische 
Adviesraad (LTA) in het gemeentehuis bijgewoond. De doelstelling van de bijeenkomst was het 
informeren van het veld over de startnota Recreatie en Toerisme en het geven van een toelichting 
tot de oprichting en beoogde rol voor de Lokale Toeristische Adviesraad. 
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De Lokale Toeristische Adviesraad is een samenwerkingsverband van verschillende branches die 
een relatie met toerisme hebben en deze Raad behartigt de belangen in onze gemeente.   
In een later stadium zullen wij u verder informeren.  
 
Brabantse Heemdagen  
Brabants Heem nodigt alle Heemkundekringleden in Brabant uit voor het deelnemen aan de 
jaarlijkse Brabantse Heemdagen, die voor de zestigstekeer georganiseerd worden. 
Het thema dit jaar is: ’t skônste van Laarbeek.  Onder auspiciën van het Brabants Heem bent u te 
gast bij de drie Laarbeekse Heemkundekringen te weten: Barthold van Heesel uit Aarle-Rixtel, De 
Lange Vonder uit Beek en Donk en ’t Hof van Liessent uit Lieshout en Mariahout. 
 
Laarbeek is een samenvoegsel van de gemeenten Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout en telt 
21.700 inwoners. Veel bezienswaardigheden in deze gemeenten kunnen dus worden getoond. 
De deelnamekosten zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar en bedragen € 80.00 per deelnemer. 
Belangstellenden kunnen een inschrijfformulier en het programma aanvragen, dit  ligt voor u klaar 
bij het secretariaat. Inschrijven kan tot uiterlijk 30 mei 2008. 
 
Nieuws over de website 
De pagina kort nieuws op de website van onze heemkundekring is omgedoopt in Nieuwsflitsen.  
Hier zullen vanaf heden alle verschenen Nieuwsflitsen worden gearchiveerd en zo heeft u altijd een 
dossier met nuttige publicaties van onze vereniging onder handbereik. 
De documenten onder de link kort nieuws zijn verhuist naar de link mededelingen.  
Veel mensen hebben ons gevraagd om inzicht te krijgen in wat er in ons documentenarchief wordt 
bewaard. De index van de rubrieken staat voortaan ook op de site onder de link DeRefter. 
 
Oproep 
Het verzoek van het bestuur om zoveel mogelijk correspondentie met onze leden via een  
e-mailadres te laten plaatsvinden is succesvol geweest. Inmiddels komt al bijna twee-derde van de 
correspondentie digitaal bij onze leden binnen. U begrijpt dat dit een leuke kostenbesparing is voor  
vereniging waardoor wij weer nieuwe activiteiten voor u kunnen ontwikkelen, zoals: meer 
interactieve communicatie via onze website. Heel veel mensen hebben het invullen van de enquête 
via onze website als een gemis gezien. Hiervan zijn wij ons bewust en doen aan u de toezegging 
hier hard aan te werken. Bent u vergeten uw e-mailadres aan ons kenbaar te maken? Het is nog 
steeds mogelijk. 
 
Tot slot 
 
De redactie dankt iedereen die weer een positieve bijdrage aan deze tweede Nieuwsflitsen heeft 
geleverd. Nieuwsflitsen nummer 3 verschijnt 1 juli 2008. 
Kopij kunt u inleveren tot 15 juni 2008 bij de redactie, bij voorkeur digitaal.  
 


