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Onder veel applaus en lovende woorden is 12 september door de 
heemkundekring een tentoonstelling geopend in het kader van het Jaar 
van het Religieus Erfgoed. 
Deze tentoonstelling is niet alleen voor bewoners van De Venloene 
maar is voor iedereen toegankelijk. Op zondagmiddag tussen 12.00 
uur en 17.00 uur draait een drietal films. 
De tentoonstelling duurt tot 17 oktober 2008. 
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Beste heemleden, 
 
 
Beste leden,  
 
De vierde Nieuwsflitsen van dit jaar. Heeft u ook een interessante wetenswaardigheid of informatie 
die u wilt delen met anderen, stuur uw kopij naar de redactie. 
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Tentoonstelling in De Venloene 

 
Leden aan het werk de vitrines te vullen. 

 
Agenda vierde kwartaal 
 
• 1 oktober algemene ledenvergadering in De Wetering. 
• 4 oktober excursie naar Haaren en Vught. 
• 7 oktober lezing Margot Verhulst. 
• 11 oktober landelijke archievendag. Gratis toegang.  
• 14 oktober Open dag voor de jeugd. 
• 22 oktober filmavond voor leden verzorgd door Emile van Beers. 
• 14 november 38e Reuverdagen. 
• 19 november lezing in de Service Residentie Molenwijck door Mw. Ir. M. Moors over 

hergebruik van monumenten. 
• 15 december verschijnt Nieuwsflitsen nr. 01-2009. 
• 15  december tentoonstelling kerststallen in De Venloene. 
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Oproep 
De heemkundekring is gevraagd in december in De Venloene de vitrinekasten in te richten met 
kerststallen. Een leuk initiatief waar wij graag aan meewerken in de periode 15 december 2008 tot 
5 januari 2009. Wij nodigen Loonse mensen uit die in het bezit zijn van exclusief werk, dit  
gedurende deze periode in bruikleen te geven. In de media zullen wij proberen aandacht te krijgen 
voor dit project. Aanmelden kan bij Tiny van Iersel of bij André van Rijswoud.  
 
Open Monumentendag 
Wanneer u dit leest is Open Monumentendag voorbij. Wij willen u niet onthouden dat het aantal 
bezoekers dit jaar aanzienlijk meer is geweest, namelijk 40% meer dan vorig jaar. 112 bezoekers 
hebben wij geteld tegen circa 80 bezoekers in 2007. Een bekroning voor de vrijwilligers die zich op 
deze dag hebben ingezet. Opvallend was dat er ook veel belangstelling was van de jeugd. 
Voor 2009 gaat het bestuur zich inspannen om Open Monumentendag meer inhoud te geven dan 
alleen een bijdrage aan de openstelling van de kerk. 
 
Werkgroep bidprentjes        
Eigenlijk niet zo vreemd dat de werkgroep bidprentjes uit één persoon bestaat. Sterven doen heel 
veel mensen ook alleen, dus waarom zou je het invoeren van bidprentjes ook niet alleen doen. Een 
beetje treurig begin van een verhaal over een man die vol passie over zijn prentjes spreekt.  

 
Michel bekijkt de collectie die 
wordt tentoongesteld in De Venloene. 
 
Bewerkelijk 
Het lijkt makkelijk, maar het een zeer secuur werkje om namen van de overledenen van wie een 
bidprentje is gemaakt, goed in te voeren. Wanneer kom je in dit archief? Natuurlijk ben je dan 
overleden en hebben de nabestaanden een prentje voor je gemaakt. Moet je in Loon op Zand 
geboren, getogen en gestorven zijn? Antwoord: Nee! Dat maakt het zo’n bijzonder archief. Ben je 
hier niet geboren, maar heb je hier wel gewoond, dan kom je in het archief. Ben je hier wel geboren, 
maar stierf je aan de andere kant van de oceaan, dan wordt je bidprentje met veel nauwkeurigheid 
ingevoerd. Laat de overledene iemand achter die wel in Loon op Zand is geboren, dan is het prentje 
van die overledene weer wel interessant. 
 
Over de doden niets dan goeds 
Een spreekwoord (of gezegde) dat Michel na het invoeren van 22.000 bidprentjes kan beamen.  
Vroeger maakte de pastoor of de koster gewoonlijk de tekst van een bidprentje. Wie de koster was 
werd er ook onder gezet. Je kon volgens Michel nog zo’n grote schurk zijn, er wordt en werd een 
mooi prentje gemaakt. Voor een stamboomonderzoek zijn de gegevens op de prentjes vaak erg 
belangrijk. In het Rijke Roomse Leven werden de prentjes gesierd met mooie religieuze 
afbeeldingen. Met enige weemoed bekijkt Michel een paar exemplaren. Tegenwoordig prijkt er 
vaak een foto van de overledene op de voorkant van het prentje. Toch heeft Michel een voorkeur 
voor de ouderwetse exemplaren. Hij heeft een heel bijzonder bidprentje dat helaas niet in het archief 
kan want het is een tweeling uit Kaatsheuvel. Ze bereikten de gezegende leeftijd van 97 jaar, 
stierven daags na elkaar en werden op dezelfde dag begraven! Zo’n vijftig jaar geleden kwam het 
weleens voor dat op het bidprentje van overleden kinderen alleen de voornaam genoemd en stond er 
niet bij wie de ouders waren. Zo’n prentje is helaas niet te archiveren! Want Michel voert volgende 
gegevens in:  

De werkgroep, Michel van Iersel dus, werkt vanuit zijn huiskamer thuis 
op de laptop van de heemkundekring. Michel: Een hele verbetering. 
Voordat we deze laptop van de Rabobank kregen,  zat ik meestal in de 
Refter achter de computer met een stapel bidprentjes. Thuis is het veel 
prettiger werken. Inderdaad in huize Van Iersel is het goed toeven. 
Tiny, de vrouw van Michel, heeft de koffie klaargezet voor het bezoek 
want ze moet snel naar de Refter om een tentoonstelling voor te 
bereiden. 
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Naam, geboorteplaats en -datum, overlijdensplaats en -datum. Eventueel de naam van de partner 
van en nadere bijzonderheden zoals onderscheidingen, de datum van de priester wijding enz. Voor 
een stamboomonderzoek zijn de gegevens op de prentjes vaak erg belangrijk. 
 
Ruilen 
Alle prentjes die zijn ingevoerd worden bewaard in de Refter. Michel is vaste bezoeker van het 
Regionaal Archief in Tilburg waar hij met schoenendozen vol met dubbele prentjes heen gaat om 
daar ook weer volle schoenendozen mee terug te brengen. Het percentage ‘Loonse’ prentjes is nihil, 
maar soms heeft Michel geluk. Geluk hebben ook de verwoede verzamelaars van prentjes die bij 
Michel hun dubbele kunnen komen ruilen. Volgens Michel zijn er verzamelaars die meer dan 
140.000 prentjes hebben. Heeft u prentjes en wilt u ze afstaan aan de heemkundekring, dan zijn ze 
van harte welkom bij Michel van Iersel, Doelen 34. Ook misboekjes en rouwkaarten worden graag 
ontvangen. Michel heeft voorlopig nog voldoende werk om alle binnengekomen prentjes open te 
vouwen, vervolgens op alfabet te sorteren om ze tenslotte in te voeren. Maar ja je bent tenslotte 
werkgroep bidprentjes nietwaar! (door Els Coolegem-Jacobs). 
  
Uitnodiging voor de 38e Reuvensdagen 
Hét jaarlijks terugkerende wetenschappelijke archeologiecongres van Nederland vindt dit jaar plaats 
op 14 en 15 november in Rijswijk. De Reuvenslezing wordt gegeven door Mike Parker Pearson: 
New Research at Stonehenge.  De thema’s zijn:  
• Ypenburg in de Steentijd. 
• Infrastructuur. 
• Landgoederen en buitenplaatsen. 
• Informatievoorzieningen en publieksbereik. 

Zie hier het volledige programma. 
Ook bieden de Reuvensdagen weer gelegenheid aan archeologische instellingen om zich te 
presenteren op een uitgebreide informatiemarkt. 
Aanmelden kan via het online inschrijfsysteem op de website van Erfgoed Nederland.  

Voor leden die de papieren versie van Nieuwsflitsen ontvangen is het programma 
verkrijgbaar bij het secretariaat.  
 
Jong en oud 
De afgelopen periode heeft de heemkundekring weer nieuwe leden mogen verwelkomen. 
De aanname dat heemkunde alleen iets is voor oude mensen, kunnen we logenstraffen. 
Met de toetreding van Paul Kuipers (32) begint het aantal jongere leden aardig te groeien. 
De tegenstellingen blijven wel groot, want met de komst van mevrouw Emilie Louwers- van den  
Heuvel (89) begroeten wij ons oudste nieuwe lid. 
 
Eerst zien en dan geloven 
Regionaal Archief Tilburg opent de deuren op zaterdag 11 oktober 2008 in het kader van de 
Landelijke Archievendag. Dit jaar staat de archievendag in het teken van het Jaar van het Religieus 
Erfgoed. Voor iedereen met belangstelling voor religieuze schatten uit het verleden organiseert het 
archief bijzondere activiteiten. Van boeiende lezingen tot amusante spellen en een stadswandeling.  
Van interessante workshops tot spraakmakende presentaties. 
 
Regionaal Archief Tilburg - Kazernehof 75 - Telefoon 013-5429470. 
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/ 
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Wie kent wie uit Loon op Zand  
   

               
 
Foto boven: Wie kent de familie op deze foto, die in de jaren 1930 bezocht werd door jhr. Eugène 
Verheijen, zijn zoon Leo Verheijen en de gezelschapsdame en oud- gouvernante Jennie Nijst? 
Laat het weten aan Erik Gelevert, tel. 362509. 
 
Mededeling van de voorzitter 
 
Na de zomervakantie gaan we stilaan op weg naar het einde van het kalenderjaar. Het is voor het 
bestuur de periode, waarin wij nadenken over het programma van het komend jaar. Zo moeten wij 
nu een programma samenstellen voor het komend verenigingsjaar 2009: welke lezingen gaan we 
plannen, wat voor excursies gaan we maken en welke andere activiteiten zullen onze leden op prijs 
stellen? Ieder jaar is dit weer een hele klus. 
 
Wij zouden het als bestuur erg fijn vinden als we suggesties van u zouden mogen ontvangen. Ieder 
van u heeft zeker wel eens het idee gehad: dit of dat zou leuk zijn om met de heemkundekring te 
ondernemen. Of: die spreker zou eens voor onze heemkundekring op moeten treden. Aarzel niet om 
deze ideeën aan ons door te geven.  
 
Natuurlijk is ons budget voor deze activiteiten beperkt. Op de ledenvergadering van 28 mei j.l. 
hebben wij u voorgesteld om de contributie voor 2009 vast te stellen op € 22,-.  
Voor gezinsleden blijft ze die  € 10,-. Van deze € 22,-  wordt ca. € 12,- besteed aan het Jaarboek, 
dat onze leden dan ook gratis ontvangen. Voor de andere activiteiten is dan per lid nog € 10,- over 
voor een heel jaar. Dat is niet veel, maar ook niet weinig. Je kunt er op een bescheiden wijze toch 
leuke dingen mee doen. Vandaar dat u niet moet aarzelen om ons uw ideeën door te geven. 
We hopen van u te horen via ons secretariaat, bij voorkeur per e-mail of anders per telefoon.  
  
Margot Verhulst Verhalende kruidenlegendes van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. 

 
Op dinsdag 7 oktober 2008 zal Margot Verhulst bij Kunstwinkel Op Dreef te Drunen een lezing 
verzorgen met als titel verhalende kruidenlegendes van Nationaal Park Loonse en Drunense 
Duinen. U kunt een aangename avond verwachten waarin Margot met passie en veel kennis zal 
spreken over het Nationaal Park. Uiteraard is er ook ruimte voor uw vragen. De kosten voor deze 
avond, aanvang 20.00u. tot circa 22.00u.,  bedragen € 6,- p.p. inclusief koffie, thee en een glaasje na 
afloop. In verband met de planning en ruimte is het gewenst indien u zich vooraf wil aanmelden. 
info@kunstwinkelopdreef.nl of 0416-322627 voor meer informatie met betrekking tot de 
Kunstwinkel en een routebeschrijving verwijzen wij u graag naar de website 
www.kunstwinkelopdreef.nl onder de link “contact”.Margot Verhulst en Monique Stieger. 


