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Beste heemleden, 
 
 
Beste leden en gezinsleden,  
 
Nogmaals brengen wij onder de aandacht dat het telefoonnummer van het secretariaat 
met ingang van 1 maart 2009 is gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 06-44 416 825. 
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• Lezing op 8 april over het gilde St.Ambrosius Loon op Zand  pag. 1 
• Agenda 2e kwartaal 2009       pag. 1 
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Lezing op 8 april 2009 in Café Brasserie De Kiosk, aanvang 19.30 uur 
 
8 april aanstaande verzorgt Jan Vera een lezing over het in 1784 opgerichte gilde St. Ambrosius. 
 
� De gilden geven kleur aan het leven door hun vaandels en kleding 
� Ze geven glans aan het leven door hun zilver 
� Ze geven klank aan hun omgeving door de diepe tromslagen. 

 
Over het vieren, het rouwen, de vaandels, kleding, het zilver, over tradities en gebruiken zoals het 
Koningschieten, de Statie- of teerdagen, Ambrosiusdag of zoals het nu heet "Naamdag", onze 
bezittingen, functies die er waren of nog zijn, het verganzen, het bonen, activiteiten binnen De Bijên 
Thuijnen, het dorp, daarbuiten, zelfs ver daar buiten. Over dit alles en nog meer deelt Jan Vera 
zoveel mogelijk 225 jaar geschiedenis met u en hij probeert een indruk achter te laten wie en wat 
het gilde St. Ambrosius Loon op Zand eigenlijk is. 
 
Agenda 2e kwartaal 2009 
 
08 april Avond voor de leden van de kring over het gildewezen, verzorgd door Jan Vera. 
20 april Bestuursvergadering. 
22 april  Dia-avond in De Venloene over de oudste geschiedenis van Loon op Zand, 
  verzorgd door Emile van Beers, Ad Schellen en Jan Govers. 
27 mei  Algemene ledenvergadering. 
08 juni  Bestuursvergadering. 
24 juni  Fietstocht o.l.v. Emile van Beers 
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Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden 
 
Ter gelegenheid van de 65e herdenkingsplechtigheid heeft de Stichting een herdenkingsuitgave 
“Monument Brabants Gesneuvelden” uitgebracht, waarvan het 1e exemplaar op 2 februari j.l. is 
overhandigd aan de Commissaris van de Koningin in Noord Brabant, mevrouw J.R.H. Maij- 
Weggen. In deze uitgave van 50 pagina’s zijn alle namen van de slachtoffers vermeld en kan franco 
toegezonden worden na overmaking van € 7,50 op rekening 155721763 ten name van Stichting 
Herdenking Brabants Gesneuvelden onder vermelding van naam, adres en woonplaats. 
 
Onderzoeksarchief Woordenboek Brabantse Dialecten raadpleegbaar 
 
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een nieuwe aanwinst in ontvangst mogen 
nemen: het onderzoeksarchief van het Woordenboek Brabantse Dialecten. Dit is geschonken door 
de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het archief, dat in de Bossche locatie 
van het BHIC ligt en een omvang van 17 meter heeft, is geheel openbaar. De inventaris is via de 
website van het BHIC (www.bhic.nl/onderzoek) te raadplegen. Belangstellenden kunnen in de 
Bossche studiezaal ook alle delen van het woordenboek inzien.  
 
Het archief bevat de bronnen van het project ‘Woordenboek van de Brabantse Dialecten’. Dit 
project ontstond in 1960 op initiatief van prof. dr. A.A. Weijnen. Het woordenboek zelf is in 33 
afleveringen gepubliceerd tussen 1967 en 2005 en beschrijft de agrarische woordenschat, de 
vaktalen (bijv. van een diamantbewerker, molenaar of brouwer) en de algemene woordenschat van 
de dialecten in de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant. De redactie zetelde bij 
de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde (NCDN), die later is opgegaan in de afdeling 
Taalwetenschap van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen.  
 
Belangstellenden vinden in het archief onder meer ingevulde vragenlijsten van de Nijmeegse 
enquête over diverse woorden in het lokale Brabantse dialect. Daarnaast verzamelde de redactie 
informatie over de verschillende Brabantse dialecten in de vorm van knipsels, ingezonden 
woordenlijsten en dialectbeschrijvingen e.d. en beheerde zij het materiaal dat in voorgaande 
decennia door wetenschappelijk onderzoek was vastgelegd. Zo bevinden zich ook de aantekeningen 
van J.M. Renders uit Woensel (opgetekend tussen 1930 en 1961) over vele verschillende Brabantse 
en Limburgse dialecten in dit archief. Een ander onderdeel bestaat uit de invullingen van de 
vragenlijsten die professor A.A. Weijnen tussen 1938-1950 verwerkte en publiceerde in de 
tijdschriften Brabantia Nostra en Edele Brabant. Het is dus deels ook zijn persoonlijke archief.  
 

Hoe kom je er? 
Belangstellenden kunnen het onderzoeksarchief raadplegen via www.bhic.nl/onderzoek , hier 
kunnen zij de zoekterm ‘Woordenboek Brabantse Dialecten’ invullen en een keuze uit de treffers 
maken. 
 
Straet & Vaert 
 
Mevrouw Truus van Kempen heeft enkele jaarboeken te koop. 
De jaargangen zijn 1986-2001-2003-2005-2006-2008. Prijs € 5,00. 
Belangstellenden kunnen zich wenden tot: h.v.kempen@zonnet.nl 
 
Regionaal Archief 
 
Naast de normale wekelijkse openstelling is het onderzoekscentrum iedere 2e  zaterdag van de 
maand (dus 12 keer per jaar) open voor bezoek, van 09:30 tot 16:00 uur. 
info@regionaalarchieftilburg.nl.  
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Boswachter Peijnenburg (door Jan van Iersel) 
 
Naar aanleiding van 'Jan Peijnenburg, de eerste boswachter van de Loonse en Drunense Duinen',  
in Straet & Vaert 2008, krijg ik vanuit Udenhout de vraag of binnen de heemkundekring Loon op 't 
Sandt meer bekend is over een huisje dat voor de Tweede Wereldoorlog enkele tientallen meters 
achter Bosch en Duin gestaan moet hebben, direct achter de twee lindenbomen die er nu nog staan. 
Daar moet een bezembinder hebben gewoond die in Udenhout 'pater Handveger' werd genoemd. 
Mogelijk was hij ook jachtopziener bij Le Mire. 
 
Cadeau Heemkundekring aan gouden K.B.O 
 
Dinsdagmiddag 17 maart werd het cadeau “gerealiseerd” dat onze heemkundekring in het najaar 
2008 heeft aangeboden aan de Kath. Bond van Ouderen Loon op Zand, die toen 50 jaar bestond. Dit 
cadeau bestond uit een middag met herinneringen aan Loon op Zand in vroeger dagen. Deze 
middag werd op 17 maart j.l. gehouden in de Theaterzaal van De Venloene.  
 
Er waren een vijftigtal belangstellenden op af gekomen, die welkom werden geheten door K.B.O.-
voorzitter Bert Mathijssen. Hij zei, dat hij dit cadeau bijzonder waardeerde en met enthousiasme in 
ontvangst nam, ook al was er op dat moment nog niets te zien. 
Voorzitter Jan van Hoof van de heemkundekring bood vervolgens het cadeau aan en maakte van de 
gelegenheid gebruik de doelstelling van de heemkundekring nog eens te verduidelijken: het 
verleden van Loon op Zand en omgeving zo goed mogelijk in kaart te brengen en zo bereikbaar te 
maken voor toekomstige generaties. Dat de steun van zoveel mogelijk betalende leden uit ons dorp 
daarvoor nodig is, bracht hij uitdrukkelijk onder de aandacht van de aanwezigen.  
Vervolgens stelde hij de leden van de fotowerkgroep voor, door wie de middag was samengesteld: 
Kees Stadhouders die de serie “plaatjes” technisch had vormgegeven; Ad Schellen en Jan Govers, 
die het thema hadden uitgewerkt en geschikte foto’s en dia’s hadden verzameld samen met Emile 
van Beers, die ook de presentatie voor zijn rekening nam op zijn inmiddels welbekende manier, 
gelardeerd met de nodige anekdotes, die bij menigeen op de lachspieren werkten. 
 
Voor de pauze werd een virtuele wandeltocht gemaakt van De Kommer naar De Slommer ofwel 
van de Financiën naar het Kraanven. Talrijke reeds verdwenen panden en straatbeelden kwamen 
daarbij weer tot leven en ook de mensen die er gewoond hebben en die door menige oudere herkend 
werden. 
Na de pauze kwamen talrijke portretten op het scherm, die door Kees Stadhouders gemonteerd 
waren uit films uit 1953 en 1959, waarbij met name een aantal muzikanten van Sophia’s 
Vereeniging uit die jaren in beeld kwamen. Veel verduidelijkingen werden door de aanwezigen  
toegevoegd aan de informatie, die Emile van Beers bij de beelden vertelde. 
 
De reacties van de aanwezigen en het dankwoord van Els Jonkergouw van de KBO-voorzitter van 
de Commissie Educatie en Vorming maakten duidelijk dat de middag zeer geslaagd te noemen is en 
voor herhaling vatbaar.  
 
Een toehoorder 
 
Datum van de Landelijke Archievendag is bekend 
 
De landelijke Archievendag zal dit jaar plaatsvinden op 17 oktober 2009 en vormt tevens de start 
van de Week van de Geschiedenis (17 t/m 25 oktober), het grootste historische evenement van 
Nederland. Het thema van de Week van de Geschiedenis in 2009 is Oorlog en Vrede. Heeft u meer 
informatie nodig? Bezoek de website www.weekvandegeschiedenis.nl 
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Cuyperscode  
 
De Cuyperscode is een bijzonder, educatief en innovatief computerspel rond een mysterie dat met 
de architect Pierre Cuypers te maken heeft. Het gaat om een speurtocht met hindernissen die de 
speler stap voor stap naar de ontknoping van het mysterie leidt. Het spel bestaat uit twee delen, die 
na elkaar gespeeld behoren te worden, maar wel los staan van elkaar.  
Deel 1, ‘het kennismakingsspel’, werd in 2007 gelanceerd en was een groot succes. Vandaar nu een 
deel 2, het zogenaamde ‘verdiepingsspel’ dat zich sterk richt op Cuypers in Noord-Brabant. Het 
spel is bedoeld voor een groot publiek bestaande uit liefhebbers van cultuurhistorie, maar vooral het 
onderwijs. En het is gratis beschikbaar via internet. Dus ga snel naar http://www.cuyperscode.nl/ en 
kraak met ons de code! 
 
IJzertijdboerderij Dongen opent 4 april weer de poort 
 
Leden die de excursie in 2006 hebben meegemaakt kunnen nog enthousiast vertellen over de leuke 
ervaringen die ze deze dag hebben meegemaakt. De IJzertijdboerderij houdt het secretariaat sinds 
die dag ook steeds op de hoogte van nieuwe activiteiten. Onderstaand geven wij de hoogtepunten 
voor 2009 aan u door. Het bestuur beveelt een bezoek bijzonder aan. De afstand is geen excuus. 
 
• 4 april:  opening seizoen 2009 
• 25 april:  themadag Voedel 
• 23 mei:  kinderdoedag 
• 30 mei:  verrassend Dongen (promotiedag toeristisch-recreatief Dongen). 
• 5 september: Romeinen “Corbvlo” http://www.corbvlo.com/ned 
• 10 oktober:  themadag jacht 
• 31 oktober:  laatste openingszaterdag seizoen 2009 
 
De IJzertijdboerderij is van april t/m oktober elke zaterdagmiddag van 13 tot 17 uur open. 
Het terrein van de IJzertijdboerderij ligt aan de Oude Oosterhoutsebaan in het westen van 
Dongen.(het onverharde pad tussen de Westerlaan en de Groenstraat).Voor meer informatie: 
http://www.ijzertijdboerderij.nl 
 
Succesvol verzoek om mailadressen 
 
Vanaf december 2008 zijn wij actief bezig met het verzamelen van e-mail adressen van onze leden. 
Deze inspanning heeft haar vruchten afgeworpen en inmiddels de nodige besparingen voor de 
heemkundekring opgeleverd. Wij blijven daarom aandringen om zoveel mogelijk uw mailadres 
door te geven aan het secretariaat. U blijft dan beter van de laatste ontwikkelingen op de hoogte. 
Soms hebben leden problemen met het openen van het bestand. Dit kan als uw computer te weinig 
wordt bijgewerkt met de laatste versies van een bepaalt programma. Lukt het niet om de laatste 
Nieuwsflitsen op uw computer te openen, bel of mail dan even naar de ledenadministratie, Sjeff 
Essens.  
 
  
 


