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Agenda voor het 4e kwartaal 2010 
 
13 oktober avond voor leden, Ton de Groot geeft een lezing over bier. 
23 oktober slotmanifestatie Coppensproject.  Aanmelden vóór 10-10-2010 (informatie secretariaat HKK) 
26 oktober lezing door Han Verschure De Franse tijd bij ons om de hoek (lees verder in deze nieuwsflitsen) 
27 oktober Tot 19 november in de bibliotheek Loon op Zand een mini tentoonstelling “Nederland leest”. 
01 november    bestuursvergadering 
17 november  lezing service Residentie Molenwijck 
26 november lezing van Bert Willemen “De hondenkar”. (lees verder in deze nieuwsflitsen) 
15 december  verschijnt Nieuwsflitsen nr. 1 – 2011 
 
Ledenmutaties      Schenkingen 
Nieuw lid:   Sjaan Mertens van Balkom 
Overleden: Ad Ghering, Henk Jansen 
Beëindiging lidmaatschap:  
Philip Westbroek 
Doris von der AU 

Bidprentjes; Ria v.d. Velden-Klerks, Frans v.d Velden 
Ad Schellen, Kees v.d Dries, Johan Coomans, Richard van Riel en Mart 
van Gorkom. Piet Jansen; originele Loonse bladmuziek (marsen). 
Rabobank; 500 foto’s. Jan Merkx; stamkaart 44 Geertruidenberg (1959), 
kaartenbak, boekje herdenking Jan v Rooij. Lies Vromans; 
bisdombladen. Ad Schellen; geboortekaartjes. 
 

Excursie naar Gilze weer een geslaagde middag. 
 

   
 
De jaarlijkse excursie van de Loonse Heemkundekring ging dit jaar naar Gilze, naar het museum van was- en 
strijkgereedschap: “Dè Wascht en Strèkt”. 
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Op zaterdag 18 september 2010 kwamen rond 13 uur ruim twintig leden bij De Wetering bij elkaar om al 
carpoolend naar Gilze te rijden, waar we door mevrouw Joke Timmermans-Bogaarts, oprichtster en drijvende 
kracht van het museum, werden ontvangen. Bij binnenkomst viel meteen al de enorme collectie was- en 
strijkbenodigdheden op, die waren opgesteld in een drietal ruimtes met een totaal oppervlak van vier à vijf 
autoboxen. 
  
In een boeiend en met humor doorspekt verhaal beschreef mevrouw Timmermans het was- en strijkproces, zoals 
wij het kennen van onze ouders en grootouders. Ze maakte daarbij ook uitstapjes naar Middeleeuwen en Oudheid, 
zodat we een afgerond en volledig beeld kregen van de oorsprong van onze wasmethoden.  
De geschiedenis van de wasmachine, droogmethoden en strijkijzers kwam nauwkeurig in beeld. De talrijke 
voorwerpen die in het museum te zien zijn begonnen voor ons te leven en hielpen ons bij onze eigen herinneringen 
aan vervlogen tijden. 
  
Mevrouw Timmermans sprak zo beeldend over het vroegere wassen en strijken, alsof de toehoorders zelf ermee 
bezig waren. Alleen het koffiedrinken met appelgebak was echt. 
  
Bijzondere indruk op ons maakte de grote collectie strijkgereedschap, waarmee men vanaf de achttiende eeuw in 
Frankrijk kunstbloemen maakte op kleding en hoeden. De talrijke mallen en andere accessoires vertegen-
woordigden voor de meesten van het gezelschap een volkomen onbekende kunstvorm. 
  
De middag, georganiseerd door bestuurslid Ad Vermeer, vloog om en om kwart over vier werd de terugreis naar 
Loon aanvaard, waar we in het Kioskcafé nog na konden kaarten over deze bijzonder geslaagde middag. De ruim 
230 leden van de heemkunde die niet meegegaan waren, hebben duidelijk iets gemist, daar waren de deelnemers 
het over eens.  

Oproep (door Jan van Hoof, voorzitter) 

Sinds een aantal jaren bestaat in onze gemeente een Gemeentelijke Monumentencommissie. Deze 
Monumentencommissie adviseert aan het college van burgemeester en wethouders onder andere over de 
volgende onderwerpen: 
- het aanwijzen van monumenten;  
- de aanvragen om vergunning ingevolge de Monumentenverordening 1998 en de Wet op de Monumentenzorg;  
- de aanvragen om subsidie op grond van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende 
zaken 1998;  
- planologische maatregelen waarbij beschermde monumenten als bedoeld in de Monumentenverordening 1998 
zijn betrokken;  
- alle overige aangelegenheden die van belang kunnen zijn bij de behartiging van de monumentenzorg en 
archeologie. 
De Monumentencommissie komt ongeveer zes keer per jaar in het gemeentehuis bij elkaar, meestal op een 
middag tussen 15 en 17 uur. 
  
Onze heemkundekring was altijd met twee leden in deze commissie vertegenwoordigd. Sinds de heer Lauran 
Toorians zich uit de commissie heeft teruggetrokken, is hierin alleen de heer Anton Stalpers nog namens onze 
kring actief. We hebben de mogelijkheid om kandidaten voor de ontstane vacatures aan te melden. 
Wij roepen daarom de leden op, die interesse (bouwkundig, archeologisch of cultuurhistorisch) hebben in het 
monumentenbeleid, om zich te melden bij ons secretariaat als kandidaat-lid van de commissie. Ook al acht u zich 
onvoldoende deskundig (daar is namelijk wel wat aan te doen), schroom niet om u te melden. Het kan voor u 
zonder meer een uitdaging zijn om na een inwerkperiode namens onze heemkundekring een zinvolle bijdrage te 
leveren aan het gemeentelijk monumentenbeleid. Wij voelen ons als bestuur toch medeverantwoordelijk voor de 
doelstelling, dat ons cultureel erfgoed ook langs deze weg beschermd wordt/blijft.  
Wilt u er heel serieus over nadenken of dit niet iets voor u is? 
  
Naast een kandidaat voor het lidmaatschap van de commissie zoeken wij ook een vaste toehoorder namens onze 
kring bij de vergaderingen van de monumentencommissie, die vanaf de "publieke tribune" de discussies volgt en 
daarover terugrapporteert aan ons bestuur. Ook hij/zij wordt vriendelijk verzocht zich te melden bij ons secretariaat. 
  
Dinsdag 26 oktober: “De Franse tijd bij ons om de h oek!!”  ( Organisatie HKK Des Graven Moer) 

 
Han Verschure is voor ons geen onbekende. In februari van dit jaar heeft hij voor onze vereniging een lezing 
gegeven over de Bende van de Witte Veer. Ook in voorgaande jaren trad hij regelmatig op als gastspreker. Op 26 
oktober komt Han weer naar ’s Gravenmoer met ditmaal een boeiende voordracht over het leven van onze 
voorouders van twee eeuwen terug. 
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Tweehonderd jaar geleden zaten wij midden in de Franse Tijd. Na de inval van de Fransen in 1795 belandde 
Nederland in een periode van twintig jaar die het aanzien van het land voor een belangrijk deel heeft gewijzigd. 
Vrijheid, gelijkheid en broederschap moesten hier in de praktijk gebracht worden.  
Als over oorlog en bezetting gepraat wordt, hebben wij het meestal over de Tweede Wereldoorlog. Wat de Fransen 
hier, al of niet in samenwerking met Nederlanders, voor ellende brachten ook in onze omgeving,  is eigenlijk met 
geen pen te beschrijven.  
Ze brachten echter ook allerlei ontwikkelingen op gang die nog steeds van verregaande invloed zijn op ons leven 
en werken. Omdat het lang geleden is, ontglipt het echter vaak aan onze aandacht.  
Familienamen, geld, burgerlijke stand, maten en gewichten, dienstplicht, allemaal hebben ze de invloed van die tijd 
ondergaan. Aan de hand van de wederwaardigheden van mensen uit ‘s Gravenmoer en omgeving worden allerlei 
herkenbare zaken ter sprake gebracht.  

 
De lezing vindt plaats in restaurant SED. Aanvang 2 0.00 uur. De toegang is gratis. Hoofdstraat 75, 
's Gravenmoer, telefoon: (0162) 450888 
 
NB: Noteert u alvast de datum van de volgende activiteit: vrijdagavond 26 november; een lezing over de hondenkar 
door Bert Willemen. 
 
Uit de regionale kranten en nieuwsbrieven 
 
Museum vangt ook bot bij raad Dongen 
Bron: Brabants Dagblad.
 
De gemeenteraad van Dongen staat in grote lijnen achter het standpunt van het college van B. en W. om het 
Donghamuseum geen extra subsidie van 15.000 euro per jaar te geven. Alleen de Volkspartij Dongen ( VPD) en 
de VVD houden nog een slag om de arm. 
 
Raad en college reageren daarmee afwijzend op een beleidsplan van het museum. Het bestuur wil het roer 
omgooien en van de oude leerlooierij aan de Kerkstraat een modern museum maken met een centrale plaats voor 
de leerindustrie, ooit de belangrijkste tak van nijverheid in Dongen. Net als het college maakt de raad vooral een fi-
nanciële afweging. Algemeen is de verwachting dat er ook voor Dongen financieel zwaar weer op komst is. Dan 
moet je nu geen extra uitgaven gaan doen.  
 
Opgravingen bij HaVeP zijn tijdelijk stilgelegd  (Bron: Brabants Dagblad)
 
De archeologische opgravingen op het HaVeP-terrein liggen tijdelijk stil. Dat deelde wethouder Marieke Moorman ( 
PvdA) gisteravond mede tijdens een commissievergadering. De gemeente, ontwikkelaar Volker Wessels van het 
bouwplan PuijAcker en archeologisch onderzoeksbureau Archol dat de opgravingen doet, zijn het volgens 
Moorman oneens over de extra kosten die de opgravingen met zich meebrengen. „Daarom is het project tijdelijk 
stilgelegd.” Eerder deze maand stuitten de onderzoekers van Archol op het voormalige fabrieksterrein bij de Ring-
baan Zuid op een oude nederzetting die zou stammen uit de vroege middeleeuwen. Tilburg bleek door de vondst in 
één klap drie eeuwen ouder dan tot op heden werd aangenomen. 
 
Prinsjesdag: budget instandhouding cultureel erfgoe d grotendeels gehandhaafd 
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
Het budget voor kunst en cultuur levert voor 2011 een bezuinigingsbijdrage van 18 miljoen euro voor de totale 
onderwijsbegroting en blijft hiermee dus grotendeels gehandhaafd. Van dit budget is 206 miljoen beschikbaar voor 
het behoud en de instandhouding van cultureel erfgoed en 151 miljoen voor musea. Voor de bibliotheken is ruim 
32 miljoen gereserveerd. 
 
Voorlopige lijst Werelderfgoed ( Bron:Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed) 
 
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW en minister Gerda Verburg van LNV hebben de Commissie 
Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed ingesteld om een voorlopige lijst samen te stellen van Nederlandse 
erfgoederen. Op deze lijst staan de erfgoederen die het kabinet wil voordragen voor de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Voor Brabant zijn het onderstaande projecten, Bekijk de hele  lijst. (www.voorlopigelijst.nl/files) 
 
 1. Historisch centrum Breda           
 2. Markiezenhof Bergen op Zoom   
 3. Vestingwerken ’s Hertogenbosch   
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Cursus Streektaal door Erfgoed Brabant (ingezonden mail van Erfgoed Brabant) 
 
Liefhebbers van Brabantse dialecten die meer willen weten van taal en streektaal in Noord-Brabant en het 
Nederlandse taalgebied kunnen 29 oktober een middagcursus volgen bij Erfgoed Brabant. 
 
De dialecten van Noord-Brabant laten een enorme rijkdom en verscheidenheid in woord en klank horen. Zo speelt 
bijvoorbeeld de rivier de Donge een belangrijke rol als dialectgrens. Woorden uit Brabant ten westen van de Donge 
zoals peekes (worteltjes), puit (kikker) en klokkebaaie (bosbessen) worden in het oosten niet gebruikt en dat geldt 
andersom ook voor typisch Oost-Brabantse woorden als vatte (pakken), boks (broek), flodderbon (tuinboon) en 
romme (melk). Waar komen die verschillen tussen de dialecten vandaan? 
 
Er wordt tegenwoordig veel in het dialect gezongen en geschreven. In feite ontstaan er zo nieuwe vormen van 
kunst en literatuur. Hoe gaat het schrijven in dialect in zijn werk? En hoe moeten de specifieke dialectklanken 
worden gespeld? Onze dialecten zijn aan het veranderen. Ouderen spreken een veel authentieker Brabants dan 
jongeren. Maar anderzijds horen we tegenwoordig het Brabantse accent steeds vaker op televisie. Sterft het 
Brabantse dialect nu uit of niet? Toch is het niet zo dat jongeren allemaal smetteloos Nederlands spreken. Zelfs 
van jongeren van allochtone herkomst, kun je vaak heel goed horen dat ze uit Brabant komen. Hoe komt dat 
eigenlijk?  Deze en andere vragen zullen uitgebreid aan bod komen tijdens de cursus Streektaal. 
 
Docent: Jos Swanenberg, Erfgoed Brabant. Data: vrijdag 29 oktober 2010, 13.30 – 16.30 uur. 
Locatie Erfgoed Brabant, Parade 18, 5211KL, s’-Hertogenbosch. Aantal deelnemers maximaal 15, inschrijven vóór 
15 oktober middels het online formulier op de website www.erfgoedbrabant.nl Deelname € 25.00. 
 
Drie oude Tilburgse kranten ontsloten  
(door Tom Tacken) Bron: Brabants Dagblad 
 
TILBURG - Uit Hilvarenbeek wordt ons gemeld: Het onweer van Woensdagmiddag, gepaard gaande met een 
stortvloed en hagel, heeft op sommige plaatsen veel schade veroorzaakt aan de tuinen, vooral aan de 
vruchtboomen en de bessen. Op enkele plaatsen zijn ruiten vernield. Een 2-tal koeien werden in de wei aan de 
Voort door den bliksem gedood, een schadepost voor den eigenaar Th. v. Trier. 
Was getekend, de Tilburgsche Courant van 2 juni 1927.  
 
In een handomdraai op het scherm getoverd via http://kranten.kb.nl, de site van de Koninklijke Bibliotheek, waarop 
in rap tempo een archief aan historische kranten wordt ontsloten. Het gaat om een monsterproject waarin sinds 
kort ook drie Tilburgse krantentitels van weleer meedraaien: Nieuwe Tilburgsche Courant (1879-1939), Tilburgsche 
Courant (1869-t93o) en - de oudste van de drie - Weekblad van Tilburg (1865-1869). 
Eind 2006 is de Koninklijke Bibliotheek gestart met de Databank Digitale Dagbladen. Op grote schaal worden 
landelijke, regionale, lokale en koloniale dagbladen gedigitaliseerd. Het gaat in totaal om acht miljoen pagina's, 
vanaf de eerste krant uit 1618 tot aan kranten uit de eerste helft van de twintigste eeuw. In het overzicht zitten 
inmiddels 75 titels. De kosten van het project bedragen 12,5 miljoen euro, gefinancierd vanuit het Nationaal 
Programma Investeringen in Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. December 2011 moet het project afgerond zijn. 
Voor de periode 1940-1945 is een extra subsidie voorhanden in het kader van het Programma Erfgoed van de 
oorlog, waarvoor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn Sport en het NIOD samenwerken. Het gaat daarbij 
om zowel de legale als de illegale pers. 
De site is gebruikersvriendelijk en werkt snel. Het ingevoerde trefwoord springt door een blauw balkje op de 
gevonden pagina meteen in het oog. Printen en opslaan van het artikel is ook mogelijk. Een proef op de som met 
`Peerke Donders' levert vooral veel hits in het jaar 1937 op. Het is de vijftigste sterfdag van de Tilburgse 
'volksheilige' en dat blijkt onder meer met een openluchtspel te zijn gevierd. Op 10 juli 1937 meldt de Nieuwe 
Tilburgsche Courant: `Het spel gaat beginnen!' Maar al in 1895 pakt de Tilburgsche Courant met Peerke uit onder 
de kop `Over een groot Tilburger'. 

 
13 oktober Lezing van Ton de Groot met dia presenta tie voor leden  
Aanvang 19.30 uur, Brasserie de Kiosk. 

Ton is geschiedenisdocent aan de Walewyc VMBO te Waalwijk. In 1988 trad hij aan als bestuurslid van De 
Erstelinghe. Bovendien werd Ton sinds 1995 tevens redactielid van De Klopkei en vanaf 2003 hoofdredacteur.  
Als historicus leverde Ton onder meer een bijdrage aan het geschiedboek Waalwijk 700. Daarnaast was hij lid van 
de monumentencommissie van de Gemeente Waalwijk en heeft hij interesse in archeologie. Hij is meer dan 25 jaar 
actief als amateur bierbrouwer. 

Bier, het edele gerstenat. Volgens de Romeinse schrijver Tacitus dronken de Germanen al bier, De middeleeuwse 
ridders lustten het ook graag en wij hebben ook wel een kratje in huis staan. Bier is gezond en goed voor de dorst. 
Zo was het vroeger, zo is het nu nog steeds. Toch is het bier van vroeger niet te vergelijken met het pilsbier van nu. 
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Volgens de een was het vroeger veel zoeter, een ander zegt dat het veel zuurder was, terwijl een derde het heeft 
over veel zwaarder. Hoe zat het nu eigenlijk met dat bier van vroeger? Er waren in Nederland honderden plaatselijk 
georiënteerde brouwerijtjes met allemaal een ambachtelijk karakter. En een enkel bier was hetzelfde; al zouden de 
brouwers dat gewild hebben, de toen gebruikte technieken maakte dit eenvoudig onmogelijk. 
 
In zijn lezing gaat Ton de Groot in op het fenomeen ámbachtelijk gebrouwen bier”. In het eerste deel wordt, 
ondersteund door dia’s, dieper ingegaan op vragen als: hoe brouwt men bier? Waarvan wordt het gemaakt? Hoe 
zagen de oude brouwerijen eruit? 
In de pauze bestaat de mogelijkheid door Ton de Groot zelf gebrouwen bier te proeven, dat gebrouwen is volgens 
de oude methode, uitgaande van oude recepten. Een vergelijking met de zogenaamde Belgische bieren gaat hier 
wel op. Na de pauze wordt de ondergang en recente opleving van de ambachtelijke bieren besproken. 
Vragen van leden zorgen meestal voor een afsluitend “kletshalfuurtje” over alles en nog wat rondom de oude 
volksdrank.  
 
Cursusaanbod van het Regionaal Archief Tilburg 
 
1. Oud Schrift 
Doet u wel eens historisch onderzoek? Dan stuit u vast wel eens op ‘onleesbare’ documenten in oud schrift. In 
deze cursus leert u dit schrift te ‘ontcijferen’. U oefent  in het lezen van oude schriftsoorten en Nederlandstalige 
teksten uit de veertiende tot en met de achttiende eeuw.  Aan het eind van de cursus kunt u oude teksten 
eenvoudig lezen. 
Dagdeel: donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur 
 
Data: 4, 18, 25 november; 2, 9 december; 13 en 27 januari; 10 en 24 februari en 3 maart  
Kosten: 157 euro. Aantal bijeenkomsten: 10 
 
Docenten: Astrid de Beer, Luud de Brouwer, Isabelle Heyvaert 
 
2. Verhalen schrijven in het archief (in samenwerking met Stadsmuseum Tilburg)  
Geschiedenis is populair. Velen zijn op zoek naar hun voorouders of onderzoeken de lokale geschiedenis. Het 
opschrijven van gevonden feiten is een vak apart. Hoe vertel je op een pakkende en logische manier over de 
uitkomst van een onderzoek? Deze cursus traint u om historische gegevens in een goed verhaal te gieten. Als 
oefening kunt u uw eerste verhaal op www.geheugenvantilburg.nl publiceren. 
 
Dagdeel: vrijdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur  
Aantal bijeenkomsten: 7  
Docenten: Nico de Beer en Petra Robben 
Data: 14, 21, 28 januari; 4, 11, 18 en 25 februari 2011. Kosten:111 euro (onder voorbehoud prijsindex 2011) 
 
3. Huizenonderzoek 
Nieuwsgierig naar de bouwgeschiedenis van uw huis? Wilt u weten wat er zich heeft afgespeeld op het perceel 
waar u woont? In deze cursus kiest u een huis of gebouw en gaat u in archiefbronnen op zoek naar de 
geschiedenis van dit pand. Gebruikte bronnen zijn bijvoorbeeld het kadaster, bouwtekeningen, sloopdossiers, 
adresboeken en uiteraard kaarten en plattegronden. Zo bouwt u de geschiedenis van een bijzonder pand op. 
Dagdeel: vrijdagmiddag 14.00 – 16.00 uur.  
Data: 19 maart; 2 en 16 april  
Kosten: 63 euro (onder voorbehoud prijsindex 2011) Aantal bijeenkomsten: 3 Docent: Rob van Putten 
 
4. Schrijven voor de wiki (in samenwerking met Stadsmuseum Tilburg) 
Bezoekers hebben vaak interessante dingen te melden over de geschiedenis van Tilburg of over de collectie van 
het archief. Via de website kunt u als bezoeker uw opmerkingen, tips en informatie met anderen delen. Kent u de 
mensen op een foto uit het archief? Heeft u achtergrondinformatie bij een familiegeschiedenis? Weet u iets over 
een oud gebouw? U kunt uw kennis delen via de Wiki van het archief. Hoe? Dat leggen we graag aan u uit op één 
van onze zaterdagactiviteiten, iedere tweede zaterdag van de maand. Hou de website, weblog, nieuwsbrief of 
Twitter in de gaten voor de agenda.  
 
Dagdeel: zaterdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur  
Data: vanaf januari 2011, iedere 2e zaterdag van de maand 
Kosten: geen kosten aan verbonden 
Aantal bijeenkomsten: 1  Docent: Astrid de Beer, Luud de Brouwer, Isabelle Heyvaert en Petra Robben  
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Uit het cursusaanbod van Brabants Heem 

1. De Archeologische Sectie van het Noord-Brabants Genootschap organiseert samen met Brabants Heem de 
najaars archeologische studiedag op zondag 31 oktober 2010.  

Het thema van de studiedag is: Archeologie en cultuurlandschap. 
De kosten bedragen  € 20,00  per persoon te betalen in de zaal. Bij deze prijs is één consumptie en de lunch 
inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier uiterlijk 25 oktober 2010 
retourneert. U kunt ook uw aanmelding e-mailen naar: nbgarcheologie@gmail.com   
Ga voor het complete dagprogramma en het digitale aanmeldingsformulier naar www.brabantsheem.nl  
Locatie: Café – Zaal ‘t Vrijthof, Molenstraat 6,  5688 AD Oirschot 
 
2. Cultuurhistorie deel 2 
Hier is een afvaardiging van 2 leden nodig en is belangrijk voor leden die ook de cursus cultuurhistorie 1 hebben 
gevolgd. De cursus wordt gegeven op 12 okt, 2 nov, 30 nov en 14 dec. Informatie bij ons het secretariaat. 

Belangrijke websites 

Wilt u weten in welk Nederlands museum een collectie heeft over de Tweede Wereldoorlog? Zou u verschillende 
collecties landbouwwerktuigen wel eens met elkaar willen vergelijken? Heeft u belangstelling voor kunstnijverheid 
of moderne kunst? Of gaat uw interesse meer uit naar dinosaurussen en fossielen? Of misschien wilt u eens een 
overzicht van de museumcollecties in een bepaalde plaats of provincie? 

Dan bent u hier op het goede adres! Want dankzij MusIP kunt u hier zoeken naar de collecties die in Nederlandse 
musea worden beheerd. Werp een blik in de schatkamers van ons culturele erfgoed en laat u verrassen door wat 
aantreft in de Collectie Nederland. 

Wilt u meer weten over het Museum Inventarisatie Project kies dan voor Meer over MusIP. Maar sla ook vooral de 
mogelijkheid van Zoeken in MusIP niet over! MusIP is in beheer bij het Landelijk Contact van Museumconsulenten. 

De gebeurtenissen rond de Kasteelweide 
  
Ons heemkundelid Lauran Toorians geeft op zijn website een beschouwing over de prikkelingen rondom de 
Kasteelweide. Het begint met een stukje geschiedenis en al snel komt de correspondentie met onze lokale 
overheid aan bod. Een artikel dat de moeite waard is, om goed voor te gaan zitten. http://toorians.webuda.com 
 
Over Thuis in Brabant 

Brabant kent een lange en rijke geschiedenis, vol verhalen die zijn vastgelegd in films, foto's, boeken, prenten, 
kaarten en schilderijen. Thuis in Brabant biedt je de mogelijkheid deze schatten te ontdekken. Maak een uitje in het 
verleden en raak thuis in Brabant! www.thuisinbrabant.nl 

Open Monumentendag 
 
Zaterdag 11 september heeft de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand 24% meer bezoekers getrokken dan 
voorgaande jaren. Natuurlijk speelde het mooie weer ook een rol want er stonden flinke rijen fietsen voor de 
kerkdeur. De belangstelling voor het toren beklimmen was groot en het uitzicht nog groter. Alle kerken in de 
omgeving waren goed waarneembaar. 
 
De vitrines met bidprentjes en relikwieën trokken veel aandacht en voor de uitbreiding van de collectie bidprentjes 
zijn door Michel van Iersel weer nieuwe contacten gelegd. ook de belangstelling voor het orgelspel door Jan van 
Hoof en Corrie Vroombout trok veel toehoorders. Wij zijn zeer tevreden over het bezoekersaantal en zien eigenlijk 
dit aantal jaarlijks omhoog gaat. Dit geeft ons moed om ieder jaar weer iets nieuws toe te voegen aan onze 
informatie. Wij willen immers de bezoekers zoveel mogelijk informatie geven over dit schitterende gebouw en zo 
lang mogelijk in de kerk houden. 
 
 
 
 


