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Programma  voorjaar 2013
Het bestuur heeft besloten om in plaats van een 
volledig jaarprogramma in iedere Nieuwsflitsen de 
activiteiten voor de komende twee à drie maanden 
bekend te maken.

Dinsdag 29 januari jaarvergadering met na de 
pauze een lezing van Han Verschuren: Protestant-
se dorpen in Katholiek Brabant. Aanvang 19.30 uur 
in de Rabobank. De leden krijgen nog een uitno-
diging.

Woensdag 13 maart Lezing door Henk Peters, 
duingids bij Natuurmonumenten. Onderwerp: 
Oorlogsmonumenten in de Loonse en Drunense 
Duinen. Deze lezing begint om .19.30 uur in Café-
Brasserie De Kiosk.

Maandag 4 maart: cursus stamboomonderzoek 
voor leden van de heemkundekring.

Locatie: De Refter, aanvang 20.00 uur (zie artikel in 
deze Nieuwsflitsen).□
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Nieuwe werkgroep Stamboomonderzoek
Met ingang van 4 maart 2013 start de heemkun-
dekring een cursus genealogie.

Iedereen die geïnteresseerd is in het zoeken naar 
waar zijn grootouders vandaan komen, maar niet 
weet hoe dit aangepakt moet worden, kan deel-
nemen aan een cursus van vijf bijeenkomsten. De 
heemkundekring geeft uitleg over wat genealogie 
inhoudt, hoe een stamboomonderzoek aangepakt 
moet worden, welke informatie u zelf aan moet dra-
gen en hoe u de informatie met behulp van soft-
ware kunt registreren. Maar het belangrijkste wat u 
kunt leren is: waar haal ik mijn informatie vandaan?

De cursusavonden zijn vastgesteld op 4 maart, 18 
maart, 15 april, 29 april en de laatste avond op 6 
mei. Aanvang 20.00 uur.

Bent u enthousiast geworden en heeft u interesse 
in het opstarten van een stamboom, meldt u zich 
dan aan.
Eventueel kunt u in de startfase gebruik maken 
van onze computers. U kunt ook een eigen laptop 
meebrengen, maar een netwerkkaart is vereist om 
gebruik te kunnen maken van het internet.
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, behou-
dens kosten van een hand-out en kopieerkosten.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk, omdat maxi-
maal 6 leden per cursus kunnen deelnemen. U 
meldt zich aan door een e-mail te sturen naar
voorzitter@heemkundekringloonoptsandt.nl of ge-
bruik te maken van telefoonnummer 06-44416825.
De inschrijving voor de eerste training sluit defini-
tief op 1 maart 2013; dus wees er snel bij, de be-
langstelling is groot.□

°° In°de°
voorbereiding°
heeft°een°
geselecteerd°
gezelschap°een°
aantal°middagen°
geoefend.°

V.l.n.r.° Marij° van°
Gorkom,° Piet° van°
Gorkom,° Michel°
van° Iersel,° Mari°
Kokx,° Jan° Govers,°
(staand;°Berry°van°
Gorkom,° docent),°
Ria°van°Rijswoud.

Gratis cursus cultureel erfgoed
Wat is de overeenkomst tussen Sinterklaas, de 
koe, Keti Koti, de Hollandse waterlinie en het pis-
tool waarmee Fortuyn vermoord werd? Het is al-
lemaal bestempeld als cultureel erfgoed, maar wat 
betekent deze kwalificatie eigenlijk? 

Als u hier meer over wilt weten, doe dan de gra-
tis digitale cursus "Cultureel erfgoed: van Paleis 
Soestdijk tot Sinterklaas". Deze cursus biedt inzicht 
in de overwegingen om cultuur uit het verleden 
voor de toekomst te behouden – of niet. Concrete 
voorbeelden, vooral uit Nederland maar ook uit an-
dere landen, vormen de leidraad.
Ik vond deze korte cursus interessant genoeg om u 
erop te attenderen. 
Jan van Iersel

Stadskern Tilburg nu ook rijksbe-
schermd gezicht
De stadskern van Tilburg heeft de status van rijks-
beschermd gezicht gekregen. Deze plek ontwikkel-
de zich vanaf 1865 in korte tijd van een aantal z.g. 
heerdgangen tot een stedelijke kern met gemeng-
de functies, zonder dat daar een stedenbouwkun-
dig plan aan te pas kwam. 
Het stadsgezicht draagt bij aan een compleet beeld 
van de stedelijke ontwikkelingen in Nederland. 
Met het besluit onderstreept de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed de bijzondere waarde van 
het stadsgezicht dat eerder al de bescherming van 
de gemeente genoot.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 5-11-2012
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In het archief van de Stichting 
Loonse natuurverkenners, dat 
na de opheffing in 2007 naar 
de heemkundekring Loon op ‘t 
Sandt is gekomen, zat ook een 
rijkelijk versierd vaandel.

In de periode dat dit vaandel was 
opgeslagen is de kwaliteit sterk 
achteruit gegaan.

Een van onze leden Annie Ha-
mers-van Leeuwen heeft de no-
dige vrije uurtjes gebruikt om dit 
schitterende handwerk te restau-
reren.□

Vaandel gerestaureerd

Heemkundekring exposeert nu ook bij de huisarts
Begin december heeft de heemkundekring een vitrinekast 
geplaatst in de wachtruimte van dokter Kools.
Tiny van Iersel heeft de vitrine ingericht met onze museum-
stukken die betrekking hebben op de gezondheidszorg.
De heemkundekring heeft hiermee een derde mogelijkheid ge-
creëerd om zich op andere plaatsen in Loon op Zand te profile-
ren. Dokter Kools, lid van onze kring, was enthousiast over de 
vitrine met voorwerpen en heeft hier uit zijn eigen collectie ook 
iets aan toegevoegd.

De andere expositiekasten staan in De Venloene en de biblio-
theek.
Met regelmaat worden de voorwerpen gewisseld.

Nu valt te bezichtigen:een ontbijtbordje, kop en schotel van 
het St. Elisabeth ziekenhuis (ca 1950), pillendoosje van dokter 
Both uit 1925, pillendoosje van apotheker Bijvoet uit Tilburg, 
flesje Citronel olie van drogisterij J. Mutsaers, brillen variërend 
van ca 1850, 1880 en 1945, schild Eerste Hulp Verbandpost, 
penningen bloedtransfusiedienst Rode Kruis, Verbandtrommel 
van het Rode Kruis.□

Toezicht op gemeentelijke monumen-
tentaken niet meer bij Erfgoedinspectie
Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering gene-
riek toezicht (Wrgt) in werking getreden. Als gevolg 
hiervan is een onderdeel van het toezicht dat tot 
die datum door de Erfgoedinspectie werd uitge-
voerd – het specifieke toezicht op gemeentelijke 
monumententaken – voor het rijk komen te verval-
len. Aan het toezicht zullen de provincies voortaan 
invulling geven.

Erfgoedinspectie 15-10-2012

Schenkingen
Ook in de afgelopen maanden heeft onze kring 
weer een aantal schenkingen ontvangen. Wij zullen 
de lijst in de volgende Nieuwsflitsen publiceren.□
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Nieuw verschenen boek: Blikken op Brabant
Het boek "Blikken op Brabant" heeft als ondertitel:  "De canon van 
Nederland in Noord-Brabants perspectief".
 

Blikken op Brabant is geen geschiedenis van het carnaval. Geen ge-
schiedenis van gemoedelijkheid. Geen geschiedenis van mensen ‘bij 
wie de achterdeur altijd openstaat’ en geen geschiedenis van ‘hou-
doe’. 
Blikken op Brabant gaat niet uit van deze stereotyperingen, maar is 
een aanvulling op het nationale verhaal. 
Dat vertelt bijvoorbeeld over hunebedden, maar die hebben we in 
Brabant niet. Wel veel – en grote! – grafheuvels. Hier dus geen ver-
halen over Floris V, maar wel over de flamboyante hertog Jan I. En 
ook het verhaal van de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog 
toont hoe een blik uit het Brabantse venster toch echt iets anders laat 
zien dan in de canon van Nederland het geval is. 
De prijs van het boek is € 22,50.□

Voorwerpen over de oorlog niet meer bij de heemkundekring in het bezit
Sinds de opening van het 
particulier oorlogsmuseum in 
Loon op Zand, waarvan Frans 
en Alexander van Venrooij 
de eigenaren zijn, heeft het 
bestuur van de heemkunde-
kring besloten haar beperkte 
collectie van voorwerpen die 
zij in het bezit had, over te 
brengen naar dit museum.

Voor de toekomst zullen wij 
bij schenkingen van oorlogs-
materialen dan ook  doorver-
wijzen naar Frans van Ven-
rooij.□

Museum De Looierij in Dongen begint nieuw leven

Enkele jaren geleden heeft Heemkundekring 
"Loon op 't Sandt" een succesvolle excursie 
gehouden naar het Dongha-museum in Don-
gen. 

In het Brabants Dagblad van 6 december j.l. stond 
een groot artikel over de metamorfose, die dit mu-
seum de laatste maanden ondergaan heeft. Van-
wege een teruglopend aantal bezoekers en de be-
eindiging van de gemeentelijke subsidie van 
€ 80.000,- per jaar heeft het bestuur onderzoek 
verricht. 
De conclusie daarvan was, dat het museum enigs-
zins in zichzelf gekeerd was en een keuze moest 
maken in het hoofdthema: heemkunde, of electrici-
teit (men heeft immers een grote collectie electri-
sche apparaten) of leerlooien. 
Gekozen is voor dit laatste omdat dit het "oeram-
bacht" van Dongen is en omdat het museum in een 

voormalige looierij gevestigd is. Met steun van de 
provincie kon het gebouw gerestaureerd worden. 
Het heet ook voortaan "De Looierij", gevestigd in 
de Kerkstraat 33. Het logo vermeldt als thema's : 
Historie - Ambacht - Kunst. Het museum is op 15 
december geopend met een tentoonstelling: "Don-
gen, van nul tot nu".

Gedurende de kerst-
vakantie is DE LOOI-
ERIJ op alle dagen 
open, behalve op de 
twee maandagen en 
de drie feestdagen. 
Steeds s'middags 
van 13.00 tot 17.00 
uur.□


