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Secretariaat heemkundekring:

Theo Schroemges, Scorpius 7,
5175 XM Loon op Zand. Tel. 363030. Email: 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
Wij nodigen de leden van onze heemkundekring en hun partners van harte uit om op zon-
dagmiddag 12 januari 2014 met ons het glas te heffen op dit nieuwe jaar. De borrel vangt aan 
om 13.30 uur.

2014 is het jaar waarin de heemkundekring 35 jaar bestaat. Dit laten we niet zomaar passeren 
en daarom maken wij op deze dag bekend wat onze extra activiteiten in het jubileumjaar zul-
len zijn.

Uiteraard zijn deze afgestemd op een groot publiek, om de reden dat niet alleen onze leden 
profiteren van dit jubileumprogramma maar alle inwoners van Loon op Zand.

Graag tot ziens op 12 januari in De Kletterenhoef, Klokkenlaan 44.

Het Bestuur van Heemkundekring 'Loon op 't Sandt'
	

Het bestuur van Heemkundekring 'Loon op 't Sandt' 
en de redactie van 'Nieuwsflitsen' 

wensen alle leden 
mooie kerstdagen en 

een gezond en gelukkig 2014.

Kijk vooral naar het 
Jaarprogramma 2014 

op pagina 5!
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Doe-pas
Heemkundekring	 'Loon	 op	 ‘t	 Sandt'	 is	 een	 laag-
drempelige	 vereniging	 die	 de	 laatste	 jaren	 met	
haar	activiteiten	een	steeds	bredere	belangstelling	
geniet.
De	uitbreiding	van	activiteiten	legt	ons	geen	wind-
eieren,	dat	is	te	merken	aan	de	toename	van	nieu-
we	leden.
Omdat	wij	een	laagdrempelige	vereniging	zijn	moet	
een	lidmaatschap	van	Heemkundekring	'Loon	op	‘t	
Sandt'	voor	alle	 inwoners,	die	geïnteresseerd	zijn	
in	lokale	geschiedenis,	mogelijk	zijn.

Met	de	gemeente	hebben	wij	recentelijk	een	over-
eenkomst	 afgesloten	 dat	 deze	 inwoners	 die	 ge-
bruik	maken	 van	 een	Doe-pas	 zich	 per	 1	 januari	
2014	kunnen	aansluiten	bij	onze	kring.
Zij	 krijgen	 dan	 50%	 korting	 op	 een	 jaar-lidmaat-
schap	van	€	23,00.
Op	deze	manier	hopen	wij	de	groei	van	nieuwe	le-
den	voort	te	zetten	en	ongetwijfeld	komen	wij	nieu-
we	 leden	tegen,	die	ons	 in	de	werkgroepen	gaan	
versterken.
Vanzelfsprekend	geldt	deze	regeling	ook	voor	onze	
huidige	leden.□

Erfgoed academie Brabant
Cursus regionale geschiedenis bij de leerstoel 

‘Cultuur in Brabant’ 

Komend	voorjaar	wordt	de	cursus	 ‘Regionale	ge-
schiedenis	 in	 Brabant:	 een	 verkenning’	 van	 de	
leerstoel	‘Cultuur	in	Brabant’	opnieuw	gegeven	op	
de	Universiteit	 van	Tilburg.	De	cursus	wordt	aan-
geboden	door	de	Erfgoed	Academie	Brabant,	het	
educatief	 netwerkcentrum	 voor	 cultureel	 erfgoed,	
geschiedenis,	 identiteit,	streektaal	en	volkscultuur	
van	Erfgoed	Brabant.	Wij	nodigen	u	van	harte	uit	
hieraan	deel	te	nemen!
De	 reeks	 van	 veertien	 hoorcolleges	 begint	 op	
maandag 20 januari 2014	 en	 eindigt	 op	19 mei 
met	 een	 excursie.	 De	 colleges	 vinden	 wekelijks	
plaats	 tussen	10.45 en 12.30 uur	en	worden	ge-
geven	door	drs.	Jan	van	Oudheusden	en	prof.	dr.	
Arnoud-Jan	Bijsterveld.	Prof.	dr.	Jos	Swanenberg	
verzorgt	een	gastcollege.

Het	hoorcollege	behelst	een	inleiding	in	de	bestu-
dering	van	het	verleden	van	de	regio	en	de	regio-
nale	volkscultuur.	Centraal	staat	de	wisselwerking	
tussen	de	beeldvorming	over	het	Brabantse	verle-
den	en	de	vormgeving	van	de	hedendaagse	Bra-
bantse	identiteit.

Tijdens	 de	 cursus	 gebruiken	 we	 als	 cursusboek:	
Jan	van	Oudheusden,	Verhalen van Brabant. Ge-
schiedenis en erfgoed in tien tijdvakken	 (Zwolle:	
Uitgeverij	Waanders).	 ISBN	9789040077807.	Het	
boek	is	inmiddels	uitverkocht	maar	is	bij	de	cursus	
verkrijgbaar	voor	€	20	(de	winkelprijs	was	€	24,95).	

Deelname en kosten
Deze	 cursus	 staat	 open	 voor	 studenten	 van	 Til-
burg	University,	mensen	uit	 de	archief-	en	muse-
umwereld,	 studenten	 van	 de	 Open	 Universiteit	
en	heemkundigen.	De	deelnamekosten	voor	niet-
UvT-studenten	bedragen	€	100	exclusief	en	€	120	
inclusief	 de	 aanschaf	 van	 het	 boek	 van	 Jan	 van	
Oudheusden,	 Verhalen van Brabant. Geschiede-
nis en erfgoed in tien tijdvakken	(Zwolle:	Waanders	
Uitgevers,	2011).	
Ook	 niet-UvT-studenten	
zijn	dus	van	harte	welkom,	
mits	zij	de	hele	cursus	vol-
gen	 en	 actief	 deelnemen	
in	 het	 lezen	 en	 bespreken	
van	de	literatuur.	Het	maxi-
maal	aantal	plaatsen	is	30,	dus	snelle	aanmelding	
kan	u	van	een	plaats	verzekeren.
De	cursus	vindt	plaats	op	de	campus	van	de	Uni-
versiteit	 van	Tilburg,	 in	 lokaal	PZ10:	Prisma	Buil-
ding,	begane	grond,	lokaal	10.
Opgeven	 via	 tel.nr.	 013-4662283	 of	 e-mail:	
a.j.a.bijsterveld@tilburguniversity.edu	.□

Raad van State: Archeologisch 
Onderzoeksplicht vanaf 30 cm.

Op	20	maart	2013	heeft	de	Afdeling	Bestuursrecht	
van	de	Raad	van	State	de	definitieve	uitspraak	ge-
daan	over	het	beroep	van	de	Steun	Stichting	AVKP
(Archeologische	Vereniging	Kempen	en	Peelland,	
AWN-afdeling	 23)	 inzake	 het	 Bestemmingsplan	
Buitengebied	 Eersel.	 Die	 uitspraak	 erkent	 dat	 bij	
gangbare	 agrarische	 werkzaamheden	 de	 bodem	
niet	dieper	dan	30	cm	is	verstoord	en	dat	daarom	
ook	voor	agrarische	gebieden	met	een	archeologi-
sche	waarde	vanaf	die	diepte	een	vergunningplicht	
met	de	daaraan	verbonden	archeologische	onder-
zoeksplicht	geldt.
Voor	heemkundekringen	is	dit	een	belangrijke	uit-
spraak.	U	kunt	daar	bij	de	beoordeling	van	bestem-
mingsplannen	gebruik	van	maken.	U	kunt	uw	eigen	
gemeente	bij	de	voorbereiding	van	bestemmings-
plannen,	al	op	voorhand	hierop	op	wijzen.	Wanneer	
een	 gemeente	 in	 de	 planregels	 zich	 niet	 aan	 die	
grens	van	30	cm	houdt,	zonder	nader	onderzoek	
naar	 de	mate	 van	 verstoring,	 kunt	 u	 zienswijzen	
inbrengen	en	daarbij	naar	deze	uitspraken	van	de
Raad	van	State	verwijzen.
De	 Monumentenfederatie	 Noord	 Brabant	 stuurt	
een	brief	naar	alle	gemeenten	om	hen	ook	op	deze	
uitspraak	 te	wijzen.	De	gemeenten	zijn	dus	geïn-
formeerd.	
Wie	hier	meer	over	wil	weten	of	advies	wil	bij	het	in-
dienen	van	zienswijzen	kan	contact	opnemen	met	
de	Werkgroep	Ruimtelijke	ordening	van	de	AVKP	
(vdrijdt@iae.nl).	 Zie	 voor	 de	 volledige	 uitspraak	
onze	website:	www.	brabantsheem.nl.

Koerier van Brabants Heem, juni 2013
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Nieuwsflitsen 2014

  verschijnt	op							kopij	inleveren	t/m
Nr.	2.	 	 1	maart		 20	februari
Nr.	3.	 	 1	mei	 	 20	april
Nr.	4	 	 1	juli	 	 20	juni

Op	9	november	heeft	in	Café	Brasserie	De	Kiosk	de	pre-
sentatie	 plaatsgevonden	 van	 Jaarboek	 Straet	 &	 Vaert	
2013.
Wederom	heeft	 de	 redactie	met	maar	 liefst	 acht	 nieuwe	
artikelen	een	prachtig	boekwerk	weten	te	maken	met	156	
pagina’s,	waarvoor	wij	vele	complimenten	hebben	ontvan-
gen.

De	voorzitter	bedankte	de	schrijvers	voor	hun	onderzoek	
dat	nu	eenmaal	enorm	veel	tijd,	archiefbezoeken	en	inter-
views	met	zich	heeft	meegebracht.
Ook	is	een	dankwoord	uitgesproken	naar	de	eindredacteur	
Erik	Gelevert	 die	 tot	 ver	 in	 de	 nachtelijke	 uren	 de	 punt-
jes	 op de	 i	 heeft	 gezet.	 Een	 dankwoord	 voor	Marja	 van	
Trier	ontbrak	ook	niet:	zij	heeft	mede	door	haar	professio-
nele	kennis	en	vaardigheid	met	het	opmaken	van	Straet	&	
Vaert	deze	uitgave	rijk	geïllustreerd	en	duidelijk	 leesbaar	
gemaakt.	

Presentatie Straet en Vaert

De	fotopresentatie	met	foto’s	van	de	gouden	bruiloften	in	de	Van	Salm-Salmstraat	en	foto’s	van	de	RK	meis-
jesschool	St.	Gerlachus	heeft	veel	mensen	op	de	been	gebracht.

De	presentatieborden	met	foto’s	zijn	later	op	de	dag	voor	veertien	dagen	overgebracht	naar	De	Venloene	en	
ook	hier	hebben	we	veel	mooie	reacties	opgetekend.

André van Rijswoud, voorzitter
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Monumentennieuws uit onze omgeving
Hergebruik 'historische' keien

Als	 het	 aan	 voorzitter	 André	 van	 Rijswoud	 van	
heemkundekring	‘Loon	op	’t	Sand’	uit	Loon	op	Zand	
ligt	worden	de	oude	keien	die	onder	de	asfaltweg	
tussen	Tilburg	en	Loon	op	Zand	liggen	niet	zonder	
meer	weggegooid.	De	kinderkopjes	moesten	plaats	
maken	voor	een	rotonde	die	de	aansluiting	vormt	
met	 de	 nieuwe	 verbindingsweg	 naar	Molenwijck-
Zuid.	 De	 voorzitter	 zou	 het	 zonde	 vinden	 als	 de	
keien	verloren	zouden	gaan.	,,De	oude	bestrating	
met	deze	keien	dateert	uit	de	jaren	1845/1846.	De	
keien	hebben	geen	archeologische	waarde,	maar	
wel	een	emotionele	waarde”,	zegt	Van	Rijswoud.	
Het	bestuur	van	de	kring	heeft	daarom	de	gemeen-
te	 gevraagd	 om	de	 rotonde	met	 de	 keien	 aan	 te	
kleden.	Men	heeft	gevraagd	om	een	paar	creatieve	
geesten	daar	eens	naar	te	laten	kijken.

Koerier van Brabants Heem, juni 2013

Een miljoen voor de kerk van Riel
De	gemeente	Goirle	en	de	parochie	Heilige	Anto-
nius	Abt	 investeren	gezamenlijk	een	miljoen	euro	
in	de	restauratie	van	de	kerk.	Een	groot	deel	van	
die	 kosten	worden	gedekt	door	een	subsidie	 van	
de	Rijksdienst	 voor	Cultureel	Erfgoed	 (RCE).	Die	

Tilburg was er in 1335 al
Het	Regionaal	Archief	Tilburg	heeft	de	beschikking	
gekregen	over	een	archiefstuk	uit	1335.	Tot	nu	toe	
dateerde	het	oudste	stuk	uit	1387.	Het	document	
lag	op	de	zolder	van	het	bisdomsarchief	in	’s-Her-
togenbosch.	Bisdomsarchivaris	Jef	van	Gils	vond	
het	oude	verstofte	stuk	terug	en	zorgde	er	voor	dat	

kende	een	subsidie	van	€	650.000	toe.	Zowel	het	
schip	van	de	kerk,	als	de	kerktoren	verkeren	in	een	
slechte	 staat	 van	 onderhoud.	 De	 gemeente	 res-
taureert	de	toren	en	het	parochiebestuur	het	schip	
van	de	kerk.	De	gemeente	en	het	parochiebestuur	
moeten	elk	nog	€	175.000	bijleggen.	Bijzonder	 is	
wel	 dat	 er	 in	 twee	 trajecten	 gewerkt	 wordt,	 want	
het	gemeentestuur	en	het	kerkbestuur	gaan	apart	
aanbesteden.	Daarbij	 is	het	ook	nog	niet	duidelijk	
wanneer	de	 restauratiewerken	beginnen.	Volgens	

het	 kerkbestuur	 is	 de	 opknapbeurt	 van	 het	 schip	
hard	nodig,	omdat	het	dak	 lekt	en	daardoor	komt	
ook	 het	 stucwerk	 los.	 Er	 komen	 nieuwe	 leien	 op	
het	dak	en	de	goten	worden	vervangen.	Daarnaast	
is	het	nodig	dat	het	lood,	het	houtwerk,	de	glas-in-
loodvensters	en	de	bliksemafleider	onder	handen	
worden	genomen.

Koerier van Brabants Heem Dagblad, juni 2013 
(Henk van Raak)

het	naar	Tilburg	ging.	Het	gaat	om	een	charter,	een	
schenkingsakte	van	een	stuk	grond,	van	de	abt	van	
het	convent	Tongerlo	aan	Bertout	Bac	van	Tilborch.	
Het	document	is	inmiddels	schoongemaakt,	in	goe-
de	staat	gebracht	en	gedigitaliseerd.	

Tegelijkertijd	met	 de	overdracht	 van	het	 veertien-
de	 eeuwse	 charter	werd	 de	Digitale	Charterbank	
Tilburg	 gelanceerd.	 In	 de	 komende	 jaren	worden	
enkele	 honderden	middeleeuwse	 documenten	 uit	
Tilburg	getranscribeerd	door	een	groep	vrijwilligers	
en	voor	een	breed	publiek	toegankelijk	gemaakt.

Stadsnieuws, 13-3-2013
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Genealogie - Stamboomonderzoek

Jaarprogramma 2014

12	januari	 	 Nieuwjaarsreceptie
12	februari		 	 Algemene	Ledenvergadering
17	februari	 	 Cursus	stamboomonderzoek	1
12	maart	 	 Opa/Oma	kleinkindmiddag
23	april		 	 Lezing	door	Anton	van	der	Lee
		1	mei	 	 Diapresentatie	De	Venloene
17	mei	*	 	 ?
18	mei*	 	 ?
24	mei	 	 Excursie	naar	het	Erfgoed	Depot	in	Riel
14	juni		 	 Fietstocht/wandeltocht	naar	Dongen
19	juli	 	 	 Historische	dorpswandeling	en	bezoek	aan	het	oorlogsmuseum	De	Jaren	1945	-	1950	en		
	 	 	 De	Jaren	Nederlands	Indië
		2	augustus		 Historische	dorpswandeling	en	bezoek	aan	de	toren	van	Sint	Jans	Onthoofding
		9	augustus		 Historische	dorpswandeling	en	bezoek	aan	het	oorlogsmuseum	De	Jaren	1945	-	1950	en		
	 	 	 De	Jaren	Nederlands	Indië
23	augustus		 Historische	dorpswandeling	en	bezoek	aan	de	toren	van	Sint	Jans	Onthoofding
10	september	 Ledenvergadering
13	september	 Open	Monumentendag	/	thema:	op reis
21	september	 Dag	van	Loon
		8	oktober*	 	 ?
11	oktober*	 	 ?
		8	november	 Presentatie	Straet	&	Vaert	2014
13	november	 Lezing	ServiceResidentie	Molenwijck

*	Reserveert	u	deze	datums	in	uw	agenda.	Nadere	informatie	volgt	te	zijner	tijd.□

De	heemkundekring	start	in	navolging	van	een	suc-
cesvolle	cursussen	dit	jaar,	ook	in	2014	weer	een	
aantal	genealogie/stamboomonderzoekcursussen.
Deelname	is	voor	onze	leden	gratis	en	deze	heb-
ben	bij	de	inschrijving	voorrang	op	niet-leden.
Ook	de	deelnemers	van	vorig	jaar,	die	nog	met	een	
aantal	vragen	zijn	blijven	zitten	kunnen	deelnemen.

In	het	eerste	gedeelte	van	de	cursus	wordt	u	weg-
wijs	 gemaakt	 in	 het	 stamboomonderzoek	 en	 de	
softwarekeuze.	 Als	 u	 weet	 waar	 u	 de	 informatie	
voor	 uw	 stamboomonderzoek	 kunt	 vinden,	 zullen	
wij	nader	 ingaan	op	het	koppelen	van	bestanden	
en	het	invoeren	in	een	genealogieprogramma.

Vervolgens	maken	we	afspraken	hoe	de	vervolg-
sessies	 in	 2014	 ingevuld	 gaan	worden,	 zodat	 de	
deelnemers	met	elkaar	kunnen	oefenen	en	elkaar	
kunnen	helpen	in	het	zoeken	naar	hun	voorouders.

De	cursus	wordt	gegeven	door	Ad	Vermeer	en	Sjeff	
Essens.	U	kunt	op	deze	avonden	gebruik	maken	
van	 de	 computers	 van	 de	 heemkundekring	maar	
onze	voorkeur	gaat	ernaar	uit	dat	u	uw	eigen	laptop	
meebrengt.

De	start	is	op	maandag	17	februari	2014	en	vervol-
gens	zijn	de	sessies	gepland	op	17	maart,	14	april,	
19	mei,	16	juni	en	14	juli.	Deze	laatste	avond	is	een	
terugkomavond	om	al	uw	openstaande	vragen	 te	
behandelen.	

Lokatie:	De	Kletterenhoef.	
Aanvang	19.30	uur.

Van	 toekomstige	deelnemers	wordt	verwacht,	dat	
zij	zich	inschrijven	bij	onze	secretaris:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	
of	telefonisch	0416-363030.□


