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Werkgroep HazaData
Het	laatste	jaar	is	er	door	een	aantal	mensen	flink	
geëxperimenteerd	 met	 het	 aangeschafte	 genea-
logieprogramma	Haza	Data	21.	Daarmee	worden	
uiteindelijk	 alle	 documenten,	 foto’s,	 bidprentjes,	
rouwkaarten,	 museumcollectie	 en	 de	 informatie	
over	panden	in	Loon	op	Zand	in	één	bestand	ge-
registreerd.	
Nu	 is	 op	 donderdagmiddag	 26	 juni	 officieel	 een	
werkgroep	van	start	gegaan.	De	heemkundekring	
heeft	twee	NAS-drives	aangeschaft,	die	in	een	net-
werk	 operationeel	 zijn	 en	waarmee	de	 verwerkte	
informatie	 op	 een	 veilige	 plaats	 opgeborgen	 kan	
worden.	Sjeff	 Essens	 en	Ad	Vermeer	 hebben	 de	
leden	van	de	werkgroep	 in	het	afgelopen	 jaar	de	
nodige	kennis	bijgebracht	en	de	deelnemers	heb-
ben	 veel	 vrije	 tijd	 besteed	 om	met	 de	 opgedane	
kennis	te	experimenteren.	
Het	 enthousiasme	 in	 de	 groep	 is	 groot	 maar	 de	
verwachting	 is	dat	het	hele	proces	van	gegevens	
inbrengen	in	Haza	Data	nog	wel	een	aantal	 jaren	
in	beslag	neemt.	Het	bestuur	wenst	de	deelnemers	
veel	succes	en	kijkt	vol	verwachting	uit	naar	de	re-
sultaten.
In	de	werkgroep	nemen	deel;	 Jan	Govers,	Maria	
Verstappen,	Mari	Kokx,	Mia	Jansen	en	Michel	van	
Iersel.

Versterking fotowerkgroep

De	fotowerkgroep	heeft	op	woensdagmiddag	ver-
sterking	gekregen	van	twee	leden.	Frans	Kruitwa-
gen	en	Marian	Vermeer	zijn	 tot	de	 fotowerkgroep	
toegetreden	en	houden	zich	bezig	met	het	scannen	
van	zowel	foto’s	als	sommige	documenten.

Hiernaast	wordt	het	digitale	documentenarchief	be-
schreven.

Het	 bestuur	 wenst	 deze	 twee	 nieuwe	 leden	 veel	
succes	en	hoopt	dat	zij	veel	plezier	mogen	beleven	
aan	de	werkzaamheden.

Het digitaal documentenarchief
De	doelstelling	van	het	bestuur	is	om	vanaf	heden	
krantenknipsels	 en	 andere	 documenten	 die	 ons	
bereiken	en	die	tot	nu	toe	in	archiefdozen	werden	
opgeslagen	nu	meteen	te	digitaliseren.
Hiermee	 wordt	 de	 taak	 van	 de	 werkgroep	 archi-
vering	behoorlijk	gewijzigd.	Sjaak	Barendse	 is	 in-
middels	op	de	dinsdagmiddag	begonnen	met	het	
scannen	van	voornamelijk	documenten	en	zal	as-
sistentie	krijgen	van	een	van	de	andere	leden	van	
de	werkgroep.
Hiermee	voorkomen	wij	 dat	 het	 risico	 van	verlies	
van	 onze	 waardevolle	 informatie	 is	 geminimali-
seerd.	Omdat	onze	opbergruimte	niet	groter	wordt,	
mag	 het	 aantal	 fysieke	 documenten	 niet	 verder	
toenemen.
Daarom	is	de	Werkgroep	Archief	en	Documentatie	
al	enige	tijd	bezig	met	een	tweede	archief	 te	ont-
wikkelen:	het	Digitaal	Documentenarchief,	voor	het	
gemak	afgekort	 tot	DDA.	Ook	uit	dit	DDA	kunnen	
heemkundige	onderzoekers	putten	als	zij	bezig	zijn	
met	de	lokale	geschiedenis	van	Loon	op	Zand	en	
omgeving.

Dozen
Het	 eerste	 ('fysieke')	 archief	 is	 u	welbekend:	Het	
zijn	de	ongeveer	200	dozen,	die	in	een	vijftal	kas-
ten	in	De	Kletterenhoef	zijn	gerangschikt.	
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Secretariaat heemkundekring:

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

Wij liepen het Broederpad in Dongen

Op	 zaterdag	 14	 juni	 hield	 onze	 heemkundekring	
haar	 jaarlijkse	 fietstocht.	 Er	 stond	 wel	 wat	 wind,	
maar	de	zon	liet	zich	ook	van	tijd	tot	tijd	zien,	zodat	
fietsen	geen	probleem	was.	
Op	 de	 verzamelplaats	 bij	 De	 Wetering	 feliciteer-
de	 Johanna	 van	 Wezel	 de	 heemkundekring	 met	
haar	35-jarig	jubileum.	Zij	had	een	cadeautje	voor	
de	 kring	 meegebracht	 en	 overhandigde	 aan	 de	
voorzitter	het	fraaie	boek	'Van	Den	Bergh	tot	Den	
Bosch'.	Een	mooie	verkenning	van	 landschappen	
in	en	om	De	Langstraat.	Het	bestuur	 is	haar	zeer	
erkentelijk	voor	dit	geschenk.

De	volgorde	van	deze	dozen	wordt	bepaald	door	
de	lijst,	die	door	voorzitter	Jos	Kerkhof	in	de	tachti-
ger	jaren	is	ontwikkeld	en	die	nog	steeds	als	index	
fungeert,	al	wordt	zij	 regelmatig	aangepast.	Deze	
lijst	 kunt	 u	 vinden	 op	 de	 website	 bij	 het	 tabblad	
'Werkgroepen'	>	'Documentenarchief'.

Steeds	meer	publicaties	vandaag	de	dag	verschij-
nen	al	digitaal:	tijdschriften,	nieuwsbrieven,	politie-
ke	stukken	enz.	De	werkgroep	is	al	een	jaar	bezig	
met	deze	stukken	niet	meer	uit	te	printen	en	in	de	
dozen	op	te	bergen,	maar	ze	rechtstreeks	in	de	p.c.	
op	te	slaan,	waarin	men	met	een	zoekmachine	op	
trefwoorden	kan	zoeken.	Het	doel	van	dit	alles	 is	
immers,	dat	onderzoekers	snel	iets	kunnen	vinden	
over	een	bepaald	onderwerp.

Dit	digitale	archief	bestaat	nu	al	uit	826	 tijdschrif-
ten		en	nieuwsbrieven,	32	boeken	en	168	artikelen	
en	deze	verzameling	groeit	van	week	tot	week.	Nu	
wordt	er	dus	ook	begonnen	met	het	scannen	van	
de	krantenknipsels.

Zo	zullen	steeds	meer	documenten,	die	ons	berei-
ken	en	voor	de	lokale	geschiedenis	relevant	zijn,	in	
dit	digitale	archief	terecht	gaan	komen.	

Het	bestuur	wenst	Sjaak	Barendse	en	de	overige	
leden	van	de	werkgroep	veel	succes	met	de	om-
schakeling	van	de	werkzaamheden.□

Het	 doel	 van	 de	 fietstocht	 was	Dongen	waar	we	
een	wandeling	 gingen	maken	 langs	 het	Broeder-
pad.	Een	negental	 leden	-	helaas	niet	meer	-	na-
men	deel	aan	deze	activiteit.

In	Dongen	 aangekomen,	werden	we	 in	 'De	 Looi-
erij',	 het	 heemkundig	 museum,	 verwelkomd	 met	
een	korte	uitleg	door	Ellie	Oerlemans	over	wat	er	
in	het	museum	allemaal	te	zien	was.	Daarna	wer-
den	we	door	Ranko	Hamelinck	begeleid	langs	een	
gedeelte	 van	het	Broederpad.	Dit	 pad	 is	 door	 de	
gemeente	Dongen	in	samenwerking	met	de	plaat-
selijke	heemkundekring	aangelegd	als	herinnering	
aan	de	Broeders	van	Onze	Lieve	Vrouw	van	Lour-
des,	die	van	1892	tot	2009	in	Dongen	gewerkt	heb-
ben	in	het	onderwijs	en	de	psychiatrische	gezond-
heidszorg.	
Tijdens	de	wandeling	bleek,	dat	de	meeste	tastba-
re	herinneringen,	met	name	de	gebouwen	waarin	
de	 broeders	 werkten,	 inmiddels	 afgebroken	 zijn.	

Langs	de	wandelroute	herinneren	een	aantal	bor-
den	met	foto's	en	teksten	aan	de	activiteiten	van	de	
broeders	en	de	uitleg	van	onze	gids	zorgde	ervoor,	
dat	 dit	 deel	 van	 de	Dongense	 geschiedenis	 voor	
ons	ging	leven.	De	broeders	hebben	een	voortrek-
kersrol	 vervuld	 door	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 psy-
chiatrische	zorgverlening	en	de	stichting	van	een	
kweekschool	voor	onderwijzers	en	daarmee	Don-
gen	duidelijk	op	de	kaart	gezet.

Na	de	wandeling	gebruikten	wij	nog	een	verfrissing	
in	het	museum	en	konden	we	nog	even	kijken	naar	
de	klingen	(soort	messen	van	vuursteen),	die	ge-
vonden	zijn	met	name	in	Loon	op	Zand	en	archeo-
logische	waarde	hebben.
Daarna	werd	de	thuisreis	aanvaard,	waarbij	onder-
weg	door	sommige	leden	nog	aardbeien	en	tuinbo-
nen	werden	gekocht.
Het	was	een	leerzame	middag	geweest.□

°°Tijdens°de°wandeling°passeerden°wij°ook°een°aantal°
objecten°die°herinnerden°aan°de°lederindustrie,°een°
ander°belangrijk°onderwerp°als°het°gaat°over°de°
Dongense°geschiedenis.°Op°de°foto°zien°we°een°kleine°
'huislooierij'°die°in°onze°streek°veelvuldig°voorkwam.
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Monumentennieuws uit onze omgeving

Openingstijden werkruimte De Klet-
terenhoef
De normale openingstijden (behalve op feest-
dagen) van onze werkruimte zijn:\:

• Dinsdag: 9.00-12.00 uur;
	 Bovendien op de eerste en derde dins 
 dag van de maand: 13.30-16.00 uur;

• Woensdag: 13.30-16.00 uur;

• Donderdag: 13.30-16.00 uur.

Het	uitgangspunt	is	dat	wij	in	de	zomermaan-
den	de	openingstijden	handhaven.
Er	is	dus	geen	vakantiesluiting	zoals	u	in	het	
verleden	gewend	bent.	Wel	kan	zijn	dat	door	
vakantie	 van	 één	 of	 meerdere	 personen	 uit	
een	 werkgroep,	 het	 niet	 zinvol	 is	 ons	 lokaal	
open	te	houden.

Indien	u	van	plan	was	informatie	op	te	halen	
uit	onze	archieven,	raadpleeg	dan	eerst	onze	
website	 voor	 de	 actuele	 openingstijden	 van	
een	werkgroep	op	de	dag	dat	u	naar	ons	toe	
wilt	 komen.	 Bellen	 mag	 ook:	 06-44416825.	
Dan	staat	u	niet	teleurgesteld	voor	een	geslo-
ten	deur.

Investeerder gezocht 
voor Polygonale loods
De	 gemeente	 Tilburg	 zoekt	
een	 investeerder	 die	 de	Po-
lygonale	loods	in	de	spoorzo-
ne	omtovert	tot	een	culinaire	
ontmoetingsplek	waar	 ieder-
een	zich	thuis	voelt.
De	 Polygonale	 loods	 is	 één	
van	 de	 meest	 in	 het	 oog	
springende	 gebouwen	 in	 de	
Tilburgse	spoorzone.	Het	ge-
bouw	 uit	 1937	 is	 ongeveer	
800	 m2	 groot.	 De	 strategi-
sche	 ligging,	 het	 monumen-
tale	 industriële	 karakter	 en	
de	 bijzondere	 architectuur	
maken	 dat	 het	 pand	 prima	
geschikt	 is	 voor	 een	 verras-
send	horecaconcept.	De	ge-
meente	is	daarom	op	zoek	naar	een	investeerder	
die	met	deze	plek	een	aanvulling	op	het	Tilburgse	
horeca-aanbod	 realiseert.	 Liefst	 een	 concept	 dat	
goed	 aansluit	 bij	 de	 ontwikkelingen	 in	 de	 spoor-
zone:	 vernieuwend,	 uniek	 en	 aantrekkelijk	 voor	
verschillende	 bezoekers.	 De	 Polygonale	 loods	
ligt	 aan	 een	 nieuw	 plein	 dat	 achter	 het	 station	
komt	te	liggen.	Het	gebouw	is	straks	prima	bereik-
baar	 vanaf	 het	 station	 en	 vanaf	 de	 burgemees-

ter	Brokxlaan.	De	 keuze	 voor	 een	 concept	wordt	
gemaakt	 via	 een	 openbare	 selectieprocedure.		

Ook	krijgen	de	Tilburgers	zelf	een	stem	in	de	be-
sluitvorming	over	de	 invulling	van	deze	 loods.	De	
gemeente	geeft	 initiatiefnemers	 tot	eind	augustus	
de	 	 tijd	om	een	voorstel	 in	 te	dienen.	Het	besluit	
over	de	invulling	wordt	half	oktober	verwacht.

Erfgoedstem 17 april 2014 en Brabants Dagblad 

Website Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed vernieuwd

Deze	 website,	 het	 digitale	 gezicht	 van	 de	 Rijks-
dienst,	 heeft	 een	metamorfose	ondergaan.	Naast	
een	frisse,	verbeterde	uitstraling	is	ook	de	navigatie	
verbeterd.	Een	nieuwe	structuur	zorgt	ervoor	dat	de	
informatie	eenvoudiger	te	vinden	is.	Naast	de	vier	
vakgebieden:	gebouwd,	archeologisch,	landschap-
pelijk	en	roerend	erfgoed	zijn	de	noemers	kennis,	
advies	 en	 beleid	 toegevoegd.	 Bovendien	 zijn	 de	
onderwerpen	nu	in	dossiers	gebundeld.

e-Bibliotheek
Nieuw	onderdeel	van	de	site	is	een	digitale	biblio-
theek	waar	alle	publicaties	van	de	Rijksdienst	wor-
den	verzameld.	Tot	nu	 toe	zijn	er	een	kleine	300	
uitgaven	te	vinden,	die	gratis	zijn	te	downloaden.
Zie	verder:	http://www.cultureelerfgoed.nl	.

Erfgoedstem 24-4-2014
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Bezoek aan Erfgoeddepot Riel

Op	 zaterdag	 24	 mei	 had	 het	 bestuur	 van	 onze	
heemkundekring	een	excursie	georganiseerd	naar	
het	inmiddels	zeer	bekende	erfgoeddepot,	dat	ge-
vestigd	 is	 in	een	voormalige	zuivelfabriek	 in	Riel.	
De	muziekinstrumentencollectie	van	Eveline	Pas-
sier	 en	 de	 verzameling	 gebruiksvoorwerpen	 uit	
huis,	werk	en	kerk	van	Rien	van	der	Heijden	vor-
men	de	kern	van	dit	depot.		Het	verschil	met	een	
museum	wordt	vooral	ondervonden	door	kinderen,	
die	 de	 geëxposeerde	 voorwerpen	 mogen	 aanra-
ken.	

Kessels
Na	een	inleiding	door	Rien	werd	op	eigen	gelegen-
heid	 een	 rondgang	 door	 het	 'museum'	 gemaakt,	
waarbij	 wij	 onder	 de	 indruk	 kwamen	 van	 de	 gro-
te	 verscheidenheid	 aan	 muziekinstrumenten,	 die	
vroeger	 in	 Tilburg	 bij	 Kessels	 gemaakt	 werden.	
Ook	een	aantal	machines	waren	te	zien,	waardoor	
heel	aanschouwelijk	gemaakt	kon	worden	hoe	bij-
voorbeeld	een	trompet	gemaakt	werd.
Het	grootste	gedeelte	van	het	depot	is	gevuld	met	
voorwerpen	uit	huis,	werk	en	kerk.	Of	het	nu	over	
strijkijzers	 gaat	 of	 over	 koffiepotten	 en	 kruisbeel-
den:	de	collecties	liegen	er	niet	om.	Ieder	herkende	
wel	voorwerpen,	die	in	zijn	of	haar	jeugd	thuis	ge-
bruikt	werden.	

Bewaren
Onder	enkele	leden,	die	deze	verzameling	zagen,	
ontstond	dan	ook	de	discussie:	"wat	is	dan	nog	het	
bijzondere	van	de	collectie	die	onze	eigen	Loonse	
heemkundekring	heeft	verzameld	en	die	in	dozen,	
onzichtbaar	 voor	 iedereen	 is	 opgeslagen?	 Heeft	
het	zin	om	al	die	zaken	te	bewaren?	Men	kan	ook	
selectief	onderscheid	proberen	te	maken	over	wat	
specifiek	bij	het	kerkdorp	Loon	op	Zand	hoort."

Na	een	gezamenlijk	drankje	 tussen	al	dat	moois,	
togen	wij	weer	huiswaarts	met	een	 folder,	waarin	
te	lezen	was,	wat	het	Erfgoeddepot	allemaal	door	
het	jaar	heen	organiseert	en	wat	de	mogelijkheden	
zijn	om	ook	familiedagen	en	kinderfeestjes	daar	te	
organiseren.
Op	het	moment	dat	wij	deze	Nieuwsflitsen	samen-
stellen	verscheen	het	bericht	in	de	regionale	pers,	
dat	sluiting	van	het	Erfgoeddepot	dreigt	ten	gevol-
ge	van	een	meningsverschil	met	de	gemeente.□	

°°De°medeoprichter°van°het°Rielse°Erfgoeddepot:°
Rien°van°der°Heijden

Wetsvoorstel Omgevingswet naar 
Tweede Kamer
Het	wetsvoorstel	Omgevingswet	is	op	16	juni	2014	
aangeboden	 aan	 de	Tweede	Kamer.	Dit	 voorstel	
bundelt	het	omgevingsrecht	 in	één	wet.	Nu	is	dat	
nog	verspreid	over	diverse	wetten.
De	Omgevingswet	zal	naar	verwachting	in	2018	in	
werking	treden,	onder	het	motto	Ruimte voor ont-
wikkeling, waarborgen voor kwaliteit.

Voor	het	onroerend	cultureel	erfgoed	 is	deze	wet	
van	grote	 betekenis.	Het	 deel	 van	de	Monumen-
tenwet	1988	dat	direct	 raakt	aan	de	 fysieke	 leef-
omgeving,	gaat	namelijk	op	in	de	Omgevingswet.

Het	resterende	deel	van	de	Monumentenwet	gaat	
in	2016	op	in	de	nieuwe	Erfgoedwet.	De	Erfgoed-
wet	zal	ook	voorzien	in	het	nodige	overgangsrecht,	
zodat	artikelen	uit	de	Monumentenwet	tussen	2016	
en	2018	niet	zo	maar	komen	te	vervallen.
De	nieuwe	Omgevingswet	regelt	onder	meer:
•	 de	vergunningen	voor	het	wijzigen	van	rijksmo-
numenten;

•	 het	rekening	houden	met	cultureel	erfgoed	bij	het	
maken	 van	 ruimtelijke	 plannen,	 waaronder	 de	
omgang	met	 (verwachte)	 archeologische	waar-
den;

•	 de	bescherming	van	stads-	en	dorpsgezichten.

Daarbij	moeten	veel	bepalingen	nog	verder	worden	
uitgewerkt	in	zogeheten	uitvoeringsregelingen,	de	
Algemene	Maatregelen	van	Bestuur.

Met	 de	 komst	 van	 de	 Omgevingswet	 is	 de	 zorg	
voor	het	behouden	en	ontwikkelen	van	onroerend	
erfgoed	 in	 twee	wetten	 geregeld	 in	 plaats	 van	 in	
een	aantal	verschillende	wetten.	Dat	is	winst.	Het	
integrale	karakter	van	de	Omgevingswet	maakt	dat	
cultureel	erfgoed	bij	ruimtelijke	ontwikkelingen	be-
ter	 in	beeld	 is	en	dat	er	meer	mogelijkheden	zijn	
voor	bescherming-op-maat.

Erfgoedstem 17 juni 2014
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Genealogie - Stamboomonderzoek

Jaarprogramma 2014

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
3,	4	en	5	oktober	 Jubileumtentoonstelling	in	het	Witte	Kasteel
		8	oktober	 	 Lezing	door	Birgit	Mommers	en	Lauran	Toorians	over	Museum	van	Loon	in	Amsterdam
11	oktober	 	 Bus-excursie	naar	Museum	van	Loon	in	Amsterdam.	(Inschrijving	gesloten)
		8	november	 Presentatie	Straet	&	Vaert	2014
13	november	 Lezing	in	ServiceResidentie	Molenwijck	
10	december	 Lezing	door	Peter	Essers.	Onderwerp:	Belast	Verleden	□

De	 heemkundekring	 start	 in	 navolging	 van	 een	
succesvolle	cursus	in	2013,	ook	dit	jaar	weer	een	
genealogie/stamboomonderzoekcursus.
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	 deelne-
men.

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	lap-
top	meebrengt.

De	start	 is	 op	13	oktober	2014.	Het	 zijn	een	vijf-
tal	 cursusavonden	die	steeds	plaatsvinden	op	de	
tweede	maandagavond	van	de	maand,	telkens	om	
19.30	uur	in	De	Kletterenhoef.

De	 datums	 zijn:	 13	 oktober,	 10	 november,	 8	 de-
cember	 2014	 en	 12	 januari	 en	 9	 februari	 2015.	
De	laatste	avond	is	een	terugkomavond	om	al	uw	
openstaande	vragen	te	behandelen.	

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

Schenkingen
De	heemkundekring	ontving	sinds	mei	2013	van
•	 Melvin	 van	 Tiggelen	 een	 geborduurd	 embleem	
en	 een	 'gouden	 theebuik'	 van	 de	 voormalige	
stichting	'De	Heerleijkheijd';

•	 Cees	van	den	Dries,	J.	Ligtenberg,	Toos	Wolfs,	
Fr.	van	Venrooij	en	Mientje	van	Empel-van	den	
Dries:	bidprentjes;

•	 R.	van	Esch:	bidprentjes	en	rouwkaarten;
•	 Thomas	 de	 Hond,	 bidprentjes,	 kerkboeken,	
poetsdoos,	veldkan	en	een	Mariabeeld;

•	 Scouting	 Pastoor	 Simonsgroep:	 een	 topografi-
sche	kaart	van	Loon	op	Zand;

•	 Johanna	 van	 Wezel:	 boek	 Van	 Berg	 tot	 Den	
Bosch;

•	 Johan	Coomans:	een	DVD	van	het	koningsschie-
ten	van	Gilde	St.	Hubertus;

•	 Annie	Hamers:	doos	gekleurd	papier/karton.

Alle	gevers	hartelijk	dank!□

Nieuwe website HVB
Als	u	 lid	bent	van	de	Historische	Vereniging	Bra-
bant	 (HVB),	krijgt	u	het	 tijdschrift	 ‘In	Brabant’	dat	
vier	maal	per	 jaar	verschijnt.	Hierin	staan	actuele	
artikelen,	korte	nieuwsfeiten	en	lezenswaardige	in-
terviews.	
Daarnaast	ontvangt	u	elk	jaar	het	Noord-Brabants	
Historisch	Jaarboek.	
Daarin	presenteren	deskundigen	op	een	degelijke	
en	aantrekkelijke	manier	hun	laatste	onderzoeks-
resultaten.	
Ook	neemt	u	met	korting	deel	aan	activiteiten,	zo-
als	de	jaarlijkse	collegetour.

Dit	alles	voor	een	bedrag	van	€	35,00	per	jaar.	Het	
is	dus	de	moeite	waard	om	 lid	 te	worden	van	de	
Historische	Vereniging	Brabant!

U	vindt	dit	alles	op	de	nieuwe	website	van	de	HVB:	
www.hvbrabant.nl	□


