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Vorstelijke heren van de Heerlijkheid Loon op Zand
In	 navolging	 op	 een	 geslaagde	 ex-
cursie	 en	 inleidende	 lezing	 in	 ok-
tober	 2014	 naar	 en	 over	 museum	
Van	Loon	in	Amsterdam,	hebben	wij	op	ve-
ler	verzoek	ook	dit	jaar	een	nieuwe	excursie	
georganiseerd.
Op	 zaterdag	 26	 september	 2015	 kunt	 u	
deelnemen	aan	een	excursie	naar	het	mu-
seum	 Wasserburg	 in	 Anholt.	 De	 excursie	
zal	op	woensdag	23	september	2015	inge-
leid	 worden	 door	 Lauran	 Toorians	 en	 Bir-
gitte	Mommers.
Lauran	 zal	 spreken	 over	 de	 historische	
verhouding	van	Loon	op	Zand	met	het	Vor-
stendom	van	Salm	Salm.	Birgitte	Mommers	
spreekt	over	de	schilders	en	andere	kunste-
naars	waarvan	veel	werken	in	het	kasteel-
museum	 Wasserburg	 (zie	 foto)	 aanwezig	
zijn,	 in	 het	 bijzonder	 uit	 de	 barokperiode	 (Rem-
brandt/Cranach	e.a.).

Het totaalprogramma ziet er als volgt uit:

Woensdag 23 september
Lezing	door	Lauran	Toorians	en	Birgitte	Mommers.

Zaterdag 26 september
09.30	uur	
vertrek	vanaf	Weteringplein	Loon	op	Zand.
11.45	uur	
geplande	aankomst	bij	Kasteel	Anholt.
11.45-13.00	uur
gelegenheid	 voor	 gebruik	 van	 koffie/lunch	 in	 het	
restaurant	voor	eigen	rekening.

13.00-14.30	uur	
rondleiding	 in	2	groepen	door	de	prachtige	 zalen	
van	 het	 kasteel	 met	 een	 Nederlands	 sprekende	
gids	en	Birgitte	Mommers.	Wij	zien	de	schilderijen-
verzameling,	bibliotheek,	meubelen	en	porselein.	
14.30-16.00	uur	
op	eigen	gelegenheid	bezoeken	van	de	baroktui-
nen	en	landschapspark	en	genieten	van	een	mooie	
nazomermiddag.
16.00	uur	
vertrek	uit	Anholt.	
18.15	uur	
aankomst	in	Loon	op	Zand.

Voor	kosten	en	aanmelding:	zie	bladzijde	2.
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Kosten
Deelname	€	37,50	per	persoon.	Niet-leden	€	42,50.
Inbegrepen:	lezingen,	busreis,	entreebewijzen	voor	
kasteel	en	kasteelpark,	rondleiding.
Lezing	zonder	deelname	aan	de	excursie	€	2,50	
p.p.	voor	niet	leden.	Leden	gratis.

Aanmelden
Om	zeker	te	zijn	dat	u	niet	hoeft	te	staan	in	de	bus,	
is	het	belangrijk	om	u	aan	te	melden	en	te	betalen 
vóór 1 april 2015.	Na	deze	datum	geven	wij	pu-
bliciteit	in	de	media	en	kunnen	ook	niet-leden	zich	
voor	 deze	 excursie	 aanmelden.	 De	 bus	 heeft	 50	
zitplaatsen;	leden	genieten	voorkeur	maar	op	=	op.	
U	zich	opgeven	door	uw	gegevens	(aantal	perso-
nen,	namen,	adres	en	woonplaats)	te	mailen	naar:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	 én	
het	 bedrag	 van	 de	 excursie	 x	 het	 aantal	 deelne-
mers	 te	 storten	 op	 de	 rekening	 van	 de	 penning-
meester	 NL31RABO0129798495.	 Als	 u	 moeite	
hebt	met	mailen	kunt	u	zich	 telefonisch	opgeven:	
06-44416825.	Pas	als	de	betaling	binnen	 is,	bent	
u	ingeschreven!
Wij	wensen	u	nu	al	een	mooi	vooruitzicht	naar	sep-
tember	en	bezoek	ook	eens	de	website:
www.wasserburg-anholt.de	
De	 locatie	voor	de	 lezing	op	23	september	zullen	
wij	tijdig	bekend	maken.□

Lezing door Johan Biemans
Op	22	april	 heeft	de	heemkundekring	Johan	Bie-
mans	uitgenodigd	voor	de	humoristische	lezing:

De kerk met een Brabantse glimlach
Dit	 programma	 bestaat	 geheel	 uit	 eigen	werk	 en	
is	 geborduurd	 op	 de	 belevenissen	 die	 velen	 van	
middelbare	 leeftijd	 nog	 als	 schone	 herinneringen	
koesteren,	zonder	daarbij	te	vervallen	in	nostalgie.
Ook	 bij	 de	 jongere	 generatie	 zal	 het	 programma	
in	 de	 smaak	 vallen	 als	 een	 avontuurlijke	 ontdek-
kingsreis	 in	 een	
wereld	 die	 wel-
iswaar	 geen	 pa-
radijs	 was	 maar	
zeker	 ook	 geen	
tranendal.
De	 Brabander	
geeft	 daaraan	
zijn	eigen	karak-
teristieke	 kleur	
en	fleur.

Het	 zal	 een	 ver-
rassing	 zijn	 hoe	
Johan	 het	 pro-
gramma	 in	 een	
bonte	 afwis-
seling	 presen-
teert.□

Heemkundekring Loon op ’t Sandt en de 
Stichting StuipZand presenteren begin 
april een boek over het dialect van Loon op 
Zand.

Lôons lèèft (nog)
Het	dialect	 van	Loon	op	Zand	 in	 de	Midden-Bra-
bantse	context

Dat	willen	we	 graag	 onder	 de	 aandacht	 brengen	
van	iedereen	die	belangstelling	heeft	voor	het	erf-
goed	van	Loon	op	Zand.

Het	boek	wordt	in	full	color	gedrukt,	bevat	100	pa-
gina’s	en	krijgt	een	harde	kaft.	Formaat	24	bij	17.5	
centimeter.	De	inhoud	is	heel	divers.

Het	Loonse	dialect	wordt	in	de	Midden-Brabantse	
context	geplaatst	door	Lauran	Toorians,	taalkundi-
ge	en	historicus,	in	een	verhelderend	verhaal	over	
dialect	 in	het	algemeen	en	het	Loonse	 in	het	bij-
zonder.	
Natuurlijk	 komen	 de	 echte	 Loonse	woorden	 ruim	
aan	bod.	Maar	het	 is	vooral	een	boek	met	verha-
len,	 gedichten,	 liederen,	 tonpraot,	 voordrachten	
van	tal	van	native	speakers,	jong	en	oud,	uit	Loon	
op	Zand,	aangevuld	met	toponiemen	en	gezegden,	
genoteerd	 op	 een	 goed	 leesbare	 manier	 in	 het	
Loonse	dialect.	
In	dit	boek	 laat	het	dialect	 laat	zich	 letterlijk	en	fi-
guurlijk	 van	 zijn	 kleurrijkste	 kant	 zien.	Aangevuld	
met	kleurrijke	foto’s	en	originele	illustraties.	Bij	het	
boek	hoort	ook	een	cd	met	geluidsopname	en	extra	
dialectinformatie.	
Er	worden	250	exemplaren	gedrukt,	dus	als	je	be-
langstelling	hebt	is	het	raadzaam	snel	in	te	tekenen	
voor	deze	uitgave.
Voorintekenen	 kan	 voor	 de	 prijs	 van	 €	 19,50;	 de	
winkelprijs	wordt	€	24,50.
Intekenformulier	 is	 te	
vinden	 op	 de	 website	
van	 de	 heemkunde-
kring.	Voor	wie	niet	digi-
taal	 actief	 is,	 is	 een	 in-
tekenstrook	 bijgevoegd	
op	pagina	5	onderaan.□.
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Medewerking gevraagd bij werk-
groep Archief en Documentatie

De	oproep	in	de	Nieuwsflitsen	van	november	2014	
voor	een	datatypist	m/v	heeft	helaas	niets	opgele-
verd.	Daarom	herhalen	wij	 deze	oproep	nog	een	
keer:	Wij	zoeken	een	of	twee	vrijwilligers,	die	twee	
keer	 per	maand	een	middag	willen	 assisteren	bij	
het	invoeren	van	gegevens	in	de	databanken	van	
onze	kring.	Kennis	van	PC-gebruik,	Windows	7	en	
Excel	is	daarbij	wel	een	vereiste.
De	werktijden	van	onze	werkgroep	zijn	op	de	eerste	
en	derde	dinsdag	van	de	maand	van	13.30-16.30	
uur.	We	werken	stevig	door,	maar	het	is	er	ook	ge-
zellig	en	dat	niet	alleen	tijdens	de	koffiepauze.

Als	u	hiervoor	niets	voelt	vanwege	de	genoemde	
vaste	werktijden,	hebben	wij	 	nog	een	paar	 'klus-
sen',	die	thuis	verricht	kunnen	worden	op	tijden	die	
u	zelf	 kiest.	Daarvoor	moet	u	wel	met	de	PC	om	
kunnen	gaan.	
De	bedoeling	 is	dat	van	
artikelen	uit	het	Brabants	
Dagblad	en	de	huis-aan-
huisbladen,	die	over	het	
kerkdorp	 Loon	 op	 Zand	
gaan,	 pdf-files	 gemaakt	
worden,	 die	 in	 het	 DAK	
(Digitaal	 Artikelen	 en	
Krantanknipselsarchief)	
opgenomen	 kunnen	
worden.
Zoals	gezegd,	kan	dat	thuis	gebeuren	op	uw	eigen	
PC	en	via	een	usb-stick	komen	die	pdf-files	dan	bij	
onze	werkgroep	terecht.	Daar	worden	ze	dan	ge-
controleerd	en	in	de	databanken	opgenomen.

Als	u	voor	een	van	de	genoemde	 'klussen'	 voelt,	
kunt	u	zich	melden	bij	de	voorzitter	André	van	Rijs-
woud,	tel.	06-44416825.
Verdere	informatie	over	de	inhoud	van	het	werk	bij	
Jan	van	Hoof,	tel.	362694.□

Secretariaat heemkundekring:

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

Werkgroep Genealogie

Zijn alle Loonse ‘meensen’ familie van elkaar?

Na	twee	beginnerscursussen	Genealogie	gaan	we	
in	 maart	 van	 start	 met	 de	 genealogiewerkgroep.	
Met	deze	werkgroep	gaan	we	niet	alleen	de	stam-
bomen	van	Loonse	mensen	vastleggen,	maar	ook	
allerlei	zaken	eromheen:

•	 Waar	hebben	deze	mensen	gewoond?
•	 Wat	voor	beroep	hadden	ze?
•	 Had	er	iemand	iets	uitgespookt	dat	niet	door	de	
beugel	kon?

•	 Zijn	ze	op	foto	of	schilderij	vast	gelegd?
•	 Hebben	we	gebruiksvoorwerpen	van	deze	men-
sen?

•	 Hebben	we	bidprentjes?		enz.,	enz.

Al	deze	vragen	proberen	we	te	beantwoorden.	Mis-
schien	dat	we	er	wel	achter	komen	dat	alle	echte	
Loonse	mensen	familie	van	elkaar	zijn.	

Basisdoelstellingen van de werkgroep
•	 Gegevens,	in	de	breedste	zin,	van	Loonse	indivi-
duen	in	kaart	brengen.

•	 De	relaties	van	deze	individuen	vastleggen.
•	 Gegevens	worden	in	Hazadata	vastgelegd.
•	 Gegevens	moeten	verifieerbaar	zijn.
•	 Stambomen	 worden	 uitgezocht	 tot	 en	 met	 de	
eerste	generatie	die	niet	meer	 in	Loon	op	Zand	
verblijft.	 Indien	we	 gegevens	 buiten	 onze	 doel-
groep	 verkrijgen,	 worden	 ze	 wel	 in	 Hazadata	
vastgelegd,	maar	er	wordt	 in	principe	geen	cor-
rectheidsonderzoek	uitgevoerd.

•	 Alle	Loonse	panden	worden	vastgelegd	om	hun	
bewoners	in	beeld	te	krijgen.

•	 Foto’s,	 bidprentjes	 e.d.	 worden	 aan	 de	 betref-
fende	individuen	gekoppeld.

Wanneer?
Voorlopig	komen	we	bij	elkaar	op	de	derde	maan-
dag	 van	de	maand,	 de	eerste	 keer	 op	16	maart.	
Aanvang	19.30	uur	/	sluiting	21.30/22.00	uur.

Waar?
In	onze	eigen	werkruimte	De	Kletterenhoef,	Klok-
kenlaan	44.

Opmerkingen
Natuurlijk	kunt	u	ook	aan	uw	eigen	stamboom	wer-
ken	en	wij	zullen	u	daar	graag	mee	helpen.	We	ne-
men	uw	gegevens	graag	op	in	ons	bestand.
De	werkgroep	wordt	 gecoördineerd	 door	Ad	Ver-
meer.	
Aanmelden	via	het	secretariaat.□

Openingstijden De Kletterenhoef
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.□

Nieuwsflitsen 2015
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Nr.	4	 	 1	juli	 	 20	juni



4

Gemeenten verliezen kennis over archeologie
Kennis	over	archeologie	–	en	dus	over	het	verle-
den	–	verdwijnt	bij	gemeenten.	Sinds	acht	jaar	zijn	
zij	verantwoordelijk	voor	erfgoed:	zowel	monumen-
ten	als	archeologie,	maar	het	ontbreekt	gemeenten	
aan	geld,	expertise	en	eigenlijk	ook	aan	belangstel-
ling	voor	onderzoek	naar	en	behoud	van	sporen	uit	
het	verleden.

Gemeente focust op vergunningverlening 
Het	 landelijke	Convent	 van	Gemeentelijk	Archeo-
logen	 (CGA)	 trekt	aan	de	bel.	Het	overlegorgaan	
waarbij	 ruim	 190	 gemeenten	 zijn	 aangesloten,	
vindt	 dat	 het	 archeologiebeleid	 bij	 gemeenten	
spaak	 loopt.	 De	 huidige	 werkwijze	 van	 veel	 ge-
meenten	–	met	archeologen	die	op	oproep	en	op	
afstand	 werken	 en	 Omgevingsdiensten	 waar	 ar-
cheologie	nauwelijks	een	rol	heeft	–	is	funest	voor	
de	 kennisborging	 en	 het	 draagvlak.	 ‘Gemeenten	
focussen	 vooral	 op	 vergunningverlening,	 niet	 op	
archeologisch	 onderzoek’,	 zegt	 CGA-bestuurslid	
Ria	Berkvens.	Op	die	manier	kunnen	we	er	beter	
mee	 ophouden,	 zegt	 Berkvens,	want	 juist	 onder-
zoek	is	essentieel.	‘Archeologie	is	wetenschap.	Je	
moet	onderzoek	doen,	om	kennis	te	kunnen	verga-
ren	en	toetsen.’

29 gemeenten hebben eigen archeoloog
Die	taak	is	met	de	Wet	op	de	Archeologische	Mo-
numentenzorg	uit	2007	bij	gemeenten	neergelegd.	
In	opdracht	 van	het	CGA	zocht	Berkvens	uit	 hoe	
gemeenten	 hun	 archeologietaken	 sindsdien	 heb-
ben	opgepakt.	Het	beeld	 is	 versnipperd.	Het	me-
rendeel	zoekt	samenwerking	met	een	regioarcheo-
loog	of	met	een	gemeentelijk	archeoloog	van	een	
buurgemeente.	 In	 totaal	 werken	 239	 gemeenten	
op	die	manier.	Slechts	29	van	de	403	gemeenten	

(het	 onderzoek	 is	 vorig	 jaar	 uitgevoerd)	 hebben	
een	eigen	archeoloog	die	zich	volledig	op	de	eigen	
stad	of	dorpskernen	kan	richten.	Bij	een	op	de	drie	
gemeenten	(135)	is	helemaal	geen	archeoloog	be-
kend.	Berkvens	kon	niet	achterhalen	of	en	hoe	zij	
hun	archeologische	kennis	borgen	en	vermoedt	dat	
deze	 gemeenten	 door	 archeologische	 adviesbu-
reaus	worden	bediend.	Dat	gebeurt	ad	hoc	en	dus	
zonder	opbouw	van	kennis	binnen	die	gemeenten.

Erfgoed ondergeschikt aan milieutoezicht
De	 Rijksdienst	 voor	 Cultureel	 Erfgoed	 inventari-
seerde	eerder	hoe	omgevingsdiensten	de	gemeen-
telijke	 erfgoedtaken	uitvoeren.	Zeer	 beperkt,	 luidt	
de	conclusie.	Van	de	29	omgevingsdiensten	zijn	er	
8	die	erfgoedtaken	uitvoeren	voor	gemeenten,	vol-
gens	het	rapport	'Uitvoering	van	erfgoedtaken	door	
omgevingsdiensten.	 (Het	 onderzoek	 noemt	 er	 7	
van	28,	maar	inmiddels	is	er	een	omgevingsdienst	
bij	gekomen.)	De	ontwikkeling	van	erfgoedtaken	is	
bij	 alle	 omgevingsdiensten	 ondergeschikt	 aan	 de	
hoofdtaak:	vergunningverlening,	toezicht	en	hand-
having	op	milieugebied.

Saskia Buitelaar in Binnenlands Bestuur 5-2-2015

Een	reactie	uit	het	land:
Vele	 gemeenten	 hebben	 deskundigheid	 op	 erf-
goedgebied	in	huis,	zonder	dat	ze	het	in	de	gaten	
hebben:	de	historische	verenigingen	en	heemkun-
dekringen,	die	veelal	zeer	goed	op	de	hoogte	zijn	
van	archeologische	waarden	 in	 de	directe	omge-
ving.	 Omdat	 deze	 verenigingen/kringen	 meestal	
juist	door	die	deskundigheid	erg	kritisch	staan	te-
genover	 gemeentelijke	 (bestemmings)plannen,	
worden	zij	niet	geraadpleegd,	zelfs	genegeerd.□

Website Reliwiki zoekt financiers
De	website	www.reliwiki.nl	 is	een	succes.	De	site	
kent	 ruim	 65.000	 unieke	 bezoekers	 per	 maand.	
Dat	 is	nogal	wat!	De	gespecialiseerde	Wiki	bevat	
een	 schat	 aan	 informatie	 over	 religieus	 erfgoed,	
bijeengebracht	 door	 vrijwilligers.	 “Maar	 ondanks	
het	 feit	 dat	 iedereen	 de	 site	 een	 warm	 hart	 toe-
draagt	en	enthousiast	is	over	de	informatie	die	hier	
op	te	vinden	is,	dreigt	op	1	mei	het	doek	te	vallen	
vanwege	 onvoldoende	 financiering.”	Aldus	Sylvia	
Pijnenborg,	adjunct	directeur	van	BOEi.

In	2011	hebben	BOEi	en	de	stichting	Behoud,	Her-
bestemming	Religieus	Erfgoed	(BHRE)	de	site	Re-
liwiki	voor	een	mogelijke	ondergang	behoed.	Ook	
Lilian	Grootswagers	van	www.erfgoed.nu	vindt	het	
belangrijk	dat	Reliwiki	blijft	bestaan:	“Het	mag	niet	
zo	zijn	dat	Reliwiki	na	6	 jaar	dreigt	op	 te	houden	
door	geldgebrek.	Deze	website	wordt	geheel	on-
derhouden	 door	 vrijwilligers	 en	 is	 een	 ongekend	
succes”.	Volgens	Grootswagers	is	het	een	belang-
rijke	overzichtssite	voor	religieus	erfgoed:	“De	site	
bevat	alle	kerkgebouwen	van	Nederland,	 in	 tekst	

en	beeld.	Dat	zijn	16000	objecten	en	85.000	foto’s.	
Nergens	zijn	zoveel	data	bijeen	gebracht	 rondom	
religieus	erfgoed.”	Ook	uit	de	bezoekersaantallen	
blijkt	dat	er	behoefte	bestaat	aan	een	site	als	Reli-
wiki.	“In	januari	had	de	site	69.000	unieke	bezoe-
kers.	De	behoefte	aan	 informatie	groeit,	hij	wordt	
steeds	 unieker	 omdat	 er	 ook	 veel	 gebouwen	 op	
staan	die	nu	dreigen	te	verdwijnen.”,	aldus	Groots-
wagers.

“Er	is	15.000	euro	nodig,	daarmee	kan	de	site	de	
weer	3	 jaar	 in	de	 lucht	worden	gehouden.”	aldus	
Pijnenborg.	“Maar	we	gaan	voor	het	bijeenbrengen	
van	middelen	om	de	site	langer	door	te	kunnen	la-
ten	gaan.	Dat	geeft	stabiliteit	en	een	goede	horizon	
voor	anderen	om	mee	te	investeren.”

Heeft	u	interesse	om	te	participeren	in	de	grootste	
overzichtssite	 voor	 religieus	 erfgoed	 met	 65.000	
unieke	 bezoekers	 per	 maand?	 Neem	 contact	 op	
via	info@reliwiki.nl	

Erfgoedstem 11 februari 2015
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Mooie V&D-gebouwen

Warenhuisketen	 V&D	 vertoont	
steeds	 meer	 scheuren.	 Er	 is	 in-
middels	 een	 reddingsplan	 ge-
maakt,	maar	of	de	winkelformule	
2016	haalt,	is	de	vraag.	Veel	filia-
len	van	de	winkelketen	huizen	 in	
lelijke	 betonbakken.	Maar	 als	 de	
winkelformule	verdwijnt,	komen	er	
ook	een	aantal	juweeltjes	leeg	te	
staan.	Dat	geldt	bijvoorbeeld	voor	
het	winkelpand	in	Den	Bosch.

Een	betere	plek	 in	de	Brabantse	
hoofdstad	 kun	 je	 bijna	 niet	 heb-
ben.	De	V&D	in	‘s-Hertogenbosch	
zit	 op	 een	 AAA-lokatie	 aan	 de	
Schapenmarkt,	pal	naast	het	his-
torische	 stadhuis.	Het	 is	 in	 1929	
opgetrokken	 in	een	prachtige	art	
deco-stijl.	 Bijzonder	 is	 de	 krom-
ming	in	de	voorgevel,	evenwijdig	aan	de	straat.	Dat	
maakt	het	Bossche	V&D-pand	uniek.
De	buitenkant	van	het	ontwerp	van	architect	Oscar	
Leeuw	(1866-1944)	heeft	puntgaaf	de	jaren	door-
staan.	Anders	is	het	gesteld	met	het	interieur,	waar	

nog	weinig	oorspronkelijks	aan	 is.	Ook	 jammer	 is	
dat	de	 fundamenten	van	het	pand	 rücksichtlos	 in	
de	middeleeuwse	overkluizing	van	de	Binnendieze	
geplempt	zijn.	Maar	ach,	wisten	ze	in	1929	veel.
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Agenda voor de komende periode

22	april	
Lezing	door	Johan	Biemans,	De kerk met een Bra-
bantse glimlach.

7	mei	
Fotopresentatie	Toen en Nu	in	De	Venloene;

23	mei	
Wandelen	met	Anton	van	der	Lee	over	het	Kraan-
ven	en	de	Duiksehoef;

16	juni	
Avondfietstocht;

8,	15	en	22	augustus	
Historische	dorpswandeling	met	Jan	Vera;

23	september	
Lezing	door	Birgit	Mommers	en	Lauran	Toorians;

26	september	
Busexcursie	naar	museum	Wasserburg	in	Anholt.□

Schenkingen
Mevrouw	 Jos	 Verschure-Brands	 uit	 Kaatsheuvel,	
vroeger	 woonachtig	 in	 het	 pand	 Kerkstraat	 13,	
heeft	zich	in	1973	met	succes	ingezet	voor	de	aan-
leg	 van	 een	 tweede	 fietspad	 langs	 de	 oude	weg	
van	Loon	op	Zand	naar	Tilburg.	Er	 lag	maar	één	
fietspad	voor	verkeer	uit	twee	richtingen	en	er	wa-
ren	veel	ongelukken	gebeurd.	Via	Rond	de	Toren	
heeft	zij	geïnventariseerd	hoeveel	mensen	er	met	
de	fiets	naar	Tilburg	zouden	gaan	in	plaats	van	met	
de	bus	of	de	auto	als	er	een	tweede	fietspad	bij	zou	
komen.	Op	de	 ingeleverde	 invulstrookjes	 hebben	
mensen	 persoonlijke	 opmerkingen	 geplaatst	 over	
de	 gevaarlijke	 verkeerssituatie.	 Uiteindelijk	 is	 het	
tweede	fietspad	aan	de	kant	van	het	kasteel	er	ge-
komen.	 In	september	2014	schonk	mevrouw	Ver-
schure	de	invulstrookjes	aan	de	heemkundekring.	

Hartelijk	dank	voor	deze	schenking!□
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