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Leden 
 
Per 31 december 2015 telt de kring 244 leden. In 2015 betreurden we het overlijden van de heren Jan van Beers, Marius 
van Esch, Dhr. Snoeren, Quirijn de Jong en Emile van Beers. Acht leden hebben om uiteenlopende redenen hun 
lidmaatschap beëindigd. De bezorging van de uitnodigingen en de Nieuwsflitsen werd voor 27 leden verzorgd door het 
bezorgersteam bestaande uit Sjan Coomans, Corrie Dingemans, Erik Gelevert, Annie Hamers, Ineke Leijtens en Cees 
Meijer. Voor negen leden maakten we gebruik van de post en het merendeel, 202 leden, kreeg de informatie per e-mail. 
De heemkundekring heeft de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen; René van Aalst, Carel Govaarts, Marion van 
Klaveren- Pigmans, Mevr. G.M. van den Abeelen- Mertens, Evelien Mank- IJpelaar, Leo van der Vaart, Maria Heida- 
Kuisters en Irma Smit- de Groot. 
 
Vergaderingen 
 
Het bestuur kwam in 2015 twaalf keer in vergadering bijeen. 
Op 11 februari vond de jaarvergadering plaats. Voor André van Rijswoud en Theo Schroemges eindigde officieel hun 
termijn als bestuurslid. Beiden hebben weer voor een nieuwe periode bijgetekend. Na de pauze is een film vertoond uit 
1959 over Loon op Zand. Op 19 februari is een redactievergadering gehouden ter voorbereiding van Straet & Vaert 2015. 
Op 9 september is een ledenvergadering gehouden. Na de pauze is een film vertoond van Otto van Neijenhoff, Harmonie 
van een gemeenschap, die gemaakt is in 1955 in opdracht van het gemeentebestuur van Tilburg. 

 
Secretariaat 
 
Het secretariaat kreeg in totaal 360 poststukken te verwerken, 160 inkomende e-mails en 100 inkomende poststukken. Er 
zijn 51 uitgaande e-mails en 49 uitgaande poststukken verzonden. Voornamelijk condoleances, felicitaties, bedankjes, 
kerstkaarten, antwoorden op vragen, doorverwijzingen, aanmaningen, sponsorbrieven en inschrijvingen. 
 
Facebook en Twitter 
 
Op uitnodiging van Brabants Heem en Erfgoed Brabant hebben Sjeff Essens en André van Rijswoud bij Erfgoed Brabant 
een cursus Social Media gevolgd. De doelstelling om deze activiteit mee te maken is een al lang koesterende wens van 
het bestuur om sneller te communiceren met nieuwe doelgroepen. Twee leden, Anthony Maas en Evelien Mank - IJpelaar 
hebben zich bereid verklaard om te helpen de communicatie kanalen te onderhouden. Op 2 maart is het eerste bericht op 
Facebook gezet. Op dit moment hebben wij 194 personen die ons volgen en reageren op geplaatste verzoeken. Vooral op 
geplaatste foto’s komen veel reacties, die de werkgroep foto en film archivering verwerkt in de genealogie database. Ook 
Twitter is voor korte berichten een mooi communicatiekanaal. Wekelijks neemt het aantal volgers toe. Volgers die geen 
relatie hebben met erfgoed worden niet toegelaten. Op dit moment hebben wij 70 volgers en de heemkundekring volgt 
228 accounts, voornamelijk erfgoedinstellingen, heemkundekringen, sponsors en lokale en provinciale politiek. 
 
Website http://www.heemkundekringloonoptsandt.nl  
 
In 2014 is de nieuwe website ingericht en in 2015 is vooral tijd besteed aan het bijhouden en continue vernieuwen. Zo 
hebben we de paginakop een meer passende uitstraling gegeven en zijn er knoppen beschikbaar voor snelle toegang tot 
Facebook en Twitter. De laatste twitterberichten zijn continu zichtbaar in de rechterkolom. 
Een goede toevoeging is de rubriek Nieuwsberichten die actuele informatie geeft over nieuwe uitgaven (o.a. 
dialectenboek, Straet&Vaert), werkzaamheden van o.a. de Genealogiegroep, Exposities/vitrinekastjes, excursies, 
wandelingen, fietstochtjes etc. Waar nodig verwijzen we door naar meer uitgebreide artikelen. E.e.a. is gelardeerd met 
mooie foto’s die Evelien Mank– IJpelaar heeft gemaakt. 



Graag willen wij uw aandacht vestigen op een documentaire die Lars van Aalst en Sam van der Pol, twee leerlingen van 
De Nieuwste School in Tilburg, onlangs in opdracht van Heemkundekring Loon op ‘t Sandt hebben gemaakt over de 
ontstaansgeschiedenis van de Loonse en Drunense duinen. Deze documentaire is bereikbaar via de website. 
Tegen het einde van het jaar is onze website een paar dagen onbereikbaar geweest i.v.m. een storing bij de provider. 
Deze is naar tevredenheid verholpen. 
Het voorbije jaar hebben we ruim 28000 bezoekers gehad die samen de website 64000 keer bezochten. Uiteraard de 
meeste vanuit Nederland en een zelfde aantal uit de overige Europese landen. Een greep uit de overige landen: Zuid-
Afrika, Argentinië, Brazilië, Verenigde Staten en Japan.  
 
Nieuwsflitsen 
 
Onze nieuwsbrief beleefde in 2015 alweer zijn achtste jaargang. Hij verschijnt om de twee maanden, dus in totaal zes 
keer. In 2015 was er één extra editie. De Nieuwsflitsen worden door redacteur Jan van Hoof vormgegeven met behulp 
van het opmaakprogramma Indesign, dat eigendom is van het dorpsblad Rond de Toren en dat hij hiervoor mag 
gebruiken. Bestuurslid Sjeff Essens is de vaste corrector van de nieuwsbrief en hij draagt zorg voor de verspreiding, in 
papieren vorm en digitaal. Alle Nieuwsflitsen vanaf de eerste jaargang (2008) tot heden zijn beschikbaar via de website.  
 
Lezingen en presentaties 
 
Zondagmiddag 19 april is onder grote belangstelling en met een muzikale omlijsting van Jack IJpelaar en Marja van Trier 
het dialectenboek Lôons Lèèft (nog) gepresenteerd in de theaterzaal van de Venloene. 
22 april verzorgde Johan Biemans een humoristische lezing: de kerk met een Brabantse glimlach. 
7 mei was de heemkundekring in persoon van Jan Govers en Erik Gelevert aanwezig in de Venloene met een 
fotopresentatie: Toen en Nu.  
23 mei was er grote belangstelling voor de wandeling over het Kraanven en de Duiksehoef met Anton van der Lee. 
16 juni fietsten een flink aantal belangstellenden met Marius Kemmeren en James Hannam een mooie fietsroute langs 
kèskes en kapelletjes. 
23 september verzorgde Lauran Toorians een lezing; Vorsten van Salm-Salm, heren van Loon op Zand 
7 november zag de nieuwe Straet & Vaert 2015 het levenslicht. Jan Vera presenteerde een flash-back van 35 jaar  
Straet & Vaert. Ruim 60 bezoekers namen hier aan deel. 
12 november verzorgde Bas Aarts een lezing in ServiceResidentie Molenwijck; Kastelenbouw langs de Hollands-
Brabantse grens. 
 
Excursies  

Op zaterdag 26 september vertrokken 42 deelnemers in een uitbundig beschilderde Eftelingbus naar Anholt. De 
deelnemers waren uitstekend voorbereid op wat hen te wachten stond. Op 23 september was een lezingavond 
georganiseerd, waarbij Lauran Toorians de historische banden tussen Loon op Zand en de adellijke familie Van Salm-
Salm had toegelicht en Birgitte Mommers op onnavolgbare manier een inzicht had gegeven in de waardevolle 
schilderijencollectie die in de Wasserburg van Anholt te zien zou zijn. 
Het weer was deze keer perfect. Om 11.15 waren we op onze bestemming, maar daar verliep de ontvangst nogal stroef. 
Zelfs het gebruik van een beamer voor een toelichting door Birgitte Mommers was niet geoorloofd, laat staan het maken 
van foto’s binnen de burcht. 
De deelnemers werden opgesplitst in twee groepen. De ene kon in het park gaan wandelen, de andere werd rondgeleid 
door het barokkasteel. Om 14.30 werd gewisseld.  
Het landschapspark uit de 19e eeuw was ruim van aanleg: er was wandelroute in uitgezet, die een uur in beslag nam. Ze 
voerde langs imposante oude zomereiken en fraaie waterpartijen. Dichter bij het kasteel waren drie baroktuinen met hun 
symmetrische opzet in ere hersteld; een ervan was gedecoreerd met tuinbeelden. 
De rondleiding door het kasteel werd verzorgd door een vrouwelijke Duitse gids die redelijk te volgen Nederlands sprak. 
Ze beperkte haar toelichting voornamelijk tot de historie van het gebouw en de familie. Heel verstandig ruimde ze de 
nodige tijd in voor Birgitte Mommers, die de waardevolle collectie schilderijen voor de Loonse heemkundigen tot leven wist 
te wekken. Werken van beroemde kunstenaars waren er te bewonderen, waaronder een echte Rembrandt (“Diana met 
Actäon en Callisto”), maar ook van Lucas Cranach, David Teniers en Murillo. Eigenlijk was de tijd te kort om de vele 
kunstwerken van deze privéverzameling voldoende te kunnen bekijken. In plaats van anderhalf uur zou je daar een hele 
dag aan moeten kunnen besteden. 
Imposant was ook de bibliotheek met daarin o.a. een aantal beroemde atlassen van Bleau. Ze functioneert nog steeds als 
hulpmiddel voor wetenschappelijke studies. De hof keuken werd al in de 15e eeuw gebruikt, maar de grote eetzaal met 
luxueus gedekte tafel is pas in 1910 toegevoegd. We zagen een ridderzaal voor bals en banketten en een pronkzaal 
waarin de vorsten van Salm vanuit hun hemelbed belangrijk gasten in de 18e eeuw ontvingen. De gids voerde ons ten 
slotte langs een grote verzameling Chinees porselein en wandtapijten uit de 17e en 18e eeuw. Voordat we het gebouw 
verlieten konden we nog even kennis nemen van de griezelige onderaardse kerker van de burcht. 



Al met al was deze excursie naar Anholt een bijzonder succesvolle activiteit van de heemkundekring. De deelnemers 
waren dan ook heel voldaan. 
 
Schenkingen 
 
Ook dit jaar mocht de heemkundekring weer vele schenkingen in ontvangst nemen: vele bidprentjes, foto’s, boeken, 
kadasterkaarten en een familiearchief. Alle schenkers hartelijk bedankt.  
 
Dienstverlening, met dank aan Michel van Iersel, La uran Toorians, Theo Schroemges, Emile van Beers, Er ik 
Gelevert, Mari Kokx, Jan van Hoof, Annie Hamers en Anthony Maas, die de beantwoording van de vragen he bben 
verzorgd. 
 
• Dhr. Mart de Graaf uit Veldhoven vraagt het volgende: Ik ben een nazaat van Joannes de Bie uit Dongen en Johanna 

Verboven uit Loon op Zand. Is het bekend of leden van de Heemkundige Kring onderzoek doen of gedaan hebben 
naar deze families?  

• Koert van Loon is op zoek naar luchtfoto's van het Loons Kasteel en de boerderij van de familie Vermeulen aan de 
Kasteellaan begin jaren 90. Ondanks veel zoekwerk hebben wij de heer Van Loon niet kunnen helpen. 

• Erik Gelevert heeft een korte wandeling gemaakt voor B&B De Giegelaar aan de Kloosterstraat 21. Jan van Hoof heeft 
de opmaak van het boekje verzorgd. 

• Jan Hamers vraagt naar twee namen genoemd bij een foto in de canon. 
• Betty Jansen- Vera vraagt naar de spelling van het Louwkesstraatje voor een naambordje in De Venloene.  
• Jozef Mertenz uit Leuven vraagt voor zijn onderzoek aan een private collectie een scan van de thesisprent van 

Theodoor van Immerseel.  
• Kees Brands vraagt oude foto’s van de inrichting van restaurant de Gouden Laars 
• De heer Hoogschagen uit Schagen vraagt of de Schaepbrugh een geografische aanduiding is. 
• Rob van Wesel vraagt: kunt u achterhalen waar mijn moeder J.W van der Velden (Toos), geboren 20-2-1925 in Loon 

op Zand heeft gewoond? 
• Johannes Spapens vraagt of hij de film Een Leerrijk Verleden mag zien, doorverwezen naar het Schoenmuseum in 

Waalwijk. 
• Geert Jan Spapens heeft een drietal foto’s van arbeidershuisjes en vraagt waar deze in Loon op Zand hebben 

gestaan.  
• Geert Jan Spapens vraagt of wij meer informatie hebben van Lambertus van Dongen, geboren 1 juli 1866 te Loon op 

Zand, beroep achtereenvolgens landbouwer, koopman en winkelier.  
• Betty Jansen- Vera vraagt naar de spelling van het Louwkesstraatje voor een naambordje in De Venloene. 
• Jozef Mertenz uit Leuven vraagt voor zijn onderzoek aan een private collectie een scan van de thesisprent van 

Theodoor van Immerseel. 
• Claudia Venix wilde meer weten over het Vaert huisje 336 in de jaren 1700-1662. 
• Mevr Van Vught uit Eindhoven heeft informatie opgehaald ten behoeve van haar stamboom. 
• Jan Vera en Jan van Iersel informeren Brabants Dagblad over Van Lier. Artikel is geplaatst. 
• Ivo Grommen informeert naar het inwonersaantal circa 1925 toen Jan van Roosmalen zijn rijwielhandel begon. Helaas 

niet kunnen beantwoorden en doorgestuurd naar de gemeente Loon op Zand. 
• Sam van der Pol vraagt of wij informatie hebben over de geschiedenis van de Loonse en Drunense Duinen, 

uitgenodigd in de Kletterenhoef. 
• Heemkundekring heeft een bijdrage geleverd met vragen en antwoorden voor De Dorps Kwis. 
• Erik de Bie vraagt naar foto’s van het Apollo theater en café Smits in Kaatsheuvel. 
• Heemkundekring Amalia van Solms stelt de vraag of de heer Johan Kokx uit Weelde (BE) contact met ons mag 

opnemen zijn stamboom te completeren.  
• Guus Nordon vraagt welke boeken wij bezitten over de 2e WO in Loon op Zand e.o. 
• Theo Jöris vraagt waar de Plaats Bijldrecht ligt. 
• Patricia in ’t Groen heeft ontdekt dat twee oud gevangen van het Arbeitserziehungslager Ohrbeck, een strafkamp voor 

dwangarbeiders, in Loon op Zand geboren zijn. Zij onderzoekt de levensverhalen en vraagt om samenwerking. 
• Geert Jan Spapens vraagt informatie over een foto. Vraag niet kunnen beantwoorden. 
• De heer Thomassen uit Kaatsheuvel vraagt informatie voor het uitzetten van een excursie op Kaatsheuvels 

grondgebied. Doorverwezen naar heemkundekring De Ketsheuvel. 
• Inge van Dongen uit Oisterwijk vraagt een digitale versie van de Canon. Doorverwezen naar de verkooppunten. 
• Heemkundekring De Erstelinghe vraagt of voor 1727 de naam “Galgenwiel” voorkomt in onze archieven.  
• Nico van Kuijk vraagt de overlijdensdatum van Cornelia van Kuijk uit Waspik die getrouwd is Wijnand de Jong. 
• Alex Hartmans vraagt informatie over Judocus Corneliusz. den Ouden en zijn echtgenote Catharina Roberts dr. 

Schalcke. 



• Niels Verschuren had vragen voor zijn stamboom over de familie Vermeer. 
• Mevr. Clingen bracht ons een bezoek en was geïnteresseerd in foto’s van haar pand aan de Kasteellaan 1. Foto’s zijn 

toegezonden. 
• Monique Roozen vraagt of er nog foto's van de Harriebar/Bar Romantica zijn, helaas niet kunnen helpen. 
• Mevrouw Schreuders-Derks uit Susteren (bijgenaamd De Mulder) stuurt enkele foto's met de vraag of wij weten wie er 

precies op staan. De Foto werkgroep heeft aan haar ook informatie gevraagd van personen op een bepaalde foto. 
• Aan heemkundekring de Ketsheuvel zijn een aantal attributen uitgeleend om deze in Kaatsheuvel te laten zien. 
 
Externe contacten 
 
De heemkundekring is twee keer aanwezig geweest bij de regiovergaderingen van Brabants Heem en twee keer bij de 
vergaderingen van de Raad Van Aangeslotenen van Brabants Heem. Met twee wethouders is gesproken over de 
huisvesting van de kring op het moment dat het huidige huurcontract van de scouting afloopt.  
 
Kleine exposities in de vitrinekastjes 
 
Ook gedurende het jaar 2015 waren er weer wisselende tentoonstellingen de vitrinekastjes in de wachtkamer van huisarts 
Kools en in de bibliotheek. In de wachtkamer werd het kastje gevuld met Keulse potten, servies uit 1920, koektrommels, 
wijwatervaatjes, spaarpotten, poppen en schoenmakersgereedschap, Er is een rouleersysteem gehanteerd voor de 
bibliotheek, waardoor de attributen bij Dr. Kools door zijn geschoven naar de bibliotheek en aangevuld met Mariabeeldjes, 
olifantjes, koper en tinwerken De inrichting van de vitrines zijn gefotografeerd door Evelien Mank- IJpelaar ten behoeve 
van publicatie op de website. De inrichting van de vitrinekastjes werd verzorgd door Annie Hamers en Ria van Rijswoud. 
Om een aantal voorwerpen goed te kunnen presenteren heeft Jan Merkx een drietal standaardjes gemaakt, die in de 
kastjes geplaatst konden worden. 
 
Bidprentjes, geboortekaartjes en rouwkaarten. 
 
Het invoeren en digitaliseren van de bidprentjes ging ook in 2015 nog steeds door. Er zijn tot nu toe 29318 prentjes 
ingevoerd, met 44259 persoonsvermeldingen. Jack Coomans heeft 3676 scans gemaakt van de prentjes van overledenen 
met een Loonse achtergrond. Het is een doorlopende activiteit, want er worden steeds nieuwe exemplaren aangeboden. 
Maria Verstappen - den Otter heeft het scannen van geboortekaartjes en rouwkaarten verzorgd. 
 
Werkgroep Fotoarchief en Collectiebeheer 
 
De werkgroep is bezig geweest met het scannen van dia’s uit de collectie van Emile van Beers, foto’s en negatieven die 
we hebben gekregen van Henri Boer en diverse familie fotoalbums die wij beschikbaar kregen om te digitaliseren. 
Wederom is de werkgroep verdergegaan met het beschrijven van foto's waarvan nog niet bekend is wie op de foto’s 
staan. De werkgroep heeft met ondersteuning van Erik Gelevert een diapresentatie gemaakt en deze op 7 mei 
gepresenteerd aan de bewoners van De Venloene. Het thema was: Toen en Nu. 
In het voorjaar van 2015 is het fotograferen van de museumcollectie voortgezet Door Evelien Mank- IJpelaar. Om zoveel 
mogelijk namen te bemachtigen heeft de werkgroep een middag georganiseerd in de Venloene. Bewoners hebben ons 
goed geholpen en dit zal in 2016 nog een aantal keren gebeuren. Gezien het enorme aantal foto’s die alleen digitaal 
beschikbaar zijn, is begonnen met het aanleggen van een digitale fotobank. Deze foto’s worden op dezelfde manier 
gerubriceerd als de fysieke bestanden. Op de woensdag en donderdagmiddagen verwerkte de Foto werkgroep in kleinere 
bezetting de foto’s in HazaData. De werkgroep heeft veel belangstelling gekregen van bezoekers die graag onze collectie 
wilden bezichtigen en/of enthousiast kwamen aanvullen. Het beheer van de museumcollectie heeft de werkgroep flink 
bezig gehouden. Door de beperkte tijd die beschikbaar was voor het afbreken en opruimen van de tentoonstelling in 2014 
zijn veel attributen niet in de juiste dozen retour gekomen en veel moest opnieuw worden uitgesorteerd. 
Aan bovenstaande werkgroep activiteiten hebben deelgenomen: Emile van Beers, Anthony Maas, Jan Govers, Annie 
Hamers, Mia Janssen, Mari Kokx, Jack Leermakers, Ineke Leijtens, Tiny Musters, Ria van Rijswoud, Ad Schellen en 
Annie Spapens, Evelien Mank. 
 
Werkgroep Archief en Documentatie 
 
Het afgelopen jaar 2015 zijn wij verder gegaan met de voor Loon op Zand relevante krantenknipsels digitaal op te slaan, 
in een computerbestand met de naam DAK (Digitale Artikelen en Krantenknipsels), zodat op den duur ruimte wordt 
gewonnen in De Kletterenhoef. Op de eerste en derde dinsdag van de maand zijn een vijftal personen bezig met het 
scannen en betitelen van de talrijke knipsels uit de bekende dozen uit de documentenarchief. De ‘nieuwe’ krantenknipsels 
worden rechtstreeks vanaf de digitale versies van de weekbladen op internet in pdf-format opgeslagen in het DAK. Zo 



gebeurt dat o.a. door Piet en Marij van Gorkom met De Duinkoerier en de Maasroute. Wij zoeken nog iemand (abonnee 
van het Brabants Dagblad) die dat kan doen met dit dagblad. 
 
Daarnaast is het DTA (Digitaal Tijdschriften Archief) aangemaakt: een computerbestand waarin digitale tijdschriften en 
nieuwsbrieven worden opgenomen. Zodra een publicatie digitaal wordt uitgegeven, wordt het papieren exemplaar niet 
langer meer bewaard. Zo is Frans Kruitwagen ijverig bezig met het scannen van alle jaargangen van Rond de Toren. In 
2015 heeft hij de jaargangen 1967 t/m 1979 voltooid.  
 
De kern van het hele digitale gebeuren is de DADB (DocumentenArchiefDataBase). Hierin worden alle artikelen uit 
tijdschriften en boeken die op Loon op Zand betrekking hebben opgenoemd met vermelding van de plaats waar het stuk is 
te vinden. Inmiddels zijn er ruim 16.000 vermeldingen verzameld. 
 
Voorts is de werkgroep bijna klaar met de verwerking van het uitvoerige archief van wijlen Jan Hamers. Een veertigtal 
mappen en een tiental kisten blijven als zelfstandige eenheid bewaard en hebben inmiddels een eigen plaats in De 
Kletterenhoef gekregen. Ze zijn zeer gedetailleerd geïnventariseerd, zodat onderzoekers via het DADB toegang kunnen 
krijgen tot de diverse onderdelen ervan. De vele losse enveloppen uit de verzameling van Jan Hamers zijn verwerkt in het 
bestaande heemkundearchief.  
Voor het komend jaar staat op het programma de verwerking van het archief, dat Emile van Beers jarenlang heeft 
verzameld en dat hij geschonken heeft aan de heemkundekring. 
 
Het doorlezen van de vele tijdschriften die onze kring rijk is, is in het afgelopen jaar voortgezet. Artikelen die rechtstreeks 
met ons werkgebied te maken hebben zijn apart in het DADB vermeld. We zijn nu helemaal bij tot en met 2014 en we 
zoeken nog een medewerker die dit voortaan gaat bijhouden. 
 
De werkgroep Archief en Documentatie mocht in het afgelopen jaar drie nieuwe medewerkers begroeten: Elly Meijer-van 
Iersel, Leo van der Vaart en Carel Govaarts, die voornamelijk ingeschakeld zijn bij het scannen en betitelen van de 
bestaande documenten “uit de dozen”. 
 
Verder bestaat de werkgroep uit: Frans Kruitwagen en Piet en Marij van Gorkom, die thuis werken, Sjaak Barendse, 
Guido van Gorp, Tiny van Iersel-Brouwers, Richard van Riel, Maria Verstappen-den Otter, Piet Havermans en Jan van 
Hoof. 
 
Werkgroep Beschrijven Oude Panden 
 
De werkgroep Beschrijven Oude Panden is het afgelopen jaar vijfmaal bijeen geweest. Er zijn een vijftal panden 
geselecteerd; Kraanven 10, Weteringstraat 14, Klokkenlaan 12, Duiksehoef 3 en Kraanven 29. Aan de hand van format 
wordt de bouw en bewonersgeschiedenis beschreven, alle panden gelijktijdig onderhanden. Vanwege de complexiteit 
kunnen nog geen resultaten worden gepresenteerd. De werkgroep bestaat uit de volgende leden; Anton Stalpers, Maria 
Verstappen, Henk Freijer, Sjef de Wijs en André van Rijswoud. 
 
Werkgroep Genealogie 
 
Sedert dit jaar is de werkgroep genealogie actief. De doelstellingen van de genealogiewerkgroep in 2015 waren: 
Het verrichten van stamboomonderzoek van Loonse mensen, het aanmaken van een database waarin alle verzamelde 
gegevens worden vastgelegd, alle Loonse panden vastleggen om hun bewoners in beeld te krijgen, foto’s, bidprentjes, 
geboortekaartjes, rouwkaarten, documenten, e.d. aan de betreffende individuen en/of panden koppelen, startende Loonse 
genealogen ondersteunen in hun onderzoek. 
Op 16 maart vond introductieavond plaats. Vanaf 31 maart komen iedere twee weken, op maandagavond een aantal 
leden bij elkaar om genealogie te bedrijven. De basis is het bidprentjesbestand welke Michel van Iersel heeft opgebouwd. 
In het begin was het even zoeken welke richting een ieder wilde bewandelen, maar na een paar maanden had een ieder 
zijn weg gevonden. Het computerprogramma waarin alle gegevens worden vastgelegd is HazaData. Op dat moment was 
dit programma een logische keuze o.a. omdat de bidprentjes hierin al werden vastgelegd. Het is een 
genealogieprogramma en we kunnen onze fotocollectie erin vastleggen. Echter als genealogiewerkgroep lopen we tegen 
de beperkingen van HazaData aan: de netwerkversie loopt regelmatig vast, het programma is gebruikersonvriendelijk en 
de rapportagemogelijkheden zijn beperkt. Hierom heeft het bestuur besloten om de mogelijkheden van andere 
genealogieprogramma’s te onderzoeken. Op het moment van dit schrijven is nog geen besluit gemaakt welk programma 
HazaData gaat vervangen. 
De leden van de werkgroep zijn: Michel van Iersel, Ad Vermeer, Mari Kokx, Anthony Maas, Gerard Spapens, Piet 
Havermans, James Hannam en Anjo Damen- Boons. 
 



Historische Dorpswandelingen 
 
Na een aantal succesvolle historische wandelingen in voorgaande jaren heeft deze activiteit ook in 2015 een vervolg 
gekregen. Met minder publiciteit hebben we toch een flink aantal deelnemers mee kunnen nemen op een wandeltocht 
door Loon op Zand. De VVV heeft onze melding over de wandelingen ook op haar Facebookpagina gezet alsmede de 
evenementenkalender, die ook is overgenomen door ‘Uit In Brabant’. Ook van De Duinkoerier en Rond de Toren hebben 
we aandacht gehad. Nieuw in het afgelopen jaar was het laten vervallen van de beklimming van de kerktoren en een 
bezoek aan het oorlogsmuseum De Jaren 1940-1945. In voorgaande jaren bemerkte wij met deze twee activiteiten erbij 
soms een uitputting van de deelnemers. De wandelingen waren door de vrijgekomen tijd uitgebreider dan voorgaande 
jaren.  
De start heeft plaatsgevonden vanaf het dagcafé van Het Witte Kasteel. Jan Vera werd tijdens zijn wandelingen 
ondersteund door André van Rijswoud en Ad Vermeer. 
 
 
Open Monumentendag  
 
2015 had als thema; kunst en ambachten. 
Thomas de Hond heeft er voor gezorgd dat het thema kon worden ingevuld. Veel tinnen en koperen voorwerpen, allen 
door hem met de hand vervaardigd, konden in vijf vitrinekastjes worden opgesteld. Er was literatuur aanwezig die de 
voorwerpen nader verklaarde. De pastoor heeft kazuifels in de kerk gepresenteerd en aan de hand van een handig gidsje 
konden bezoekers een rondleiding door de kerk volgen. Erik Gelevert nam de bezichtiging van de toren op zich voor veel 
geïnteresseerden. Annie Hamers en Maria Verstappen wezen de 90 bezoekers de weg en Tiny van Iersel gaf uitleg bij de 
vitrinekastjes. Corrie Vroombout en collega orgelspeelster Corrie uit Tilburg bespeelden het orgel. Ook mochten kinderen 
proberen om op het orgel te spelen. Bezoekers, gezinnen jong en oud, groepen uit Loon op Zand maar ook uit Vlijmen, 
Dordrecht, Heeswijk- Dinther toonde veel belangstelling. De samenwerking met de pastoor en Inge Mols was uitstekend. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde Monumentendag onder leiding van James Hannam en Tiny van Iersel. 
 
 
Jaarboek Straet & Vaert 2015 
 
Het 35ste jaarboek Straet & Vaert verscheen op 7 november 2015. Het telt 140 pagina’s en bevat elf artikelen, geschreven 
door de auteurs John Boeren, Jan van Iersel, Tiny van Iersel- Brouwers, Joke van Gils, Lauran Toorians, Erik Gelevert, 
Jan Vera, Albert Megens, Augustinus van der Mespel, Bempt Peijnenburg, Cornelia Peijnenburg en Anton van der Lee. 
Wederom is het boek gedrukt door drukkerij DekoVerdivas B.V. te Tilburg, die ook de kaft verzorgde. De eindredactie lag 
in handen van Erik Gelevert en voor de vormgeving tekende Marja van Trier. Onder grote belangstelling werd het boek 
gepresenteerd tijdens een bijeenkomst bij het gilde St. Hubertus. Na een welkomstwoord van de voorzitter presenteerde 
Jan Vera een flash- back van 35 jaar Straet & Vaert. Na afloop bedankte de voorzitter de auteurs voor hun inspanning en 
wenste de bezorgers veel succes. 
 
Interviews 
 
Ook dit jaar hebben weer verschillende interviews plaatsgevonden voor Straet & Vaert. Jan Vera, Jan van Iersel en Joke 
van Gils hebben zich hier goed voor ingezet. 
 
Publicaties in Rond de Toren  
  
Anton van der Lee heeft ook het afgelopen jaar namens de heemkundekring voor nodige publiciteit in Rond de Toren 
gezorgd. Tien verschillende artikelen zijn van zijn hand verschenen. 
 
 
Dankwoord  
 
Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die zich gedurende het afgelopen jaar, waarin veel verschillende 
activiteiten plaatsvonden, hebben ingezet om ons heemkundig jaar weer succesvol te kunnen afsluiten. 


