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Heemkundekring Loon op ’t Sandt organiseert op 20 april een lezing door Ad Rooms

Na een succesvolle reeks van lezingen over het 
Rijke Roomse Leven en de tradities en gebrui-
ken rond Sint Nicolaas, presenteert Ad Rooms 
een nieuwe lezing over grote gezinnen; het ge-
zin XXL
Met grote gezinnen worden huishoudens be-
doeld met minimaal 8 kinderen tot liefst 28 kin-
deren.

De	lezing	geeft	duidelijkheid	over	de	geschiedenis	
van	hele	grote	gezinnen.	Waarom	zijn	ze	ontstaan,	
wat	zijn	daarvoor	de	verklaringen,	hoe	groot	was	
de	 invloed	 van	 de	 kerk	 daarop	 en	 welke	 andere	
oorzaken	speelden	een	rol?
Aan	de	orde	komt	verder	hoe	grote	gezinnen	leef-
den.	Wat	speelde	zich	af,	hoe	beleefden	moeder,	
vader	 en	de	 kinderen	 zelf	 hun	eigen	 jeugd?	Hoe	
ging	 dat	 aan	 tafel,	 welke	 af-
spraken	 waren	 er?	 Hoe	 re-
ageerde	 de	 buitenwacht?	
Welke	 afspraken	 golden	 en	
hoe	en	waar	 sliepen	 ze	 alle-
maal?	Wat	kwam	er	op	 tafel.	
Hoe	werd	 de	 zaak	 financieel	
gerund	 en	 wat	 gebeurde	 er	
met	 verjaardagen	 en	 op	 an-
dere	feestdagen?
Hoe	 verliep	 de	 dagelijkse	
gang	 van	 zaken	 en	 was	 er	
voldoende	 kleding?	 Droe-
gen	 de	 gezinsleden	 elkaars	
schoenen?	Hoe	ging	dat	met	
baden	 en	wassen?	Hoe	 ver-
maakten	ze	zich	en	gingen	ze	
wel	eens	op	vakantie?

De	 lezing	 geeft	 op	 al	 deze	 vragen	 wel	 een	 ant-
woord,	al	was	het	wel	zo	dat	er	op	grote	gezinnen	
geen	sjabloon	is	te	leggen.	Overal	werd	er	wel	an-
ders	met	bijvoorbeeld	veel	mensen	aan	tafel	omge-
gaan,	maar	duidelijk	is	wel	dat	er	heel	creatief	met	
problemen	werd	omgesprongen.
De	lezing	geeft	ten	slotte	een	beeld	van	grote	ge-
zinnen	nu?	Bestaan	ze	nog	dan?	En	het	antwoord	
is:	ja!

Ad	Rooms	is	journalist,	auteur	en	spreker.	Hij	werd	
geboren	op	7	juli	1949	in	Kruisland	en	groeide	op	
in	een	katholiek	gezin.

De	presentatie	 is	bij	het	gilde	St,	Hubertus,	Klok-
kenlaan	21,	Loon	op	Zand
Aanvang	19.30	uur.	Entree	leden	gratis,	niet	leden	
betalen	€	2.50	p.p.□
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Archeologen onderzoeken terrein 
van nieuw vakantiepark Efteling

De	Efteling	wil	zo	snel	mogelijk	beginnen	met	de	
bouw	van	het	nieuwe	vakantiepark	het	Loonsche	
Land.	
Sinds	 begin	 januari	 2016	 wordt	 er	 archeologisch	
onderzoek	gedaan	in	het	gebied.	Zodra	die	werk-
zaamheden	helemaal	zijn	afgerond,	kan	er	begon-
nen	worden	met	het	bouwrijp	maken	van	het	terrein.		

Contributie via automatische in-
casso

In	de	ledenvergadering	van	september	2015	heeft	
de	vergadering	ingestemd	om	de	contributie	voort-
aan	ook	via	een	doorlopende	machtiging	euro-in-
casso	(beter	bekend	als	een	automatische	 incas-
so)	te	laten	innen.
Voor	de	Heemkundekring	 is	dit	een	kostenbespa-
ring	en	een	efficiëntere	manier	van	contributie-in-
ning.

Medio	maart	ontvangt	u	een	brief	of	e-mail	waarin	
wordt	uitgelegd,	hoe	het	doorlopende	machtigings-
proces	 werkt.	 De	 bijgevoegde	machtiging	 kunt	 u	
invullen	en	sturen	aan	of	afgeven	bij	de	penning-
meester	of	de	secretaris.	In	mei	wordt	dan	de	con-
tributie	van	uw	bankrekening	afgeschreven.

Natuurlijk	 kunt	 u	 de	 contributie	 ook	 gewoon	 aan	
ons	over	 blijven	maken.	Echter	 vanaf	 2017	gaan	
we	hiervoor	een	bijdrage	in	de	administratiekosten	
vragen.

Ad Vermeer, penningmeester

Hierbij	 nodigt	 Heemcentrum	 't	 Schoor	 in	 Uden-
hout	u	graag	uit	voor	de	presentatie	van	'Unentse	
Sprokkels	13'.

Deze	presentatie	zal	plaatsvinden	op
vrijdag 18 maart 2016 
in	Ontmoetingscentrum	 't	 Plein,	Tongerloplein	 1	 ,	
5071	CX	Udenhout.

Het	programma	is	als	volgt:

•	 19.30	uur	Inloop	met	koffie	en	thee.
•	 20.00	uur	Welkomstwoord.
•	 20.10	uur	Presentatie	van	Unentse	Sprokkels	13	
door	de	heer	Kees	van	Kempen,	voorzitter	van	
het	schrijversteam.

•	 21.00	 uur	Overhandiging	 van	 het	 eerste	 exem-
plaar	 door	 de	 heer	 Frans	 Goossens,	 voorzitter	
van	Heemcentrum	't	Schoor.

•	 21.00-22.00	uur	Start	van	de	verkoop.

In	verband	met	de	organisatie	vragen	wij	u	om	vóór	
5	maart	2106	uw	komst	te	bevestigen,	bij	voorkeur	
via	e-mail:
heemcentrumudenhout@gmail.com	□

Het	 Loonsche	 Land	 -	 kosten:	 30	 miljoen	 euro	 -	
wordt	na	Bosrijk	het	 tweede	vakantiepark	van	de	
Efteling.	De	accommodaties	staan	in	het	teken	van	
de	natuur.	Er	komen	negentig	huizen	en	een	ap-
partementengebouw.	De	eerste	gasten	arriveren	in	
de	zomer	van	2017.

Erfgoedstem 15-1-2016

Schenkingen
De	heemkundekring	kreeg	in	de	afgelopen	periode	
schenkingen	van:

•	 Leo	van	der	Vaart:	boek	over	dorpsdokter	Chris	
Mol	(1892-1979);

•	 familie	Buijs-	Beerens	en	Wim	Swaans:	bidprent-
jes;

•	 de	heer	Egberts	de	volgende	fotoattributen:	
	 -	diaprojector	van	het	merk	“Matador”	voor		 	
	 	 glasplaatnegatieven	(ca.	1900);	
	 -	historische	houten	camera	voor	glasplaatfoto’s		
	 	 13x18	cm.;	eigen	merk	van	fotohandel	Meije-		
	 	 rink	uit	Rotterdam	(ca.	1930);	
	 -	camera	voor	glasplaatfoto’s	(metalen	behui-	 	
	 	 zing)	met	lenzen,	platen	en	in	koffer	(±	1925);	
	 -	diverse	houten	cassettes	met	glasplaatdia’s		 	
	 	 (familiedia’s	van	geestelijken	uit	de	regio	en		 	
	 	 Bijbelse	vertoningen);	
	 -	diverse	doka-attributen	(lamp,	schalen,	maat-		
	 	 bekers	en	ontwikkelschalen	voor	glasdia’s);		 	
	 	 boxen	met	lenzen.

Alle	gevers	hartelijk	dank!□
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Nieuws voor genealogen
Mededeling van het BHIC (Bosch’ historisch informatiecentrum)
Vanaf	15	januari	2016	zijn	alle	burgerlijke	standak-
ten	 van	 de	 gemeenten	 in	 het	 noordoostelijk	 deel	
van	Brabant	online	op	naam	te	doorzoeken	en	digi-
taal	te	raadplegen.

Dat	 is	 inclusief	de	nieuw	openbaar	geworden	ge-
boorteakten	 van	 1915,	 huwelijksakten	 van	 1940	
en	overlijdensakten	van	1965.	De	zoekmachine	is	
bovendien	 aangevuld	 met	 persoonsgegevens	 uit	
de	akten	die	per	1	januari	2016	openbaar	zijn	ge-
worden.

15 Miljoen Brabanders
De	 database	 bevat	 nog	 diverse	 andere	 bronnen,	
zoals	 oude	 kerkboeken,	 memories	 van	 succes-
sie	 (belasting	 over	 erfenissen),	militieregisters	 en	
inschrijvingsregisters	 van	 strafgevangenissen.	

Opgeteld	zijn	dit	al	meer	dan	15	miljoen	persoons-
vermeldingen,	alleen	al	in	deze	personendatabase.	
Om	precies	te	zien	wat	er	per	bron	en	plaats	toe-
gankelijk	 is	 gemaakt	 en/of	 gescand	wordt	 er	 een	
handig	overzicht	bijgehouden.

Wat zit er in?
•	 Dopen,	trouwen	en	begraven
•	 Burgerlijke	Stand
•	 Bevolkingsregisters
•	 Gevangenisregisters
•	 Memories	van	Successie
•	 Militieregisters.

Voor	meer	informatie	zie	www.bhic.nl
	
Geneanet 15-1-2016

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven: zoeken i.v.m. stamboom
RHCe	stopt	met	de	Digitale	Stamboom	en	lanceert	
zoekjestamboom.nl

De	laatste	jaren	kon	u	genealogische	gegevens	bij	
het	RHC	Eindhoven	opzoeken	in	de	Digitale	Stam-
boom.	 Om	 redenen	 van	 veelal	 technische	 aard,	
heeft	men	de	afgelopen	periode	alle	gegevens	 in	
een	ander	programma	overgezet	en	deze	zijn	nu	te	
zien	via	www.zoekjestamboom.nl

Het	uiterlijk	is	veranderd,	maar	ook	het	zoeken	naar	
gegevens	heeft	een	aantal	wijzigingen	ondergaan.	
Het	 zoeken	 naar	 gegevens	 is	 tweeledig:	 u	 kunt	
door	vele	bronnen	tegelijk	zoeken	via	het	invulveld	
‘familienaam’	of	via	de	knop	'uitgebreid	zoeken’.	Via	
deze	knop	kunt	u	direct	één	van	de	genealogische	
bronnen	 (bevolkingsregister,	 burgerlijke	 stand	 of	
dtb)	selecteren.	Het	grootste	verschil	is	de	beschik-
baarheid	van	de	scans	van	de	aktes,	de	plaatjes.	
De	namen,	 voorkomende	 in	 de	burgerlijke	 stand,	
het	bevolkingsregister	en	een	groot	gedeelte	van	

de	 doop-,	 trouw-	 en	 begraafregisters	 zijn	 gekop-
peld	aan	de	scans	uit	de	betreffende	registers.

In	de	Digitale	Stamboom	was	u	gewend	om	te	kun-
nen	bladeren	door	de	registers.	Deze	functie	is	nog	
niet	geheel	af.	U	kunt	wel	door	de	dtb-registers	bla-
deren	via	inventaris.dtb.	Indien	u	door	de	registers	
burgerlijke	stand	of	de	bevolkingsregisters	wilt	bla-
deren,	kunt	u	via	het	zoekscherm	de	periode	aan-
geven	en	vervolgens	via	de	scans	door	het	register	
heen	bladeren.	Er	wordt	nog	gewerkt	aan	een	in-
tegraal	 overzicht	 van	alle	 primaire	 genealogische	
bronnen,	met	bladerfunctie.

De	 landelijke	website	www.digitalestamboom.nl	 is	
nog	altijd	actief.	Ook	de	gegevens	van	het	RHCe	
zijn	hierop	nog	te	vinden.	Houd	er	echter	rekening	
mee	dat	deze	gegevens	niet	meer	bijgehouden	en	
aangevuld	worden.

Stamboomforum 15-1-2016
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Jaarprogramma 2016

12	maart	 	 Bedankmiddag	voor	vrijwilligers

31	maart	 	 Fotokijkmiddag	in	De	Venloene

20	april	 	 Lezing	door	Ad	Rooms	(blz.	1)

12	mei	 	 Presentatie	voor	bewoners	en		
	 	 	 leden	in	De	Venloene

15	juni		 	 Fietstocht/museumbezoek	D’n		
	 	 	 Hooizolder

30	juni		 	 Fotokijkmiddag	in	De	Venloene

13/20/27	augustus	Historische	Dorpswandeling		
	 	 	 door	Jan	Vera

10	september	 Open	Monumentendag

14	september	 Ledenvergadering

1	oktober	 	 Uitwisseling	met	buitenlandse		
	 	 	 heemkundekring	(onder	voor-	
	 	 	 behoud	van	medewerking)

27	oktober	 	 Fotokijkmiddag	in	De	Venloene

24	november	 Lezing	ServiceResidentie	Mo-	
	 	 	 lenwijck

Bestuursvergaderingen	 vinden	 plaats	 op	 iedere	
eerste	dinsdag	van	de	maand.	Onderwerpen	voor	
de	vergadering	graag	richten	aan	onze	secretaris,	
tel	0416-363030	of	via	de	mail:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	□

Omgevingswet

Het	bestemmingsplan	als	ordenend	principe	voor	
de	 ruimtelijke	 ordening	 in	 de	 gemeente	 verdwijnt	
vanaf	 2018.	 Daarvoor	 in	 de	 plaats	 komt	 de	Om-
gevingswet.	Bouwers,	adviseurs	en	andere	markt-
partijen	mogen	vanaf	18	januari	2016	meedenken	
over	de	invulling	van	de	Omgevingswet.
Bang	dat	oude	plannen	als	de	A3	of	 villa’s	 langs	
het	 Naardermeer	 uit	 diepe	 bureaulades	 worden	
gevist,	is	de	organisatie	niet.	“Het	is	de	bedoeling	
dat	investeerders,	maar	ook	milieuorganisaties	en	
ontwikkelaars	met	overheden	in	gesprek	gaan	om	
zo’n	wet	te	vertalen	naar	werkbare	plannen”,	 licht	
omgevingsmanager	Joost	van	Halem	van	Rijkswa-
terstaat	toe.	Vanaf	januari	2016	gaan	meer	dan	150	
partijen	met	elkaar	in	overleg,	waaronder	Bouwend	
Nederland,	Boskalis,	Antea	Groep,	TNO	en	haven-
bedrijf	Rotterdam.

“Wij	kunnen	als	overheid	wel	weer	alles	voorkoken,	
maar	het	is	juist	de	bedoeling	om	vanuit	de	leefom-
geving	te	werken	om	de	best	haalbare	plannen	te	
kunnen	maken.	Daar	zit	de	meerwaarde	boven	het	
bestaande	systeem.”

De	wet	ligt	nog	in	de	Eerste	Kamer,	maar	vooruitlo-
pend	op	de	invoering	experimenteren	zes	overhe-
den	met	concrete	plannen.

Uit:	Cobouw.nl		13-1-2016

Noot van de redactie:	
Onder	de	Omgevingswet	gaan	ook	de	'gebouwde'	
monumenten	 vallen.	 Samen	 met	 de	 nieuwe	 Erf-
goedwet	moet	 de	monumentenzorg	 voor	 de	 toe-
komst	afdoende	geregeld	worden.□

Archeologische en cultuurhistori-
sche waardenkaarten
Gemeenten	hebben	samen	bijna	1500	archeologi-
sche	 en	 cultuurhistorische	 (verwachtings)waarde-
kaarten.	Op	de	website	van	de	Rijksdienst	Cultureel	
Erfgoed	 vindt	 u	 onder	 'archeologie	 in	 Nederland'	
nu	 vier	 landsdekkende	overzichtskaarten	 die	 een	
beeld	geven	van	welke	 typen	kaarten	gemeenten	
eind	2014	beschikbaar	hadden.	Het	overzicht	laat	
zien	dat	sommige	gemeenten	alleen	archeologisch	
beleid	op	de	kaart	hebben	gezet,	andere	gemeenten	
hebben	de	bekende	archeologie	in	beeld	gebracht	
en	weer	andere	naast	de	bekende	ook	de	verwach-
te	archeologie.	Sommige	gemeenten	hebben	daar-
naast	cultuurhistorie-brede	kaarten.	 In	enkele	ge-
vallen	is	er	(nog)	geen	kaartmateriaal	beschikbaar.	

Lees	meer	op	de	website	van	Archeologie	 in	Ne-
derland,	 verzorgd	 door	 de	 Rijksdienst	 Cultureel	
Erfgoed.

Nieuwsbrief Verbeteracties Archeologie, nr. 5 janu-
ari 2016□

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 2016
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