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Leden 
Per 31 december 2016 telt de kring 230 leden. In 2016 betreurden we het overlijden van Sjef van 
Loon, Wil van Mierlo en Wil Vermeulen. Negen leden hebben om uiteenlopende redenen hun 
lidmaatschap beëindigd (verhuizing, gezondheid). 
Van drie leden heeft het bestuur het lidmaatschap ontbonden wegens het niet betalen van de 
contributie. 
De bezorging van de uitnodigingen en de Nieuwsflitsen werd voor 24 leden verzorgd door het 
bezorgersteam bestaande uit Sjan Coomans-van der Velden, Corrie Dingemans-Wouters, Sjeff 
Essens, Annie Hamers-van Leeuwen en Cees Meijer. Voor negen leden maakten we gebruik van de 
post en het merendeel (192 leden) kreeg de informatie per e-mail. De heemkundekring heeft een 
nieuw lid mogen verwelkomen van wie in het najaar het lidmaatschap weer is beëindigd. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur kwam in 2016 twaalf keer in vergadering bijeen. 
Op 17 februari vond de jaarvergadering plaats. Voor Sjeff Essens, James Hannam en Mia Janssen-
van Hooren eindigde officieel hun termijn als bestuurslid. Allen hebben weer voor een nieuwe periode 
bijgetekend. Na de pauze is een compilatie van het Tonpraten in Loon op Zand vertoond. 
Op 2 maart is een redactievergadering gehouden ter voorbereiding van Straet & Vaert 2016. 
Op 14 september is een ledenvergadering gehouden. Na de pauze heeft Lauran Toorians een 
presentatie verzorgd, vooruitlopend op de excursie naar Moerenburg. 
 
Secretariaat 
200 inkomende e-mail berichten en 60 poststukken heeft de secretaris verwerkt. 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 dit moment hebben wij 262 personen die ons volgen en reageren op geplaatste verzoeken. Vooral 
op geplaatste foto’s komen veel reacties, die de werkgroep foto- en filmarchivering verwerkt in de 
genealogiedatabase en in Memorix Maior. 
Ook Twitter is voor korte berichten een mooi communicatiekanaal. Volgers die geen relatie hebben 
met erfgoed worden niet toegelaten. Op dit moment hebben wij 190 volgers en de heemkundekring 
volgt 244 accounts, voornamelijk erfgoedinstellingen, heemkundekringen, sponsors en lokale en 
provinciale politiek. 
 
Website http://www.heemkundekringloonoptsandt.nl 
In 2016 zijn er diverse onderwerpen geweest die vermeldenswaardig waren. We hebben stilstaan bij 
het overlijden van Emile van Beers. Verder hebben we een bericht geplaatst voor de lezing over grote 
gezinnen door Ad Rooms, maar ook over de fietstocht en de wandelingen met de heemkundekring. 



En natuurlijk Straet en Vaert 2016, de Rabobank Clubactie, Sinterklaas en diverse andere 
onderwerpen. Het bestuur liet op de website ook het financiële verslag (de balans) zien alsook 
een agenda voor de geplande activiteiten en een verslag van de activiteiten van het voorbije jaar. En 
tenslotte zijn er de Nieuwsflitsen die we ongeveer een week na publicatie ook op de website plaatsen. 
Iedereen kan ze dan later altijd inzien door simpelweg de website te bezoeken. 
 
ICT infrastructuur 
Na een tijd van regelmatige storingen is het interne netwerk in de Kletterenhoef inmiddels stabiel. 
Soms valt wifi even uit, maar dat is snel verholpen. Via de kabelverbindingen zijn er nog geen 
storingen geweest. 
Alle pc’s en laptops zijn voorzien van het Microsoft besturingssysteem Windows 10. Deze stap was 
noodzakelijk omdat Microsoft had aangekondigd dat de ondersteuning van Windows XP zou worden 
gestopt, waardoor er geen veiligheidsupdates meer beschikbaar zouden komen. Momenteel is deze 
ondersteuning inderdaad al gestopt. 
 
Nieuwsflitsen 
Onze nieuwsbrief beleefde in 2016 alweer zijn negende jaargang. Hij verschijnt om de twee 
maanden, dus in totaal zes keer. 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. Ook zorgt hij ervoor dat de 
Nieuwsflitsen worden opgenomen in het archief van de website. 
 
Lezingen en presentaties 
Op 31 maart en 27 oktober is de fotowerkgroep aanwezig geweest in De Venloene. Hier zijn 
verschillende bewoners met foto’s gekomen die wij mochten scannen en ook niet-bewoners brachten 
spontaan foto’s mee. De belangstelling is per keer wisselend, maar het is zeker de moeite waard om 
hiermee door te gaan. 
Woensdagavond 20 april was Ad Rooms te gast in Hubertushof met een presentatie over gezinnen 
XXL. De lezing gaf een duidelijk beeld van hele grote gezinnen en hoe groot de invloed van de kerk 
daarop was. 
Donderdag 12 mei 2016 presenteerde de foto- en filmwerkgroep van de heemkundekring aan de 
bewoners van De Venloene een film, die op 4 februari 2006 door Frans van Dongen is aangeboden 
aan Koninklijke Harmonie Sophia’s Vereeniging. De film was reeds ingesproken en liet veel facetten 
van het Loonse dorpsleven zien. 
Op 12 juni heeft de heemkundekring in de kerk een bijdrage geleverd aan Zicht op Loon. Er zijn 252 
bezoekers geweest en 57 personen hebben onder leiding van Erik Gelevert en James Hannam de 
toren beklommen. Voor de bidprentjes die Michel van Iersel in twee vitrines exposeerde was veel 
belangstelling, vooral voor de prentjes met afbeeldingen van iconen. Tiny van Iersel verstrekte de 
bezoekers informatie over de kerk en Annie Hamers, Rianne van den Hout en Mia 
Janssen-van Hooren hielden toezicht en waren belast met het tellen van de bezoekers. 
Op zaterdag 10 september was de heemkundekring aanwezig tijdens Open Monumentendag in de 
kerk. Het thema was dit jaar ‘iconen en symbolen’. De heemkundekring heeft met foto’s de restauratie 
van de twaalfde kruiswegstatie laten zien, omdat deze er het slechtst aan toe was.  
James Hannam en Mari Kokx hebben de foto’s ingelijst en voorzien van tekst. Er was dit jaar minder 
belangstelling voor de kerk en de kerktoren, maar de meeste bezoekers waren vol lof over de kerk en 
de rondleiding in de kerktoren, die door Erik Gelevert werd verzorgd. Pastoor Luijckx had in de kerk 
diverse kazuifels opgehangen. Sjef Essens, Rianne van den Hout, Mia Janssen-van Hooren, Tiny 
Musters-van Loon, Annie Spapens-Brands en Maria Verstappen-den Otter hielden toezicht in de kerk. 
Pastoor Luijckx en Inge Mols zorgden voor een versnapering voor de vrijwilligers. De organisatie was 
in handen van James Hannam. 



Woensdag 14 september na afloop van de ledenvergadering vertelde Lauran Toorians over de 
excursie naar Moerenburg in Tilburg. Hij vertelde over de functie van het huis, de sloop in 1750 en dat 
het huis niet is vergeten, maar wel de plaats waar het heeft gestaan. Zijn presentatie werd met 
diabeelden ondersteund en alles over het huis Moerenburg is na te lezen in het verschenen boek, 
geschreven door Guido van den Eynde (stadsarcheoloog Tilburg) en Lauran Toorians. 
Op zondag 18 september tijdens Loon Presenteert heeft Erik Gelevert van 12.00 tot en met 16.00 uur 
elk uur rondleidingen gegeven in de kerktoren. James Hannam heeft toezicht gehouden in de kerk. 
Op 20 oktober hebben Carel Govaarts en Jan Vera een film gepresenteerd van Sophia’s Vereeniging 
uit 1953 aan de mantelzorgers van De Zonnebloem in De Wetering. 
 
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. 
 
Rabobank Clubkas 
Deelname aan de Rabobank Clubkas actie heeft de heemkundekring een bedrag van € 415,98 
opgeleverd. 
Het plan was om onze Graduale, afkomstig uit de schuurkerk, te laten restaureren. Inmiddels ligt dit 
boek bij de restaurateur in Hunsel. 
 
Excursies 
Op 15 juni vertrokken 24 deelnemers op de fiets naar Berkel-Enschot voor een bezoek aan het 
familiemuseum Onder d’n Hooizolder. Het is een voormalige boerderij uit 1870 en het museum 
bevond zich in een oude schuur met hooitas en varkenshokken. Met groot enthousiasme vertelde de 
heer Koenders, eigenaar van het museum, tijdens een rondgang langs gereedschappen, de 
nostalgische keuken, het devotiehoekje en een woonkamergedeelte over al de werkelijk gebruikte 
voorwerpen. 
Zaterdag 17 september brachten 20 leden een bezoek aan Moerenburg, het gebied te oosten van het 
centrum van Tilburg bij de oude waterzuivering. Onder de bezielende leiding van Lauran Toorians is 
ruim twee uur flink doorgewandeld en ondertussen is een rustpauze genomen om de informatie van 
Lauran over het gebied tot zich te nemen. 
 
Dienstverlening 
• Jan Hamers vroeg of hij zijn geboortehuis op de Hoge Steenweg nog eens mocht bezoeken. Erik 
Gelevert en Frans van Dongen hebben dit verzoek afgehandeld. 
• Dhr. Peter Seegers uit Sint-Oedenrode heeft een schilderij in zijn bezit van Johannes (Simon 
Joannis Baptista) Beunis. Geboren in 1809 en overleden in 1867. Zijn vraag was of de schilder hier 
bekend is, zodat het schilderij terug kan naar de familie. Beantwoord door André van Rijswoud. 
• Geert-Jan Spapens stelt een vraag over Lambertus van Dongen, geboren te Loon op Zand op 01-
07-1866. Beantwoord door Anton Stalpers. 
• Mevr. Mildred Mulder, Kerkstraat 8, vraagt gegevens over haar woning en het achterliggende 
bedrijfspand. Beantwoord door André van Rijswoud. 
• Rinus-Jan van Doorn vraagt waarom onze kerk de naam Sint-Jans Onthoofding heeft. Beantwoord 
door Erik Gelevert. 
• Bart Beaard vraagt of Henk Romeijn in 1925 bij Jan van Roosmalen heeft gewoond. Beantwoord 
door John Boeren en Jan van Iersel. 
• Jan Huijben deelt mee dat hij een schrijven van de gemeente heeft ontvangen dat zijn erfgrens aan 
de straatzijde van het Kraanven op gemeentegrond ligt. Gezien de wijzigingen van de afgelopen jaren 
vraagt hij of iemand kennis hiervan heeft en of hij nadere uitleg kan krijgen. Beantwoord door Anton 
van der Lee. 
• John Boeren vraagt of wij documenten en foto’s hebben van zuster Leocritia (familie Snoeren). 



• André Goedhart is op zoek naar de naam van de looierij die voor de oorlog heeft gestaan aan De 
Horst tegenover De Molen. Beantwoord door Jan van Iersel. 
• Ad Voogd uit Kaatsheuvel vraagt om informatie over Herman van Gulik, die in 1945 is overleden. 
Beantwoord door Frans van Venrooij en Jan Vera. 
• Jacques Pepping vraagt om een foto van de freule. Foto is toegezonden. 
• Het bestuur van Rond de Toren vraagt om alle gedigitaliseerde bestanden van Rond de Toren. Jan 
van Hoof heeft geregeld dat de jaargangen 1967 tot en met 1983 naar Rond de Toren gaan. 
• Danique van Beers vraagt om foto’s van Emile van Beers. Foto’s toegezonden. 
• André Goedhart vraagt informatie over een pand in Kaatsheuvel. Doorverwezen naar HKK De 
Ketsheuvel. 
• Anneke Dresse uit Rockdale N.S.W. Australia vraagt of iemand haar kan helpen met het zoeken van 
informatie uit de archieven van de heemkundekring. De vraag is beantwoord door Jan van Hoof. 
• Mevr. Brekelmans vraagt informatie over de wandelingen. Beantwoord door André van Rijswoud. 
• Kees van Kempen zoekt voor een publicatie over de Udenhoutse harmonie informatie over Karel 
Jansen die dirigent was bij Harmonie Sint-Cecilia van 1954 tot 1964. Vraag beantwoord door Jan van 
Hoof. 
• Michel van Iersel heeft mevr. Timmermans erop attent gemaakt dat ze via de website kan zien wat 
er nog is aan boeken van Straet & Vaert kan worden geleverd. 
• Familie Van Spaandonk vroeg naar oude foto’s van de winkel van Van Laarhoven. De 
fotowerkgroep heeft de vraag beantwoord. 
• Jan Merkx heeft een grote puzzel van een leesplankje voorzien van een lijst met glas, zodat dit 
exemplaar voor de toekomst veilig bewaard kan worden. 
Met dank aan John Boeren, Frans van Dongen, Erik Gelevert, Jan van Hoof, Jan van Iersel, Michel 
van Iersel, Mari Kokx, Anton van der Lee, Anton Stalpers, Frans van Venrooij en Jan Vera, die de 
beantwoording van de vragen hebben verzorgd. 
 
Externe contacten 
De heemkundekring is twee keer aanwezig geweest bij de regiovergaderingen van Brabants Heem. 
Samen met heemkundekring De Ketsheuvel zijn er gesprekken geweest met de gemeente over de 
voortgang met de Archeologische Waardenkaart en de Cultuur Historische Waardenkaart. Besloten is 
om medewerking te geven aan het tot stand komen van de Archeologische Waardenkaart. Voor wat 
betreft de Cultuur Historische Waardenkaart is het bestuur van mening dat er tegenover de 
inspanning die moet worden geleverd een acceptabele vergoeding moet staan. 
 
Kleine exposities in de vitrinekastjes 
Ook gedurende het jaar 2016 waren er weer wisselende presentaties van onze collectie in de 
vitrinekastjes bij huisarts Kools en in de bibliotheek. Om de bezoekers te vertellen over de 
onderwerpen wordt gebruik gemaakt van nummertjes bij de voorwerpen die verwijzen naar een 
overzicht. Het aantal wisselingen is teruggebracht om reden dat er alleen attributen in worden 
geplaatst die een relatie hebben met Loon op Zand. Annie Hamers-van Leeuwen verzorgde de 
inrichting en Evelien Mank- IJpelaar heeft alles gefotografeerd. 
 
Werkgroep Fotoarchief en Collectiebeheer 
De werkgroep is bezig geweest met het scannen van foto’s en diverse familiefotoalbums die wij 
beschikbaar kregen om te digitaliseren. Wederom is de werkgroep verdergegaan met het beschrijven 
van foto's waarvan nog niet bekend is wie erop staan. Gedurende het jaar is Evelien Mank-IJpelaar 
bezig geweest met het fotograferen van de collectie en is in ons kerkdorp weer het nodige 
vastgelegd. De fotowerkgroep is bezig geweest met het omnummeren van onze fotocollectie, 
noodzakelijk om een goede aansluiting te krijgen in Memorix Maior. Wij volgen de procedure die ook 
geldt bij de registratie die andere erfgoedinstellingen hanteren. 



De werkgroep heeft veel belangstelling gekregen van bezoekers die graag onze collectie wilden 
bezichtigen en/of die enthousiast kwamen aanvullen. Maria van Dooren en Wouter van Tuijl zijn 
benaderd om de fotowerkgroep te helpen bij het registreren in Memorix Maior. Beiden werken van 
huis uit en worden begeleid door Evelien Mank-IJpelaar, die ook de overige leden bij het project 
ondersteunt. 
Het beheer van de museumcollectie heeft de werkgroep flink bezig gehouden. Al onze bezittingen zijn 
overgepakt van dozen naar afsluitende kratten, hierdoor is de collectie beter beschermd. 
Aan bovenstaande activiteiten hebben deelgenomen: Annie Hamers-van Leeuwen, Mia Janssen-van 
Hooren, Mari Kokx, Jack Leermakers, Ineke Leijtens-van der Krogt, Evelien Mank-IJpelaar Tiny 
Musters-van Loon, Ria van Rijswoud-van Velzen, Ad Schellen, Annie Spapens-Brands. 
 
Werkgroep Archief en Documentatie 
In het afgelopen jaar 2016 is de werkgroep verdergegaan met de voor Loon op Zand relevante 
krantenknipsels digitaal op te slaan in het computerbestand met de naam DAK (Digitale Artikelen en 
Krantenknipsels), zodat op den duur ruimte wordt gewonnen in De Kletterenhoef. Op de tweede en 
derde dinsdag van de maand is 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 door onder anderen Piet en Marij van 
Gorkom met De Duinkoerier en De Maasroute. Zij doen dat thuis en mailen de pdf-jes door naar de 
werkgroep. Wij zoeken nog iemand (abonnee van het Brabants Dagblad) die dat kan doen met dit 
dagblad. 
Alles wordt opgeslagen in de eigen ‘cloud’ van onze kring. Het DAK bevat inmiddels ongeveer 
zesduizend pdf-bestanden. 
Daarnaast bestaat al enige jaren het DTA (Digitaal Tijdschriften Archief): 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 2016 heeft hij de jaargangen 1980 
t/m 1985 voltooid. Naarmate de jaargangen vorderen wordt het gemiddelde aantal pagina’s per 
Torennummer alleen maar groter, zodat Frans per jaargang meer werk krijgt. In 1967 waren het 
ongeveer 12 pagina’s per nummer. In 1985 zijn het er al 30 en op het ogenblik zijn het er gemiddeld 
80. Vanaf 2012 is Rond de Toren digitaal gegaan. Frans heeft al 19 jaargangen gedaan, maar heeft 
nog 25 jaargangen te gaan tot en met 2011. 
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. Inmiddels is overleg met het bestuur gestart over het zogenaamde collectiebeheer: wat 
blijven wij als kring Loon op ’t Sandt bewaren en wat niet meer. Dat geldt ook voor documenten, 
boeken en tijdschriften. Daarbij staat de vraag centraal: wat is uniek voor het kerkdorp Loon op Zand 
en wat kan men ook elders vinden? Dezelfde vraag moet ook worden beantwoord met betrekking tot 
de fotocollectie en de museale voorwerpen. 
Voorts is de Werkgroep Archief en Documentatie 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. 
Daarna is het archief verwerkt dat Emile van Beers jarenlang heeft verzameld en dat hij heeft 
geschonken aan de heemkundekring. Ook van Hetty Uijtdewilligen-van Hest werd een doos 
documenten ontvangen en geïnventariseerd. In november 2016 is de werkgroep begonnen met het 
verwerken van het archief van Truus Bennebroek-van Noije, dat zij in verband met haar verhuizing 



heeft overgedragen aan onze kring. Het doorlezen van de vele tijdschriften die onze kring rijk is, is in 
het afgelopen jaar eveneens voortgezet. Artikelen die rechtstreeks met ons werkgebied te maken 
hebben, zijn apart in het DADB vermeld. We zijn nu helemaal bij tot en met 2016. 
De werkgroep Archief en Documentatie bestaat uit: Piet en Marij van Gorkom en Frans Kruitwagen, 
die thuis werken; Ad Leijtens, die op dinsdagochtend stukken scant op A3-formaat; Sjaak Barendse, 
Guido van Gorp, Carel Govaarts, Piet Havermans, Jan van Hoof, Tiny van Iersel-Brouwers, Elly 
Meijer-van Iersel, Richard van Riel, Leo van der Vaart en Maria Verstappen-den Otter. 
 
Werkgroep Beschrijven Oude Panden 
De werkgroep die zich bezighoudt met het beschrijven van oude panden is het afgelopen jaar een 
aantal keren bijeen geweest. Er wordt gewerkt aan twee panden die in een later stadium als ze zijn 
beschreven, worden gepubliceerd in Straet & Vaert. Aan de hand van een vast profiel wordt de bouw- 
en bewonersgeschiedenis beschreven. Vanwege de complexiteit kunnen nog geen resultaten worden 
gepresenteerd. De panden waar de werkgroep in 2016 mee bezig is, zijn Oranjeplein 20 en 
Kasteellaan 27. Voor Oranjeplein 20 heeft Jan van Iersel ons met veel informatie ondersteund. De 
werkgroep bestaat uit de volgende leden: Henk Freijer, André van Rijswoud, Anton Stalpers, Maria 
Verstappen- den Otter en Sjef de Wijs. 
 
Werkgroep Genealogie en Bidprentjes 
De werkgroep komt om de veertien dagen op maandagavond bij elkaar. De bijeenkomstdata staan op 
onze website vermeld. De werkgroep Genealogie werkt nauw samen met de werkgroep Bidprentjes. 
In het tweede jaar van haar bestaan hebben de zeven leden van de werkgroep Genealogie als eerste 
een beslissing genomen welke kant zij op wilden gaan. Zoals al aangegeven in het jaarverslag over 
2015, zou een beslissing moeten worden genomen over het te gebruiken genealogische 
computerprogramma. De keuze is gevallen op GensData Pro. Dit is het genealogische 
computerprogramma van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), waardoor we ook in 
kennis worden ondersteund. Een nadeel van dit programma is dat het geen multi-user programma is, 
waardoor er maar één persoon tegelijkertijd mee kan werken. Hierop hebben we twee versies 
aangeschaft, een voor de verzameling bidprentjes en een voor de genealogische database. Het 
bidprentjesbestand, onderhouden door Michel van Iersel, bevat momenteel meer dan 30.000 unieke 
namen. Jack Coomans heeft 3743 scans gemaakt van de prentjes van overledenen met een Loonse 
achtergrond. Het genealogische bestand bevat ongeveer 60.000 namen. In dit bestand worden ook 
(groeps)foto’s opgenomen om de mensen achter de namen een gezicht te geven.  
Er zijn al enkele tientallen foto’s beschreven, waarop in totaal meer dan 1200 mensen staan. Dit 
betreffen niet unieke personen (personen kunnen op meerdere foto’s staan). Maria Verstappen-den 
Otter heeft het scannen van geboortekaartjes en rouwkaarten verzorgd. 
 
Historische Dorpswandelingen 
Na een aantal succesvolle historische wandelingen in voorgaande jaren was er in 2016 aanzienlijk 
minder belangstelling. Minder publiciteit en teveel activiteiten in Loon op Zand zijn hier waarschijnlijk 
debet aan. De VVV heeft onze melding over de wandelingen wel 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. De start heeft plaatsgevonden vanaf het 
dagcafé van Het Witte Kasteel. Jan Vera werd tijdens zijn wandelingen ondersteund door James 
Hannam, Theo Schroemges en Ad Vermeer. Voor 2017 zullen we het concept bijstellen. Incidenteel 
bereikten ons wel vragen voor een wandeling. Zo heeft Jan Vera een extra wandeling verzorgd voor 
zorgmedewerkers van De Venloene die graag wat meer wilden weten over Loon op Zand. 
 
 
 
 



Jaarboek Straet & Vaert 2016 
Het 36ste jaarboek Straet & Vaert verscheen op zaterdag 12 november 2016. Het telt 143 pagina’s en 
bevat zes artikelen, geschreven door de auteurs Erik Gelevert, Joke van Gils, Jan van Hoof, Jan van 
Iersel, Anton van der Lee en Jan Vera. 
Het boek opent met een In memoriam van Emile van Beers, die op eerste kerstdag 2015 is 
overleden. 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 Sint-Hubertus. Na een welkomstwoord van de voorzitter gaf Jan Vera de aanwezigen alvast een 
inkijkje in de nieuwe uitgave en bedankte iedereen die enthousiast aan het tot stand komen ervan 
heeft bijgedragen. Na afloop bedankte de voorzitter de auteurs voor hun inspanning. Hij overhandigde 
de eerste exemplaren aan Gerrie van Beers, Piet Horvers en Nelis van den Hoven en wenste de 
bezorgers veel succes. 
 
Interviews 
Ook dit jaar hebben weer verschillende interviews plaatsgevonden voor Straet & Vaert. Erik Gelevert, 
Joke van Gils, Jan van Iersel en Jan Vera hebben zich hier goed voor ingezet. 
 
Publicaties in Rond de Toren 
Anton van der Lee heeft ook het afgelopen jaar namens de heemkundekring voor de nodige publiciteit 
in Rond de Toren gezorgd. Negen verschillende artikelen zijn van zijn hand verschenen. De 
belangstelling voor zijn publicaties is groot en regelmatig mocht Anton dankbetuigingen ontvangen. 
 
Deelname workshops Erfgoed Brabant 
Erfgoed Brabant en Brabants Heem zijn samen begonnen met een project waarbinnen vragen en 
problemen van heemkundekringen aan de orde worden gesteld. Aanleiding voor dit project was dat 
het bestuur van Brabants Heem en medewerkers van Erfgoed Brabant constateerden dat bij veel 
heemkundekringen vergelijkbare praktische problemen spelen, zoals een teruglopend ledenbestand, 
moeilijk in te vullen bestuursfuncties, conflicten over huisvesting en gemeentelijke subsidies etc. Zij 
pikten deze signalen op onder meer tijdens de regiovergaderingen van Brabants Heem, die de laatste 
jaren telkens werden bijgewoond door medewerkers van Erfgoed Brabant.  
In dit project, een begeleidingstraject voor heemkundekringen, zal gezamenlijk naar een aanpak 
worden gezocht; niet naar een oplossing voor individuele praktische problemen van telkens een kring, 
maar naar een meer collectieve begeleiding, waarbij kringen met Brabants Heem en Erfgoed Brabant 
met elkaar werken aan een sterkere positie. Heemkundekring Loon op ’t Sandt heeft zich voor dit 
begeleidingstraject aangemeld. 
Op 17 november en 22 november hebben Mia Janssen-van Hooren, Mari Kokx, Ria van Rijswoud-
van Velzen, en Annie Spapens-Brands deelgenomen aan een workshop ‘Collecties Online’, 
georganiseerd door Erfgoed Brabant. 
Op 17 november was een avond georganiseerd in Ravenstijn, waar is behandeld hoe een foto op de 
juiste manier kan worden beschreven, opdat die beschrijving een duidelijk beeld geeft als deze in de 
toekomst online wordt gezet. 
Op 22 november organiseerde Erfgoed Brabant in de Cacaofabriek in Helmond het symposium ‘Goud 
In Handen’, waar onderwerpen werden behandeld als: een bootcamp voor bestuurders, oud is nieuw, 
nieuwe manieren om jongeren te bereiken, vragen naar de onbekende weg, hoe laagdrempelig kun je 
leren van online bezoekers, hoe ga je praktisch om met auteursrechten, het maken van een SWOT-
analyse en zichtbaarheid van de kring in de gemeente. 
Heemkundekring Loon op ’t Sandt was samen met meerdere erfgoedinstellingen uitgenodigd om zich 
in de Lichtstraat te presenteren en te vertellen wat haar visie is op de digitale collectie. Waar staan we 
nu en waar willen we naartoe? André van Rijswoud verzorgde namens de kring de presentatie. 
 



Statuten 
Op 27 september werd een wijziging in de statuten gepasseerd bij notaris Antoine van Grinsven. De 
wijziging, die vooraf aan de leden is voorgelegd, is belangrijk om bij een geschil in gemeentelijke 
besluiten ten aanzien van erfgoedbeleid mee te kunnen praten en als belanghebbende te kunnen 
optreden. De wijziging in de statuten is 
gesponsord door notariskantoor Dierckxsens, Van Grinsven en Franken. Waarvoor onze hartelijke 
dank. 
 
Archeologische kaarten 
Twee bijeenkomsten hebben plaatsgevonden om samen met heemkundekring De Ketsheuvel de 
Archeologische Waarden Kaart van de juiste informatie te voorzien. Wim van Klaveren, René Koolen 
(heemkundekring De Ketsheuvel), Anton van der Lee, Lauran Toorians en de stadsarcheoloog van ’s-
Hertogenbosch, Stefan Molenaar, hebben hier een bijdrage aan geleverd. 
 
Dankmiddag vrijwilligers 
Het bestuur is van mening dat de leden die zich het hele jaar in werkgroepen hebben ingezet, hier 
best één keer per jaar voor mogen worden bedankt. Aanvankelijk was het plan opgevat om een 
nieuwjaarsreceptie te houden, echter veel leden hadden verplichtingen elders binnen hun familie, 
zodat zij niet aanwezig konden zijn. 
Om die reden is een alternatief bedacht om toch onze leden te bedanken voor hun inspanningen in 
het verenigingsjaar. Op zaterdagmiddag 12 maart zijn allen aanwezig geweest in de Hubertushof, 
waar de voorzitter de leden hartelijk bedankte voor hun inzet. Onder leiding van Piet Havermans, 
inmiddels koning van het gilde Sint-Hubertus, konden leden naar hartenlust gebruik maken van de 
schietbanen en onder het genot van een hapje en een drankje ervaringen met de 
andere werkgroepen uitwisselen. Het mooie weer maakte de middag tot een succes en deze activiteit 
is voor herhaling vatbaar. 
 
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. 
 
 


