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Beste heemleden, 
 
 
Middels een extra Nieuwsflitsen informeren wij u over een paar activiteiten. 
 
Werkgroep bidprentjes 
 
De Werkgroep Bidprentjes vraagt uw medewerking voor het volgende: 
Er zijn twee bidprentjes binnengekomen, waarop de achternaam van de overledene niet voorkomt. Misschien kunt u 
ons helpen om deze achternamen te vinden, zodat we deze bidprentjes kunnen verwerken in onze verzameling. 
 

 
 
Gewijzigd e-mailadres secretariaat 
 
Het oude mailadres van onze heemkundekring “info@heemkundekringloonoptsandt” is al geruime tijd niet meer actief. 
Regelmatig proberen mensen ons toch via dit adres te bereiken wat leidt tot geen reactie op uw mededeling aan ons. 
Nogmaals het juiste adres: secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl 
 
Rabobank Stimuleringsfonds 
 
De heemkundekring heeft een verzoek gericht tot de Rabobank voor een subsidie van haar 30e jaarboek Straet & 
Vaert, welke in november verschijnt. Omdat dit een jubileumuitgave is willen wij dit met een feestelijk tintje aan onze 
leden en inwoners van onze gemeente presenteren. Of deze subsidie wordt toegekend en of de presentatie in deze 
vorm kan doorgaan, hangt helemaal af van u als lid van de heemkundekring. U moet na een melding van ons uw stem 
uitbrengen op de website van de Rabobank. Dit is een simpele handeling die wij u te zijner tijd graag zullen uitleggen. 
Maar één ding is van groot belang. 
U kunt uw stem pas uitbrengen als u een rekening heeft bij de Rabobank èn als u lid  bent van de Rabobank. Men 
hoeft geen lid te zijn van onze heemkundekring; iedere inwoner van Loon op Zand en rekeninghouder kan stemmen. 
Het bestuur van de heemkundekring wil eigenlijk geen reclame maken voor afzonderlijke ondernemingen, maar in dit 
bijzondere geval, nu wij als kring daarmee een financieel voordeel kunnen bereiken, willen wij de Rabobank, de enige 
bank met een kantoor in ons dorp, die ons ook in het verleden al meermalen behoorlijk gesteund heeft, 
tegemoetkomen met de volgende oproep: Bent u nog geen lid van de Rabobank, loop dan eens binnen bij de bank en 
vraag een lidmaatschapsbrochure, deze is ook bij ons bij ons verkrijgbaar, het lidmaatschap biedt de rekeninghouder 
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Het eerste bidprentje toont de foto van de overledene, 
die u hierbij aantreft.  
Het gaat over Elisabeth, geboren in Tilburg op 17 
september 1951 en overleden in Sprang-Capelle op 12 
februari 1991. Zij had een relatie met Yhia. 
 
Het tweede bidprentje is van Cisca, geboren op 22 
maart 1947 en overleden op 20 augustus 2002. Haar 
nabestaanden heten Piet, Monique en Els. Cisca 
maakte schilderijen. Dat zijn alle gegevens. 
 
Wilt u, als u weet, wie deze personen zijn, contact 
opnemen met Michel van Iersel, telefoonnummer: 0416 
– 362110 of per e-mail: 
michelvaniersel@home.nl 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
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veel voordelen en is gratis. Heeft u hierbij hulp nodig of wilt de brochure ontvangen, neem contact op het secretariaat 
van de heemkundekring.Telefoon 06-44416825 of per e-mail. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Hoe méér stemmen, hoe hoger de subsidie is die wordt toegewezen.  
 

Historische wandeling door Loon op Zand 

Wij herinneren u graag aan de geplande Cultuurhistorische wandeling op 23 juni aanstaande.  
Vertrek van De Wetering om 19.00 uur. Deelname is gratis, ook voor introducees. 

Uitnodiging Brabantse Heemdagen 2010 met als thema:  

Gemert, nog steeds apart!  

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de deelname aan de jaarlijkse Brabantse Heemdagen, die, voor de 62e keer, 
georganiseerd gaan worden in Gemert (en De Rips) op: donderdag 5 augustus 2010 en vrijdag 6 augustus 201 0 
Gemert was tot de Franse Tijd een ‘Status Aparte’, genaamd “De Vrije Souvereine Heerlijckheyd Gemert”. Het 
ressorteerde onder de Duitse Orde. Gemert met haar kasteel was een commanderij. U zult versteld staan van wat 
deze Peelgemeente te bieden heeft. 

Voor bijzonderheden en inschrijving kunt u de website van www.brabantsheem.nl bezoeken. De deelnamekosten 
bedragen € 85,00 per deelnemer. De extra kosten voor fietshuur bedragen € 7,50 per fiets, gelijktijdig te voldoen met 
het inschrijfgeld. De consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij anders wordt vermeld. Er is helaas geen ruimte voor 
optredens van individuele deelnemers. Het inschrijfformulier dient, volledig ingevuld, uiterlijk 31 mei 2010,  in het bezit 
te zijn van het secretariaat van Brabants Heem. Het inschrijfbedrag dient vóór 15 juni 2010  te zijn overgemaakt. We 
laten maximaal 120 deelnemers toe. Het moment van inschrijving is bepalend en 31 mei  kan echt te laat zijn. In een 
aparte lijst kunt u een overzicht opvragen van de accommodaties die gelegen zijn in de directe omgeving van de te 
houden activiteiten.. Contactpersonen: Peter van den Elsen, tel. 0492 365340 b.g.g. telefoon werk 0492 392220 Hans 
Pennings, tel. 06 10463762 tel. werk 0492 378942 hanspennings.oss@gmail.com  Ad Otten, tel 0492 362378 
Correspondentie adres: Peter van den Elsen, Esdonk 9. 5421 PX Gemert. Emailadres: elsen325@planet.nl 

  

 

 
 
Op zaterdag 18 september gaat ons jaarlijks uitje naar het museum Dè Wascht en Strèkt in Gilze. We vertrekken om 
13.15 uur vanaf De Wetering met eigen vervoer (carpoolen). Om 14.00 uur worden we in het museum verwacht. De 
kosten bedragen €  6.00 inclusief koffie/thee met appeltaart. 
 
Deze uit het huis gegroeide hobby, omvat een collectie strijkgereedschap van ongeveer 850 verschillende 
voorwerpen, waaronder mangels, persen, plooitangen en zelfs een strijkglas uit de 17e eeuw. Daarbij zijn ook 
verschillende wasborden, wringers, wasstampers, wasmachines, wasstekken en allerlei soorten zeep te bewonderen. 
Op 20 mei 2005 is het museum uitgebreid met de strijkkamer. Hierin vindt u een collectie strijkgereedschap waarmee 
men kunstbloemen maakte. Vanaf 1700 kwamen kloosterlingen in Zuid-Frankrijk op het idee. Eerst nog primitief, maar 
rond 1800 werd het een bloeiende industrie toen modeontwerpers in Parijs dit ook ontdekten en als accessoires op 
hoeden en kleding gingen gebruiken. In Duitsland, Engeland en Nederland werd dit gebruik nagevolgd. U ziet hier een 
collectie die uniek is in Europa. Uiteraard is daarbij ook wasgoed uit vroeger tijden te zien. Voor de kleineren is er oud 
speelgoed op was- en strijkgebied en zelfs een poppenhuis met bleekveld. De rondleiding duurt circa anderhalf uur. 
Behalve was- en strijkgereedschap kunt u tevens kijken naar een collectie benzinepompen, oliekannen en 
bijbehorende geëmailleerde borden.  
Aanmelden kan door invulling van bijgevoegd inschrijfformulier of door een E-mail te sturen naar: 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl  èn de bijdrage over te maken op bankrekeningnummer 12.97.98.49.5 
t.n.v. Heemkundekring Loon op Zand. 
 
Dagexcursie zaterdag 18 september Aanmelding voor ……personen   Inleveren voor 1 september  
 
Naam: ……………………………..Adres…………………………………….Handtekening……………… 
 
De bijdrage ad EUR 6.00 per persoon heb ik bijgesloten.  
Inleveren: secretariaat HKK. Van Grevenbrouckstraat 38. Loon op Zand 

           Excursie Museum Dè Wascht en Strekt  
 
                 Zaterdag 18 september 2010. 


