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Agenda 4e kwartaal 2009 
 
21 oktober ledenvergadering      Locatie: Brasserie De Kiosk 
21 oktober lezing van Pater Wim Manders     Locatie:Brasserie De Kiosk 
28 oktober tentoonstelling over 65 jaar bevrijding Brabant  Locatie:De Venloene / bibliotheek / 't Moaske 
25 november lezing over Antoon Coolen (1897-1961)    Locatie:Service Residentie Molenwijck 

  
Dagexcursie naar 's-Hertogenbosch 
 
Een geslaagde dag, dat kon iedereen zo vertellen. Het midden van de week zag er naar uit dat deze dag wel eens in het 
water kon vallen maar gelukkig waren de weergoden met ons. 
Na de koffie met een Bossche-bol vertrok het gezelschap voor een stadswandeling in twee groepen. Dan leer je toch 
onder gezelschap van een stadsgids iets meer over de stad en kijk je de volgende keer naar de schitterende 
monumenten met een andere blik, omdat je weet wat deze hebben ondergaan. 
Typische bouwstijlen zijn vakkundig toegelicht, door het optrekken van voorgevels is immers niet zo snel zichtbaar wat 
zich achter deze gevels nu werkelijk bevindt. Na de lunch vertrok iedereen naar de haven om zich met twee 
rondvaartboten verder over de stad te laten informeren. Maar nu over de onderkant van 's-Hertogenbosch waar de 
vleermuizen huisvesten. De uitleg was wederom voortreffelijk en wij mogen als Brabanders trots zijn op deze hoofdstad. 
Vervolgens is een bezoek gebracht aan het Jeronimus Bosch Artcenter. In een prachtige 100 jaar oude kerk is genoten 
van deze spraakmakende kunstenaar, geen stoffig museum maar een museum die alle zintuigen prikkelt, zeker de toren 
met een lift naar boven en een spectaculair uitzicht over 's-Hertogenbosch en de gotische St. Jans Kathedraal op enkele 
meters afstand. Op iedere verdieping van de toren waren reproducties van zijn werken te zien en in de kerk zweefde 
mythische figuren uit zijn schilderijen. Het was Den Bosch van jewelste en een indrukwekkende, gezellige dag.  
 
Lezing over Peerke Donders door Pater Wim Manders 
 
Pater Wim Manders uit Tilburg vertelt op 21 oktober in Brasserie De Kiosk over deze in 1809 in Suriname overleden en 
door de Paus zalig verklaarde priester, die zijn leven heeft ingezet voor de melaatsen.     
 
 Reuvensdagen 12 en 13 november 2009 

De Reuvensdagen, één van de hoogtepunten van het archeologische jaar, worden elk jaar in een andere plaats 
georganiseerd. In 2009 zullen de Reuvensdagen plaatsvinden in Middelburg 
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 Landelijke Archievendag 17 oktober 2009 

De Landelijke Archievendag is een initiatief van Erfgoed Nederland, de Week van de Geschiedenis is een project van 
Anno, het promotiebureau voor Nederlandse Geschiedenis. Archiefinstellingen door het hele land organiseren op deze 
dag bijzondere activiteiten voor het publiek. Daarnaast vormt de Landelijke Archievendag het startsein voor de Week van 
de Geschiedenis. Het thema is Oorlog en Vrede. 

Adres: Kazernehof 75, Tilburg. info@regionaalarchieftilburg.nl 

Landelijke Genealogiedag in het Nationaal archief t e Den Haag 

Op zaterdag 24 oktober vindt in het Nationaal Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag de jaarlijkse 
HCC!Genealogiedag plaats. De dag biedt geïnteresseerden een uitgelezen kans om het antwoord te vinden op alle 
vragen over stamboomonderzoek. Mensen die hun voorouders willen opsporen, maar eigenlijk niet goed weten hoe en 
waar te beginnen of die zich afvragen hoe familie gegevens digitaal vast te leggen en welke computerprogramma's 
daarbij behulpzaam kunnen zijn. Welke mogelijkheden biedt het internet bij stamboomonderzoek. Of zo maar eens met 
andere (beginnende) genealogen over onderzoekservaringen praten en gegevens uitwisselen. Voor al die mensen is de 
HCC!Genealogiedag hét evenement voor zowel beginnende als gevorderde stamboomonderzoeker en kunnen zij op al 
deze vragen (en nog veel meer) een antwoord vinden.  
 
Programma  
Op het programma staan presentaties van genealogische software, een genealogische markt, een boekenmarkt en een 
doorlopend spreekuur voor genealogisch onderzoek. Medewerkers van het Centraal Bureau voor Genealogie (Jos van 
den Borne) en het Nationaal Archief (Jan Kompagnie en Geert de Kinkelder) verzorgen lezingen rondom het thema 
Oorlog en Vrede.  

Het Nationaal Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie aan bevinden zich aan Prins Willem 
Alexanderhof 20-22. Den Haag. www.nationaalarchief.nl 

Voor u gelezen 
 
• Monumenten blok aan been gemeente  (augustus 2009 • RTL nieuws) 

 
Honderden gemeenten in Nederland hebben geen idee wat ze aan moeten met hun leegstaande Rijksmonumenten.  
 
Nieuwe bestemmingen 
Gemeenten kunnen geen nieuwe bestemmingen vinden voor de gebouwen. Dat is een groot probleem, want het 
onderhoud aan de gebouwen kost wel handen vol geld. Zo'n 900 monumentale gebouwen kwamen onlangs bij een 
inventarisatie naar boven. Allemaal gebouwen die leegstaan of waar leegstand dreigt. 
 
Moeilijk 
Het is moeilijk om een nieuwe bestemming te vinden voor een oud monument, omdat ze door hun monumentale status 
nauwelijks mogen worden veranderd. Aanpassen aan de eisen van de moderne tijd is er dus niet bij. Geslaagde 
voorbeelden zijn er wel volop. De eeuwenoude Dominicanenkerk in Maastricht bijvoorbeeld, waar nu een 
boekenwinkel in is gevestigd. Minder in het oog springend, maar daarom niet minder waardevol: Het Klooster 
Karmel in het Friese Drachten, dat in 1993 zijn nieuwe bestemming vond als congrescentrum. Het is zeker niet het 
enige congrescentrum in Nederland dat in een oud klooster zit. Ook relatief moderne monumenten vonden nieuwe 
bestemmingen. In de voormalige gereformeerde Pniëlkerk in Amsterdam kerk zit tegenwoordig een theater en een 
huisartsenpost. 
 
Duizend 
Mooie voorbeelden volop, maar desalniettemin zijn er dus nog steeds meer dan 900 monumentale gebouwen in 
Nederland, waar nog geen nieuwe bestemming voor is bedacht.  
 
• Minder monumenten in gemeente Waalwijk  (augustus 2009 • BN De Stem, editie Oosterhout). 

 
De Waalwijkse gemeenteraad heeft besloten het aantal gemeentelijke monumenten te verminderen van 284 tot 234 en 
de jaarlijkse subsidie voor het restaureren van de panden vast te stellen op in totaal 80.000 euro. Dat komt neer op 
ongeveer 340 euro per monument.  
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• Streekeigen groen op boerenerven in Gilze en Rijen (BN-De Stem augustus 2009). 

Het project 'Erven in het groen', waarmee de gemeente Gilze en Rijen sinds 2007 het buitengebied groener en 
aantrekkelijker wil maken, was afgelopen jaren zo'n succes dat ook dit jaar het project weer van start gaat.Tijdens het 
project huren Brabants Landschap en gemeente een hovenier in. Die komt bij de deelnemers langs en stelt samen met 
hen een beplantings- of inrichtingsplan op voor hun erf. De architect let daarbij vooral op 'streekeigen 
landschapselementen'. 
 

◦ CDA initiatief voor verkoop van "plattelandswoningen" 

CDA-Kamerlid Ruud van Heugten uit Helmond heeft een initiatiefnota over de verkoop van boerderijwoningen 
gepresenteerd. Nederland telt zo'n 5.000 onverkoopbare plattelandshuizen die leegstaan en in verval raken. Ze tasten 
daardoor het platteland aan. Het probleem ontstaat als een boer zijn bedrijf verkoopt, maar niet de woning op het erf. Zo'n 
huis blijft echter de status bedrijfswoning houden. Een bedrijfswoning mag wel gekocht, maar niet bewoond worden. Het 
gevolg is dat niemand het huis koopt. De status wijzigen naar burgerwoning is vrijwel onmogelijk, omdat er dan strengere 
milieueisen gelden die met een bedrijf in de buurt niet haalbaar zijn. Van Heugten komt daarom met een nieuw begrip: de 
plattelandswoning. Dat is een tussenvorm waar je wel mag wonen, maar waarvoor minder strenge milieueisen gelden.  

Oudste schepenboek getranscribeerd 

Lia Stadhouders stelt U op de hoogte van het feit dan sinds vorige maand het oudste schepenenboek van Loon op Zand, 
d.i. de periode van 1504 t/m 1535 is getranscribeerd.  
In totaal heeft zij in de laatste jaren zes van deze boeken vertaald. Hierdoor is 100 jaar over de historie van Loon op Zand 
beschikbaar. Deze boeken zijn opgenomen op de website van het Regionaal Archief te Tilburg, onder de zoekmachine: 
Nadere toegangen - Loon op Zand.  
Deze zijn voor iedereen op te zoeken, te lezen en ook te downloaden. Hieronder een overzicht van deze bestanden. 
 
Archief Schepenenbank Loon op Zand, Regionaal Archief te Tilburg. 
 
R 55 van 1504 t/m 1535 
R 56 van 1536 t/m 1546 
R 57 van 1547 t/m 1557 
R 58 van 1566 t/m 1578 
R 58 van 1597 t/m 1599 
R 59 van 1599 t/m 1601 

Beste geschiedenisliefhebber, (ingezonden mail van het Alledaags archief) 
  
De weblog Alledaags archief bestaat precies een jaar. Op 27 augustus 2008 publiceerde ik het eerste artikel waarmee ik 
een link legde tussen het actuele nieuws en een Nederlands archiefstuk. Inmiddels bedraagt het aantal artikelen 333 en 
is het aantal archiefstukken dat ik heb gerelateerd aan het nieuws een veelvoud daarvan. Opnieuw dank voor de reacties 
en (gelukkig ook) correcties. Daarom schrijf ik ten slotte Alledaags Archief: om te spreken, schrijven en praten over fraaie 
archiefstukken. 
 Wil je opnieuw of nog steeds genieten van fraaie Nederlandse archiefstukken en de verhalen die daaraan ten grondslag 
liggen, kijk dan opnieuw (maar misschien net als iedere dag) op www.alledaagsarchief.nl. 
  
Dank voor dit jaar, we gaan vol goede moed verder met het volgende jaar. 
 
Leden mutaties in de periode 26 mei tot en met hede n 
 
Leden die zijn overleden in de genoemde periode:           Opzegging lidmaatschap in de genoemde periode: 
 
• De heer G. van Lier     * De heer G. Preyde 
• De heer J. van Velzen     * De heer B. Szkudlarek 
• De heer H. Brabers     * De heer H. Huijbrechts (Eindhoven) 

 
Nieuweleden in de genoemde periode: 
 
• Mevrouw Mutzers van Dun 
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Bovendien hebben weer twee leden gemeld de informatie voortaan per e-mail te willen ontvangen. 
Schenkingen in de periode 26 mei tot en met heden. 
 
Erik Gelevert: 8 kleuren ansichtkaarten 
Emiel van Beers: artikel uit natuur en recreatiekrant wat Emiel geschreven heeft. 
Ad Schellen: Brochure “Loon op Zand 50 jaar vrij” 28 oktober 1994 bevrijdingsconcert. 
Mevr. Kuipers uit de Venloene: 3 kaarten van de uitgaven 600 jaar kerk. 1 ansichtkaart groeten uit Loon op Zand 
Piet Molenschot: 1 bosje varkenshaar 
Mevr. L. Baeten: Merklappen van haar moeder uit 1899. Handwerkjes van haar zelf en haar zussen gemaakt op de 
Kostschool in Oisterwijk. 
Riet Stevens: Leesboekje voor kinderen “Heldenmoed van een kind”, geschreven door een Zuster van Schijndel, en 
uitgegeven door het Missiehuis Kaatsheuvel. 
3 foto’s van de familie Baeten. 1 affiche van Indië-gangers uit Loon op Zand. 
Ineke Leijtens: Loonsche Courant, n.a.v. 50 jarig huwelijk van familie Piet en Mini van de Velden in 2009. 
Hans Timmermans (vorige eigenaar van de Gouden Laars) oude foto’s, menukaarten en rekeningen van diverse 
personen van de Gouden Laars. 
Lies Toorians: 228 bidprentjes en 12 devotie prentjes. 
Mevr. Van Dongen:200 bidprentjes en 25 rouwkaarten. 
Elly van Gestel:15 bidprentjes 
André van Son:60 bidprentjes en 20 prentjes van priesterwijdingen en jubileums. 
Van F. Verhilst gekregen: 1 Stofmeetlat (50 cm.) 1 schoenstrijkbout 1 distel ofwel steekmes om boomschors te 
verwijderen 
Van Miriam van Boekel: 
1 werkdoos voor Montessorionderwijs. 1 bakelieten letterdoos voor de eerste klas lagere school. 
John van der Ven: 3 prijzenbekers van de Vogelvriend-Loon op Zand en 2 clubbladen. 
 
Verschenen boeken 

 
Ter gelegenheid van het 225 jarig bestaan van het gilde Sint Ambrosius in Loon op Zand is in Juli 
een schitterende hardcover verschenen: Hoeden en Pluimen. 
 
De uitgave telt 231 pagina's en is een verhalenboek over de geschiedenis van het  
gilde St. Ambrosius uit Loon op Zand. 
 
Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. ISBN 978-90-9024124-1, maar ook rechtstreeks te 
bestellen bij het gilde. info@st-ambrosius.nl 
 
 
 

Geschiedenis en Archeologie magazine 
 
De uitgever van deze twee schitterende tijdschriften heeft ons een aantal exemplaren voor geïnteresseerden leden 
toegezonden. U kunt ze meenemen in de Refter als u belangstelling heeft.  
Voor een abonnement staan de gegevens in de tijdschriften. 
 
Tentoonstelling 65 jaar bevrijding van Brabant 
 
Op 28 oktober (de dag dat Brabant is bevrijd, starten in de gemeente Loon op zand, in samenwerking met de 
heemkundekring Ketsheuvel, op verschillende locaties een tentoonstelling van oorlogsmateriaal dat hier in Brabant is 
gebruikt. De officiële opening zal door de burgemeester worden verricht in zorgcentrum De Venloene in Loon op Zand. 
 
De overige locaties zijn: 
• De Werft – Kaatsheuvel 
• Bibliotheek – Kaatsheuvel 
• Bibliotheek – Loon op Zand 
• Restaurant 't Moaske – De Moer 

 
De tentoonstellingen zijn te bezichtigen tijdens de openstelling van de locaties  tot 28 november 2009. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicaties in de regionale media en omroep Brabant. 
 

 


