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Ledenmutaties in de periode 15 december tot en met heden 
 
Beëindiging lidmaatschap in de genoemde periode: 
 
Geurt Bachus (verhuisd) 
Truus Weber de Leijer (overleden) 
 
Schenkingen in de periode 15 december  tot en met h eden 
 
Jan Merkx: 2 foto's van leerlooierij Schenkels waarop o.a. Ad Schellen staat en 1 krantenknipsel van 
Juliana/Bernhard, Ad Schellen:196 bidprentjes en een oorkonde van een huiszegening, Jan Huijbregts: Archief 
1981-1983 van cultureel centrum De Hoorn. Nelly Heuer- Rolberg: een aantal oude foto's, die door de 
fotowerkgroep onderzocht gaan worden.Jan van Rijswijk Epson Perfection Photo 1660 scanner  
Hetty Uijtdewilligen: Rol decoratiepapier, gebruikt om rand van begraafkisten af te werken.  Annie van Boxtel- 
Damen: 350 bidprentjes Kees Wolfs: bidprentjes Harrie Brabers: bidprentjes Ann van Lier: laken met monogram, 1 
theedoek ongeveer 82 jaar, 2 stukjes kant van een poffer, handwerkje van Lucie Wagenmakers en 1 randje voor 
linnengoed. Dhr Jansen: 19 jaargangen Straet & Vaert en diversen boekwerkjes van Loon op Zand. Johan van 
Opstal: foto’s van Qurinus Hornman en familie. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsflitsen is een periodiek van de heemkundekring Loon op ’t Sandt.            Verschijnt 6 keer per jaar 
Correspondentieadres redactie: Van Grevenbrouckstraat 38, 5175AV Loon op Zand.   Tel   06-44416825  
e-mail: sececretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl             Jaargang 04. Nr.02 
 

Op dit moment zijn er nog 5 voordeelpakketten besch ikbaar met vijf jaargangen voor de prijs van € 30,- 
Het bestaat uit de jaargangen 1995, 2000, 2002, 200 3 en 2004. 
U kunt deze afhalen op het secretariaat.  



Lezing 30 maart 2011 voor leden in De Kiosk (aanvan g 19.30 uur). 
 

Op 30 maart hebben wij Ad van Gool bereid gevonden voor onze leden een lezing te 
presenteren. De titel luidt: Van billen en kruien. 
 
Waarom hebben windmolens vier wieken? Hoe oud zijn molens eigenlijk? Waar komen 
ze vandaan? Welke soorten molens zijn er? Waarom zijn windmolens ze kwetsbaar? 
Hoeveel molens telt Nederland nog? Hoe word je vrijwillig molenaar? Waarom had een 
molenaar vroeger een slechte naam? Welke uitdrukkingen in onze taal komen er uit de 
molenwereld? Wie kent de klucht van de meulenaar?  
 
In veel dorpen werd lang het silhouet bepaald door de molen en de kerk.  
Ad van Gool (1948) uit Hilvarenbeek, zoon van een mulder, bezocht een aantal 
overgebleven windmolens in Brabant. Begin 2008 verscheen zijn boek Van billen en 
kruien waarin hij een aantal windmolens uit Brabant uitgebreid beschrijft.  

 
Op basis van de opgebouwde kennis heeft de auteur een boeiende lezing samengesteld die ondersteund wordt 
door een PowerPoint presentatie met prachtige hedendaags én historisch fotomateriaal.   
 
Vele aspecten van de Brabantse windmolen komen in zijn gevarieerde lezing aan de orde zoals: 
 
� Het ontstaan van molens 
� De diverse molentypen 
� Molenaarsliederen 
� De uiterlijke kenmerken van de molen 
� Het maalproces 
� De molenaar in de middeleeuwen 
� Typische molenaarsuitdrukkingen 
� Molenaarsgedichten 
� Legenden, kluchten en spookverhalen 
� De patroonheilige Sint Victor 

 
Ad van Gool is van huis uit leraar en freelance publicist. Hij  publiceerde meerdere boeken waaronder Typisch 
Biks, In vogelvlucht, Ooggetuigen van de bevrijding, Met loeiende sirene, Hartzeer en Mijn harttransplantatie.  
 
Lezing 20 april ServiceResidentie Molenwijck. (aanv ang 19.30 uur)    
 
Piet den Otter verzorgt voor ons op 30 maart een lezing genaamd; 
 

Klapzaand en haajkneuters in Loon op Zand omstreeks 1832. 
 

Piet den Otter, geboren (1952) in Loon op Zand, studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
Momenteel is hij werkzaam als hoofd informatie en kennis bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. 
 
Toelichting:   
 
Hoe zien het landschap en de bebouwing van Loon op Zand er omstreeks 1832 uit ? Wat weten we over de 
bezittingen en economische activiteiten van de bewoners ? Hoe liepen toen de wegen ? Wie waren de eigenaren 
van de grond en hoe was het grondgebruik? Welke veld- en buurtnamen waren toen in zwang? 
Waren er al leerlooiers actief? Waar stonden precies de molens? Deze en vergelijkbare vragen kunnen 
beantwoord worden door de kaarten en registers van het kadaster van 1832 met de computer te bewerken. 
 
Aldus is het mogelijk een beeld te schetsen van Loon op Zand aan de vooravond van de grootschalige 
ontginningen van de heidevelden en de aanplant van mastbos, vóór de aanleg van de moderne infrastructuur en 
woonwijken, vóór de modernisering van de agrarische sector. 
Loon op Zand is dan nog dun bevolkt en relatief leeg. De boerderijen en gehuchten vormen als het ware eilanden 
te midden van onafzienbare heidevelden en zandverstuivingen. Naast de geschiedenis van het landschap en de 
ruimtelijke ordening krijgen we ook zicht op de mensen die hier rond 1832 leefden, hun bezittingen en hun karige 
bestaan. Samengevat een boeiend verhaal voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ons 
kerkdorp en meer wil weten. 



 
Aanvulling Jaarprogramma 2011 
 
Enkele data waren bij het tot stand komen van de eerste Nieuwsflitsen van dit jaar nog niet bekend. 
Twee hiervan hebben wij ingevuld. 
 
• 29 juni dorpswandeling voor leden van heemkundekring De Ketsheuvel. 
• 23 november lezing ServiceResidentie Molenwijck door Hans van Eden  

LODEWIJK NAPOLEON EN HET KONINKRIJK HOLLAND  
 

Oproep  
 
De werkgroep Fotodocumentatie heeft bijgaande foto ontvangen, maar weet niet wie de 
geportretteerde persoon is.  
 
Als u dat wél weet, wilt u dat de naam dan aan ons doorgeven (06-44416825) of mailen 
naar secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl 
 

 

 

Brabants Heemdagen 2011 (mededeling van Brabants Heem en de heemkundekring Uden) 

 “Uden, ook in het land van Ravenstein” 

De heemkundekring Uden en Brabants Heem nodigen u van harte uit deel te nemen  aan de 63-ste uitvoering van 
de jaarlijkse Brabants Heemdagen welke dit jaar georganiseerd worden in Uden op: donderdag 4 en vrijdag 5 
augustus 2011  

Uden, vroeger gelegen aan de rand van De Peel in het Land van Ravenstein en tot de Franse tijd als het ware een 
Duitse enclave in Nederland, heeft door deze uitzonderlijke positie een rijke historie. Godsdienstvrijheid, waardoor 
kloosters zich er vestigden, een bodemgesteldheid waardoor een bloeiende kersenteelt tot stand kwam, maar ook 
het grote Belgische vluchtelingenkamp in de Eerste Wereldoorlog en het ontstaan van het Vliegveld Volkel in de 
Tweede Wereldoorlog zijn hiervan voorbeelden. 

Met expositiepunten en bezoeken, zoals bijvoorbeeld aan de traditiekamer op de Vliegbasis Volkel willen wij u hier 
meer vertrouwd mee maken. In verband met het bezoek aan de vliegbasis is het van belang dat u een 
identificatiebewijs bij u heeft. Tijdens een fietstocht kunt u genieten van de mooie natuur die nog steeds, ondanks 
de industrialisatie, in de directe nabijheid van Uden te vinden is. Denk hierbij aan de Bedafse bergen, de 
waterplassen van de Kleuter, maar ook aan de fietsroute “de Slingerpad”. Alsof dat al niet genoeg is  willen wij 
tijdens deze dagen met u ook een bezoek brengen aan onze oude “hoofdstad” Ravenstein. Met de bus daar naar 
toe gebracht, willen onze collega’s van de heemkundekring Ravenstein , u het wondermooie stadje aan de Maas 
tonen. 

Voor het complete programma en aanmelding van deze dagen verwijzen wij u naar de website van de 
organiserende kring www.heemkundekringuden.nl of de website van Brabants Heem www.brabantsheem.nl  Ook 
het secretariaat van onze kring beschikt over aanmeldingsformulieren en het programma. De deelnamekosten 
bedragen € 85,- per deelnemer. De  extra kosten voor de huur van fiets(en) dienen gelijktijdig met het inschrijfgeld 
te worden voldaan. De consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij dit anders wordt vermeld. 

Wij hebben dit jaar in het programma geen ruimte opgenomen voor optredens van individuele deelnemers. Het 
inschrijfformulier dient, volledig ingevuld, uiterlijk 31 mei 2011,  in het bezit te zijn van het secretariaat van 
heemkundekring Uden. Het inschrijfbedrag dient vóór 15 juni te zijn overgemaakt. We laten maximaal 120 
deelnemers toe en de volgorde van binnenkomst is in deze bepalend Contactpersoon Has Hendriks tel 0413 
269312  e/mail secretaris@heemkundekringuden 

 



Verzoek om hulp bij genealogisch onderzoek familie Papenhove. 

Anton van Papenhoven uit Sprang Capelle stuurde een mail naar het secretariaat met de volgende inhoud; 
 
Ik heb een vraag en wel of er in jullie vereniging mensen zijn die aan stamboomonderzoek doen maar dan ook 
voor derden? 
Ik zelf Anton Papenhoven, ben geboren in Sprang Capelle en mijn vader in Waalwijk. 
De naam Papenhoven komt, buiten mijzelf en twee kinderen,  in deze omgeving nagenoeg niet voor, wel in 
omgeving  Eindhoven, Nijmegen en Den Haag, maar ook niet veel. 
Jaren geleden heeft iemand eens gekeken in het gemeentearchief van Waalwijk en daar was de naam 
Papenhoven in een rechte lijn terug te volgen naar de eerste Papenhoven die vanuit Den Haag naar Waalwijk 
gekomen was.   
Hier zou een mooi begin te maken zijn voor het onderzoek. 
Als iemand interesse heeft om dit uit te zoeken, ben ik bereid tegen een passelijke vergoeding afspraken te maken.  
  
 U  kunt u rechtstreeks met Anton Papenhoven contact opnemen. Anton Papenhovena.papenhoven@home.nl 
 
Collectie Toon Ververs in handen van STERK (Bron:Brabants Dagblad 23 februari)  

De zeldzame verzameling van Toon Ververs over het Kaatsheuvelse verleden is gisteravond door wethouder Wim 
Aussems van de gemeente Loon op Zand officieel overhandigd aan Stichting Erfgoed Kaatsheuvel (STERK). De 
collectie, bestaande uit 7855 foto’s, 38 dozen en zes kisten met materiaal van vroeger, zal door Heemkundekring 
De Ketsheuvel gedigitaliseerd worden en beschikbaar worden gesteld aan de bevolking van Loon op Zand. 
Ververs, die in maart 2008 overleed, heeft er zestien jaar over gedaan om de grote schat aan foto’s, 
gemeenteverslagen en een oorlogsantiquariaat met daarin ook materialen uit Engeland te verzamelen. Alles is 
voorzien van het stempel ‘ Toon Ververs Kaatsheuvel Stol Zaand’. Wethouder Aussems die bij leven al met 
Ververs gesproken heeft over het bewaren van het erfgoed en na zijn overlijden met de weduwe overleg heeft 
gehad over het materiaal, prees de weduwe van Ververs, Helma Kamp, en Marry de Wijs-Van der Schoot voor het 
vele werk dat ze verzet hebben om alles te nummeren en te archiveren. „Er is precies beschreven waar de foto’s 
zijn genomen, de omstandigheden waaronder en de datum”, vertelt Kamp. Volgens de weduwe kost het de 
heemkundekring jaren om alles te digitaliseren. „Toon hield van de Kaatsheuvelse mensen en zijn werk is nu in 
goede handen. Ik wens u er veel succes mee”. De heemkundekring gaat nu met een speciaal computerprogramma 
alles archiveren en digitaliseren. Daarna wordt het tentoongesteld en gepubliceerd.  

Toelichting op het artikel van lederfabriek Wagemak ers in Straet en Vaert nr.30 (2010) 
 
In het verhaal van Jan Vera en Jan van Iersel in Straet & Vaert 2010 over Lederfabriek Wagemakers kwam ter 
sprake dat de looierij van Harrie Wagemakers na de bevrijding van Loon op Zand van 5 november 1944 tot 19 mei 
1945 als noodkerk dienst heeft gedaan. Gedurende die periode van 194 dagen heeft daar een aantal doop-, 
huwelijk- en overlijdensdiensten plaatsgevonden, die door Harrie Wagemakers in zijn dagboek zijn genoteerd. 
Gezien het grote aantal heeft de redactie besloten deze niet allemaal in het jaarboek zelf op te nemen, maar op de 
website van de heemkundekring Loon op 't Sandt te zetten. Nadien bleek dat deze lijst in het dagboek niet 
compleet was en is deze in z'n geheel door Erik Gelevert aan de hand van het kerkarchief gecontroleerd en waar 
nodig gecorrigeerd en aangevuld. Inmiddels is de lijst voor zover het de dopen en begrafenisdiensten betreft op de 
website verschenen: zie 'Artikel Noodkerk' onder 'Uitgaven'. De huwelijksgegevens worden op dit moment nog 
nader onderzocht en zullen binnenkort hieraan worden toegevoegd. 
 
Rijksmonument ook gemeentelijk monument? 
 
Het is wel degelijk mogelijk om de kerken die nu geheel of gedeeltelijk rijksmonument zijn, ook als gemeentelijk 
monument te erkennen. Dat stelt Michiel Valkenburcht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
 
In de Erfgoedstem van 14 febr. 2011, lazen wij, dat “de parochiebesturen van de katholieke kerken in de gemeente 
Druten aan deze Rijksdienst deze vraag gesteld hadden.  
De gemeente Druten beweerde namelijk dat de kerken die al vanwege een bijzonder beeld of ander detail van 
rijkswege geheel of gedeeltelijk beschermd zijn, niet ook een gemeentelijk monument kunnen worden. Dat kan dus 
wel, er staat niets in de Monumentenwet dat daar een stokje voor steekt. Het blijft dus mogelijk bij de jaarlijkse 
begrotingsbehandeling om subsidieverzoeken van bovengenoemde kerken te honoreren. B en W van de 
gemeente Druten wilden geen geld meer geven voor restauraties.” De kerkbesturen in onze gemeente Loon op 
Zand zitten met soortgelijke problemen. Vandaar dat dit bericht ook in onze gemeente meer bekendheid dient te 
krijgen. 
 



Duinfeest op 15 mei 2011 
 
Verschillende culturen vieren in mei het lentefeest Hidrellez ook wel Aya Yorgi of St. Georges dag genoemd. 
Bomen spelen deze dag een grote rol: in allerlei culturen zijn we bekend met oude gebruiken, zoals lapjesbomen 
die genezing en geluk brengen. 
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen viert de lente met het zogenoemde Duinfeest. Tijdens dit feest is 
er een informatiemarkt over natuur, kunnen er verschillende hapjes geproefd worden, worden Nederlandse en 
Turkse handwerken getoond etc. Duingidsen geven excursies over bomen, kruiden, dieren, weer en wind in de 
duinen. Voor kinderen zijn er allerlei activiteiten. Muziek, zang en dans, hapjes en drankjes van verschillende 
culturen ontbreken hierbij niet. 
Ook onze heemkundekring zal met een aantal activiteiten in een stand aanwezig zijn. 
Wij zoeken naar vrijwilligers onder onze leden om de stand op die dag te bemannen. Het is voor u een kans om de 
bezoekers te laten weten waar de heemkundekring in Loon op Zand mee bezig is. Laat het secretariaat even 
weten dat u bereid bent ons te helpen. (06-44416825 of secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl) 
  
Nieuw verschenen boek; VERHALEN VAN BRABANT       
           
Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken  

Jan van Oudheusden, met een voorwoord van prof.dr. Arnoud-Jan Bijsterveld 
 
 De ontdekking van het prehistorische vorstengraf bij Oss, de komst van de Angelsaksische monnik Willibrord (die 
later de eretitel apostel van Brabant kreeg), maar ook de geschiedenis van het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 
in ’s-Hertogenbosch en industrialisatie van Eindhoven omstreeks 1900. Provinciaal historicus Jan van Oudheusden 
verzamelde voor zijn nieuwe boek deze en andere kleine en grote Verhalen van Brabant. Het boek beschrijft 
historische personen en gebeurtenissen die bepalend waren voor de Brabantse geschiedenis en identiteit.  
Jan van Oudheusden heeft gekozen voor een opbouw in tien tijdvakken. Het eerste tijdvak beschrijft de tijd van 
jagers en boeren, het tweede tijdvak die van Romeinen en Germanen, het derde de tijd van ridders en monniken 
en ga zo maar door. Hij heeft de tijdvakken toegeschreven naar de Brabantse situatie. Verhalen van Brabant is 
daarmee een echte canon van Noord-Brabant geworden. Het resultaat is een prachtig boek voor iedereen die iets 
met de geschiedenis van de provincie heeft.  
Speciaal voor dit boek doorkruiste de bekende fotograaf Marc Bolsius de provincie. Zijn foto’s vormen de visuele 
rode lijn door het boek. De markt in Geertruidenberg, de Grote Kerk in Breda, het Pieter Vreedeplein in Tilburg, het 
Noord-Brabants Museum in ’s-Hertogenbosch en het kasteel van Helmond: het zijn enkele plaatsen die getuigen 
van een markant verleden.  
In Verhalen van Brabant wordt het erfgoed beschreven door provinciaal historicus Jan van Oudheusden. Het boek 
is op 24 februari door Uitgeverij Waanders in de Grote Kerk van Breda gepresenteerd aan gedeputeerde van 
cultuur Brigite van Haaften. 
 
Lokale tradities en gebruiken 
 
Voor degene die niet aanwezig konden zijn op de ledenvergadering van 9 februari j.l, geven wij onderstaande 
belangrijke mededeling die ons bereikte van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. 
 
De Heemkundekring vraagt u medewerking bij het inventariseren van immaterieel erfgoed in Nederland. Hieronder 
wordt verstaan alle lokale tradities en rituelen uit Loon op Zand die wij waardevol vinden en niet verloren mogen 
gaan. (bijvoorbeeld ringrijden in Zeeland, Sunderklaas op Ameland of de nieuwjaarskoek in Tilburg). 
 
Wilt u ons helpen en doorgeven wat volgens u het immaterieel erfgoed is in Loon op Zand en De Moer. 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl of telefonisch 06-44416825. 
 
Als u iets belangrijks weet uit Kaatsheuvel kan dit gemeld worden bij het secretariaat ven de  heemkundekring de 
Ketsheuvel jan.vanbest@home.nl 
 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur verwerkt onze inbreng in een boek dat in 2012 verschijnt. 
Het boek kan door leden met korting worden aangeboden. Wij houden u op de hoogte. 
 
De volgende Nieuwsflitsen verschijnt 1 juli 2011 
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