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Ledenmutaties in de periode 1 april tot 30 augustus  
 
Beëindiging lidmaatschap in de genoemde 
periode: 
 
Riet Leermakers 
Dhr. J.M van Gulik 

Als nieuw lid mogen wij verwelkomen: 
 
 
Joost van Loon 
 

 
 

Schenkingen in de periode 1 april tot 30 augustus 
 
Jack IJpelaar heeft een aantal foto's en bidprentjes 
geschonken. Riet v.d. Ven: Agfa fototoestel in leren 
etui, foto's van Lies Vromans- v.d. Ven. Maria 
Verstappen- den Otter: Rouwbrief van Joh. Jos 
Heuer en 2 foto's van Jan Heuer. Foto's van de 
familie Kemmeren. Een aantal foto's, geschonken 
door Johan van Opstal uit Tilburg over de familie 
Hornman. Leo Hamers: Oorkonde van 10-5-1990, 
betreft 40 jaar lidmaatschap van de Industriebond 
FNV, afdeling Loon op Zand. Jos Smulders: een 
doos met archeologische aardewerkvondsten. Er 
zouden scherven uit de bronstijd (3000-800 v. Chr.) 
en ijzertijd (800-500 v. Chr.) bij zijn , een enkele 
scherf uit de klokbekercultuur (2700-2100 v. Chr.) en 

crematieresten, in 1988 gevonden op het tracé van 
de huidige N261 en op de Kraanvense Heide. Lia v.d. 
Hurk: een asbak van Hotel Restaurant Brands. Frans 
v.d. Velden: Bidprentjes. Dhr. Hamers: Bidprentjes en 
rouwkaarten. Kees van den Dries: bidprentjes, een 
map met krantenknipsels en paspoorten. Anton 
Stalpers: Brochures van: plannen Bruisend 
Dorpshart, winkelhart Kaatsheuvel en de 
Kasteelweide van Loon op Zand. Dhr. Christ 
Wouters: Een oude kalender van 1985 en een 
ingelijste oorkonde van 600 jaar Loonse kerk. Mevr. 
Muller: Een aantal jaargangen Straet & Vaert een 
tiental boeken over Brabantse geschiedenis. 

 
Jaarprogramma 2011 

 
10 september : Open Monumentendag 
28 september : Algemene ledenvergadering 
08 oktober     : Dagexcursie naar Haastrecht en Oudewater 
09 november : Avond voor leden in de Kiosk 
23 november : Lezing in ServiceResidentie Molenwijck 
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Lezingen 

• Op 9 november geeft Hans Steur een lezing met als onderwerp: Fossielen, een diepgravende hobby. 

Aanvang: 19.30 uur, lokatie: Café- Brasserie de Kiosk.  

• Op 23 november presenteert Han van Eeden in ServiceResidentie Molenwijck zijn lezing: 

LODEWIJK NAPOLEON EN HET KONINKRIJK HOLLAND  
  

Tijdens deze lezing  staat de boeiende periode 1806-1810 en de rol van koning Lodewijk Napoleon 
centraal. Tijdens de lezing komen onder andere aan de orde: 
 

- Wie was koning Lodewijk Napoleon? 
- Lodewijk Napoleon als polderaar en wegbereider van de Oranjes. 
- Wie was Hortense de Beauharnais, de eerste koningin van Holland? 
- Het Koninkrijk Holland: politiek, infrastructuur, sociaal-economisch, militair, religieus,  

gezondheidszorg; 
- Teruggave van de voormalige parochiekerken aan de katholieken; 
- Lodewijkskerkjes; 
- Lodewijk Napoleon op reis door Brabant; 
- Brabant in 1809: gezondheid, infrastructuur, kerkelijk, gezondheidszorg. 

LET OP: wij wijzen u op de afwijkende aanvangstijd, deze is 20.0 0 uur. 

 

Oproep 

De heemkundekring Dongen heeft in verband met 
de voorgenomen sloop van een oude Vlaamse 
schuur het initiatief genomen om deze, toen behoud 
ter plaatse niet mogelijk bleek, door demontage 
voor de ondergang te behoeden. De schuur is 
inmiddels gedocumenteerd en opgeslagen. 
Momenteel wordt gewerkt aan herplaatsing binnen 
de gemeente Dongen. Onderhandelingen met 
eigenaren en gemeente over een geschikte locatie 
zijn in volle gang. Herbouw zal grotendeels met 

vrijwilligers tot stand komen. Om kennis te nemen 
van de oude bouwtechnieken en deze ook 
daadwerkelijk zelf te ervaren zijn we op zoek naar 
een zogenaamde kraanzaag waarmee bomen over 
de lengte konden worden gezaagd. Wellicht bevindt 
er zich een dergelijke zaag binnen uw collectie die 
we hiervoor zouden mogen gebruiken. De zaag zal 
hiervoor wellicht door ons moeten worden geslepen 
of gerepareerd. 

 

Een afbeelding van een kraanzaag: De zaag heeft tenminste een lengte van 1,5 m en heeft aan een zijde een 
vast handvat dat haaks op de zaag staat. Het handvat aan de andere zijde is demontabel. 

 

Weet u iemand die onze heemkundige collega's in Dongen van dienst kan zijn, meldt u dit aan het 
secretariaat. secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl   



 

Voor u gelezen in de media 
 
Veel monumentale kerkorgels in gevaar Bron: De Gelderlander 25 augustus 2011  

 
Omdat veel kerken op vrij korte termijn met sluiting 
worden bedreigd, vreest cultuurbeschermer Jan 
Reijnen voor het voortbestaan van monumentale 
kerkorgels. Hij wil een Orgelkring Maas en Waal 

oprichten om de teloorgang van tientallen unieke 
instrumenten te voorkomen. In het Land van Maas 
en Waal zijn nogal wat unieke orgels te vinden.

 
Halbe Zijlstra brengt werkbezoek aan Slot Loevestein Bron: Brabants Dagblad 23 augustus 2011  

 
Staatssecretaris Halbe Zijlstra van cultuur heeft 
maandagmiddag een werkbezoek gebracht aan 
Slot Loevestein. Het was voor het eerst dat hij de 
historische vesting bezocht. Zijlstra liet zich door 
directeur Ien Stijns informeren over de 

toekomstplannen van Loevestein. Het ministerie 
heeft daarvoor al geld toegezegd en daarop wordt 
niet bezuinigd. Zijlstra is positief over de manier 
waarop in de vesting Loevestein het cultureel 
erfgoed levend wordt gehouden. 

 
Open Monumentendag Bron: Erfgoedstem 22 augustus 2011 
 
Op zaterdag 10 en zondag 11 september is het 
weer Open Monumentendag. Het thema van deze 
25e Open Monumentendag is Nieuw gebruik - Oud 
gebouw en gaat over herbestemming. Na ruim tien 
jaar opent zaterdag 10 september de voormalige 
Provinciale Griffie weer haar deuren. De Griffie is 
sinds kort onderdeel van het Museumkwartier 
's-Hertogenbosch, dat momenteel wordt 
gerealiseerd rond het Noord-Brabants Museum. 
Daarnaast zijn het Provinciaal Depot 

Bodemvondsten en Erfgoed Brabant er gevestigd 
en volgt het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch op 
korte termijn. Het gebouw, dat dateert uit eind 19e 
eeuw (neogotiek), geeft toegang tot de voormalige 
Statenzaal (voorheen kerk van het 
Jezuïetenklooster) en de voormalige vergaderzaal 
van het College van Gedeputeerde Staten. De 
overwelfde hal met gepolychromeerde tegels is 
zeer bezienswaardig en in oude luister hersteld. 

 
Topmonument definitief van sloop gered Bron: Nieuws.nl 10 augustus 2011  

 
De Sint Jozefkerk in Kaatsheuvel is definitief van de 
sloop gered. De Raad van State heeft het beroep 
afgewezen van de parochie Kaatsheuvel, die de 
kerk wilde afbreken. Monumentale kerk gered van 
sloop De Brabantse parochie was het oneens met 

de beslissing van de rechtbank in Breda. Die 
oordeelde vorig jaar dat de kerk moest worden 
aangewezen als topmonument, omdat het een 
‘ijkwaarde’ heeft in de ‘Nederlandse 
stedenbouwgeschiedenis’.

 

Nieuws van de werkgroep onderwijs 

Heel Brabant was met vakantie, uitgezonderd onze 
zeer begane leden van de werkgroep onderwijs. De 
groep (bestaande uit: Willemijn Naaijkens, 
Willemien van Gorkom en Maria Verstappen- den 
Otter hadden als taak antwoord te geven op een 
vragenlijst van Erfgoed Brabant, betreffende de 
leskist Jet en Jan. Het verhaal beschrijft het leven 
van twee kinderen uit een doorsnee arm gezin in 
Loon op Zand, in het jaar 1910. Zij zijn ondersteund 
door enkele leden van onze kring die veel 

ontbrekende antwoorden op de vragen hebben 
gegeven. 
 
Het bestuur heeft haar waardering uitgesproken 
over de hoge kwaliteit van het eindproduct. De 
leskist is klaar en zal als eerste worden ingezet in 
basisschool de Touwladder. Hier zal door de beide 
heemkundekringen publiciteit aan worden gegeven 
in de media.  

 

Basiscursus stamboomonderzoek 

De Open Universiteit (OU) heeft met het Centraal 
Bureau voor Genealogie (CBG) een basiscursus 
stamboomonderzoek ontwikkeld voor thuisstudie. 
Stamboomonderzoek is een populaire vorm van 
historisch onderzoek als vrijetijdsbesteding. Deze 

cursus op havo/vwo-niveau helpt onderzoekers op 
weg die aan de slag willen met de geschiedenis van 
een familie. De cursus kan gratis worden 
gedownload van de website van de OU: www.ou.nl; 
zie onder gratis cursussen cultuurwetenschappen.



 

 

Excursie zaterdag 8 oktober naar Haastrecht en Oude water. 
 
 

 

 
Aan de (gezins-)leden van heemkundekring “Loon op ’t Sandt” 
 
 
Op zaterdag 8 oktober a.s. hebben wij voor u een dagexcursie 
georganiseerd naar Haastrecht en Oudewater. 
 
 
Via de figuur van Paulus van Haastrecht, die vanaf 1383 het Witte 
Kasteel in Loon op Zand bewoonde, zijn wij in contact gekomen met de 
heemkundekring of zoals het daar heet: de Historische Vereniging van 
Haastrecht. Samen met hen hebben wij een interessant programma 
samengesteld, dat in grote lijnen er als volgt uitziet: 
 

 
09.00 uur Vertrek met de bus vanuit Loon op Zand 
10.45 uur Aankomst in Haastrecht: koffie met gebak 
11.15 uur Dhr. Rob Anders spreekt over “Paulus van Haastrecht” 
12.00 uur Rondleiding in de historische kerk van Haastrecht 
12.45 uur Lunch 
14.00 uur Vertrek naar Oudewater 
14.30 uur Bezoek aan de Heksenwaag 
15.30 uur Theepauze in Restaurant Abrona te Oudewater 
16.15 uur Vertrek met de bus naar Loon op Zand 
17.30 uur Aankomst in Loon op Zand 

 
U ziet, dat dit een heel interessante en gezellige dag kan worden waarvoor wij U als lid van de heemkundekring 
graag uitnodigen.  
 
De onkosten zijn € 50,- per persoon, inclusief koffie met gebak, lunch, buskosten en entrees.  
 
U kunt zich opgeven uiterlijk 10 september  a.s. door onderstaande strook in te vullen en deze met het geld in 
een envelop te deponeren in de brievenbus van het secretariaat: Van Grevenbrouckstraat 38. 
 
Er kunnen maximaal 40 leden mee. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
 
 
 
Loon op Zand, 29 augustus 2011 
 
Het bestuur van heemkundekring “Loon op ’t Sandt” 
 
 
 
� 
 
 
 
Naam …………………………………........(lid)   Adres………………………………………….. 
 
Naam …………………………..................(gezinslid) 
 
Wil(len) meedoen aan de excursie van de heemkundekring op 8 oktober 2011 naar Haastrecht en Oudewater 
en voegt(en) het deelnemersgeld hierbij. 
 
 
 
Handtekening(en) ……………………………………. 


