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De	Wetering	is	vanwege	vakantie	gesloten	in	week	28-29-30	en	31.
De	werkgroepen	liggen	dus	ook	stil	van	27	juni	tot	5	augustus	2012.

De	algemene	ledenvergadering	van	12	september	is	2	weken	opgeschoven	
naar	26	september	a.s.	om	19.30	uur	in	Café-Brasserie	De	Kiosk.

Uw	aandacht	voor	de	dagexcursie	op	10	oktober!	Lees	verder	op	blz.	3.

De Cultuurhistorische waardenkaart

Sinds	ruim	twee	jaar	is	onze	heemkundekring	be-
trokken	bij	de	totstandkoming	van	een	Cultuurhis-
torische	Waardenkaart	 (CHW)	 voor	 de	gemeente	
Loon	 op	 Zand.	 Dat	 is	 een	 kaart	 waarop	 alle	 ar-
cheologische	 en	 cultuurhistorische	 waarden	 op	
aangetekend	zijn,	zoals:	archeologische	vindplaat-
sen,	monumentale	gebouwen	of	 restanten	ervan,	
landschapselementen,	waterlopen	en	bomen	enz.	
In	een	 toelichting	worden	deze	elementen	verder	
toegelicht.	De	bedoeling	 is,	dat	de	gemeente	met	
deze	CHW	rekening	gaat	houden	bij	de	vaststelling	
van	bestemmingsplannen.	
Omdat	de	gemeente	Loon	op	Zand	zo'n	CHW	nog	
niet	had,	heeft	de	provincie	(Stichting	Behoud	Mo-
numenten	Brabant)	het	initiatief	genomen	om	als-
nog	deze	kaart	samen	te	stellen.	Er	zijn	veel	ver-
wikkelingen	geweest	rond	samenstelling	van	kaart	
en	toelichting.	Begin	juni	kwam	de	definitieve	ver-
sie	op	tafel,	aan	de	inhoud	waaraan	wij	als	heem-
kundekring	zo	goed	en	zo	kwaad	als	het	ging	een	
essentiële	 bijdrage	 hebben	 geleverd	 met	 name	
voor	 wat	 betreft	 de	 inventarisatie	 van	monumen-
tale	elementen	in	de	kerkdorpen	Loon	op	Zand	en	
De	Moer.

De	Monumentencommissie	 liet	 op	 donderdag	 21	
juni	zijn	licht	over	het	resultaat	schijnen	en	was	met	
de	beide	heemkundekringen	niet	enthousiast	over	
het	 cultuurhistorisch	 gedeelte	 van	 de	 waarden-
kaart	en	heeft	aan	de	gemeente	geadviseerd	om	
de	kaart	opnieuw	te	laten	samenstellen.
Het	is	immers	voor	de	toekomst	van	het	monumen-
tenbeleid	 in	onze	gemeente	van	wezenlijk	belang	
dat	er	een	goede	CHW	is.
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Wie kent dit stuk gereedschap?
In	een	doos	oud	gereedschap	die	aan	onze	kring	is	geschonken	troffen	wij	twee	onderdelen	aan,	waarvan	niet	
bekend	is	waarvoor	deze	zijn	gebruikt.
Er	 kwamen	 suggesties	 dat	 het	 onderdelen	uit	 een	weefmachine	 kunnen	 zijn	maar	 ook	 voorwerpen	uit	 de	
schoenindustrie.
Wie	herkent	de	onderdelen?	Uw	reactie	kunt	u	melden	aan	de	secretaris	van	onze	kring.	

Curieus of waardevol?
Twee	 jaar	 geleden	 hebben	wij	 bij	 een	 schenking	
een	aantal	sportmedailles	gekregen	die	afkomstig	
waren	van	handbalwedstrijden	en	van	de	wandel-
sport.	Bij	de	inventarisatie	van	deze	medailles	on-
langs	troffen	wij	een	bijzonder	onderscheidingste-
ken	aan,	dat	op	het	eerste	gezicht	niets	met	sport	
te	maken	heeft.	Bij	nader	onderzoek	bleek	het	 te	
gaan	om	een	eremedaille	die	verbonden	is	aan	de	
“Royal	Victorian	Order”	ofwel	de	Koninklijke	Orde	
van	Victoria.

De	 Koninklijke	 Orde	 van	 Victoria	 (Engels:”Royal	
Victorian	Order”)	werd	op	21	april	 1896	door	Ko-
ningin	 Victoria	 van	 het	 Verenigd	 Koninkrijk	 inge-
steld	 als	 huisorde.	De	Britse	 regering	 heeft	 geen	
zeggenschap	over	de	orde	die	wordt	verleend	voor	
“persoonlijke	 diensten	 aan	 de	 koning”.	 De	 orde	
speelt	een	rol	bij	het	belonen	van	de	medewerkers	
van	de	koninklijke	huishouding	en	de	hofhouding.	
De	orde	kent	vijf	graden:	Ridder	Grootkruis,	Ridder	
Commandeur,	Commandeur,	Lid	der	Vierde	Klasse	
of	“Lieutenant”,	Lid	der	Vijfde	Klasse.

Aan	de	orde	zijn	ook	drie	medailles,	in	brons,	zilver	
en	goud	verbonden.
Het	kruis	is	een	gouden,	wit	geëmailleerd	kruis	met	
acht	punten	 In	het	midden	 is	een	 rood	medaillon	
geplaatst	met	het	gouden	monogram	van	Victoria	

als	 Koningin	 van	 het	 Verenigd	Koninkrijk	 en	Kei-
zerin	van	India.	Om	het	medaillon	is	een	met	een	
gouden	keizerlijke	kroon	met	rode	voering	gedekte	
blauwe	 band	 met	 de	 gouden	 letters	 “VICTORIA”	
gehangen.
Het	exemplaar,	waarvan	overigens	het	draaglint	is	
verdwenen,	is	waarschijnlijk	de	laagste	graad:	een	
eremedaille.
De	vraag	is:	heeft	 iemand	uit	Loon	op	Zand	deze	
onderscheiding	 gekregen?	Zo	 ja,	 dan	 hoort	 deze	
medaille	in	onze	verzameling	thuis.	Maar	over	wie	
gaat	het	dan?	Het	zou	een	interessant	verhaal	kun-
nen	zijn	over	een	Loonse	inwoner,	die	bij	koningin	
Victoria	hoog	in	de	kast	lag!
Zolang	wij	dit	niet	weten,	bewaren	wij	het	kleinood	
in	de	afdeling	Curiosa!

Duinfeest 6 mei 2012

Op	zondag	6	mei	vierde	het	Nationaal	Park	Loonse	
en	Drunense	Duinen	het	 tweede	lustrum	en	werd	
er	 een	 grote	manifestatie	 gehouden	 in	 de	 omge-
ving	 van	 Restaurant	 Bosch	 en	 Duin.	 Er	 vonden	
diverse	activiteiten	plaats	 in	de	sfeer	van	Natuur-
bescherming	en	Recreatie.	Onze	heemkundekring	
was	vertegenwoordigd	met	een	stand,	waarin	Lau-
ran	Toorians	uitleg	gaf	 over	de	geschiedenis	 van	
het	wegennet	in	en	rond	de	Duinen.		
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Excursie 10 oktober: Op verken-
ning door Oosterhout

Op	10	oktober	gaan	we	op	verkenning	door	Oos-
terhout.	We	vertrekken,	carpoolend,	om	09.15	uur	
vanaf	De	Wetering.

We	 beginnen	 met	 een	 kopje	 koffie	 met	 gebak.	
Daarna	 leren	we	Oosterhout	 echt	 kennen	 tijdens	
een	anderhalf	uur	durende	gezonde	stadswande-
ling,	onder	leiding	van	een	ervaren	VVV-gids,	door	
het	historisch	centrum.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagexcursie zaterdag 10 oktober	 	 Inleveren voor 20 september 2012

Aanmelding	voor	……	personen

Naam:	………………………….................................................

Adres:	…………………………..................................................													Handtekening:	………….................….

De	bijdrage	ad	€	25,00	(leden)	en/of	€	30,00	(niet	leden)	per	persoon	heb	ik	bijgesloten

Inleveren	bij:	Secretariaat		Scorpius	7,		5175	XM	Loon	op	Zand

Hierna	gaan	we	lunchen.	Na	de	lunch	verplaatsen	
we	 ons	 naar	 het	 Brabants	Museum	Oud	Ooster-
hout.

Tijdens	een	rondwandeling	door	Brabants	Museum	
Oud	 Oosterhout	 ziet	 u	 hoe	 Oosterhout	 er	 anno	
1900	 heeft	 uitgezien.	 Verspreid	 in	 het	 park	 zijn,	
in	miniatuur,	huizen	en	straatjes	uit	die	 tijd	nage-
bouwd.	In	het	binnenmuseum	is	een	collectie	oude	
ambachten,	 werktuigen	 en	 gereedschappen,	 tot	
zelfs	een	heuse	en	nog	werkende	drukpers	uit	die	
tijd,	te	bewonderen.

De	kosten	bedragen,	 inclusief	de	koffie,	de	 lunch	
en	de	eerste	twee	drankjes	tijdens	de	lunch,	€	25,-	
voor	leden	en	€	30,-	voor	niet-leden.	

Aanmelden	kan	tot	20	september	door	invulling	van	
bijgevoegd	 inschrijfformulier	 of	 door	 een	 email	 te	
sturen:	 info@heemkundekringloonoptsandt.nl	 EN	
de	 bijdrage	 over	 te	maken	 op	 bankrekeningnum-
mer	12.97.98.49.5	t.n.v.	Heemkundekring	Loon	op	
Zand.

Fietstocht naar Udenhout

Ongeveer	16	belangstellenden,	 sprongen	woens-
dagavond	20	juni	op	het	"stalen	ros"	om	naar	Uden-
hout	te	fietsen	in	het	kader	van	de	fietstocht,	die	het	
bestuur	van	onze	heemkundekring	voor	haar	leden	
en	andere	belangstellenden	jaarlijks	organiseert.

In	Udenhout	werd	het	gezelschap	verwelkomd	door	
dhr.	Frans	Goossens,	voorzitter	van	heemcentrum	
't	Schoor,	dat	gevestigd	is	in	het	vroegere	rectors-
huis,	dat	behoort	bij	Huize	"Vincentius".	
Er	 volgde	 een	 rondwandeling	 van	 ongeveer	 een	
uur	door	het	oude	centrum	van	Udenhout	waarbij	
twee	leden	van	het	't	Schoor	uitleg	gaven	over	de	
gebouwen	en	allerlei	bijbehorende	details.
Menige	 deelnemer	 verwonderde	 zich	 erover,	 dat	
zo	 vlak	 bij	 huis	 interessante	 dingen	 te	 zien	 zijn,	
waarvan	men	het	bestaan	tot	dan	toe	niet	kende.

Na	de	wandeling	werd	het	gezelschap	ontvangen	
in	 de	 grote	 werk-	 en	 tentoonstellingsruimte	 van	
het	heemcentrum.	De	koffie	en	 thee	smaakten	er	
goed,	terwijl	voorzitter	Goossens	vertelde	over	de	
geschiedenis	en	mogelijke	 toekomst	van	de	huis-
vesting	van	't	Schoor.	In	groepjes	werd	vervolgens	
een	 rondgang	 gemaakt	 langs	 de	 grote	 collectie	
voorwerpen,	 die	 thematisch	 gerangschikt	 te	 zien	
zijn.

Rond	half	tien	werd	de	terugtocht	aanvaard	en	gin-
gen	de	deelnemers	vol	indrukken	weer	op	de	fiets.	
Het	was	een	interessante	avond.	Jammer,	dat	de	
belangstelling	voor	deze	fietstocht	niet	groter	was.
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Fietstip:
Naar Moergestel

Laat het oude kerkpad dan maar virtu-
eel voortleven

Moergestel	is	sinds	kort	drie	interessante	gemeen-
telijke	monumenten	rijker.	Het	gaat	om	paden,	die	
kerkgangers	vroeger	gebruikten	om	naar	de	mis	te	
gaan:	het	Pastoorspaadje,	het	Simonnepaadje	en	
het	Torenpaadje.	Al	 sinds	mensenheugenis	 lopen	
deze	kerkpaden	volgens	ongeveer	hetzelfde	tracé	
en	zijn	ook	op	de	kaart	te	vinden.

Een	vierde	pad	vist	achter	het	net.	Dat	is	het	Von-
derpaadje.	De	gemeente	Oisterwijk,	waar	Moerge-
stel	bij	hoort,	heeft	vastgesteld	dat	er	van	het	pad	
niets	meer	 over	 is.	 En	wat	 we	 niet	 kunnen	 zien,	
kunnen	we	ook	niet	beschermen,	redeneert	de	ge-
meente.

Novum?
Dat	is	geen	geheel	onbegrijpelijke	reactie.	We	zou-
den	het	hier	namelijk	over	 iets	totaal	nieuws	heb-
ben:	iets	tussen	materieel	en	immaterieel	erfgoed	
in.	Hoe	bescherm	 je	de	 loop	van	een	pad	dat	er	
niet	is?	

“De	kerkpaden	zijn	bepalend	voor	de	identiteit	van	
Moergestel”,	stelde	Noud	Smits,	voorzitter	van	de	
plaatselijke	 Heemkundekring,	 een	 half	 jaar	 gele-
den	in	het	Brabants	Dagblad.	“Daarbij	gaat	het	ook	
om	het	tracé	zoals	dat	er	vanaf	1856	ligt.”	Dat	Von-
derpaadje	hoort	wel	degelijk	bij	de	identiteit	van	de	
Brabantse	plaats.	Dus	dat	het	definitief	verdwijnt,	
knaagt	een	beetje.

Hij	stelt	het	volgende	voor:	Zou	het	Vonderpaadje	
toch	op	Google	Maps	 ingetekend	kunnen	worden	
om	het	zo	toch	nog	virtueel	voort	te	laten	bestaan.	
Zo	 promoveren	 we	 het	 eeuwenoude	 kerkpad	 tot	
immaterieel	erfgoed	voor	Moergestel.

(Monumentje 17-5-2012)

Hinder archeologie straks ge-
schiedenis 

Bouwbedrijven	 die	 door	 archeologische	 vondsten	
gehinderd	worden	om	de	schop	in	de	grond	te	ste-
ken,	krijgen	een	steuntje	 in	de	 rug.	VVD	en	CDA	
willen	flink	snoeien	in	het	woud	aan	regels	dat	be-
scherming	biedt	aan	historische	resten	die	nog	on-
dergronds	liggen.	
Op	 23	mei	 2012	 debatteerde	 de	 Tweede	 Kamer	
over	 de	 archeologiewetgeving	 in	 Nederland.	 Nu	
kan	de	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed	ge-
bieden	aanwijzen	waar	mogelijk	oude	resten	in	de	
grond	zitten.	Het	is	dan	bijna	onmogelijk	voor	bou-
wers	om	die	gebieden	te	ontwikkelen.	
Maar	daar	wil	CDA-Kamerlid	Van	der	Werf	vanaf.	
„Niet	 alleen	 bouwprojecten	 lopen	 hierdoor	 jaren-
lange	 vertraging	 op,	 maar	 ook	 het	 inrichten	 van	
overloopgebieden	tegen	hoogwater	duurt	langer	en	
dat	is	gevaarlijk.”	De	partijen,	gesteund	door	D66,	
vinden	het	verwarrend	dat	er	verschillende	kaart-
systemen	in	omloop	zijn	waarmee	de	bouwsector	
moet	opzoeken	of	bepaalde	gebieden	archeologi-
sche	waarde	hebben.	
„In	deze	economische	tijden	is	het	onbestaanbaar	
dat	 bedrijven	 kosten	 moeten	 maken	 bij	 verschil-
lende	 gemeenten	 en	 provincies	 om	 te	 zien	waar	
ze	kunnen	graven”,	aldus	VVD’er	De	Liefde.	 „Het	
archeologische	enthousiasme	van	gemeenten	kost	
jaarlijks	zeker	tien	miljoen	euro,	laat	bedrijven	toch	
bouwen.Van	 der	 Werf	 vindt	 dat	 projectontwikke-
laars	in	beroep	moeten	kunnen	gaan	tegen	beslis-
singen	die	een	streep	trekken	door	bouwplannen,	
omdat	 archeologen	 verwachten	 dat	 er	 iets	 in	 de	
grond	zit.	„Nu	kan	een	bouwplan	door	een	pennen-
streek	 van	 de	 rijksdienst	 drie	 jaar	 vertraagd	wor-
den.	Ik	wil	dat	een	ondernemer	bezwaar	kan	ma-
ken	en	daarna	binnen	zes	maanden	duidelijkheid	
krijgt”,	zo	stelt	de	CDA-politica.	

(Ruben Koops in deTelegraaf van 23-5-2012)

Schenkingen 
Onze	heemkundekring	ontving	van:
	

•	 de	 familie	 Kerkhof:	 fotoarchief	 van	 de	 Loonse	
Natuurverkenners	en	een	microscoop;

•	 Mevr.	 van	Esch	 van	Gastel:	 bidprentjes	 en	 ge-
boortekaartje;.

•	een	 onbekende: aantal	 bidprentjes	 en	 een	 re-
clamefolder	in	mapje	van	Henri	Boer	(fotograaf)	
van	2002;

•	 Jan	Govers:	een	oude	bijl	en	een		 ijzeren	plan-
tenpin;

•	 Riet	v.d.	Ven	-Schellen:	Pakje	lucifers	t.g.v.	40	ja-
rig	priesterjubileum	pastoor	Simons,	stickers,	o.a.	
van	EHBO,	devotieprentjes	en	bidprentjes,	kaart-
jes	t.g.v.	huwelijk	van	echtpaar	v.d.	Ven	-Schellen	
+	trouwkaart,	scheerkwast	met	krabber.

Alle	gevers	hartelijk	dank!


