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Onze heemkundekring bestaat op 15 mei 2014   35 jaar
Op deze dag zullen wij onze vernieuwde website in de lucht brengen met een verrassende presentatie, 
die wij ook voor u nog even als verrassing houden en waarvan wij een melding maken in onze vol-
gende Nieuwsflitsen van 1 mei a.s.. 

Wij	gaan	dit	 jubileumjaar	gebruiken	om	ons	meer	naar	buiten	te	profileren.	Wij	willen	aan	de	inwoners	van	
Loon	op	Zand	laten	zien	dat	wij	geen	traditionele	heemkundekring	zijn,	die	werkt	achter	gesloten	deuren.	Zoals	
in	ons	beleidsplan	staat	beschreven	willen	wij	onze	kennis	en	bezittingen	graag	delen	met	alle	inwoners	van	
Loon	op	Zand	en	zo	nodig	met	anderen,	waar	ze	ook	maar	vandaan	komen.

André van Rijswoud, voorzitter

De eerste boeren in Nederland
Lezing door Anton van der Lee in Café-Brasse-
rie De Kiosk op woensdag 23 april om 19.30 uur.

De	 jagers/verzamelaars	 van	 de	 midden-steentijd	
zullen	 verbaasd	 hebben	 opgekeken,	 toen	 rond	
5400	v.	Chr.	in	Zuid-Limburg	de	eerste	boeren	ten	
tonele	verschenen.	Rare	lui,	die	geen	jacht	maak-
ten	op	oerossen	en	everzwijnen,	maar	die	beesten	
in	hun	enorm	grote	hutten	zetten	en	ze	nog	te	eten	
gaven	ook!	En	dan	die	vrouwen,	die	altijd	maar	in	
de	weer	waren	met	 het	 verzorgen	 van	 granen	 in	
plaats	van	die	in	de	natuur	te	gaan	zoeken…
De	 jagers/vissers/verzamelaars	 leefden	 in	die	 tijd	
in	een	aards	paradijs.	De	gemiddelde	jaartempera-
tuur	lag	twee	graden	hoger	dan	nu,	dus	een	heerlijk	
klimaat,	volop	jachtwild,	vis	en	plantaardig	voedsel	
dat	de	natuur	gratis	 leverde.	Ze	stonden	dan	ook	
beslist	niet	te	trappelen	van	ongeduld	om	de	leef-
wijze	van	de	LBK-boeren	(Linear	Band	Keramiek)	
te	 gaan	 imiteren.	Daarom	heeft	 de	 volledige	 om-
schakeling	van	het	jagersbestaan	naar	veeteelt	en	
landbouw,	 de	 zgn.	 neolithisering,	 nog	 duizenden	
jaren	in	beslag	genomen,	waarbij	grote	onderlinge	
verschillen	optraden.	Van	de	nieuwkomers	werden	
wel	een	paar	 verworvenheden	overgenomen,	 zo-
als	het	vervaardigen	van	aardewerk	en	het	gebruik	

van	bijltjes;	ook	omgekeerd	was	er	wat	uitwisseling	
m.b.t.	de	vorm	van	stenen	pijlpunten.
De	 boeren	 van	 de	 Bandkeramiek	 verdwenen	 na	
vierhonderd	 jaar	 even	 geheimzinnig	 als	 ze	 ge-
komen	 waren.	 Hun	 opvolgers	 van	 de	 Rössener	
cultuur	 lieten	weinig	sporen	na	 in	ons	 land.	Maar	
geleidelijk	 aan	ging	de	Swifterbantcultuur,	 die	 als	
voortzetting	 van	 de	 'inheemse'	 jagerscultuur	 kan	
worden	 beschouwd,	 zich	meer	 ontwikkelen	 in	 de	
richting	van	veeteelt	en	landbouw.	
Er	ontstonden	nieuwe	culturen.	De	Trechterbeker-
cultuur	 is	bekend	om	zijn	hunebedden,	de	Enkel-
grafcultuur	om	zijn	grafheuvels.	In	het	westen	tref-
fen	we	daarna	de	Vlaardingencultuur	aan,	terwijl	in	
het	zuidoosten	de	Steingroep	zich	manifesteerde.	
De	laatste	ontwikkeling	in	het	neolithiseringsproces	
vinden	we	vooral	op	de	Veluwe:	de	Klokbekercul-
tuur	met	 haar	 schitterend	 versierd	 aardewerk.	 Zij	
luidden	met	 koperen	dolkjes	en	gouden	 sieraden	
tevens	het	einde	van	de	steentijd	in.□
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Secretariaat heemkundekring:

Theo Schroemges, Scorpius 7,
5175 XM Loon op Zand. Tel. 363030. Email: 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	

Lezing met een excursie naar het 
Museum Van Loon in Amsterdam
Wist	 u	 dat	 Loonse	 mensen	 mee	 hebben	 gehol-
pen	aan	het	graven	van	het	Noordzeekanaal,		dat	
Loonse	 mensen	 de	 eerste	 pioniers	 in	 New	 York	
waren	en	dat	Loonse	mensen	voorzitter	waren	van	
de	Raad	 van	 Bestuur	 van	 beursgerelateerde	 on-
dernemingen?
Wist	u	dat	een	van	de	familieleden	Van	Loon,	Wil-
lem	van	Loon,	één	van	de	oprichters	van	de	VOC	
was?

Op	8	oktober	2014	presenteren	Lauran	Toorians	en	
Birgit	Mommers	een	lezing	over	het	Museum	Van	
Loon	 in	Amsterdam.	 Lauran	 zal	 spreken	 over	 de	
geschiedenis	 van	de	 familie	 van	Loon	en	gaat	 in	
op	de	verbindingen	die	Loon	op	Zand	heeft	met	de	
familie	 Van	 Loon.	 Birgit	Mommers,	 kunsthistorica	
en	 bekend	 van	 de	Vrije	Academie	 en	 van	Art	 en	
Leisure,	 presenteert	 een	 lezing	 over	 de	 kunst	 en	
cultuur	in	de	periode	van	de	Gouden	Eeuw,	het	his-
torische	patriciershuis	uit	1672	met	haar	portretten,	
stijlkamers,	aardewerk	en	tapijten.	

Als	dit	allemaal	uw	interesse	heeft	gewekt	en	u	wilt	
meer	weten	over	de	familie	Van	Loon	nodigen	wij	
u	uit	om	op	zaterdag	11	oktober	met	een	luxe	tou-
ringcar	naar	Amsterdam	 te	 rijden,	alwaar	we	een	
bezoek	brengen	aan	het	Museum	Van	Loon.		Birgit	
Mommers	is	ook	als	gids	verbonden	aan	dit	muse-
um	 en	 zal	
ons	 daar	
na	de	kof-
fie	 door	
dit	 histori-
sche	pand	
leiden.

De	bus	op	
11	oktober	
vertrekt	
vanaf	 De	
Wetering	 stipt	 om	 10.00	 uur.	 In	 de	 bus	 is	 plaats	
voor	50	personen,	dus	wees	er	op	tijd	bij.

De	kosten	voor	deelname	aan	deze	excursie	be-
dragen	€	25,00.
Museumjaarkaarthouders	krijgen	€	5,00	korting.

U	 kunt	 zich	 inschrijven	 door	middel	 van	 de	 aan-
meldstrook	op	de	laatste	pagina	van	deze	Nieuws-
flitsen.	
Leden	van	onze	kring	hebben	bij	inschrijving	voor-
rang	op	niet	leden.

Sluitingsdatum van inschrijving is	1 april 2014.	

Aanmelding	na	deze	datum	kan	leiden	tot	een	te-
leurstelling.	
Gezien	de	tijd	die	het	bezoek	en	de	rondleiding	in	
beslag	 neemt,	 is	 geen	 vrij	 bezoek	 in	Amsterdam	
mogelijk.□

Bezoek aan Erfgoed Depot in Riel
Het	Erfgoed	Depot	 zal	bij	 velen	van	u	niet	onbe-
kend	in	de	oren	klinken.
Ruim	twee	jaar	geleden	in	2011	ontdekte	Rien	van	
der	Heijden	de	voormalige	zuivelfabriek	in	Riel	als	
ideale	plek	om	zijn	erfgoed	keurig	ten	toon	te	stel-
len.	
Samen	met	zijn	partner	Eveline	Passier	en	enkele	
vrijwilligers	werd	 in	korte	 tijd	de	oude	melkfabriek	
van	Riel	omgetoverd	tot	museum.	Het	Erfgoed	De-
pot	 is	 een	 verzameling	 voorwerpen	 en	 houdt	 het	
midden	tussen	wat	je	op	zolder	vindt	of	in	een	mu-
seum.	Je	kunt	ze	bekijken,	vasthouden	en	vooral	
beleven.	

De	 bewaarde	 nostal-
gie	 is	 onderverdeeld	
aan	de	hand	van	een	
tiental	 thema’s	 en	 is	
inmiddels	 enorm	 ge-
groeid.	De	collectie	is	
uitgebreid	 van	 9000	
tot	 ongeveer	 90.000	
stuks	erfgoed.	
Bezoekers	 van	 het	

Erfgoed	Depot	zijn	lovend	over	hun	ervaring.	Juist	
door	die	bevindingen	krijgen	de	objecten	een	nieuw	
leven	in	het	museum.	In	de	gedrukte	media	en	bij	
Omroep	Brabant	is	erg	veel	aandacht	geschonken	
aan	dit	 initiatief.	Inmiddels	geven	Rien	en	Eveline	
zelf	een	eigen	Erfgoedkrant	uit.	
Een	bezoek	aan	dit	museum	mag	u	als	heemkun-
dige	zeker	niet	missen.	Wij	hebben	geregeld	dat	u	
op	zaterdag 24 mei 2014	van	harte	welkom	bent	
in	Riel.	

Ons	voorstel	 is	om	zoals	gebruikelijk	gezamenlijk	
te	 carpoolen	 vanaf	 De	 Wetering.	 We	 vertrekken	
stipt	om	13.00	uur.	Wilt	u	bij	inschrijving	aangeven	
of	u	met	eigen	vervoer	gaat	of	dat	u	wilt	carpoolen?	
Na	 de	 koffie	 staat	 een	 rondleiding	 gepland	 en	 is	
deelname	 aan	 een	 workshop	 mogelijk.	 Vanwege	
ons	 35-jarig	 bestaan	 zijn	 de	 kosten	 van	 de	 deel-
name	voor	rekening	van	de	heemkundekring.	
Deelname	aan	deze	excursie	 naar	Riel	 is	 uitslui-
tend	bestemd	voor	leden.

Inschrijven	voor	deelname	is	wel	noodzakelijk.	Wij	
willen	graag	weten	op	hoeveel	leden	wij	mogen	re-
kenen.	

Aanmelden	uiterlijk 15 mei 2014	eventueel	met	de	
strook	op	de	laatste	bladzijde	van	deze	Nieuwsflit-
sen.□
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Monumentennieuws uit onze omgeving

Heeft omgevingscommissie Tilburg 
toekomst?

°°Foto:°Joris°Buijs/PVE

Heeft	Tilburg	ook	over	een	jaar	nog	een	commissie	
van	deskundigen	die	adviseert	over	gebouwen	en	
de	openbare	ruimte?	Tilburgers	mogen	er	binnen-
kort	over	meepraten.
Sinds	 twee	 jaar	werkt	de	gemeente	met	een	om-
gevingscommissie:	zeven	deskundigen	van	buiten	
de	stad	die	adviezen	geven	over	de	kwaliteit	van	
nieuwbouw,	het	monumentenbeleid	en	groen	in	de	
stad.	Voorheen	waren	er	drie	aparte	commissies.

De	nieuwe	club	doet	zijn	werk	goed,	zo	blijkt	uit	een	
evaluatie.	Maar	of	ze	mag	blijven	staat	voor	het	col-
lege	van	B.	en	W.	nog	te	bezien.	Dat	wil	nog	voor	
de	 verkiezingen	 een	 publiek	 debat	 organiseren.	
Daarnaast	komen	er	rondetafelgesprekken.

Later	dit	jaar	moet	helder	zijn	of	de	commissie	blijft	
en	of	die	zich	dan	bijvoorbeeld	alleen	op	bepaalde	
gebieden	of	thema’s	gaat	richten.

De	 omgevingscommissie	 kwam	 recent	 in	 het	
nieuws	 met	 scherpe	 kritiek	 op	 de	 geplande	 win-
kelkraag	rond	stadskantoor-1.

Uit: BN-de Stem 3 febr. 2014

Geslaagd atelier ‘herbestemming bui-
tenplaatsen’ aan TU Eindhoven

Op	27	en	28	januari	2014	volbrachten	zes	studen-
ten	aan	de	TU	Eindhoven	hun	laatste	opdracht,	die	
hun	de	status	van	‘succesvol	afgestudeerd	aan	de	
TU	Eindhoven’	 bezorgde.	Het	 zijn	 dus	 zes	 archi-
tecten	 die	 op	 de	 herbestemming	 van	 complexen	
historische	buitenplaatsen	 zijn	 afgestudeerd.	Drie	
van	hen	kregen	het	hoge	cijfer	9,	de	anderen	resp.	
8,	 7	 en	 5.	Daarmee	 is	 een	 zeer	 geslaagd	 atelier	
beëindigd.
Alle	studenten	lieten	weten	dat	dit	atelier	hen	veel	
nieuwe	en	onmisbare	kennis	van	het	landschap	en	

monumentale	architectuur	 in	Nederland	heeft	 ge-
geven.

Zes buitenplaatsen
De	 'onderhanden'	 genomen	 objecten	 zijn	 Slotje	
Brakestein	 (Oosterhout),	 Kasteel	 Loon	 op	 Zand,	
Kasteel	Neubourg	(Gulpen),	Petite	Suisse	(Maas-
tricht),	 Hoosden	 (St.	 Odilienberg)	 en	 Kasteel	
Stijthagen	(Landgraaf)

°°Kasteel°van°Loon°op°Zand

Alle	objecten	kennen	op	dit	moment	een	zorgelij-
ke	toestand.	De	zes	studenten	(Erwin	Koene,	Jan	
Herwarts,	Nick	Daemen,	 Elisabeth	Bonavera,	Ri-
chard	van	der	Laan	en	Steven	van	Ginderen)	zul-
len	dit	voorjaar	nog	een	presentatie	verzorgen	voor	
een	aan	een	buitenplaats	gerelateerd	publiek.	Bent	
u	geïnteresseerd	in	deze	projecten	of	wilt	u	bij	de	
presentatie	zijn,	mail	uw	verzoek	naar	rdessing@
heemstadvies.nl

Erfgoedstem  3-2-2014

°°Slotje°Brakestein°in°Oosterhout
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Genealogie - Stamboomonderzoek

Jaarprogramma 2014

26	maart	 	 Opa/Oma/kleinkind-middag
23	april		 	 Lezing	door	Anton	van	der	Lee
		1	mei	 	 Diapresentatie	De	Venloene
24	mei	 	 Excursie	naar	het	Erfgoed	Depot	in	Riel
14	juni		 	 Fietstocht/wandeltocht	naar	Dongen
19	juli	 	 	 Historische	dorpswandeling	en	bezoek	aan	het	oorlogsmuseum	'De	Jaren	1945	-	1950		
	 	 	 en	De	Jaren	Nederlands	Indië'
		2	augustus		 Historische	dorpswandeling	en	bezoek	aan	de	toren	van	Sint	Jans	Onthoofding
		9	augustus		 Historische	dorpswandeling	en	bezoek	aan	het	oorlogsmuseum	'De	Jaren	1945	-	1950		
	 	 	 en	De	Jaren	Nederlands	Indië'
23	augustus		 Historische	dorpswandeling	en	bezoek	aan	de	toren	van	Sint	Jans	Onthoofding
10	september	 Ledenvergadering
13	september	 Open	Monumentendag.	Thema:	op reis
21	september	 Dag	van	Loon
		8	oktober	 	 Lezing	door	Birgit	Mommers	en	Lauran	Toorians	over	Museum	van	Loon	in	Amsterdam
11	oktober	 	 Bus-excursie	naar	Museum	van	Loon	in	Amsterdam.	Rondleiding	door	Birgit	Mommers
		8	november	 Presentatie	Straet	&	Vaert	2014
13	november	 Lezing	in	ServiceResidentie	Molenwijck□

De	 heemkundekring	 start	 in	 navolging	 van	 een	
succesvolle	cursus	in	2013,	ook	dit	jaar	weer	een	
genealogie/stamboomonderzoekcursus.
Deelname	is	voor	onze	leden	gratis	en	deze	heb-
ben	bij	de	inschrijving	voorrang	op	niet-leden.
Ook	de	deelnemers	van	vorig	jaar,	die	nog	met	een	
aantal	 vragen	 zijn	 blijven	 zitten,	 kunnen	 deelne-
men.

In	het	eerste	gedeelte	van	de	cursus	wordt	u	weg-
wijs	 gemaakt	 in	 het	 stamboomonderzoek	 en	 de	
softwarekeuze.	 Als	 u	 weet	 waar	 u	 de	 informatie	
voor	 uw	 stamboomonderzoek	 kunt	 vinden,	 zullen	
wij	nader	 ingaan	op	het	koppelen	van	bestanden	
en	het	invoeren	in	een	genealogieprogramma.

Vervolgens	maken	we	afspraken	hoe	de	vervolg-
sessies	 in	 2014	 ingevuld	 gaan	worden,	 zodat	 de	
deelnemers	met	elkaar	kunnen	oefenen	en	elkaar	
kunnen	helpen	in	het	zoeken	naar	hun	voorouders.

De	cursus	wordt	gegeven	door	Ad	Vermeer	en	Sjeff	
Essens.	U	kunt	op	deze	avonden	gebruik	maken	
van	 de	 computers	 van	 de	 heemkundekring	maar	
onze	voorkeur	gaat	ernaar	uit,	dat	u	uw	eigen	lap-
top	meebrengt.

De	start	 is	 op	13	oktober	2014.	Het	 zijn	een	vijf-
tal	 cursusavonden	die	steeds	plaatsvinden	op	de	
tweede	maandagavond	van	de	maand,	telkens	om	
19.30	uur	in	De	Kletterenhoef.

De	 datums	 zijn:	 13	 oktober,	 10	 november,	 8	 de-
cember	 2014	 en	 12	 januari	 en	 9	 februari	 2015.	
De	laatste	avond	is	een	terugkomavond	om	al	uw	
openstaande	vragen	te	behandelen.	

Van	 toekomstige	deelnemers	wordt	verwacht,	dat	
zij	zich	inschrijven	bij	onze	secretaris:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	
of	telefonisch	363030.□

Schenkingen
De	heemkundekring	ontving	sinds	november	2013	
de	volgende	schenkingen:

•	 Van	 heemcentrum	 ’t	 Schoor:	 fotoborden	 met	
staanders;

•	 van	Harrie	van	der	Velden:	boekje	 'Rondom	de	
toren	zingt';

•	 van	Cees	van	Iersel:	bidprentjes;
•	 van	Frida	Vermeulen:	bidprentjes;
•	 van	 Frans	 v.	 Venrooij:	 bidprentje	 en	 een	 kerk-
boek;

•	 van	Theo	Schoenmakers:	bidprentjes;
•	 van	Jo	van	der	Boer:	Boek:	Eduard	Steenbergen,	
Kaatsheuvel	van	1890	tot	1950;

•	 van	familie	Hornman:	Talrijke	genealogische	ge-

gevens	van	de	 familie	Hornman	en	archiefstuk-
ken	van	schoenfabriek	Hornman;

•	 van	 Gerard	 Jansen:	 een	 unster	 (weegtoestel	
voor	handmatig	gebruik);

Alle	gevers	hartelijk	dank!□

Tentoonstelling
Zoals	 al	 eerder	 is	 geschreven	 treedt	 Heemkun-
dekring	 'Loon	op	 't	Sandt'	 	 in	dit	 jubileumjaar	met	
een	mooie	tentoonstelling	naar	buiten.	Deze	vindt	
mogelijk	al	voor	de	vakantieperiode	plaats.	De	de-
finitieve	locatie	kan	echter	op	dit	moment	nog	niet	
worden	 bepaald.	 In	 een	 later	 stadium	 krijgt	 u	 de	
nodige	informatie	hierover.□	



Aanmelding voor excursie op 11 okt. 2014 
naar Museum Van Loon in Amsterdam

Deelnemer	1:	 _____________________________________________

Deelnemer	2:	 _____________________________________________

Adres	 							 :					 _____________________________________________

Het	bedrag	(€	25,00	p.p.)	maak	ik	vóór	de	sluitingstermijn	van	de	inschrijving	op	
1 april 2014 over	op	de	rekening	van	de	penningmeester	van	heemkundekring	Loon	op	‘t	Sandt.	
Rekening:	NL31RABO0129798495.

Handtekening:		 _____________________________________________

Deze	gegevens	inleveren	bij	het	secretariaat:	Scorpius	7,	5175XM,	Loon	op	Zand

Aanmelden	middels	e-mail	is	ook	mogelijk:	secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl

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

Aanmelding voor excursie op 24 mei 2014 
naar het Erfgoed Depot in Riel 

(alleen voor leden)

Deelnemer	1:	 _____________________________________________

Deelnemer	2:	 _____________________________________________

Adres	 							 :					 _____________________________________________

Ik	maak	wel	/	geen	gebruik	van	eigen	vervoer	en	kan	maximaal	____personen	meenemen.

Handtekening:									_____________________________________________

Deze	gegevens	inleveren	bij	het	secretariaat:	Scorpius	7,	5175XM,	Loon	op	Zand

Aanmelden	middels	e-mail	is	ook	mogelijk:	secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl
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