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Leden 
 
Per 31 december 2014 telt de kring 245 leden. In 2014 betreurden we het overlijden van de heren Jan Clarijs, Henk de 
Groot, Jos van Berkel, Theo van Doorn en Rinus van Esch. Acht leden hebben om uiteenlopende redenen hun 
lidmaatschap beëindigd.  
De bezorging van de uitnodigingen en de Nieuwsflitsen werd voor 36 leden verzorgd door het bezorgersteam bestaande 
uit Sjan Coomans, Corrie Dingemans, Erik Gelevert, Annie Hamers, Ineke Leijtens, Cees Meijer en Ad Schellen. 
Voor tien leden maakten we gebruik van de post en het merendeel, 193 leden, kreeg de informatie per e-mail. 
 
Vergaderingen 
 
Het bestuur kwam in 2014 elf keer in vergadering bijeen. 
Op 12 februari vond de jaarvergadering plaats. Voor Tiny van Iersel- Brouwers en Ad Vermeer eindigde officieel hun 
termijn als bestuurslid. Beiden hebben weer voor een nieuwe periode bijgetekend. 
Op 5 maart is een redactievergadering gehouden ter voorbereiding van Straet & Vaert 2014. 
Op 12 maart 2014 werd door het bestuur een extra vergadering belegd om de leden te informeren over de voorgenomen 
tentoonstelling op 4 en 5 oktober in Het Witte Kasteel. 
Op 10 september is een algemene ledenvergadering gehouden. Na afloop werd een film vertoond over de 
schoenindustrie in Waalwijk. 
 
Secretariaat 
 
Het secretariaat kreeg in totaal 300 poststukken te verwerken, 170 e-mails en 130 poststukken. Veertien keer werden 
poststukken verzonden. 
 
Website 
 
Op 1 mei 2014 is een vernieuwde website de lucht in gegaan. Door de grote hoeveelheid informatie die er steeds weer bij 
kwam was een wildgroei in pagina’s ontstaan. De kleurzetting en het lettertype nodigden niet altijd uit om een langdurig 
bezoek te brengen. Bovendien was de oude website lastig te onderhouden, het vereiste veel specialistische kennis. Een 
nieuw artikel plaatsen en knoppen of foto’s toevoegen kostte veel tijd en die is nu flink gereduceerd. 
De nieuwe website heeft een eigentijdser uiterlijk, is wat strakker van vormgeving en heeft een rustige kleurzetting. De site 
biedt ook de mogelijkheid om op een pagina een formulier in te vullen dat direct wordt verstuurd naar degene die het 
behandelt. Er is zeker nog veel meer te vertellen, maar ervaart u zelf de verbeteringen en laat ons weten wat uw 
bevindingen zijn. Kijk op: http://www.heemkundekringloonoptsandt.nl 
 
Nieuwsflitsen 
 
Onze nieuwsbrief beleefde in 2014 alweer zijn zevende jaargang. Hij verscheen om de twee maanden, dus in totaal zes 
keer. De Nieuwsflitsen werden door redacteur Jan van Hoof vormgegeven met behulp van het opmaakprogramma 
Indesign, dat eigendom is van het dorpsblad Rond de Toren en dat hij hiervoor mag gebruiken. Bestuurslid Sjeff Essens is 
de vaste corrector van de nieuwsbrief en hij draagt zorg voor de verspreiding, in papieren vorm en digitaal. Ook zorgt hij 
ervoor dat de Nieuwsflitsen worden opgenomen in het archief van de website. Vorig jaar was er enige discussie over de 
wijze waarop schenkingen in de Nieuwsflitsen worden vermeld. Na overleg met een aantal leden is besloten om ten 
aanzien van deze vermeldingen niets te veranderen. 
 
 
 

http://www.heemkundekringloonoptsandt.nl/


Lezingen en presentaties 
 
Op 23 april verzorgde Anton van der Lee een lezing over de eerste boeren in Nederland. 
Op 1 mei was er een diapresentatie in zorgcentrum De Venloene, verzorgd door leden van de fotowerkgroep. Het thema 
was: De Efteling.  
Op 8 oktober presenteerden Birgitte Mommers en Lauran Toorians een lezing over het Museum Van Loon, gevestigd in 
Amsterdam. 
Gedurende de gehele maand november kon men de fotopresentatie van de tentoonstelling in Het Witte Kasteel (zes 
panelen) bekijken in De Venloene. 
Op 10 december verzorgde Peter Essers in ServiceResidentie Molenwijck een lezing over de belastingdienst in de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
Excursies 
 
Op zaterdag 11 oktober om 10.00 uur vertrokken 52 deelnemers met een bus naar het Museum Van Loon in Amsterdam. 
In drie groepen heeft Birgitte Mommers ons rondgeleid door het museum en uitleg gegeven over de schitterende 
stijlkamers die rijkelijk zijn voorzien van schilderijen, plafondversiering, tapijten en meubilair. De deelnemers hebben hun 
waardering uitgesproken en de wens kenbaar gemaakt om volgend jaar weer een dergelijke activiteit te organiseren. De 
organisatie van deze excursie was in handen van Wim van Klaveren en André van Rijswoud. 
In het kader van een uitwisseling tussen heemkundekringen in Midden-Brabant vond op zaterdag 14 juni een fietstocht 
plaats met aansluitend een wandeling op het Broederspad in Dongen. We werden ontvangen in het museum ‘De Looierij’ 
en de wandeling werd verzorgd door de heemkundekring Dongen. 
Op zaterdag 24 mei heeft een groep van 24 leden een bezoek gebracht aan het Erfgoed Depot, dat gevestigd is in de 
voormalige zuivelfabriek in Riel. Na een inleiding door Rien van der Heijden werd op eigen gelegenheid een rondgang 
door het 'museum' gemaakt, waarbij wij onder de indruk kwamen van de grote verscheidenheid aan muziekinstrumenten, 
die vroeger in Tilburg bij Kessels gemaakt werden. Ook een aantal machines waren te zien, waardoor heel 
aanschouwelijk gemaakt kon worden hoe bijvoorbeeld een trompet gemaakt werd. 
 
Schenkingen 
 
Ook dit jaar mocht de heemkundekring weer vele schenkingen in ontvangst nemen: vele bidprentjes, foto’s, boeken, 
kadasterkaarten en een familiearchief. Alle schenkers hartelijk bedankt.  
 
Dienstverlening 
 
De dirigent van Concordia is bij de archiefgroep komen kijken naar muziekstukken. 
Een bidprentje van Cornelia van Rijswijk-van den Dries (1909-1940) is afgestaan aan Jan van Rijswijk. Cornelia was de 
eerste vrouw van zijn vader. Zij is omgekomen op 10 mei 1940 toen een bom viel tussen het winkelende publiek in de 
Noordstraat te Tilburg. In 2008 werd een herdenkingsplaquette onthuld. 
Ad van den Houdt vroeg in welk jaar de naam Galgenwiel voor het eerst voorkomt in de Loonse archieven. 
Erik de Bie vroeg naar wat bekend is over het Galgenwiel, het Galgeneindsepad en de Galgenberg in De Moer. 
Christ van den Besselaar wilde weten wat de oorzaak is van de controverse tussen Sophia’s Vereeniging en Concordia. 
Frans Manni vroeg een bidprentje van Martha van Leeuwen-van den Hoven en van Paulus van Leeuwen. 
Anton Kemmeren informeerde welke hoeves hebben gestaan op de Roestelberg. 
Ook is de vraag beantwoord waar de naam ‘Kouwenberg’ vandaan komt. 
Op verzoek van het bestuur heeft Anton van der Lee een aantal artikelen geschreven namens de heemkundekring, die 
periodiek in Rond de Toren zijn geplaatst. 
Ans Kluijt vroeg informatie over haar moeder en het gezin waaruit ze komt, alsmede bidprentjes en foto’s. 
Tijdens de feestweek van 18 t/m 25 mei ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
was er in De Wetering een expositie van de heemkundekring te zien over de relatie tussen deze muziekvereniging en de 
adellijke familie Verheyen. Samenstelling: Erik Gelevert. Inrichting van de vier fotopanelen: Tiny van Iersel-Brouwers en 
Erik Gelevert. 
Op 22 juni heeft Erik Gelevert een rondleiding verzorgd in en om de kerk voor de leden van heemkundekring Tilburg. 
René Goudziers zocht een speciale foto, genomen vanaf de kerk. Deze foto is niet in bezit van de heemkundekring.  
 
 
 
 
 
 
 



Externe contacten 
 
Op 30 juni heeft de heemkundekring haar visie gegeven over de op handen zijnde herinrichting van de kom van ons dorp. 
Het gesprek heeft plaatsgevonden met Johan Kraeima, projectleider bij de gemeente Loon op Zand. De vraag is gesteld 
of er tijdens de werkzaamheden aan de kom van Loon op Zand een vingerwijzing naar de historie kan worden gelegd. De 
voorzitter heeft in overleg met Francine Broos een aantal ideeën aangedragen. Uitgangspunt is wel dat ons dorp het 
dorpse karakter moet behouden. 
De heemkundekring is twee keer aanwezig geweest bij de regiovergaderingen van Brabants Heem en twee keer bij de 

vergaderingen van de Raad Van Aangeslotenen van Brabants Heem. 

Kleine exposities in de vitrinekastjes 
 
Ook gedurende het jaar 2014 waren er weer wisselende tentoonstellingen de vitrinekastjes in de wachtkamer van huisarts 
Kools en in de bibliotheek. In de wachtkamer werd het kastje gevuld met schoenmakersgereedschap, religieuze 
attributen, huishoudservies, bid- en devotieprentjes, rozenkransen en kerkboeken. In de bibliotheek werd de vitrine gevuld 
met oude foto- en filmtoestellen, brandweerhelmen, poppenkleding, paaseieren en gehaakte Mexicaanse eierwarmers. 
In de decembermaand waren beide vitrines ingericht met kerststallen en kerstkaarten. Gedurende de vakantieperiode zijn 
de vitrines gevuld met speelgoed voor op het strand, waarmee de heemkundekring liet weten ook tot september op 
vakantie te zijn. De inrichting van de vitrines werd gefotografeerd door Evelien Mank- IJpelaar ten behoeve van publicatie 
op de website. De inrichting van de vitrinekastjes is verzorgd door Annie Hamers en Ria van Rijswoud. 
 
Bidprentjes 
 
Het invoeren en digitaliseren van de bidprentjes ging ook in 2014 nog steeds door. Tot op heden zijn er ongeveer 28.800 
ingevoerd door Michel van Iersel.  
Jack Coomans heeft scans gemaakt van de prentjes van overledenen met een Loonse achtergrond. In het jaarverslag van 
2013 schreven wij dat er 790 bidprentjes waren gescand en dat de verwachting was dat het scannen in het najaar van 
2014 zou zijn afgerond. Het scannen is volgens planning verlopen en we kunnen mededelen dat Jack Coomans inmiddels 
3000 prentjes heeft gescand. Het is een doorlopende activiteit, want er worden steeds nieuwe exemplaren aangeboden. 
 
Werkgroep Fotoarchief en Collectiebeheer 
 
De werkgroep is druk bezig geweest met het indexeren van de fotomappen ter ondersteuning van de werkgroep 
HazaData. De voorbereidingen van de tentoonstelling in Het Witte Kasteel hebben een achterstand veroorzaakt bij het 
scannen van foto’s. Men is direct na de tentoonstelling begonnen deze achterstand weg te werken en de verwachting is 
dat dit zal zijn gerealiseerd in het voorjaar van 2015. 
Er is een aanvang gemaakt met het digitaliseren van de foto’s uit het archief van Jan Hamers. Ook deze activiteit  zal in 
het voorjaar van 2015 zijn voltooid. 
Wederom is de werkgroep verdergegaan met het beschrijven van foto's waarvan nog niet bekend is wie erop staan. 
Voorts heeft de werkgroep een diapresentatie in elkaar gezet en deze op 1 mei gepresenteerd aan de bewoners van De 
Venloene. Het thema was: De Efteling. 
Bijna alle museale bezittingen van onze kring zijn gefotografeerd, ook de schoolplaten, landkaarten en kadasterkaarten. 
Geïnteresseerden kunnen deze nu snel in een digitaal bestand opzoeken. De kaarten en platen zijn grotendeels 
opgeslagen in pvc-buizen om de knaagdieren op afstand te houden. In het voorjaar van 2015 zal het fotograferen van de 
museumcollectie worden voortgezet. 
Aan bovenstaande activiteiten hebben deelgenomen: Emile van Beers, Jan Govers, Annie Hamers, Mia Janssen, Mari 
Kokx, Jack Leermakers, Ineke Leijtens, Tiny Musters, Ria van Rijswoud, Ad Schellen, Kees Stadhouders en Jan Vera. 
 
Werkgroep Archief en Documentatie 
 
Het afgelopen jaar 2014 stond in het teken van een omschakeling bij het verwerken van tijdschriften en krantenknipsels. 
Tot nu toe werden de krantenfragmenten uitgeknipt en in dozen opgeborgen. Deze dozen staan in zes à zeven kasten en 
nemen dus heel wat ruimte in. Het bestuur heeft daarom de medewerkers geadviseerd om de voor Loon op Zand 
relevante krantenknipsels voortaan digitaal op te slaan in een databank in de pc, zodat op den duur ruimte wordt 
gewonnen in De Kletterenhoef. Vanaf juli 2014 worden de relevante fragmenten voortaan digitaal verwerkt in een 
computerbestand met de naam DAK: Digitale Artikelen en Krantenknipsels. Inmiddels is ook een begin gemaakt met het 
scannen van de artikelen en krantenknipsels uit de bestaande dozen. Voorzien van de juiste inhoudscode worden deze 
ook opgenomen in het DAK. Voordat alle dozen op deze wijze zullen zijn ‘geschoond’, zijn we een aantal jaren verder! 
Daarnaast is het DTA (Digitaal Tijdschriften Archief) aangemaakt: een computerbestand waarin digitale tijdschriften en 
nieuwsbrieven worden opgenomen. Zodra een publicatie digitaal wordt uitgegeven, wordt het papieren exemplaar niet 
langer meer bewaard. Zo is een van onze medewerkers, Frans Kruitwagen, begonnen met het scannen van alle 



jaargangen van Rond de Toren vanaf 1967. Sinds 2012 is er van dit blad een digitale versie. Het totaal aantal te scannen 
pagina’s van de edities uit de periode 1967-2012 wordt geschat op 46.000: een gigantisch karwei. Frans heeft inmiddels 
de eerste acht jaargangen klaar. 
De kern van het hele digitale gebeuren is de DADB (DocumentenArchiefDataBase). Hierin worden alle artikelen uit 
tijdschriften en boeken die op Loon op Zand betrekking hebben opgenoemd met vermelding van de plaats waar het stuk is 
te vinden. Inmiddels zijn er ongeveer 10.000 vermeldingen verzameld. 
Alle artikelen en tijdschriften worden voorzien van een driecijferige inhoudscode. Deze lijst is indertijd gemaakt door oud-
voorzitter Jos Kerkhof en wordt met enige aanpassingen nog steeds gehanteerd. Deze ‘Index Kerkhof’ is te vinden op 
onze website onder de tab ‘Werkgroepen’ en de subtab ‘Archief en Documentatie’. 
Voorts is de werkgroep verdergegaan met de verwerking van het uitvoerige archief van wijlen Jan Hamers. Een veertigtal 
mappen zal als zelfstandige eenheid bewaard blijven. De mappen hebben inmiddels een eigen plaats in De Kletterenhoef 
gekregen. Ze worden zeer gedetailleerd geïnventariseerd, zodat onderzoekers via het DADB toegang kunnen krijgen tot 
de diverse onderdelen ervan. De vele losse enveloppen uit de verzameling van Jan Hamers worden verwerkt in het 
bestaande heemkundearchief. Het doorlezen van de vele tijdschriften die onze kring rijk is, is in het afgelopen jaar 
voortgezet. Artikelen die rechtstreeks met ons werkgebied te maken hebben, zijn apart in het DADB vermeld, eveneens 
op onderwerp gerangschikt volgens de ‘Index Kerkhof’. We zijn nu helemaal bij tot en met 2014 en we zoeken nog een 
medewerker die dit voortaan gaat bijhouden.  
De werkgroep Archief en Documentatie mocht in het afgelopen jaar twee nieuwe medewerkers begroeten: Frans 
Kruitwagen voor het project ‘Rond de Toren’, waaraan hij voornamelijk thuis werkt, en Piet Havermans. Verder bestaat de 
werkgroep uit: Sjaak Barendse, Guido van Gorp, Jan van Hoof, Tiny van Iersel-Brouwers, Richard van Riel en Maria 
Verstappen-den Otter. 
 
Werkgroep Beschrijven Oude Panden 
 
De werkgroep Beschrijven Oude Panden is het afgelopen jaar vijfmaal bijeen geweest. Men heeft vastgesteld welke 
panden in aanmerking komen en heeft besloten om eerst de panden te beschrijven die op de nominatie staan om te 
worden gesloopt en deze snel te fotograferen. Gedurende het jaar 2014 is men actief geweest met het verzamelen en 
structureren van de benodigde informatie. De voorzitter heeft zijn taak in overgedragen aan Sjeff de Wijs die als 
werkgroepcoördinator is aangesteld.  
 
Werkgroep Genealogie 
 
De werkgroep onder leiding van Ad Vermeer en Sjeff Essens heeft diverse avonden georganiseerd om leden van de 
werkgroep vertrouwd te maken met het werken in het programma Haza Data. In oktober zijn we van start gegaan met een 
beginnerscursus genealogie. Tot in februari 2015 krijgen de cursisten inzicht in de beginselen van de genealogie. 
Gewapend met een aantal namen uit de eigen familiehistorie hebben de cursisten vervolgens een start gemaakt met het 
invoeren van die gegevens in Haza Data. Later, als hier meer ervaring mee is opgedaan en er meer gegevens zijn 
vastgelegd, kunnen de ‘losse’ gegevens worden gekoppeld en is het de bedoeling om, weer later, de verschillende 
stambomen aan elkaar te koppelen. Mogelijk komen ook hier verrassende zaken uit. 
Behalve de cursisten, zullen ook de diverse werkgroepen gebruik gaan maken van de mogelijkheden om stukjes 
informatie aan elkaar te koppelen. Ook in 2015 zullen we de cursus gaan geven. 
 
Historische Dorpswandelingen 
 
Na een aantal succesvolle historische wandelingen in 2013 heeft deze activiteit in 2014 een vervolg gekregen. Ook dit 
jaar was het succes te danken aan de brede publiciteit. Hiermee hebben wij in korte tijd een goede naam opgebouwd. De 
VVV heeft de wandelingen ook op haar Facebookpagina gezet alsmede in de evenementenkalender, die ook is 
overgenomen door ‘Uit In Brabant’. Het Weekjournaal heeft in zijn allerlaatste nummer een dubbele pagina gewijd aan 
onze activiteit en ook van De Duinkoerier hebben we veel aandacht gehad. Veel belangstelling was er voor het beklimmen 
van de kerktoren en de uitleg over de geschiedenis ervan. Jan Vera werd tijdens zijn wandelingen ondersteund door 
André van Rijswoud, Theo Schroemges en Sjef de Wijs. 
Een interview met RTV Midden-Brabant hebben wij afgewezen, omdat de medewerkers teveel informatie verlangden over 
de inhoud van de wandeling, die wij exclusief wilden houden. De samenwerking met Frans en Alexander van Venrooij 
heeft mede bijgedragen aan het succes. De historische dorpswandelingen worden in 2015 voortgezet. Wij zijn in 
onderhandeling met stichting Het Witte Kasteel om de wandelingen te laten starten vanuit het kasteel. Sjef de Wijs heeft 
een bijdrage geleverd door een aantal zeer fraaie posters te maken. 
 
 
 
 
 



Open Monumentendag  
 
Op Open Monumentendag, zaterdag 13 september, was de kerk wegens een uitvaart alleen ’s middags te bezichtigen. 
Het  thema van dit jaar was ‘Op reis’ en de werkgroep had twee vitrinekistjes ingericht met prentjes uit Lourdes en Rome, 
met rozenkransen en een beeldje van de Lourdesgrot. Aan de bezoekers werd een routebeschrijving uitgereikt. Veertien 
van de 25 belangstellenden hebben de kerktoren beklommen. De bezoekers kwamen onder andere uit Loon op Zand, 
Sprang- Capelle, Winschoten, Nieuwerkerk aan den IJssel en Brielle. 
 
Jaarboek Straet & Vaert 2014 
 
Het 34ste jaarboek Straet & Vaert verscheen op 8 november in een oplage van 475 exemplaren. Het telt 120 pagina’s en 
bevat zes artikelen, geschreven door de auteurs John Boeren, Jan van Iersel, Tiny van Iersel- Brouwers, Piet den Otter, 
Jan Vera en Sjef de Wijs. Wederom is het boek gedrukt door drukkerij DekoVerdivas B.V. te Tilburg, die ook de kaft 
verzorgde. De eindredactie lag in handen van Erik Gelevert en voor de vormgeving tekende Marja van Trier. Onder grote 
belangstelling werd het boek gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Kioskcafé op zaterdag 8 november. Na een 
welkomstwoord van de voorzitter, die de auteurs bedankte voor hun inspanning, werd een film vertoond over de 
schoenindustrie in Waalwijk. 
 
Eerste Loonse Dorpskwis 
 
De heemkundekring heeft onder de teamnaam ‘De Archiefmuizen’ op vrijdagavond 3 oktober deelgenomen aan de eerste 
Loonse Dorpskwis. Na een toespraak van burgemeester Luijendijk op het kasteel nam de voorzitter de 180 vragen in 
ontvangst en snelde naar onze werkruimte aan de Klokkenlaan, alwaar een team van 15 muizen bij aankomst de vragen 
bijna uit zijn handen trok. 
Er is een monsterprestatie geleverd om veel vragen beantwoord te krijgen. De boeken in onze bibliotheek werden 
geraadpleegd, evenals de informatie in onze computers en het internet. Loon op Zand was op deze avond één groot 
wielercircuit. De jonge muizen onder ons hadden de taak op zich genomen om op diverse locaties in ons dorp vragen van 
een antwoord te voorzien. Bezweet en buiten adem kwamen zij met de antwoorden terug op het honk, waar de secretaris 
zorgde dat ze verzameld en geboekt werden. Precies één minuut voor sluitingstijd leverde de voorzitter de antwoorden in. 
Na twee weken van spannende afwachting werd tijdens de slotavond op 18 oktober bekendgemaakt dat de 
heemkundekring op de 19de plaats was geëindigd. Op de onderdelen ‘canvas, entertainment’ en ‘politiek en maatschappij’ 
behaalden de muizen de eerste plaats. Dit betekent dat onze kring tot de teams behoorde die bovengemiddeld hebben 
gescoord. Het evenement is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Jubileumtentoonstelling in Het Witte Kasteel 
 
Op 12 maart heeft een informatieavond plaatsgevonden over de tentoonstelling naar aanleiding van het 35-jarig 
bestaansjubileum van de heemkundekring, die begin oktober zou worden gehouden in het kasteel. Direct hierna zijn 
enkele leden uit verschillende werkgroepen met de voorbereidingen begonnen. Het was een enorme operatie die veel 
energie en inspanning heeft gevraagd. Vanaf de zomervakantie tot eind september hebben leden bijna dagelijks en in 
enkele gevallen tijdens de weekenden, soms samen met hun partner, hun vrije tijd opgeofferd om alles tot een goed einde 
te brengen. 
Op vrijdag 3 oktober opende burgemeester Luijendijk de tentoonstelling op de binnenplaats van het kasteel in 
aanwezigheid van veel leden en andere genodigden. Op verzoek van het bestuur organiseerde Stichting Het Witte 
Kasteel een geslaagde receptie voor de genodigden. Het Erfgoed Depot heeft eveneens bijgedragen aan het succes door 
het beschikbaar stellen van tafels en vitrinekasten, alsmede van enkele museale stukken ter completering van het geheel. 
De burgemeester reikte aan Emile van Beers de bronzen legpenning van de gemeente Loon op Zand uit wegens zijn 
grote verdiensten voor de heemkundekring. Emile van Beers heeft vanaf de oprichting van de kring in 1979 tot 2005 een 
bestuursfunctie vervuld en is tot op heden nog een zeer actief lid van de werkgroep Fotoarchief en Collectiebeheer. 
De heemkundekring kan terugkijken op een geslaagde tentoonstelling die op zaterdag- en zondagmiddag mede werd 
opgeluisterd door de blazers, tamboers en vendeliers van het gilde Sint Ambrosius. De inspanning van iedereen heeft 
ertoe geleid dat wij na afloop 19 nieuwe leden mochten noteren. Bijna duizend personen hebben de expositie bezocht. 
 
Open Dag voor de jeugd 
 
In 2014 is er voor de eerste keer een Open Dag voor de jeugd georganiseerd, namelijk op woensdag 26 maart. Ondanks 
de, achteraf gezien, matige publiciteit konden we toch vaststellen dat er belangstelling bestaat voor een dergelijke 
activiteit. De heemkundekring vult hiermee ook een belangrijke doelstelling in, namelijk het verbreiden van kennis en het 
tonen van bezittingen. In De Kletterenhoef was een echte schoenmaker aanwezig in de persoon van Jan de Kort. Aan de 
hand van een tweetal films gaf hij een heldere uitleg over het maken van een schoen. Jan Vera en Lauran Toorians 



hebben uitleg gegeven over de tentoongestelde attributen. Met een goede communicatie en een goed gekozen datum 
wordt deze activiteit in 2015 gecontinueerd.  
 
Interviews 
 
Naast een aantal interviews voor Straet & Vaert heeft Anton van der Lee twee interviews gehouden met Emile van Beers. 
De doelstelling hiervan was om de bij onze leden aanwezige kennis in gesproken woord vast te leggen. 
 
Historische canon van de gemeente Loon op Zand 
 
In het jubileumjaar 2014 ging een lang gekoesterde wens van de voorzitter in vervulling: de samenstelling van een 
historische canon van de gemeente Loon op Zand. De vier auteurs van het op 3 oktober gepresenteerde boekje, John 
Boeren, Erik Gelevert, Jan van Iersel en Lauran Toorians, zijn in het voorjaar aan de slag gegaan met als uitgangspunten 
dat de canon zou handelen over de gehele gemeente en dat de tekst bondig moest zijn en toegankelijk voor een breed 
publiek. In samenwerking met heemkundekring De Ketsheuvel en enkele actieve heemkundekringleden uit De Moer is 
erop toegezien dat de drie kernen elk hun rechtmatige plaats kregen. De lezer krijgt in kort bestek een overzicht van de 
geschiedenis van onze gemeente, van prehistorie tot (bijna) nu. In vierendertig ‘vensters’ die steeds bestaan uit een 
afbeelding en een tekst worden evenzoveel kernmomenten uit de geschiedenis beschreven. Waar mogelijk is zo’n 
kernmoment gekoppeld aan een jaartal, waarbij in een aantal gevallen dat ene jaartal dient als ‘kapstok’ om een bredere 
ontwikkeling te schetsen. Deze canon is behalve informatief, ook een mooi kijk- en bladerboekje geworden, in kleur 
gedrukt. Erik Gelevert en Lauran Toorians voerden de eindredactie, de vormgeving was in handen van Marja van Trier. Zij 
ontwierp ook de kaft. Hopelijk draagt deze canon bij tot een grotere belangstelling voor de bijzondere geschiedenis van 
onze gemeente. Er is vanaf het begin naar gestreefd om de canon ook geschikt te maken voor de basisscholen. Het ligt in 
de bedoeling om een afgeleide versie te maken die in de scholen kan worden gebruikt.  
 
Dankwoord  
 
Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die zich gedurende het afgelopen jubileumjaar, waarin veel verschillende 
activiteiten plaatsvonden, hebben ingezet om ons heemkundig jaar weer succesvol te kunnen afsluiten. 


