
1

Nieuwsflitsen is een periodieke uitgave van de heemkundekring 'Loon op 't Sandt'  Verschijnt minimaal 6 keer per jaar
Correspondentieadres redactie: Castellanie 40, 5175 DD Loon op Zand
Emailadres: nieuwsflitsen@heemkundekringloonoptsandt.nl                            Jaargang 08. Nr. 03             1 april 2015 

De heemkundekring Loon op ’t Sandt is sinds kort te vol-
gen op Twitter en Facebook
Wij hebben als heemkundekring lang nage-
dacht over het bereiken van een jongere doel-
groep. Van deze groep is bekend dat het lezen 
van e-mails in populariteit daalt, maar dat men 
meer communiceert via Social Media.

Voor de heemkundekring is dit een nieuw feno-
meen en wij hebben d.m.v. een workshop gebruik 
gemaakt van de expertise van Erfgoed Brabant / 
Brabants Heem. 

Klankbordgroep
Daarna hebben we een tweetal jonge leden, Eve-
lien Mank-IJpelaar en Anthony Maas bereid ge-
vonden deel te nemen in de klankbordgroep over 
Social Media. We hebben met hen van gedachten 
gewisseld over de wijze waarop we met Social Me-
dia binnen onze heemkundekring om moeten gaan 
en over de vraag wat we via welke weg gaan publi-
ceren. Zij hebben hiervoor een belangrijke bijdrage 
geleverd, wat aantoont hoe belangrijk jonge men-
sen voor de heemkundekring zijn.
Binnen de klankbordgroep hebben we enkele be-
langrijke werkafspraken gemaakt:
Zo zal Anthony Maas de Facebookpagina beheren 
en zal hij regelmatig nieuwe informatie plaatsen. 
André van Rijswoud onderhoudt Twitter en plaatst 
hierop snel actuele berichten over een activiteit of 

een wetenswaardigheid.
Maar dit alleen is niet voldoende. De reacties die 
volgen op onze berichten, door het liken op Face-
book en het retweeten met Twitter, zijn voor ons 
belangrijke informatie. Mari Kokx en Jan Govers 
nemen deze belangrijke taak voor hun rekening en 
gaan de reacties verzamelen, beoordelen en terug-
koppelen.

Foto’s herkennen
Momenteel  slepen we dozen  met oude foto’s naar 
De Venloene en inwoners van ons dorp, om de na-
men van afgebeelde personen te achterhalen. We 
gaan ervan uit dat dit door het gebruik van Face-
book binnenkort niet meer nodig zal zijn. Op onze 
Facebookpagina kunnen we een foto plaatsen en 
vragen wie de personen op de foto herkent.
Uiteraard beseffen we dat een belangrijke groep 
mensen geen gebruik maakt van Social Media, 
deels door hun leeftijd en anderzijds omdat zij hier 
geen interesse in hebben. Dat respecteren wij, 
maar wij vermoeden dat hun familieleden, kennis-
sen en vrienden die er wel gebruik van maken, de 
berichten en foto’s zeker onder hun aandacht zul-
len brengen.

Klikken op icoontjes
Op de website van de heemkundekring 
www.heemkundekringloonoptsandt.nl 
staat het Facebookicoontje  naast dat van Twit-naast dat van Twit-
ter .
Op een daarvan klikken leidt u naar de juiste plek.
Een van de belangrijkste doelstelling van onze 
kring is het delen van informatie. Blijf ons dus vol-
gen via Social Media en helpen door een antwoord 
te geven op onze vragen. Of dit nu foto’s, filmpjes, 
documenten of het beantwoorden van een vraag 
betreft, dat werken we in de loop van de tijd verder 
uit. Met Facebook en Twitter zijn we nog meer in 
staat om kennis te delen, iets waarvoor u voorheen 
een bezoek moest brengen aan de Kletterenhoef. 

Website
In de klankbordgroep hebben we ook gesproken 
over het gebruik van onze website. Van belang 
is dat deze actueel blijft, maar tijd van mensen is 
vaak beperkt omdat zij in het sociale leven meer-
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dere activiteiten hebben. Daarom heeft Evelien Mank aangeboden onze webmaster Sjeff Essens in de toe-
komst behulpzaam te zijn om er voor te zorgen dat de website actueel blijft. Zij heeft de nodige ervaring en wij 
maken hier graag gebruik van.
Tot slot hoop ik dat u net zo enthousiast bent als ons Social Mediateam en ik wens deze mensen veel succes. 

André van Rijswoud, voorzitter

Heemkundekring Loon op ‘t Sandt presenteert in 
samenwerking met Stichting StuipZand op zon-
dagmiddag 19 april 2015 in de Theaterzaal van 
de Venloene het boek

Graag uw aandacht voor een belangrijke wijziging: 

Datum lezing Johan Biemans

In tegenstelling tot eerdere berichten vindt op 22 
april om 19:30 uur de lezing door Johan Biemans 
niet plaats in De Kiosk. 

Bij het zoeken naar een andere locatie heeft het 
Gilde St. Hubertus haar ruimte beschikbaar gesteld 
aan de heemkundekring. Wij zijn het gilde zeer er-
kentelijk hiervoor. Datum en tijd zijn ongewijzigd.

Het adres van Gilde St. Hubertus is: Klokkenlaan 
21 tegenover de werkruimte van de heemkunde-
kring.

Als er leden zijn, die de afstand naar de Klokken-
laan echt een bezwaar vinden, kunnen zij bellen 
naar 06-4441 6825 en dan worden zij netjes op-
gehaald. 

Graag tot ziens op 19 en 22 april a.s.□ 

Lôons lèèft (nog)
Dit boek met als onderwerp het dialect van Loon 
op Zand is een initiatief van Heemkundekring Loon 
op ’t Sandt en de Stichting StuipZand, onder-
steund door de Rabobank, Brabants Heem 
en Stichting Jacques de Leeuw.

‘Lôons lèèft (nog)’  bevat een aantal artike-
len van Lauran Toorians over het dialect van 
Loon op Zand in de Midden-Brabantse con-
text. Een daarvan gaat over een oude publi-
catie in het dialect die teruggaat naar het ver-
haal van het verhuizen van het raadhuis naar 
Kaatsheuvel. Een smeuïge verzameling waar 
de vonken vanaf springen maar vooral veel 
verhalen, gedichten, liedjes, sprookjes, ton-
praoten, cartoons in het Lôons, tekeningen en 
foto’s. Teksten zijn onder meer van Anton van 
der Lee, Jack IJpelaar, Kees Hamers, Keejke 
Leermakers, Marja van Trier en natuurlijk Jan 
van Beers. Loonse toponiemen van plaatsen 
rondom het dorp hebben ook een plekje in dit 
boek gevonden. 

De leerlingen van de bovenbouw van basisschool 
De lage Weijkens zorgde na een workshop voor 
een aantal kleurige dialectwoorden-illustraties. 
Frans Oosterwaal zette zijn tekentalent in. 
Een bladwijzer met de uitspraak van het dialect 
zorgt dat al die bladzijden door iedereen begrepen 
en gesproken kunnen worden.

De presentatie van dit boek krijgt een feestelijk 
tintje. U bent van harte welkom bij deze presentatie 
waarbij auteurs uit het boek ook lèèvend en wel 
laten horen hoe ‘t Lôons klinkt. Dat gaat een gezel-
lige middag worden!  Het presentatieprogramma 
duurt van 14:00 tot 15:30 uur.

Wilt u zeker zijn van een exemplaar dan is voorin-
tekenen voor dit boek mogelijk voor de prijs van € 
19,50. Dit kan via de website van 
w.w.w.heemkundekringloonoptsandt.nl .
of een briefje met uw gegevens in de brievenbus 
van het secretariaat van de Heemkunde, Scorpius 
7, of bij Stichting StuipZand, Kasteellaan 2a.

Na 19 april is het boek te koop in de boekhandel en 
kost het € 24,50.□


