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Beste leden,

2015 was het jaar met veel activiteiten die een grote wissel hebben 
getrokken op het bestuur en onze vrijwilligers.
 
Ik wil u namens het bestuur van heemkundekring 'Loon op ’t Sandt' har-
telijk danken voor uw inzet en uw belangstelling voor onze kring in het 
afgelopen jaar.

Wij wensen u twee mooie kerstdagen 
en een gezellige jaarwisseling met een 
goede start in het nieuwe jaar.

André van Rijswoud,  voorzitter

Openingstijden De Kletterenhoef
De normale openingstijden (behalve op feest-
dagen) van onze werkruimte zijn:

• Dinsdag: 9.00-12.00 uur;
	 Bovendien op de eerste en derde dins- 
 dag van de maand: 13.30-16.00 uur;

• Woensdag: 13.30-16.00 uur;

• Donderdag: 13.30-16.00 uur.□

Nieuwsflitsen 2016

  verschijnt	op							kopij	inleveren	t/m
Nr.	2	 	 1	maart		 18	febr.
Nr.	3	 	 1	mei	 	 20	april

Secretariaat heemkundekring:
Theo	Schroemges,	Scorpius	7,
5175	XM	Loon	op	Zand.	Tel.	363030.	Email:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	
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Nieuwjaarsreceptie gaat naar een 
gewijzigde opzet

Drie	 jaar	 geleden	 introduceerden	 wij	 de	 nieuw-
jaarsreceptie.	Dit	heeft	in	voldoende	belangstelling	
geresulteerd.	Echter,	wij	 zijn	 als	 heemkundekring	
met	 een	 nieuwjaarsreceptie	 niet	 uniek.	 Het	 be-
drijfsleven,	sportclubs	en	gildes	organiseren	deze	
al	jaren.

Veel	van	onze	leden	maken	hier	gebruik	van,	met	
als	gevolg	dat	zij	een	keuze	moeten	maken	welke	
receptie	bezocht	gaat	worden.	Als	de	keus	valt	op	
een	andere	 vereniging	missen	wij	 leden	op	onze	
nieuwjaarsreceptie.	 Dit	 vinden	 wij	 jammer	 omdat	
naast	 de	 contacten	 in	 de	 eigen	werkgroepen	 het	
ook	belangrijk	 is	om	 te	horen	waar	anderen	mee	
bezig	zijn.

Het	bestuur	heeft	 besloten	de	nieuwjaarsreceptie	
te	vervangen	door	een	bijeenkomst	voor	alle	leden	
die	 zich	het	 afgelopen	 jaar	actief	 in	werkgroepen	
hebben	 ingezet	voor	onze	kring.	Op	deze	manier	
denken	wij	dat	het	nu	voor	een	groter	aantal	leden	
haalbaar	is	om	aanwezig	te	kunnen	zijn	op	een	ge-
zellige	middag.

Deze	zal	gehouden	worden	op	
zondag 13 maart 2016 bij het gilde St. Hubertus 
aan de Klokkenlaan 23.	
Aanvang	14.00	uur.	Sluiting	17.00	uur.	Het	 is	niet	
de	bedoeling	dat	uw	partner	dan	alleen	thuis	blijft,	
u	brengt	hem/haar	gewoon	mee.□

Jaarprogramma 2016

Het	doet	ons	een	genoegen,	u	het	programma	voor	
het	jaar	2016	te	presenteren.
Wij	 hebben	 nog	 een	 verrassingselement	 inge-
bouwd	en	zullen	u	in	de	Nieuwsflitsen	van	het	nieu-
we	 jaar	verder	 informeren	over	het	onderwerp	en	
de	locatie.

17	februari	 	 Jaarvergadering

12	maart	 	 Bedankmiddag	voor	vrijwilligers

31	maart	 	 Fotokijkmiddag	in	De	Venloene

20	april	 	 Lezing

12	mei	 	 Presentatie	voor	bewoners	en		
	 	 	 leden	in	De	Venloene

15	juni		 	 Fietstocht/museumbezoek	D’n		
	 	 	 Hooizolder

30	juni		 	 Fotokijkmiddag	in	De	Venloene

13/20/27	augustus	Historische	Dorpswandeling		
	 	 	 door	Jan	Vera

10	september	 Open	Monumentendag

14	september	 Ledenvergadering

1	oktober	 	 Uitwisseling	met	buitenlandse		
	 	 	 heemkundekring	(onder	voor-	
	 	 	 behoud	van	medewerking)

27	oktober	 	 Fotokijkmiddag	in	De	Venloene

24	november	 Lezing	ServiceResidentie	Mo-	
	 	 	 lenwijck

Bestuursvergaderingen	 vinden	 plaats	 op	 iedere	
eerste	dinsdag	van	de	maand.	Onderwerpen	voor	
de	vergadering	graag	richten	aan	onze	secretaris,	
tel	0416-363030	of	via	de	mail:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	□

Kaart van Bastingius
Met	het	binnenhalen	van	een	bedrag	van	de	door	
de	Rabobank	georganiseerde	clubkasactie	zijn	wij	
in	staat	gesteld	om	de	kaart	van	Bastingius,	die	ons	
is	gegeven	door	Pieter	van	Beers,	te	laten	restau-
reren.
De	kaart	zal	grondig	schoongemaakt	worden,	be-
schadigingen	zullen	worden	hersteld	en	het	geheel	
wordt	opnieuw	ingelijst	met	ontspiegeld	glas.
Waar	 de	 gerestaureerde	 kaart	 een	 mooie	 plaats	
krijgt,	is	afhankelijk	van	uw	suggesties.	De	restau-
rateur	 Jan	 Clerx	 heeft	 zijn	 werkzaamheden	 aan-
gevangen	en	wij	hopen	u	de	kaart	op	12	maart	te	
kunnen	presenteren.□

°°Loons°kersttafereel°°°°°°Foto°JvH
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Brabant Cloud
Het	is	van	groot	belang	dat	de	door	ons	verworven	
kennis	 over	 Loon	op	Zand	op	een	goede	manier	
opgeslagen	wordt. Het vervolgens delen van die 
kennis met de buitenwereld is één van de be-
langrijkste doelstellingen van heemkundekring 
Loon op ‘t Sandt.	Vraag	uzelf	eens	af:	doen	we	
dit	wel	voldoende?	Ons	voortbestaan	hangt	af	van	
het	goed	 registreren	van	 informatie	en	 kennis	en	
het	 uitwisselen	 daarvan	 met	 belangstellenden	 of	
andere	heemkundekringen	en	erfgoedinstellingen.	
Beide	punten	zijn	goed	te	realiseren	in	één	nieuwe	
digitale	omgeving:	de	Brabant	Cloud.

Op	dit	moment	is	onze	collectie	foto’s,	bidprentjes,	
objecten,	geluidsfragmenten,	boeken,	artikelen	en	
films	alleen	beschikbaar	op	onze	eigen	computers.	
Ons	 genealogieprogramma	 Haza-Data,	 waarvan	
het	 ook	 de	 bedoeling	 was	 om	 daarin	 onze	 com-
plete	verzameling	onder	te	brengen	en	die	te	kop-
pelen	aan	personen,	wordt	niet	meer	ondersteund	
met	updates.	We	zijn	daarom	naarstig	op	zoek	naar	
een	 nieuw	 genealogieprogramma	 dat	 ook	 in	 net-
werken	gebruikt	 kan	worden.	Het	 blijft	 dan	 louter	
bij	 een	 genealogieprogramma	 en	we	willen	 onze	
verzameling	op	een	andere	manier	onderbrengen.

Het	is	jammer	dat	de	buitenwereld	niets	kan	terug-
vinden	van	alle	informatie	die	bij	onze	kring	al	ruim	
35	jaar	wordt	opgeslagen.	Naast	een	jaarlijkse	pu-
blicatie,	Straet	&	Vaert,	brengen	we	weinig	informa-
tie	naar	buiten.	Bent	u	het	met	ons	eens	dat,	wan-
neer	heemkundekring	Loon	op	 ‘t	Sandt	hier	geen	
verandering	in	brengt	en	niet	aan	de	buitenwereld	
kenbaar	maakt	dat	zij	bestaat,	zij	dan	ook	niet	meer	
zal	bestaan?	Wij	moeten	hier	niet	aan	denken!

Internet
De	jongere	generatie	die	geïnteresseerd	 is	 in	(lo-
kale)	 geschiedenis	 gaat	 niet	 meer	 op	 zoek	 naar	
documenten	en	foto’s	die	fysiek	zijn	opgeslagen	in	
stoffige	ruimtes.	Zij	gebruikt	internet	en	wil	apps	be-
schikbaar	hebben	voor	de	smartphone	om	de	infor-
matie	tot	zich	te	kunnen	nemen.	Willen	we	meetel-
len	in	het	digitale	tijdperk	en	jonge	heemkundigen	
interesseren,	dan	moeten	we	hun	taal	spreken.	We	
moeten	 voldoende	 eigentijdse	 middelen	 hebben,	
zodat	ook	zij	zich	tot	onze	kring	aangetrokken	voe-
len.

Verschillende	 organisaties,	 erfgoedinstellingen	 en	
archieven	 zoals	 het	 BHIC,	 de	 Brabant-Collectie,	
Thuis	in	Brabant	en	de	Film-	en	Fotobank	Noord-
Brabant	lopen	voorop	met	het	verstrekken	van	in-
formatie	 via	 het	web.	Denk	ook	eens	aan	LOZIB	
en	de	groep	Loon	op	Zand	op	Facebook,	die	veel	
informatie	en	foto’s	op	hun	pagina’s	zetten.	Gezien	
de	reacties	daarop	voorziet	dit	duidelijk	in	een	be-
hoefte.	 Met	 alleen	 Facebook-	 en	 Twitterpagina’s	
kan	de	heemkundekring	beperkt	informatie	delen.

De	 heemkundekring	was	 aanwezig	 bij	 twee	 door	

Erfgoed	 Brabant	 georganiseerde	 bijeenkomsten	
over	 de	 Brabant	 Cloud.	 De	 laatste	 bijeenkomst	
werd	ook	door	leden	die	zich	binnen	onze	kring	be-
zighouden	met	het	collectiebeheer	bezocht.	De	uit-
leg	was	verhelderend	en	maakte	eenieder	enthou-
siast.	Met	 de	Brabant	Cloud	 kunnen	we	mensen	
laten	zien	wat	we	in	huis	hebben.	Het	feit	dat	deze	
digitale	omgeving	beheerd	wordt	door	specialisten	
biedt	ons	een	stukje	gemak	en	geeft	zekerheid	dat	
onze	bestanden	voor	een	langere	tijd	veilig	zijn.	We	
moeten	 met	 onze	 tijd	 meegaan.	 Software	 evolu-
eert.	Wat	tien	jaar	geleden	aan	onze	eisen	voldeed,	
kan	nu	achterhaald	zijn	of	verbeterde	mogelijkhe-
den	hebben.

Proef
Vanaf	 januari	2016	zal	de	heemkundekring	gedu-
rende	drie	maanden	proefdraaien	met	de	Brabant	
Cloud.	 We	 zullen	 werkgroepen	 formeren,	 taken	
verdelen,	cursussen	volgen	bij	Erfgoed	Brabant	en	
natuurlijk	gebruik	maken	van	de	subsidie	die	Bra-
bants	 Heem	 aan	 de	 heemkundekringen	 voor	 dit	
project	beschikbaar	stelt.

Een	mooiere	start	van	het	nieuwe	jaar	is	toch	niet	
denkbaar?

André van Rijswoud, voorzitter

Studenten onderzoeken geschie-
denis van het Nationaal Park de 
Loonse en Drunense Duinen

De	 heemkunde-
kring	heeft	haar	me-
dewerking	verleend	
aan	twee	studenten	
van	 De	 Nieuwste	
School	 uit	 Tilburg;	
Sam	van	der	Pol	en	
Lars	 van	 Aalst,met	
betrekking	 tot	 een	
proefwerkstuk	 over	
de	 geschiedenis	
van	 de	 Loonse	 en	
Drunense	 Duinen.	
Stichting	 StuipZand	
heeft	de	twee	studenten	begeleid.

De	Loonse	en	Drunense	Duinen	 lijken	een	woest	
gebied,	maar	is	dat	ook	wel	degelijk	zo?	En	welke	
rol	 heeft	 de	mens	 in	dit	 gebied	gespeeld?	En	 tot	
hoever	loopt	deze	geschiedenis?	Allemaal	vragen	
die	in	een	documentaire	worden	behandeld.

Wij	verwijzen	u	graag	naar	YouTube	waar	de	do-
cumentaire	te	zien	is.	De	link	vindt	u	op	onze	web-
site.□

°°Sam°van°der°Pol°(links)°en°
Lars°van°Aalst
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Schenkingen
De	heemkundekring	kreeg	in	de	afgelopen	periode	
schenkingen	van:

•	 Marie	 Huijbregts,	 Lies	 Vromans,	mevr.	 van	 der	
Velden,	mevr.	 van	Os,	Lia	Vorstenbosch,	Annie	
Jonkers,	Cees	Beerens	en	Bert	van	Asten:	bid-
prentjes;

•	 Rosalie	Clijsen:	kalligrafiewerkjes,	gemaakt	door	
zuster	Dorothé;

•	 Cees	 van	 Iersel:	 bidprentjes,	 Straet	 en	 Vaert	
1985,	 stamkaarten,	 persoonsbewijzen,	 foto	 van	
toneelclub	“Kunst	en	Vermaak”;

•	 Henk	de	Jong:	diverse	notariële	aktes,	waaron-
der	een	uit	1877	van	schoenfabriek	Neerlandia;

•	 Ina	Nijkamp:	bidprentjes,	foto’s	van	priester	Ge-
rard	Nijkamp;

•	 Mart	van	den	Hoven:	oude	foto’s;
•	 familie	van	Stippent:	116	bidprentjes.

Alle	gevers	hartelijk	dank!□

Redactie en auteurs Straet & Vaert

Wanneer	 u	 met	 interesse	 het	 nieuwe	 Jaarboek 
Straet & Vaert	hebt	gelezen,	of	daar	nog	mee	bezig	
bent,	dan	hebt	u	zich	misschien	ook	wel	eens	afge-
vraagd	hoe	dat	boek	elk	jaar	–	alweer	35	jaar	lang	
–	wordt	gemaakt.	Daarvoor	zijn	actief	een	 redac-
tie	en	een	door	de	 jaren	steeds	weer	wisselende	
groep	schrijvers	en	onderzoekers.	

Het	is	van	belang	die	groep	bij	de	tijd	en	bij	de	les	
te	houden.	Daarom	doen	wij	hier	een	oproep	om	
versterking.	Niet	omdat	Straet & Vaert	 ‘in	de	knel’	
zou	 zitten,	maar	 omdat	we	willen	 voorkomen	dat	
zoiets	zich	ooit	zal	voordoen.

Onderzoekers en schrijvers
Om	te	beginnen	is	de	redactie	natuurlijk	steeds	op	
zoek	 naar	 geschikte	 onderwerpen	 voor	 artikelen,	
en	 naar	 de	 bijbehorende	 onderzoekers	 en	 schrij-
vers.	Frisse	 ideeën	van	buiten	zijn	daarvoor	altijd	
welkom.	 Het	mooist	 is	 het	 natuurlijk	 wanneer	 ie-
mand	die	een	idee	aandraagt	dat	ook	zelf	kan	en	
wil	uitwerken	tot	een	artikel,	maar	de	praktijk	leert	
dat	dit	niet	altijd	mogelijk	is.	Soms	beschikt	iemand	
wel	over	het	nodige	materiaal	of	over	de	vaardig-
heid	om	dit	bij	elkaar	te	brengen,	maar	heeft	hij	of	
zij	geen	 ‘vlotte	pen’;	andersom	komt	ook	voor.	 In	
zo’n	 geval	 probeert	 de	 redactie	 dan	 te	 bemidde-
len	om	idee,	onderzoeker	en	schrijver	bij	elkaar	te	
brengen	zodat	er	toch	een	interessant	en	leesbaar	
artikel	komt.	
Juist	 ook	 omdat	 deze	werkzaamheden	 behoorlijk	
tijdrovend	kunnen	zijn,	is	versterking	van	het	team	
altijd	welkom.	Wie	hier	dus	voor	zichzelf	mogelijk-
heden	ziet,	kan	zich	melden	bij	de	secretaris	van	
de	heemkundekring.	We	maken	dan	graag	kennis.

Redactie
Ook	voor	de	redactie	van	Straet & Vaert	is	verster-
king	 altijd	 welkom.	 De	 voornaamste	 taak	 van	 de	
redactie	is	uiteraard	te	zorgen	dat	het	jaarboek	elk	
jaar	‘vol’	komt	met	interessante	artikelen.	
Een	aantal	redactieleden	onderzoekt	en/of	schrijft	
ook	zelf,	maar	minstens	zo	belangrijk	is	het	vinden	
van	 onderwerpen	 en	 (andere)	 auteurs	 en	 het	 op	
kwaliteit	en	inhoud	beoordelen	van	alle	ingezonden	
bijdragen	(dus	ook	die	van	collega-redactieleden).	
Vervolgens	moet	die	kopij	nog	gereed	worden	ge-
maakt	voor	de	vormgever	en	de	drukker.	Ook	dat	
is	een	flinke	klus	waarbij	een	goed	 taalgevoel	en	
een	 scherp	 oog	 voor	 taal-	 en	 tikfouten	 van	 groot	
belang	zijn.	
Voor	al	deze	taken	is	versterking	en	‘verse	aanwas’	
welkom.	

Wij	maken	dus	graag	kennis	met	mensen	die	den-
ken	met	een	of	meerdere	van	deze	vaardigheden	
aan	de	redactie	te	kunnen	deelnemen.	Dat	het	vrij-
willigerswerk	is,	mag	duidelijk	zijn.

De redactie van het Jaarboek Straet & Vaert

Werkgroep Archief en Documen-
tatie zoekt aanvulling
Deze	heemkundewerkgroep	 is	sinds	een	 jaar	be-
zig	om	de	documenten	van	de	heemkundekring	te	
digitaliseren.	Zoals	u	begrijpen	zult	 is	dit	een	om-
vangrijk	karwei.	De	documenten	zitten	nu	in	onge-
veer	tweehonderd	dozen	in	een	aantal	kasten.	Zij	
nemen	enorm	veel	plaats	 in	en	zijn	niet	beveiligd	
tegen	brand.	Deze	documenten	digitaliseren	heeft	
tot	gevolg,	dat	er	plaatsruimte	gewonnen	wordt	en	
dat	 bij	 brand	 de	 inhoud	 van	 de	 documenten	 niet	
verloren	gaat.
Met	dit	scannen	zijn	al	een	zestal	vrijwilligers	bezig.	
Wij	zoeken	echter	uitbreiding	van	deze	groep	met		
twee	vrijwilligers,	die	ervaring	hebben	met	het	ge-
bruik	van	de	computer.
Vrijwilliger	A	werkt	op	de	eerste	en	derde	dinsdag	
van	 de	 maand	 (de	 reguliere	 werkbijeenkomsten	
van	onze	werkgroep	in	De	Kletterenhoef)	aan	een	
laptop	en	scant	c.q.	maakt	pdf-bestanden	van	do-
cumenten	uit	het	bestaande	archief,	die	door	een	
ander	werkgroeplid	van	een	titel	worden	voorzien.
Vrijwilliger	 B	 verricht	 de	 werkzaamheden	 thuis:	
hij/zij	 verzamelt	 artikelen,	 die	 over	 ons	 kerkdorp	
gaan,	uit	enkele	weekbladen	en	leert	daarvan	pdf-
bestanden	te	maken	via	internet.	Hij/zij	levert	deze	
op	een	usb-stick	of	via	e-mail	aan	bij	de	werkgroep,	
die	ze	vervolgens	opneemt	 in	de	bestaande	digi-
tale	databanken.

Nadere	informatie	is	te	verkrijgen	bij	Jan	van	Hoof	
(tel.	362694).
Aanmelding	 bij	 de	 secretaris	 Theo	 Schroemges:		
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	 of	 te-
lefoon	363030.□


