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Lezing en excursie Moerenburg
Na de vergadering op woensdag 14 september verzorgt Lauran Toorians een lezing over Moerenburg 
bij/in Tilburg. Aansluitend is het dan voor de liefhebbers mogelijk om op een zaterdagmiddag een 
gezamenlijk bezoek aan Moerenburg te brengen. In overleg (en met een blik op de weersverwachting) 
doen we dat op 17 of op 24 september,
Moerenburg	is	tegenwoordig	de	naam	van	het	ge-
bied	direct	ten	oosten	van	het	centrum	van	Tilburg,	
over	het	Wilhelminakanaal	bij	de	oude	waterzuive-
ring	en	de	sportvelden	van	Longa	en	Were	Di.	Het	
is	nog	grotendeels	agrarisch	gebied	en	fungeert	nu	
als	 een	 stadspark	 voor	 de	 Tilburgse	 binnenstad.	
Het	gebied	dankt	zijn	naam	aan	het	Huis	Moeren-
burg	dat	hier	ooit	stond.	

Dit	huis	kent	een	lange	geschiedenis:	begonnen	als	
ontginningsboerderij	 in	de	veertiende	eeuw,	werd	
het	bezit	van	de	abdij	van	Tongerlo	die	er	de	pasto-
rie	van	maakte	voor	Tilburg	en	Enschot.	Dat	bleven	
twee	verschillende	parochies,	maar	met	één	pas-
toor	en	dus	één	pastorie.	Het	huis	bleef	boerderij,	
maar	werd	in	de	zestiende	eeuw	wel	verfraaid	tot	
een	deftige	woning	voor	de	pastoors.	

Na	de	komst	van	de	reformatie	werd	het	huis	ont-
eigend	en	raakte	het	in	verval.	Na	te	zijn	verkocht	
werd	het	uiteindelijk	grondig	verbouwd	en	ging	het	
fungeren	als	deftig	buitenhuis	voor	de	familie	van	
een	hoge	officier.	Kort	na	1750	volgde	sloop.	Het	
Huis	 Moerenburg	 raakte	 daarmee	 niet	 vergeten,	
maar	de	plaats	waar	het	precies	had	gestaan	wel.

Door	toeval	werd	bij	de	herinrichting	van	het	terrein	
van	de	rioolwaterzuivering	die	plek	weer	 terugge-
vonden.	 Een	 deel	 kon	 archeologisch	worden	 on-
derzocht	en	de	gemeente	Tilburg	besloot	de	resten	
van	het	huis	op	 te	nemen	 in	de	nieuwe	 inrichting	

van	het	gebied	en	van	de	plek	een	herinnerings-
plek	te	maken.	Nu	staat	daar	een	getrouwe	recon-
structie	van	het	Huis	Moerenburg	in	stalen	balken	
en	is	ook	het	beeld	van	de	achttiende-eeuwse	tuin	
teruggebracht.	

Toen	de	inrichting	klaar	was,	verscheen	een	boek	
over	 de	 geschiedenis	 van	 Moerenburg,	 samen-
gesteld	en	mede	geschreven	door	Guido	van	den	
Eynde	 (gemeentelijk	 archeoloog	 van	 Tilburg)	 en	
Lauran	Toorians.
Behalve	 het	 Huis	 Moerenburg	 bevat	 het	 gebied	
nog	meer	 interessants.	Er	 loopt	een	eeuwenoude	
weg	doorheen:	de	Oisterwijkse	baan,	die	deels	nog	
steeds	onverhard	 is.	De	Korvelse	waterloop	komt	
er	uit	 in	de	Leij.	Die	waterloop	begon	ooit	 bij	 het	
Korvelplein	 in	Tilburg	 en	was	 lang	een	belangrijk	



2

element	 in	 het	 landschap.	 Nu	 loopt	 hij	 in	 Tilburg	
deels	door	het	riool	en	is	de	Piushaven	in	de	bed-
ding	 aangelegd,	 zodat	 alleen	 de	 benedenloop	 in	
Moerenburg	 nog	 als	 beek	 herkenbaar	 is.	 Verder	
staan	er	enkele	oude	boerderijen	(al	zijn	vaak	de	
gebouwen	 zelf	 minder	 oud),	 met	 onder	 meer	 de	
Tilburgse	Armenhoef	waaraan	de	wijk	Armhoefse	
Akkers	haar	naam	dankt.	De	pachtopbrengst	van	
deze	boerderij	was	bestemd	voor	de	armenzorg.
Ook	voor	wandelaars	en	natuurliefhebbers	is	Moe-
renburg	een	interessant	gebied	met	akkers	en	wei-

landen,	 het	 natte	 beekdal,	 nieuwe	 bekkens	 voor	
waterberging	en	natuurlijk	café	Zomerlust.	

De	lezing	gaat	vooral	over	de	geschiedenis	van	het	
Huis	Moerenburg	en	zijn	bewoners,	maar	met	ook	
aandacht	voor	de	omgeving.	

Vervolgens	 kunnen	 de	 liefhebbers	 een	 bezoek	
brengen	aan	Moerenburg	om	te	beleven	hoe	een	
historische	plek	hier	een	modern	jasje	heeft	gekre-
gen	en	is	ingepast	in	een	veelzijdig	landschap.	Het	
precieze	 programma	 laten	we	 dan	 afhangen	 van	
het	aantal	deelnemers	en	van	het	weer.	Moeren-
burg	 is	gemakkelijk	per	fiets	 te	bereiken,	maar	er	
is	 ook	 voldoende	 parkeergelegenheid.	Carpoolen	
kan	dus	ook.	(Voor	de	TomTom:	parkeren	bij	Moe-
renburgseweg	6,	5018	TC	Tilburg;	voor	de	fietsers	
komt	er	een	routebeschrijving.)

Vooraf	aanmelden	is	handig,	dan	kunnen	we	u	be-
reiken	als	het	niet	doorgaat	op	17	september.

André van Rijswoud: 06-44416825
Theo Schroemges:
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	□

Contributie

In	de	ledenvergadering	van	september	gaat	het	be-
stuur	aan	de	vergadering	een	contributieverhoging	
voorstellen	van	€	2,00	Hierdoor	wordt	het	nieuwe	
contributiebedrag	 €	 25,00.	 Dit	 betreft	 de	 eerste	
contributieverhoging	 in	 vijf	 jaar.	 Deze	 contributie-
verhoging	 is	 noodzakelijk	 om	 stijgende	 (adminis-
tratieve)	kosten	te	dekken.

U	kunt	ons	echter	helpen	om	deze	administratieve	
kosten	 laag	 te	 houden.	 "Hoe	 dan?"	 zult	 u	 waar-
schijnlijk	denken.	Heel	eenvoudig:	door	uw	contri-
butie	via	automatische	incasso	te	betalen.
Betaling	via	automatische	incasso	is	goedkoper	en	
efficiënter.	 En	 indien	 u	 het	 niet	met	 de	 automati-
sche	afschrijving	eens	bent,	dan	kunt	u	binnen	acht	
weken	na	de	incassodatum	het	bedrag	zonder	op-
gaaf	van	reden	laten	storneren	(terugstorten).

Om	het	betalen	via	automatische	incasso	te	stimu-
leren,	wordt	een	korting	van	€	2,00	op	de	contributie	
van	€	25,00	gegeven.	Hierdoor	wordt	de	contributie	
voor	leden,	die	via	automatische	incasso	betalen,	
€	23,00.	Dat	is	het	bedrag	dat	u	nu	ook	betaalt!

Indien	u	nog	niet	via	automatische	incasso	uw	con-
tributie	betaalt,	kunt	u	het	formulier	op	pag.	3	invul-
len	en	sturen	naar	de	penningmeester,	Mijnshee-
renlandstraat	 24,	 5045	 LH	Tilburg,	 of	 afgeven	 bij	
de	secretaris	(Scorpius	7).	U	kunt	het	ook	invullen,	
vervolgens	scannen	en	mailen	naar:
penningmeester@heemkundekringloonoptsandt.nl

De	contributie	voor	gezinsleden	blijft	€	11,00

Ad Vermeer, penningmeester

Rabobank clubactie

Voor	de	vierde	keer	organiseert	de	Rabobank	voor	
verenigingen	 een	 actie	 waarbij	 verenigingen	 hun	
clubkas	kunnen	aanvullen.
Afgelopen	jaar	hebben	we	de	kaart	van	Bastingius	
laten	 restaureren;	dit	 jaar	wil	 de	heemkundekring	
geld	binnenhalen	voor	de	restauratie	van	een	Gra-
duale:	 een	 schitterend	 historisch	 gezangenboek	
dat	in	1712	in	Antwerpen	is	gedrukt	en	afkomstig	is	
uit	de	Loonse	schuurkerk.
Leden	 van	 de	 Rabobank	 ontvangen	 op	 11	 okto-
ber	per	post	een	unieke	code	waarmee	ze	kunnen	
stemmen.	Van	dinsdag	11	oktober	tot	en	met	dins-
dag	 21	 oktober	 kunnen	 ze	 via	 een	 stemsite	 hun	
stem	uit	brengen	op	verenigingen	en/of	stichtingen	
die	zij	een	warm	hart	toedragen.	Ieder	lid	ontvangt	
vijf	stemmen,	waarvan	maximaal	twee	stemmen	op	
de	heemkundekring	Loon	op	’t	Sandt	kunnen	wor-
den	uitgebracht.

Let	op:	alleen	leden	van	Rabobank	De	Langstraat	
mogen	stemmen.	Als	u	klant	bent,	bent	u	niet	au-
tomatisch	lid.	Een	klant	van	de	Rabobank	kan	tot	
1	september	nog	lid	worden	en	dan	meestemmen	
tijdens	de	campagne.	Het	lidmaatschap	aanvragen	
kan	via	de	website	www.rabobank.nl/delangstraat		
onder	 het	 kopje	 ‘De	 voordelen	 van	 het	 lidmaat-
schap’.
Hebt	u	niet	de	mogelijkheid	om	dit	digitaal	te	rege-
len,	laat	het	ons	weten,	dan	wordt	u	geholpen	want	
uw	stem	is	voor	onze	heemkundekring	erg	belang-
rijk.	Hoe	meer	stemmen,	hoe	meer	geld	er	bij	de	
penningmeester	binnenkomt.
De	uitslag	wordt	ongeveer	 twee	weken	na	afloop	
van	de	stemperiode	bekend	gemaakt.	□
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 Doorlopende machtiging EURO Incasso

Incassant:	 Heemkundekring	Loon	op	‘t	Sandt

Adres:		 	 Mijnsheerenlandstraat	24

Postcode:		 5045	LH	 	 Plaats:			 Tilburg	 	 Land:	 Nederland

IBAN:	 	 NL31	RABO	0129	7984	95

Incassant	ID:	 NL81ZZZ402717600000

Door	 ondertekening	 van	 dit	 formulier	 geeft	 u	 toestemming	 aan	 Heemkundekring	 Loon	 op	 ’t	
Sandt	 doorlopende	 incasso-opdrachten	 te	 sturen	 naar	 uw	 bank	 om	 een	 bedrag	 van	 uw	 rekening	
af	 te	 schrijven	 wegens	 de	 jaarlijkse	 contributie	 en	 uw	 bank	 om	 doorlopend	 een	 bedrag	 van	 uw	
rekening	 af	 te	 schrijven	 overeenkomstig	 de	 opdracht	 van	 Heemkundekring	 Loon	 op	 ’t	 Sandt.

Als	 u	 het	 niet	 eens	 bent	 met	 deze	 afschrijving	 kunt	 u	 deze	 laten	 terugboeken.	 Neem	 hiervoor	
binnen	 acht	 weken	 na	 afschrijving	 contact	 op	 met	 uw	 bank.	 Vraag	 uw	 bank	 naar	 de	 voorwaarden.

Naam:	 	 _______________________________________________________________

Adres:		 	 _______________________________________________________________

Postcode:	 __________	 Woonplaats:	 _____________________________________

Land:		 	 _______________________________________________________________

Rekeningnummer	(IBAN):	 __________________________________________________

Bank	Identificatie	(BIC)*:		 __________________________________________________

Plaats	en	datum:	 _________________________________________________________

Handtekening:

*	Geen	verplicht	veld	bij	NL	IBAN	□
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Meer speelruimte voor aanpassen monumenten

Het	is	een	misvatting	dat	een	pand	beter	af	is	zon-
der	monumentale	status,	omdat	aan	monumenten	
niets	 te	 veranderen	 zou	 zijn.	 ‘Je	 mag	 van	 alles	
veranderen	aan	een	monument’,	zegt	programma-
leider	herbestemming	van	de	Rijksdienst	voor	het	
Cultureel	Erfgoed	(RCE)	Franke	Strolenberg.
‘Alles	kan.	Maar	het	gaat	er	wel	om	waarom	je	iets	
doet.	En	hoe.’
Hij	begrijpt	best	waarom	mensen	denken	dat	je	wei-
nig	tot	niets	mag	veranderen	aan	een	monument.	
Omdat	dat	lang	zo	was.	Maar	toch	ligt	dat	alweer	
een	tijdje	anders	en	wel	vanaf	de	nota	Belvedère	
(1999),	 preciseert	 de	 programmaleider.	 Leidende	
gedachte:	 iets	 behouden	 lukt	 vaak	 beter	 door	 er	
iets	mee	te	doen,	want	dat	‘ontwikkelen’,	niet	zel-
den	 in	 samenhang	met	 andere	 functies,	 biedt	 de	
kans	 er	meer	 van	 te	maken,	 iets	 wat	meer	 aan-
spreekt	ook.

Werkgelegenheid
En	 als	 je	 eenmaal	 vindt	 dat	 aanpassing	 kan	 –	
steeds:	 zonder	 het	 karakter	 van	 een	 object	 ge-
weld	aan	te	doen	–	dan	kan	dat	met	hedendaagse	
technieken	en	materialen.	Want	ook	dat	is	van	alle	
tijden.	 	Zo	breng	 je	erfgoed	 tot	 leven,	geef	 je	het	
betekenis	in	het	hier	en	nu.’
Evengoed	 zitten	 er	 tussen	 de	 62.000	 rijksmonu-
menten	best	objecten,	die	zo	uitzonderlijk	zijn	dat	
verandering	 amper	 voorstelbaar	 is.	Als	 voorbeel-
den	noemt	hij	het	op	de	Veluwe	gelegen	Jachthuis	
Sint-Hubertus	en	het	Paleis	op	de	Dam	in	Amster-
dam.

RCE als duider
Als	programmaleider	herstemming	maakt	Strolen-
berg	 zich	 vooral	 sterk	 voor	 de	 maatschappelijke	

betekenis	van	erfgoed.	Hij	zoekt	aanknopingspun-
ten	 met	 thema’s	 als	 water,	 natuur	 of	 algemener:	
ruimtelijke	ordening,	en	draagt	ook	de	 relatie	erf-
goed–burger	een	warm	hart	toe.	
De	 RCE	 treedt	 vandaag	 de	 dag,	 in	 lijn	 ook	 met	
wettelijke	veranderingen	 (komst	Erfgoedwet,	Om-
gevingswet),	minder	op	als	beschermer	(gemeen-
ten	werden	bevoegd	gezag)	en	meer	dan	ooit	als	
duider.	En	de	dienst	kijkt	meer	naar	de	samenhang	
der	 dingen,	 zoekt	 de	 verhaallijnen	 in	 de	 fysieke	
omgeving,	wat	verder	voert	dan	rijksmonumenten	
alleen.

Ontbreken visie
Slechts	 enkele	 tientallen	 gemeenten,	 schat	 de	
RCE,	 hebben	 een	 visie	 op	 erfgoed	 dan	wel	 zo’n	
visie	 in	ontwikkeling.	Wat	nu	als	 je	zo’n	visie	ont-
beert?	‘Dan	loop	je	meer	risico	een	kerk	te	redden,	
terwijl	even	later	een	kerk	vrijkomt	die	cultuurhisto-
risch	gezien	veel	belangrijker	is,	maar	waar	je	dan	
het	geld	niet	meer	voor	hebt.'

Erfgoed,	 stelt	 Strolenberg,	 is	 idealiter	 de	 onder-
legger	 voor	 al	 het	 andere	 lokale	 beleid	 in	 het	 fy-
sieke	domein:	collega’s	daarbinnen	zouden	het	als	
het	vertrekpunt	moeten	hebben.	Erfgoed	moet	de	
hoogste	 sport	 op	 de	 ‘duurzaamheidsladder’	 zijn;	
zeker	 ook	 in	 geval	 van	 krimp	 een	 essentiële	 no-
tie.	‘Als	iemand	oppert	dat	een	monument	gesloopt	
moet	 worden,	 zeg	 ik	 altijd:	 kijk	 eerst	 eens	 even	
naar	andere	mogelijkheden.	Monumenten	vormen	
één	procent	van	alle	panden	in	Nederland,	dan	zou	
het	 toch	sterk	zijn	als	 juist	zoiets	 tegen	de	vlakte	
moest.’

Erfgoedstem 26-5-2016

Fotokijkochtend

Donderdag	27	oktober	van	9.30	tot	11.30	uur	is	er	
een	fotokijkmorgen	in	de	Venloene.

Mia Janssen-van Hooren

Schenkingen
De	heemkundekring	kreeg	in	de	afgelopen	periode	schenkingen	van:

•	 Stefan	 Laros:	 scans	 van	 alle	 jaargangen	 van	
Strol	Zaand,	tot	2001	het	tijdschrift	van	heemkun-
dekring	Kaatsheuvel;

•	 Mevr.	 Mulder:	 4	 videobanden,	 De	 Kwiekslag,	
Geschiedenis	 van	 het	 onderwijs,	 Illustratie	 van	
1966,	 2	 mappen	 van	 de	 organisatie	 bij	 het	 af-
scheid	van	pastoor	J.	Simons;

•	 Mevr.	 Oerlemans:	 notulen	 van	 volkstuinvereni-
ging	De	Houtsnip;

•	 Mevr.	J.	van	Noije:	bidprentjes;
•	 Harrie	Basters:	 filmcamera,	 vulpennen,	 tondeu-
ses,	scheermes	en	wedband,	en	oude	entreebe-
wijzen;

•	 Maria	van	Dooren:	bidprentjes;
•	 Fam.	Swaans:	4	oorlogsfoto’s;
•	 Piet	van	der	Velden:	bidprentjes;
•	 Mevr.	Nieuwenhuizen-Vromans:	bidprentjes;
•	 Toos	Wolfs:	bidprentjes	en	2	kerkboekjes;
•	 Sonja	Vogels:	diverse	foto’s;

•	 Fam.	van	Breugel-de	Leijer:	foto's	en	knipsels;
•	 Michel	van	Iersel:	foto’s	Uno	Animo;
•	 Truus	 Bennebroek:	 kinderkranten	 en	 school-
werkjes	van	kinderen,	klasseschriften	en	allerlei	
onderwijskundige	documenten,	documenten	van	
dameskoor;

•	 Ad	Schellen:	aantal	exemplaren	Straet	&	Vaert;
•	 René	Koolen	en	Jan	Broks:	diverse	documenten	
uit	de	erfenis	van	Huub	Prins.

Alle	gevers	hartelijk	dank!□
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Secretariaat heemkundekring:
Theo	Schroemges,	Scorpius	7,
5175	XM	Loon	op	Zand.	Tel.	363030.	Email:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	□

Heemkundekring wil kippenkooi be-
schermen
Een	kippenkooi,	is	dat	nou	ook	al	iets	om	te	be-
schermen?	 “Dat	 zal	wel	 niet	 iedereen	 vinden”,	
zegt	 Jack	 van	 der	 Sanden	 uit	 Berkel-Enschot.	
Maar	de	heemkundekring	waarvan	hij	lid	is,	vindt	
het	zeker	wel.	“Erg	mooi	en	belangrijk.	Zo	kom	je	
ze	in	Nederland	denk	ik	niet	meer	tegen.”
Ze	hadden	een	best	leven,	de	200	kippen	die	de	
zusters	trappistinnen	in	Berkel-Enschot	hielden.	
Met	 vrije	 uitloop	en	een	 riant	 onderkomen	van	
steen,	in	bungalow-stijl.	De	nonnen	zijn	vertrok-
ken,	 abdij	 Koningsoord	 wordt	 omgebouwd	 tot	
woningen,	 de	 kloosterboerderij	 werd	 een	 me-
disch	centrum.

Historische waarde
Maar	 het	 aanpalende	 kippenverblijf	 uit	 de	 ja-
ren	 ‘30	 van	 de	 vorige	 eeuw	 staat	maar	 te	 staan	
en	 verloedert.	 Sloop	 lijkt	 onafwendbaar.	 Niet	 als	
het	 aan	 heemkundekring	 De	 Kleine	 Meierij	 ligt.	
Het	 gebouwtje	 heeft	 ‘duidelijke	 cultuurhistorische	
waarde’,	zegt	die,	'en	is	de	moeite	van	het	bewaren	
waard’.	Zo	staat	het	in	een	brief	aan	B	en	W	van	de	
gemeente	Tilburg.	Knap	het	op	en	maak	er	een	kin-
derboerderij	van,	stelt	de	heemkundekring	voor.	En	
bij	de	gemeente	klinkt:	we	gaan	het	onderzoeken.
Wethouder	Mario	 Jacobs:	 “We	dragen	graag	 ‘het	

°°Een°zuster°Trappistin°voert°de°kippen.°
Foto°uit°het°abdijarchief°van°de°
Trappistinnen

verhaal	Koningsoord'	uit,	en	daar	is	dit	een	onder-
deel	van.	Daarom	gaan	we	kijken	of	het	de	moeite	
waard	is	het	kippenverblijf	 in	ere	te	herstellen,	en	
vervolgens	wat	we	er	mee	kunnen	doen.”

Erfgoedstem 16-6-2016

Gemeenteraad Waalwijk wil geen 
helpende hand bieden bij redding 
kunstwerk

Het	kunstwerk	van	Berend	Hendriks	op	het	gebouw	
van	de	oude	Walewyc	Mavo	in	Waalwijk	wordt	toch	
waarschijnlijk	 gesloopt.	 De	 gemeenteraad	 van	

Waalwijk	wil	geen	geld	beschikbaar	stellen	om	het	
kunstwerk	 te	 redden.	Op	de	huidige	plek	moeten	
appartementen	worden	gebouwd.

Het	redden	van	het	kunstwerk	zou	
€	 105.000	 kosten.	 Aan	 de	 gemeenteraad	
werd	€	50.000	gevraagd	van	de	gemeente.	
De	rest	van	het	benodigde	bedrag	zou	via	
sponsoren	 bijeen	 worden	 gebracht.	 Daar-
van	was	het	grootste	deel	al	binnen.
Twee	 locaties	 werden	 gevonden	 waar	 het	
kunstwerk	heen	kon	gaan:	scholengemeen-
schap	De	Overlaat	en	Theater	De	Leest.	De	
directeuren	van	beide	locaties	wilden	alleen	
zelf	geen	geld	uittrekken	voor	de	redding.
Heemschut	 Brabant,	 de	 werkgroep	Monu-
mentale	 Kunst,	 architect	 Marina	 Moons,	
lokale	partijen	als	GroenLinks	en	veel	Waal-
wijkers	hebben	er	alles	aan	gedaan	om	het	
kunstwerk	te	behouden.	Helaas	tevergeefs.	
Jammer	dat	 het	 kunstwerk	niet	 een	nieuw	
leven	kan	leiden	en	toekomstige	generaties	
inspireren.

Brabants Dagblad 8 juli 2016
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Opwinding in Waalwijk over de vondst 
van een ‘schat’ in de polder

Ergens	in	de	buurt	van	Waalwijk	is	een	unieke	munt	
gevonden.	Het	gaat	om	een	Sint	Jansgoudgulden	
uit	ongeveer	1550.	Hilderik	van	Schaik	uit	Vlissin-
gen	vond	zijn	‘schat’	met	een	metaaldetector.
De	Vlissingse	huisarts	wil	niet	zeggen	waar	hij	zijn	
vondst	heeft	gedaan.	Volgens	kenners	is	de	zeld-
zame	 gouden	 gulden	 minstens	 tienduizend	 euro	
waard.
Secretaris	Ad	van	den	Houdt	van	heemkundekring	
De	Erstelinghe	 in	Waalwijk	 is	 opgetogen	over	 de	
vondst.	 “Het	 gaat	 om	 een	 Zeeuwse	 munt	 uit	 de	
zestiende	eeuw.	Mogelijk	is	de	munt	meegenomen	
door	 soldaten	 die	 tijdens	 de	 tachtigjarige	 oorlog	
zich	regelmatig	moesten	verplaatsen”.	

Geheim
Ook	Van	den	Houdt	weet	niet	waar	Hilderik	de	munt	
heeft	gevonden.	“Er	lopen	hier	regelmatig	mensen	
met	metaaldetectoren	in	de	polder	te	zoeken.	Het	
kan	dus	overal	zijn	geweest.”
De	amateurhistoricus	heeft	er	daarom	begrip	voor	
dat	Hilderik	de	vindplaats	geheim	houdt.	Inmiddels	
ligt	de	Sint	Jansgoudgulden	in	de	kluis	van	een	vei-
linghuis	in	Amsterdam.

Omroep Brabant 26 mei 2016	

Werkgroep Archief en Documentatie 
zoekt aanvulling

Deze	heemkundewerkgroep	is	sinds	twee	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.
Dit	werk	geschiedt	momenteel	door	een	zevental	
vrijwilligers,	met	name	op	de	eerste	en	derde	dins-
dag	van	de	maand	als	de	werkgroep	in	De	Klette-
renhoef	werkzaam	is.
Documenten	 (zoals	krantenknipsels)	die	vandaag	
de	 dag	 verschijnen,	 worden	meteen	 digitaal	 ver-
werkt.	Dat	geschiedt	momenteel	al	door	een	drietal	
vrijwilligers	 die	 thuis	 voor	 onze	 werkgroep	 werk-
zaam	zijn.
,

Thuiswerkers
Wij	 zoeken	 uitbreiding	 van	 onze	 werkgroep	 met		
twee	vrijwilligers,	die	ervaring	hebben	met	het	ge-
bruik	van	de	computer	en	die	thuis	de	beschikking	
hebben	over	een	pc	en	een	scanner,	waarmee	pdf-
bestanden	gemaakt	kunnen	worden..
Vrijwilliger	A	scant	c.q.	maakt	thuis	op	zelfgekozen	
tijdstippen	pdf-bestanden	van	documenten	uit	het	
bestaande	archief	met	 name	brochures	en	docu-
menten	met	meerdere	bladzijden.
Vrijwilliger	B	is	abonnee	van	het	Brabants	Dagblad	
en	verzamelt	daaruit	artikelen,	die	over	ons	kerk-
dorp	gaan,	voorziet	ze	van	de	 juist	hkk-code,	da-
tums	en	titels	en	maakt	pdf-bestanden	via	internet.		
Ook	dit	gebeurt	thuis	op	zelfgekozen	tijdstippen

Beide	vrijwilligers	leveren	hun	pdf-files	op	een	usb-
stick	of	via	e-mail	aan	bij	de	werkgroep,	die	ze	ver-
volgens	opneemt	in	de	bestaande	digitale	databan-
ken.

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

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.□

 ‘Meer dan de som der delen'
Dit	 is	de	 titel	 van	een	onderzoek	naar	Brabantse	
erfgoedinstellingen.	 In	 opdracht	 van	 de	 provincie	
Noord-Brabant	 zijn	 er	 gesprekken	 gevoerd	 met:	
Erfgoed	Brabant,	 Stichting	Monumentenhuis	Bra-
bant,	Monumentenwacht	Noord-Brabant,	Brabants	
Heem,	 Brabant	 Collectie,	 het	 Provinciaal	 Depot	
voor	Bodemvondsten	Noord-Brabant,	De	Erfgoed-
fabriek	en	Monumentenfonds.	Ook	het	Noord-Bra-
bants	Museum	is	meegenomen	in	het	rapport	dat	
naar	aanleiding	van	dit	onderzoek	is	verschenen.
Deze	instellingen	zijn	gevraagd	naar	hun	doelstel-
lingen,	doelgroepen,	activiteiten,	samenwerking	en	
zichtbaarheid	met	als	doel	zicht	te	krijgen	op	even-
tueel	 blinde	 vlekken	 en	waar	 kansen	 liggen	 voor	
een	betere	samenwerking	in	de	toekomst.	Kijk	op	
de	website	www.erfgoedbrabant.nl	bij	 ‘kennisplat-
form’>’activiteiten’	voor	meer	informatie.
Erfgoedstem 30 juni 2016


