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Beste leden,

2016 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' 
hartelijk danken voor uw inzet en uw belangstelling voor onze kring in 
het afgelopen jaar.

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

André van Rijswoud,  voorzitter

Restauratie van Graduale Romanum

Onze	 heemkundekring	 bezit	 een	 uit	 de	
schuurkerk	afkomstig	Graduale	Romanum	uit	
1713.

Dit	 gezangenboek	 ligt	 nu	 bij	 onze	 restaura-
teur	en	mede	door	de	opbrengst	van	de	Ra-
bobank	 Clubkasactie	 kan	 dit	 boek	 worden	
gerestaureerd.

Alle	 Rabobankleden	 die	 hun	 stem	 hebben	
gegeven	aan	onze	heemkundekring,	hartelijk	
dank

Het bestuur
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Alle medewerkers aan het tot stand komen 
van weer een prachtig boekwerk Straet en 
Vaert  mijn hartelijke dank.
Chapeau!! voor al het research, gesprekken, 
moeite, inzet en vele bestede uren om tot de 
boeiende artikelen te komen. Ik geniet ieder 
jaar van de geschiedenis van Loon op Zand 
en de inwoners, levend of overleden.
Het lezen is puur nostalgie.

Ik las vandaag in de krant BN de Stem: “Pas-
sie gaat nooit met pensioen”. Ik hoop dat dat 
ook voor alle medewerkers geldt en evenzo 
voor bestuur en vrijwilligers die op andere ter-
reinen van de heemkundekring hun medewer-
king verlenen.

Met vriendelijke groet,

Riet (R.I.A.) Sebregts-van Haren

Jaarprogramma 2017
Globaal	hebben	wij	onze	activiteiten	voor	2017	ge-
pland.	 Inhoudelijk	melden	wij	 in	 de	Nieuwsflitsen	
t.z.t.	meer	informatie.

22	februari		 Jaarvergadering	/	aansluitend	pre-	
	 	 sentatie	hoogteverschillen	in	Neder-	
	 	 land

19	april		 Lezing

11	mei		 diapresentatie	voor	en	in	De	Venloe-	
	 	 ne

17	juni		 fietstocht/excursie

28	juni		 fotokijkdag	in	De	Venloene

12	juli			 fototentoonstelling

9	sept.	 Open	Monumentendag	en	twee	his-	
	 	 torische	dorpswandelingen

13	sept.	 ledenvergadering	

30	sept.	 excursie

19	oktober		 fotokijkdag	in	De	Venloene

23	november	lezing	□

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

Presentatie Jaarboek
Op	zaterdag	12	november	was	het	weer	een	gezel-
lige	ouderwetse	drukte	in	het	Hubertushof	aan	de	
Klokkenlaan.
De	36e	uitgave	van	Straet & Vaert	werd	gepresen-
teerd.	De	eerste	exemplaren	werden	uitgereikt	aan	

de	100-jarige	Piet	Horvers,	die	met	een	mooi	ver-
haal	een	belangrijke	bijdrage	heeft	geleverd.	

Ook	Nelis	 van	 den	Hoven	mocht	 uit	 handen	 van	
voorzitter	André	van	Rijswoud	een	van	de	eerste	
exemplaren	 in	 ontvangst	 nemen.	Nelis	 heeft	met	
zijn	levensverhaal	ook	een	belangrijke	bijdrage	aan	
Straet & Vaert	geleverd.	Zijn	verhaal	werd	opgete-
kend	door	Jan	Vera	en	Joke	van	Gils.

Jan	Vera	bracht	in	zijn	korte	inleiding	de	aanwezi-
gen	ook	onder	de	aandacht	dat	in	deze	uitgave	een	
In	memoriam	 is	geplaatst	 ter	gedachtenis	aan	de	
in	december	vorig	jaar	overleden	Emile	van	Beers,	
die	vele	jaren	voor	de	heemkundekring	enorm	veel	
heeft	betekend.	

De	 voorzitter	 bedankte	 de	 redactie	 voor	 hun	 in-
spanning	 en	 de	 enorme	 hoeveelheid	 werk	 die	 is	
verzet.	 De	 oplage	 is	 dit	 jaar	 verhoogd	 en	 bij	 het	
schrijven	 van	 ons	 nieuwsbulletin	 kunnen	wij	mel-
den	dat	Straet & Vaert	bijna	uitverkocht	is.	□	
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Monumentennieuws uit onze omgeving

Nieuwsflitsen 2017

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

Schenkingen
De	 heemkundekring	mocht	 in	 de	 afgelopen	 peri-
ode	ontvangen	van
•	 Eduard	 Steenbergen:	 jaarboeken	 1981-2008,	
Katholyk	Meyerysch	Memorieboek	uit	1819,	Zil-
ver	uit	‘s-Hertogenbosch	van	A.M.	Koldeweij;

•	 Nel	Broeders:	bidprentjes;
•	 Francien	van	Berkel:	bidprentjes;
•	 Els	Coolegem:	bidprentjes.

Alle	gevers	hartelijk	dank!□

Nieuwe website Erfgoed ’s Hertogenbosch
Woensdagmiddag 23 november heeft wethou-
der Huib van Olden van Erfgoed/Cultuurhistorie 
de nieuwe website gelanceerd:
www.erfgoedshertogenbosch.nl .
Via deze website worden vele duizenden bron-
nen over de geschiedenis van gemeente ‘s-Her-
togenbosch ontsloten.
Eén toegangspoort
De	site	 is	 in	 samenwerking	met	het	Bossche	be-
drijf	 Insiders	ontwikkeld	door	 de	afdeling	Erfgoed	
‘s-Hertogenbosch,	 die	 vorig	 jaar	 ontstond	 uit	 de	
samenvoeging	 van	 de	 gemeentelijke	 onderdelen	
Bouwhistorie,	 Archeologie,	 Monumenten,	 Stads-
archief	en	Vestingwerken.	Met	de	nieuwe	website	
heeft	de	afdeling	erfgoed	nu	ook	online	één	gezicht	
naar	buiten.	De	site	sluit	aan	bij	de	doelstelling	van	
de	nieuwe	afdeling	om	de	bronnen	via	één	poort	
beter	 toegankelijker	 te	maken	en	aan	het	publiek	
beschikbaar	te	stellen.	Bij	het	ontwikkelen	van	de	
site	is	dan	ook	goed	gekeken	naar	de	wensen	van	
bezoekers.

Vol informatie
De	nieuwe	website	kent	een	heldere	navigatie	en	
een	frisse	moderne	vormgeving	die	aansluit	bij	die	
van	de	gemeente	’s-Hertogenbosch.	Hierdoor	kan	
zowel	de	geïnteresseerde	leek	als	de	professional	
de	weg	vinden	naar	 informatie	over	het	 omvang-
rijke	erfgoed	van	’s-Hertogenbosch.	Zo	zijn	er	vele	
interessante	 verhalen	 te	 vinden	 over	 bijzondere	
gebieden,	 personen	 en	 gebeurtenissen,	 over	 ar-
cheologische	 opgravingen,	 archiefstukken,	 bouw-
historisch	onderzoek	en	vestingwerken.
Daarnaast	biedt	de	site	de	mogelijkheid	zelf	op	on-
derzoek	uit	te	gaan	in	de	diverse	collecties.	Via	de	
zoekfunctie	op	de	aantrekkelijk	ogende	startpagina	
wordt	 direct	 en	met	 grote	 snelheid	 in	 alle	 collec-
ties	 tegelijk	 informatie	 opgehaald.	 Speciaal	 aan	
de	nieuwe	Bossche	site,	die	ook	geschikt	 is	voor	
mobiele	telefoon,	zijn	de	diverse	3D-animaties	die	
door	de	afdeling	erfgoed	zelf	zijn	ontwikkeld.

Erfgoedstem 1-12-2016

Belgische biercultuur op 
erfgoedlijst UNESCO
De Belgische biercultuur is voortaan immaterieel 
cultureel erfgoed. De VN-organisatie UNESCO 
heeft dat op 30-11-2016 besloten in Ethiopië.

De	 ministers	 van	 de	 Belgische	 gewesten	 reage-
ren	in	een	verklaring	verheugd	op	het	nieuws.	De	
Vlaamse	 cultuurminister	 Sven	 Gatz	 spreekt	 van	
“een	belangrijke	morele	opsteker	voor	de	biercul-
tuur	in	ons	land”.
‘We	houden	van	ons	bier	en	waarderen	de	onein-
dige	diversiteit	ervan,	die	nergens	ter	wereld	wordt	
geëvenaard.”

De	UNESCO	is	niet	alleen	te	spreken	over	de	ma-
nier	 waarop	 België	 zijn	 biercultuur	 beschermt	 en	
aan	de	man	brengt,	maar	ook	de	diversiteit	van	de	
brouwkunst.	Ook	is	er	roem	voor	de	manier	waarop	
de	zuiderburen	overmatig	alcoholgebruik	proberen	
tegen	te	gaan.
Onder	meer	het	carnaval	
in	Binche	en	Aalst	en	het	
garnaalvissen	te	paard	in	
Oostduinkerke	 stonden	
al	op	de	UNESCO-lijst.

Door:	ANP

Erfgoedstem 1-12-2016

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.□


