
     
 

 
 
Inhoud 9 augustus 2019: 
▪ Lezing voor excursie Tongerlo  
▪ Delpher nieuws 
▪ Expositie klassenfoto’s 
▪ Erfgoed Brabant 

 
 
Beste leden, 
 
Op donderdag 15 augustus geeft Lauran 
Toorians een inleiding op onze voorgenomen 
excursie op zaterdag 31 augustus aanstaande, 
naar de abdij van Tongerlo. Zeer interessant 
voor leden die zich hebben aangemeld, maar 
zeker ook leden die niet in de gelegenheid zijn 
om mee te gaan. Lauran vertelt over het 
belang van de abdij voor onze streken in de 
middeleeuwen. De gidsen in Tongerlo zullen 
dieper ingaan op ons religieus en cultureel 
bezoek aan de abdij. Verder maken we die 
avond nadere afspraken betreffende de 
excursie en nemen we met u de agenda voor 
de komende maanden door. Locatie van de 
lezing: Gilde Hubertus, Klokkenlaan 23. 
Aanvang 19.30 uur. 
 
Delpher nieuws 
 
Naast de enorme collectie van bijna 43000 
kranten vanaf de 17e eeuw heeft Delpher nu 
ook 80.000 extra tijdschriften toegevoegd. 
Delpher is een krachtige en informatieve 
website ontwikkelt door de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag. Een bezoek aan 
deze website is dus de moeite waard. 
https://www.delpher.nl 
 
Expositie klassenfoto’s 
 
Een vervolg op een eerdere expositie van 
klassenfoto’s van de basisscholen uit Loon op 
Zand, gaan we dit vanwege de grote 
belangstelling herhalen maar dan wel met een 
grote uitbreiding. Dit doen we op de zondagen 
15 en 22 september 2019. Locatie het 
Uilennest, Weteringstraat 17. Open van 11.00 
tot 17.00 uur. Meer informatie volgt in de 
weekbladen. 
 
 
 

Erfgoed Brabant 
 
Brabantserfgoed.nl biedt een podium aan 
mensen en organisaties die hun 
erfgoedcollecties en -verhalen willen delen. Of 
het nu gaat om het verzamelen van 
bidprentjes, het redden van een leegstaande 
kerk of het behoud van je eigen dorpse dialect: 
overal zetten mensen zich met veel passie in 
voor de verworvenheden van toen. Erfgoed is 
mensenwerk. Erfgoedwerkers zijn het ware 
Goud van Brabant. Om die reden heeft 
Erfgoed Brabant de opdracht gegeven om 
deze erfgoedwerkers in beeld te brengen voor 
de portrettenserie Goud van Brabant: passie 
voor erfgoed. In totaal zijn 18 Brabanders 
geportretteerd waaronder twee prominente 
leden van onze kring, te weten Anton van der 
Lee en Evelien Mank- IJpelaar. Evelien 
vertelde aan Eendrachtfilms, de makers van 
Goud van Brabant over het vastleggen van 
Loon op Zand. "De foto's die ik nu maak, maak 
ik voor volgende generaties." 
Anton van der Lee vertelde over zijn liefde 
voor de archeologie. "Je kan elk moment de 
vondst van de eeuw doen, maar er is één 
nadeel: die wordt maar eens in de honderd 
jaar gedaan." 
Als u de uitzendingen op Omroep Brabant 
heeft gemist, zijn deze met onderstaande 
linken te benaderen. Binnenkort ook te zien op 
de website van onze kring. 
 
https://www.brabantserfgoed.nl/page/9169/eve
lien-mank-ijpelaar-en-het-vastleggen-van-loon-
op-zand 
 
https://www.brabantserfgoed.nl/page/9026/ant
on-van-der-lee-uit-drunen-en-zijn-
archeologiekoorts 
 
 

 

Deze Nieuwsflits geeft u informatie over een of meerdere activiteiten 
die binnenkort plaatsvinden van de Heemkundekring Loon op ’t Sandt. 
Redactie: Ecliptica 66, 5175 XK Loon op Zand; 0610114684 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl 
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