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Inhoud 13 september 2019: 
▪ Zondag 13 okt 2019 ArcheoLoon 2019  
▪ Heroprichting regionale AWN- afdeling  
▪ Expositie klassenfoto´s en schoolse activiteiten 
▪ Lezing over de abdij van Bernheze 
▪ Open Dag editie Loon op Zand in Regionaal Archief Tilburg 
▪ Nieuw boek in de bibliotheek van de Heemkundekring 
▪ Symbolische uitwisseling Heemkundekringen 

 
 
 

Zondag 13 oktober 2019 
ArcheoLoon 2019 
 
De Heemkundekringen van Loon op 
Zand, Oisterwijk en Udenhout 
organiseren op zondag 13 oktober een 
inloopmiddag over archeologie om 
volwassenen en jeugd te interesseren 
in archeologie.   
Een overzicht van de activiteiten: 

• Voor de jeugd is een archeologe 
aanwezig die de jeugd vraagt haar 
te helpen bij het opgraven en het 
identificeren van gevonden 
voorwerpen 

• Onder voorbehoud is het voor de 
jeugd ook mogelijk om zelf een 
Romeins portemonneetje te maken, 
dat men mee naar huis mag nemen 

• Er is een workshop metaaldetectie 

• Er is een lezing over 
amateurarcheologie 

• Er is een lezing over de opgravingen 
op het M.A.St.-terrein te 
Kaatsheuvel 

• Enkele liefhebbers uit Loon op 
Zand, Nieuwkuijk, Oisterwijk en 
Udenhout stellen een deel van hun 
archeologische collectie ten toon 
 

 
 
 
 

• Bezoekers kunnen eigen 
archeologische vondsten  
meenemen en voorleggen aan 
deskundigen 

• De landelijke organisatie AWN 
(Vereniging van Vrijwilligers in de 
Archeologie) is aanwezig met 
literatuur 

 
 

 
 
Opgravingen bij de Kerkenakker 
 
 
 

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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Heroprichting regionale AWN- 
afdeling  
 
Het is de ambitie van de organisatoren 
van ArcheoLoon 2019 om 
belangstellenden te trekken voor een 
her op te richten afdeling Midden- 
Brabant van de landelijke 
archeologieorganisatie AWN.  
 
Belangstellenden kunnen zich tijdens 
ArcheoLoon 2019 aanmelden.   
ArcheoLoon 2019 wordt gehouden in 
“In den Uilenhoek”, Weteringstraat 17a 
in Loon op Zand. Er is geen 
parkeergelegenheid vlakbij de locatie. 
Men kan parkeren bij de winkels op het 
Oranjeplein of in de directe omgeving. 
 
Expositie klassenfoto’s en schoolse 
activiteiten 
 
Met dank voor de bijdrage van Truus 
Bennebroek-van Noije, Willemien van 
Gorkom, Willem Kolsteren en Jan 
Heuer exposeert de Heemkundekring 
op de zondagen 22 en 29 september 
alsmede 6 oktober 2019 wederom een 
nieuwe collectie klassenfoto’s en foto’s 
van schoolse activiteiten. In 
tegenstelling door eerdere FB 
berichten, waarvoor de 
Heemkundekring niet verantwoordelijk 
is, is entree van de tentoonstelling voor 
alle leden en partners gratis.  
 
Lezing over de abdij van Bernheze 
 
Verschillende pogingen zijn gedaan 
om de abt Denis Hendrickx van de 
abdij  Bernheze uit te nodigen, om voor 
ons in navolging van andere 
Heemkundekringen een presentatie te 
verzorgen over de beroemde abdij 
Bernheze. Wij konden de agenda’s niet 
op elkaar krijgen maar de aanhouder 
wint! 
 
Op woensdag 27 november vindt de 
lezing plaats in de Kiosk, Oranjeplein 
20, aanvang 19.30 uur. De werkgroep  

 
activiteiten hoopt u allen te mogen 
begroeten. 
  
Open Dag editie Loon op Zand in 
Regionaal Archief Tilburg  
Zaterdag 16 november 10.00 – 16.00 
uur  

Regionaal Archief Tilburg zet op 16 
november de deuren wijd open tijdens 
deze Open Dag. Aanleiding is 
uiteraard het 750-jarig bestaan van 
Loon op Zand.  

Tijdens deze dag vertellen bijzondere 
en soms onbekende archiefstukken het 
verhaal van de dorpen Loon op Zand, 
Kaatsheuvel en De Moer door de 
eeuwen heen. Een kleine expositie van 
originele archiefdocumenten belicht 
historische feiten uit de geschiedenis 
van de gemeente. Op het programma 
staan verder diverse workshops voor 
een kennismaking met de digitale 
mogelijkheden die o.a. onze website 
biedt om van huis uit aan de slag te 
gaan met onderzoek. Ook geven we 
uitleg over programma's die je daarbij 
helpen, zoals het stamboom-
programma Aldfaer en de website 
Wat Staat Daer? voor het leren lezen 
van oud schrift. 
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We sluiten de dag af met een lezing 
van Erik Jan Broers 
(Tilburg Law School, Tilburg 
University) over rechtspraak in de 
voorbije eeuwen. Loon op Zand, op de 
grens van Holland en Brabant, was 
door de hertog toegestaan om recht te 
spreken. Hoe de rechtspraak in zijn 
werk ging kan Broers, ondanks de 
soms zware of zwarte onderwerpen, 
met humor vertellen.  

Heemkundekring Loon op ’t Sandt en 
De Ketsheuvel presenteren 
zich ook tijdens deze Open Dag. Als 
specialisten in lokale geschiedenis 
mogen ze zeker niet ontbreken.  
We beginnen deze dag in dit 
jubileumjaar feestelijk, dus we trappen 
af met iets lekkers.  
 
U bent van harte welkom!  
 

Regionaal Archief Tilburg   
Kazernehof 75 in Tilburg  
zaterdag 16 november 2019 van 
10.00 tot 16.00 uur, vrij entree  

 
 
Nieuw boek in de bibliotheek van de 
Heemkundekring 
 

 
 
Op donderdag 12 september heeft in  
het Provinciehuis de lancering 
plaatsgevonden van het boek Brabant 
Bevrijd, mens en oorlog najaar 1944- 
voorjaar 1945  (379 pagina’s). De  

 
 
schrijver Henk van der Linden is geen 
onbekende op dit terrein en heeft al 
verschillende regionale boeken met dit 
onderwerp geschreven. De 
Heemkundekring Loon op ’t Sandt 
heeft  ook haar medewerking gegeven 
met een artikel van Cees Peijnenburg 
dat eerder geplaatst is in Straet & 
Vaert (Bittere strijd van Loon op Zand). 
 
Symbolische uitwisseling 
Heemkundekringen 
 
Afgelopen zaterdag hebben tijdens de 
druk bezochte theaterwandeling de 
voorzitters van de beide 
Heemkundekringen enkele 
waardevolle stukken uitgewisseld. 
 
Dit gebeurde bij de opening van de 
Historische Vierkante Kilometer. Zowel 
Heemkundekring de Ketsheuvel als 
Heemkundekring Loon op 't Sandt 
hebben nog een grote collectie aan 
materiaal van elkaars dorp liggen. In 
de nabije toekomst zullen de 
materialen uitgewisseld worden, zodat 
ze op de juiste plaats bewaard kunnen 
worden. 
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