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Inhoud 31 oktober 2019: 
▪ Gewijzigde Openingstijden Kletterenhoef 
▪ Herinneringskist voor Zorgcentrum De Venloene 
▪ Nieuwe Straet & Vaert is bij de drukker aangekomen 

(een korte impressie van de artikelen) 
▪ Lezing over de abdij van Berne en haar bewoners 
▪ Open Dag editie Loon op Zand in Regionaal Archief Tilburg 

 
 
 

 
Gewijzigde Openingstijden 
Kletterenhoef 
 
Vanaf 1 november 2019 zijn er op de 
woensdagmiddagen geen activiteiten 
meer. De Kletterenhoef is dan 
gesloten. De overige dagen zijn de 
openingstijden niet gewijzigd. 
 
 
Herinneringskist voor Zorgcentrum 
De Venloene 
 
Onze kring heeft een 
herinneringskoffer samengesteld voor 
bewoners van De Venloene. Bewoners 
kunnen aan de hand van voorwerpen 
van vroeger herinneringen ophalen 
over de gebruiken hiervan. Tevens zijn 
een aantal oude foto’s bijgevoegd. 
 
Het enthousiasme van een groep 
bewoners op de dagopvang was 
verrassend; gelijk ontstond al een 
mooie discussie over een 
petroleumkan en oliestelletje, want 
voor de olie kwam natuurlijk Gerardus 
Ligtenberg aan de deur. Het idee is 
geboren nadat er met twee foto 
exposities een flink aantal 
herinneringen zijn opgehaald. 

 
 
 

  
André van Rijswoud (L) vertelt de bewoners 
over de voorwerpen in de kist. Midden Annie 

Hamers van Leeuwen en rechts Karin van 
Wanrooij (De Venloene).  

Foto: Evelien Mank- IJpelaar 

 
 
Nieuwe Straet & Vaert is bij de 
drukker aangekomen 
 
Op zaterdag 9 november presenteren 
wij de 39e editie van Straet & Vaert. Dit 
keer voorzien van een aantal mooie 
kleurenfoto’s. Wij nodigen u van harte 
uit om bij de presentatie aanwezig te 
zijn. Locatie De Kiosk, aanvang 14.00 
uur. Na de introductie, door Jan Vera, 
kan de nieuwe Straet & Vaert worden 
meegenomen.  

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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Een korte impressie van de 
artikelen: 
 
Dit najaar herdenken we dat het 
vijfenzeventig jaar geleden is dat er 
een einde kwam aan de Duitse 
bezetting van het zuiden van 
Nederland. Vijfenzeventig jaar 
geleden verdween ook de M.A.St. 
(Munitions Ausgabe Stelle), het 
omvangrijke munitiedepot dat de 
Duitse Wehrmacht in 1940-41 had 
aangelegd in een groot deel van het 
bosgebied langs de Horst, achter café 
De Efteling. Paul Faes heeft zich 
verdiept in de geschiedenis en het 
explosieve einde van dit enorme 
complex. 
 

 
Om de noordoostelijke zijde van de ‘Munitions 
Ausgabe Stelle’ (MASt) te kunnen verdedigen, 
hebben de Duitsers een loopgraaf aangelegd, 

die in het landschap nog steeds duidelijk 
waarneembaar is. Foto: Paul Faes. 

 

 
Berry van Gorkum geeft een 
overzicht van de mannen uit de 
gemeente Loon op Zand die hebben 
gevochten in de Napoleontische 
legers. Hij vertelt over hun lotgevallen 
en de onderdelen waarbij zij dienden. 
Om een beeld te krijgen waar de 
jongens vochten en stierven, 
beschouwt van Gorkum kort de  
 

 
 
verrichtingen van Napoleon in de 
periode 1812-1814, te beginnen bij de 
Ruslandcampagne.  
 
Jan van Iersel beschrijft de periode 
van vijfentwintig jaar (1798-1823) 
waarin de katholieken van Loon op 
Zand strijd hebben moeten leveren om 
hun oude Sint-Janskerk terug te krijgen 
(de zogenaamde kerknaasting) en 
deze na restauratie weer in gebruik te 
kunnen nemen. 
 
Het artikel ‘Handboogschutterij Doelen 
Salm Salm’ van Jan van Iersel en Jan 
Vera laat zien dat Loon op Zand niet 
alleen een muzikaal dorp is, maar ook 
een dorp van schutters. Die waren in 
dit geval niet actief binnen het verband 
van een van de plaatselijke gilden, 
maar als vereniging van 
handboogschutters. 
 
Een werkgroep van de 
Heemkundekring doet onderzoek naar 
monumentale en/of markante panden 
in Loon op Zand. De opzet is om zowel 
een bouwkundige beschrijving te 
geven als een summier bewonings- en 
eigendomsverloop. In dit jaarboek de 
resultaten van het onderzoek naar het 
pand Hoge Steenweg 66. Piet den 
Otter heeft zich verdiept in de 
geschiedenis van het pand Kraanven 
10. 
 
 
Lezing over de abdij van Berne en 
haar bewoners 
 
Woensdag 27 november vindt in de 
Kiosk een lezing plaats over de abdij 
van Berne door Denis Hendrickx O. 
Praem. Een Nederlandse norbertijn en 
abt van de abdij van Berne.  
De wieg van Denis Hendrickx stond in 
Alphen. Hij wist echter al als  
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schooljongen dat hij priester wilde 
worden, maar de weg naar de wijding 
was lang voor iemand die al zo vroeg 
overtuigd was. Na de lagere school 
had hij zich weliswaar nog gemeld bij 
de norbertijnen in Heeswijk-Dinther, 
maar halverwege de opleiding stopte 
hij en ging verder studeren aan 
de Katholieke Leergangen in Tilburg. 
Hij werkte onder meer voor Pax Christi 
en zat acht jaar voor de 
toenmalige PPR in de Tilburgse 
gemeenteraad. Maar het bleef knagen 
en zo kwam het dat hij op zijn 34e 
weer op de poort van de abdij van 
Berne klopte om alsnog de opleiding 
tot norbertijn te volgen. 

 

(Denis Hendrickx O. Praem 1949 
en abt van de abdij van Berne) 

 

Op 8 januari 1983 is hij 
als novice ingetreden in de Abdij van 
Berne in het Brabantse Heeswijk. 
Twee jaar later volgde zijn 
tijdelijke geloften op 10 januari 1985 en 
drie jaar later op 6 juni 1988 zijn grote 
professie. Hij werd priester gewijd 
op 28 augustus 1988. 
 

 

 

 

 

 
Hendrickx is al ruim veertig jaar 
betrokken bij de norbertijnen-
communiteit van Priorij De Schans 
in Tilburg en sinds april 2007 prior van 
deze gemeenschap. Daarnaast is hij 
sinds 1995 teamleider van de 
parochie. Hij is daar o.a. een van de 
initiatiefnemers van het interreligieuze 
ontmoetingscentrum 'het ronde 
tafelhuis'. 
Op 10 januari 2013 werd hij (voor een 
periode van zes jaar) gekozen tot 71e 
abt van Berne als opvolger van Ward 
Cortvriendt. Abt Hendrickx ontving op 7 
april de mijter, staf en abtszegening 
van de bisschop van Den Bosch en 
wel Antoon Hurkmans. Op 10 
januari 2019 werd Hendrickx tijdens 
een samenkomst van het kapittel voor 
een periode van negen jaar herkozen 
tot abt. 

 

Open Dag editie Loon op Zand in 
Regionaal Archief Tilburg  zaterdag 
16 november 10.00-16.00 uur  
 
In de Nieuwsflits van 13 september 
hebben wij u geïnformeerd over de 
open dag in het R.A.T. 
Om 10.00 uur vindt de feestelijke 
opening plaats en de hele dag zijn er 
op gezette tijden activiteiten en is er 
doorlopend een expositie van 
bijzondere en soms onbekende 
archiefstukken. 
De Heemkundekring De Ketsheuvel en 
Heemkundekring Loon op ’t Sandt zijn 
aanwezig en er worden films van 
Kaatsheuvel, Loon op Zand en de 
Moer uit vroegere tijden vertoond. 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen.  
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