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Voorwoord 
Toen ik een kleine twee jaar geleden begon als voorzitter van deze mooie Heemkunde, had ik niet 
gedacht dat het, als je terugkijkt nu, zo vreemd zou verlopen. Niet alleen voor de Heemkunde 
alleen, maar zeker ook voor onze leden.  
Gezondheid had al een prioriteit, maar werd dat door de corona nog veel meer. Geen risico’s 
nemen, RIVM-maatregelen opvolgen, weinig of geen contacten onderling, geen activiteiten die 
kenmerkend zijn voor de Heemkunde, enz.  
De wereld werd kleiner, overzichtelijker in het begin. Ook veel eenzaamheid onder de oudere 
medemens, soms werden goede bekende om je heen erg ziek of vielen weg.  
Dramatisch soms en nu hebben we te maken met een verdeeldheid, wel of niet gevaccineerd, 
tweespalt in de samenleving, soms zelfs binnen families.  
Het klinkt allemaal niet zo mooi, maar een ding is zeker: we moeten door als samenleving, als 
gezin/familie en ook als Heemkunde.  
We zijn weer (wat) opgestart, er zijn weer beperkte activiteiten, maar het is nog niet veel, een 
beetje los zand. Structuren ontbreken nog, we hebben elkaar al lang niet gezien en gesproken.  
Laten we, zeker na zo’n periode, een nieuwe start maken, kijken wat we voor elkaar kunnen 
betekenen, zowel binnen de Heemkunde als daarbuiten. We zien elkaar weer bij de 
boodschappen, op straat, in het dorp en dus ook bij de Heemkunde.  
Hopelijk brengt het jaar 2022-2023 nieuwe ideeën, een ander onderkomen in de nieuwe Wetering, 
een centralere plaats in ons dorp, waar we ons als Heemkunde beter kunnen profileren en laten 
zien wat we in huis hebben.  
 
Kees Hesselmans voorzitter  
 
Leden  
In het jaar 2020 hadden we helaas vier leden die overleden zijn. 
Er waren zes leden die aangaven hun lidmaatschap te willen beëindigen. Daarnaast is één lid 
door het bestuur geroyeerd i.v.m. het niet betalen van de contributie. 
Ook in dit jaar hebben we weer twee nieuwe leden verwelkomd. 
Hiermee hadden we op 31 december 2020 in ons ledenbestand 182 leden en 30 gezinsleden. De 
jongste was 28 en de oudste 98 jaar. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2020 elf keer in vergaderd, waarvan zevenmaal online. 
Op 26 februari was de jaarvergadering. Aftredend en herkiesbaar is Ad Vermeer. Tevens 
aftredend zijn André van Rijswoud en Evelien Mank. Beiden zijn niet herkiesbaar. Evelien wordt 
door de voorzitter bedankt voor haar vele werk binnen de Heemkundekring de laatste 3 jaar. 
Gelukkig blijft ze nog wel actief binnen de club maar helaas niet meer in het bestuur. Daarna 
neemt onze penningmeester het woord en richt zich tot onze voorzitter en bedankt hem voor zijn 
activiteiten binnen de kring. Vanaf 2007 kwam hij in het bestuur als secretaris en 5 jaar later werd 
hij voorzitter. Hij heeft gezorgd dat de club professioneler werd, de website en Memorix Maior zich 
verder ontwikkelden en nog veel meer om op te noemen. Er komt nu meer tijd voor zichzelf met al 
zijn hobby’s. Na een lange zoektocht is er goed nieuws: Kees Hesselmans heeft aangegeven dat 
hij graag voorzitter zou willen worden maar dan wel m.i.v. 01-01-2021 vanwege drukke 
werkzaamheden op dit moment. Hij zal dus rustig gaan beginnen met zeker één opdracht die hij 
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van het bestuur heeft gekregen: onze huisvesting. De aanwezigen reageren positief en opgelucht. 
Degenen die hem kennen vinden het een goede keuze. 
Na de pauze heeft Jack IJpelaar een voordracht gehouden over het Vétlèr. 
 
Secretariaat  
Ruim 712 inkomende e-mails en 48 poststukken heeft de secretaris verwerkt van o.a. Brabants 
Heem, Erfgoed Brabant, correspondentie met de gemeente, post van Heemkundekringen in de 
omgeving en allerlei vragen via onze website.  
Er zijn ruim 292 uitgaande e-mails en poststukken verzonden. Voornamelijk antwoorden op 
vragen, doorverwijzingen, sponsorbrieven, notulen, Rabo Club Support 2020, condoleances, 
aanmaningen en welkomstbrieven voor nieuwe leden. 
 
Verslag ICT  
In 2020 werden we overvallen door Covid-19. Dit hield in dat we vanaf medio maart 
noodgedwongen de activiteiten in de Kletterenhoef moesten stilleggen. 
In de periode daarvoor konden we nog wel Nomadesk, onze nieuwe Cloud omgeving opstarten. In 
de periode vanaf maart is gewerkt aan het kopiëren van al onze gegevens die op de NAS waren 
opgeslagen, naar Nomadesk en het regelen van toegang voor bestuursfuncties en de 
werkgroepen.  Hiermee zijn we er nog niet. In de loop van 2021 wordt dit vervolgd met het continu 
automatisch verplaatsen van in de werkgroepen geproduceerd materiaal (foto’s, kopieën van 
bidprentjes, archiefstukken etc.) naar de nieuwe Cloud zodat onze gegevens niet verloren gaan. 
 
Facebook en Twitter  
In verband met het niet doorgaan van de activiteiten vanwege corona zijn er ook minder berichten 
geplaatst op Facebook. Er zijn nog steeds zo’n 450 mensen die ons volgen op Facebook. 
Wij zijn gestopt met berichten plaatsen op Twitter. 
 
Nieuwsflitsen  
In 2020 zijn er 5 Nieuwsflitsen verschenen. De voorzitter en secretaris zorgden ervoor dat deze 
nieuwsflitsen gevuld werden met belangrijke mededelingen, waarna onze secretaris zorgde voor 
de lay-out. Daarna werden ze verspreid door onze webmaster, in papieren vorm en digitaal. 
 
Lezingen en presentaties  
Helaas zijn al deze activiteiten niet doorgegaan vanwege corona. 

 
Verslag 2020 Penningmeester 
Dit jaar sluiten we af met een verlies van ongeveer € 350. 
Dit verlies is mede veroorzaakt door een lagere opbrengst uit de verkopen van het jaarboek  
(€ 950) en inhaalafschrijvingen uit 2017 en 2018 van de in 2016 aangeschafte laptops (€ 1.350).  
De contributieopbrengsten zijn iets lager dan afgelopen jaar (€ 160). Dit wordt echter voor 
eenzelfde bedrag gecompenseerd door een hogere opbrengst aan sponsorgelden. 
De bijdrage vanuit de Rabobank clubkas is ruim € 700. Een gelijk bedrag hebben we als donatie 
mogen ontvangen. 
Door de uitbraak van het covid 19 virus in 2020 is onze werkruimte in de Kletterenhoef bijna het 
gehele jaar niet toegankelijk geweest voor de werkgroepen. Hierdoor zijn er minder uren gewerkt 
wat heeft geleid tot een lager bedrag voor de ANBI-regeling: € 15.240. 
Het gesloten zijn van onze werkruimte heeft ook tot lagere ‘operationele’ kosten geleid zoals 
bijvoorbeeld op koffie, kantoorartikelen, representatie en lezingen. 
 
Schenkingen 
Ook dit jaar mocht de Heemkundekring weer vele schenkingen in ontvangst nemen: vele 
bidprentjes, foto’s, boeken en attributen. Alle schenkers hartelijk bedankt. 
 



 

3 

 

Bijeenkomst nieuwe leden  
Er is (tot 2 maal toe) een bijeenkomst georganiseerd voor onze nieuwe leden, om ze wegwijs te 
maken in de materie van de heemkunde. Vanwege corona is dit helaas niet doorgegaan. Dit 
initiatief willen we toch vasthouden en dit een keer gaan organiseren. 
 
Rabo ClubSupport  
Deelname aan de Rabo ClubSupport actie heeft de Heemkundekring een bedrag van € 730.88 
opgeleverd. Het bedrag is ingezet voor de aanschaf van nieuwe A3 camera-scanner. De 
Rabobank heeft begin december het geld op onze rekening gestort en de A3 scanner is 
aangeschaft. 
 
Dienstverlening  

• A. de J (Son) heeft een vraag over de verzetsgroep die doodgeschoten is in de Loonse en 
Drunense duinen. Doorverwezen naar Oorlogsmuseum. 

• B. B (Bladel) heeft moeite met openen van een artikel op onze website. Is opgelost 

• D. S (Oisterwijk) vraagt om foto’s van de Drunense Duinen in de tweede wereldoorlog. Zijn 
toegezonden. 

• B. R heeft een vraag over de familie Richelle. Antwoord is gegeven. 

• D. de R (Loon op Zand) vraagt om oude foto’s van de Kiosk. Foto’s zijn gestuurd met 
toestemming van de fotograaf. 

• H. D heeft wat vragen over panden in Kaatsheuvel. Is doorverwezen naar HKK Kaatsheuvel. 

• N. L (Rosoy-sur-Amance) vraagt naar gegevens over de stamboom ‘Loonen’ in de jaren 
1350. Helaas hebben we alleen gegevens vanaf 1500. 

• L. vd K wil graag Straet & Vaert van 2008 bestellen vanwege een artikel over zijn opa. Is 
opgehaald. 

• W. vd W (Oss) heeft een vraag over de geschiedenis van Harmonie Asterius, die een prijs 
heeft gewonnen bij een concours in Loon op Zand. Is doorverwezen naar een site. 

• E. van D heeft een sigarendoos vol met bidprentjes van families uit Loon op Zand en wil ze 
graag met ons delen. Contact is gelegd met de Werkgroep Genealogie/Bidprentjes. 

• E. H (Velserbroek) is op zoek naar het boek “De heerlijkheid Venloon”, geschreven door 
Pieter A. van Beers en vraagt stamboomgegevens uit 1600 uit Loon op Zand. Boek is 
opgestuurd en verder doorverwezen naar de website van het Regionaal Archief Tilburg. 

• E. van T (Tilburg) vraagt voor een huiskamer in het ziekenhuis boeken of foto’s over dorpen 
uit de omgeving voor de patiënten. Worden vier boeken van Straet & Vaert geschonken. 

• F. de R (Loon op Zand) is op zoek naar het monumentnummer van de noodkerk aan de Hoge 
Steenweg. Informatie is gegeven en verder doorverwezen naar de gemeente. 

• F. de K (Hillegom) wil graag lid worden bij onze HKK en zou graag de jaarboeken "Straet & 
Vaert" 2018, 2019 bestellen. Hij is ingeschreven en de boeken zijn opgestuurd. 

• F. van P (Den Haag) is op zoek naar gegevens van een 100-jarige uit Loon op Zand. 
Doorverwezen naar Rond de Toren van 1992. 

• GJ. vd S (Wageningen) wil graag het boek ‘65+ Eftelinguitje voor een oude’ bestellen. Is 
toegezonden. 

• G. V wil nog 4 exemplaren van Straet & Vaert 2020 hebben. Zijn opgehaald. 

• G. L (Kaatsheuvel) vraagt of er nog oude Straet & Vaert boeken verkrijgbaar zijn. 
Doorverwezen naar onze website. 

• P. B (Kaatsheuvel) zoekt contact met Kees Grootswagers. Mailtje doorgestuurd. 

• H. K (Almelo) wil bidprentjes ruilen uit Limburg. Geen belangstelling, want we willen graag 
alleen bidprentjes uit Loon op Zand en de Moer. 

• H. D heeft vragen over de opmetingen aan het kasteel vroeger. Doorverwezen naar auteur 
van het bewuste artikel en naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

• H. N (Goirle) attendeert ons op het aanvragen van gelden voor de herinnering aan WO-2. 
Mailtje doorgestuurd naar museum 1940-1945 van Familie van Venrooij. 
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• J. B (Loon op Zand) heeft een vraag over de monumentendag om de kerktoren te beklimmen 
en foto’s te maken. Helaas vanwege corona is er dit jaar geen monumentendag. 

• J. B (Kapellen, België) vraagt n.a.v. familie research om een foto van de looierij op de Hoge 
Steenweg 9. Gegevens staan in ons jaarboek Straet & Vaert van 2016. Is opgestuurd. 

• J. van E (Goirle) zou graag in contact komen met A. vd L, om een artikel over te nemen in het 
Heemkundetijdschrift van Alphen en Riel De Runstoof. Mailtje doorgestuurd en geen 
bezwaar, mits vermelding van eerdere publicatie. 

• J. vd M is op zoek naar familiefoto's van Gerardus Schalken en Pieternella van Gorkom. 
Helaas niet in onze collectie aanwezig. 

• K. van L (Loon op Zand) vraagt of wij luchtfoto’s of foto’s hebben genomen vanuit de kerk uit 
de jaren 2000-2004. Wel foto’s aanwezig maar helaas niet uit die jaren. 

• L. van L is bezig met de stamboom van zijn familie en heeft een vraag over bepaalde termen 
uit oude aktes. Uitleg van termen is gegeven en tevens een verwijzing naar een website voor 
verder opzoeken van woorden. 

• M. de K (Loon op Zand) wil graag met leerlingengroepen 7 & 8 het oorlogsmuseum 
bezoeken. Is doorverwezen. 

• M. V (Reusel) wil een foto publiceren. Doorgegeven dat wij de betreffende foto niet kennen. 
Tevens alleen publiceren als er toestemming is van de fotograaf. 

• R. T (Loon op Zand) wil graag S&V 2020 bestellen. Is opgehaald. 

• M. van H (Waspik) heeft bidprentjes, geboortekaarten ed. voor ons.  

• H. J (Loon op Zand) heeft een vraag over ons lidmaatschap. 

• G. B (Nuenen) is op zoek naar een bepaalde restaurateur. Naam is gegeven. 

• S. S (Dongen) is op zoek naar mooie oude foto van de Van Rijckevorselstraat (gedeelte 36-
68) of Van Salm-Salmstraat. Foto’s zijn er wel, maar de toestemming om ze te publiceren 
ontbreekt helaas. 

• R. T (Giessen Nieuwkerk) heeft een vraag over de scharenslijper Pieter Jozef Daniel. Is 
doorverwezen naar HKK Kaatsheuvel. 

• C. van L (Drunen) wil graag S&V uit 1994 bestellen. Is verzonden. 

• M. L (Loon op Zand) vraagt om de bouwtekening en bestekgegevens van onze St. Jans 
Onthoofding kerk. Oorspronkelijke bouwtekeningen en bestekgegevens van deze kerk 
bestaan helaas niet. 

• C. van S (Loon op Zand) vraagt een nieuw plaatje `gemeentemonument` voor een 
gemeentemonument. Aangezien het een bestaand gemeentelijk monument betreft, verwijzen 
we door naar de gemeente. 

• P. S (Heino) heeft vragen over de Genealogie. Is doorverwezen naar onze werkgroep. 

• P. V (loon op Zand) heeft een vraag over de vitrinekast in de bibliotheek. 

• P. B (Hoogkarspel) is op zoek naar de molen waar zijn grootvader Jan Dekker, heeft gewerkt. 
Doorverwezen naar HKK Kaatsheuvel. 

• R. vd P (Den Bosch) wil graag zijn kennis ontwikkelen over Nederlands-Indië. Doorverwezen 
naar het Oorlogsmuseum in Loon op Zand. 

• R. de K (Eindhoven) is op zoek naar een bepaald persoon. Contact is gelegd. 

• S. B (Franeker) stuurt ons een artikel uit de Telegraaf over de Moerse Hoeve te Loon op 
Zand. 

• S. T heeft vragen over een stamboom. Is meegedacht door ons. 

• T. H (Barneveld) is op zoek naar het mailadres van iemand die een lezing kan geven. Naam 
is doorgegeven. 

• T. van B (Loon op Zand) vraagt om een kopie van een originele foto. Is geregeld. 

• V. van K (Kaatsheuvel) heeft een trouwring gevonden en vraagt naar een archief van 
huwelijken. Doorverwezen naar de gemeente. 

• WJ. V vraagt naar namen op een foto van De Jonge Werkgroep. Namen zijn doorgegeven. 
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Met dank aan Erik Gelevert, Jan van Hoof, Mari Kokx, Anthony Maas, André van Rijswoud, 
Gerard Spapens, Lauran Toorians, Evelien Mank, Marij Kruitwagen, John Boeren en Jan Vera 
voor het beantwoorden van de vragen. 
 
Externe contacten 
Er zijn, wegens corona, weinig tot geen externe contacten geweest.  
 
Collectiebeheer en Memorix Maior 
In Memorix is er veelal vanuit huis door verschillende vrijwilligers doorgewerkt. Inmiddels staan er 
bijna 14000 foto’s, 700 documenten, 500 boeken uit de bibliotheek en bijna 4500 krantenknipsels. 
Ook zijn het afgelopen jaar diverse films en audiobestanden gedigitaliseerd door de werkgroep 
Fotoarchief. Ook deze zijn opgenomen in Memorix. Onder het tabje ‘collectie’ op de website is de 
collectie van de Heemkundekring te vinden. Dit gedeelte van de website is het afgelopen jaar 
verbeterd. De collectie is beter doorzoekbaar gemaakt en je kunt nu makkelijker reageren op een 
foto of ander materiaal door middel van het nieuwe reactieformulier. Dit reactieformulier is 
regelmatig gebruikt door diverse mensen om informatie door te geven. Ook kwamen er enkele 
specifieke vragen via dit reactieformulier binnen. 
Erfgoed Brabant is bezig om onze artikelen, documenten en bibliotheek toegankelijk te maken 
voor de buitenwacht. Dat is namelijk het doel van Memorix Maior en de reden voor onze 
Heemkundekring om eraan mee te doen. Daarom moet Memorix Maior gekoppeld worden aan de 
eigen website van de Heemkundekring. 
Vanwege de wet op de auteursrechten zullen krantenknipsels voor de leden van de 
Heemkundekring echter alleen raadpleegbaar zijn in de werkruimte van de Heemkundekring en 
niet via de website. 
 
Werkgroep Fotoarchief   
De fotowerkgroep wilde in 2020 graag een expositie organiseren over Koninginnedag. Op de 
oproep om foto’s aan te leveren van Koninginnedag, hebben diverse mensen gereageerd en we 
hebben dan ook een mooie collectie aan foto’s in ons archief kunnen opnemen. 
Helaas kon de expositie uiteindelijk vanwege corona niet doorgaan.  
De fysieke bijeenkomsten van de fotowerkgroep hebben vrijwel het gehele jaar stilgelegen. Door 
een aantal leden van de fotowerkgroep is vanaf huis doorgewerkt. Zo zijn we doorgegaan met het 
beschrijven van foto’s. Er zijn vanaf huis foto’s ingeplakt, uitgezocht en gescand. Op deze manier 
konden wij toch iets doen. 
Er is door diverse mensen uit ons dorp fotomateriaal aangeleverd om op te nemen in ons archief. 
Het betreft zoal digitale als fysieke foto’s. Daar zijn we erg blij mee. 
In 2020 zijn de attentiestenen in het dorp geplaatst. Evelien maakte hiervan foto’s.  
Evelien fotografeerde de schuilkelder aan het Kraanven. Zowel het interieur als de omgeving 
eromheen. 
 
Werkgroep Archief en Documentatie  
Afd. Krantenknipsels: 
De bijeenkomsten van onze werkgroep op de dinsdagmiddagen is door de maatregelen i.v.m. het 
coronavirus beperkt gebleven tot enkele weken in het voorjaar en enkele weken in de zomer. In 
deze weken konden slechts een viertal werkgroep-leden aanwezig zijn. Door de aanwezige leden 
zijn toch nog 286 artikelen op deze wijze gearchiveerd. 
De ‘nieuwe’ krantenknipsels m.n. uit Brabants Dagblad en de Duinkoerier worden rechtstreeks 
vanaf de digitale versies van deze dag/weekbladen op internet in pdf-format opgeslagen in 
Memorix Maior. In 2020 hebben zij ongeveer 430 artikelen gearchiveerd. 
Vanwege de wet op de auteursrechten, zullen krantenknipsels voor de leden van de 
Heemkundekring alleen raadpleegbaar zijn in de werkruimte van de Heemkundekring en niet via 
de website. 
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Tot en met 2017 verzamelden wij de krantenknipsels en documenten in ons eigen 
computerbestand met de naam DAK (Digitale Artikelen en Krantenknipsels). Het DAK bevat 7000 
artikelen en knipsels, die deels overgebracht gaan worden naar Memorix Maior. We zijn daar in 
2020 mee begonnen. In 2020 zijn 257 van deze artikelen gearchiveerd. 
 
Afd. Tijdschriften digitaal: 
Daarnaast bestaat in ons digitaal heemkundearchief al enige jaren het DTA (Digitaal Tijdschriften 
Archief): een computerbestand waarin enkele digitale tijdschriften en nieuwsbrieven worden 
opgenomen: Rond de Toren, Klankbord van Sophia’s Vereeniging, Nieuwsbrief Partij Voor Loon, 
Straet & Vaert, de Nieuwsflits van onze eigen Heemkundekring en de Koerier van Brabants Heem. 
De computerdeskundigen in onze kring zijn bezig om dit DTA in een Cloud op te nemen. 
 
In 2020 zijn de jaargangen 1997 t/m 2000 van Rond de Toren voltooid. Er zijn al 34 jaargangen 
gescand. Er zijn nog 10 jaargangen te gaan tot en met 2011. Daarna is Rond de Toren zelf 
digitaal gegaan. 
Jan van Hoof    (5-6-2021) 
 
Afd. Bibliotheek: 
Deze Werkgroep (3 personen) beschrijft de boeken uit onze Heemkunde-bibliotheek, die 
vervolgens per onderwerp worden geordend in Memorix Maior, incl. een foto van de omslag. Ook 
de specifieke jaarlijkse uitgaven van Straet & Vaert (Loon op Zand), Aaw Nieuws (Kaatsheuvel) en 
Sprokkels (Udenhout) worden hard-copy permanent in onze HKK-bibliotheek bewaard. 
De jaarlijkse uitgaven van De Kleine Meijerij (Berkel-Enschot e.o.), de Omroeper (’s Gravenmoer), 
Met Ganser Trouw (Heusden e.o.), Op ’t Goede Spoor (Waspik), De Klopkei (Waalwijk) en In 
Brabant (Erfgoed Brabant) worden allen gescreend op voor de kerkdorpen Loon op Zand en De 
Moer relevante informatie.   
Het jaar 2020 kan v.w.b. de voortgang van de werkzaamheden, vanwege de Coronacrisis helaas 
aangemerkt worden, als een nagenoeg verloren jaar.  
De resp. boeken en tijdschriften zijn ter inzage/uitleen, sec voor de leden van onze 
Heemkundekring (Kletterenhoef, elke dinsdag van 14.00-15.30 uur). 
Carel Govaarts (7-6-2021) 
 
Werkgroep Beschrijven Oude Panden  
De werkgroep die zich bezighoudt met het beschrijven van oude panden is in 2020 vol goede 
moed begonnen met het maken van plannen. Hoge Steenweg 15 en 21 stonden op het 
verlanglijstje om te worden uitgezocht. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten: 
onderzoek doen was lange tijd gewoonweg niet mogelijk, omdat het Regionaal Archief Tilburg 
gesloten was en locatiebezoek en het houden van interviews werden afgeraden. De werkgroep, 
die slechts uit drie leden bestaat, kan overigens nog versterking gebruiken. 
 

Werkgroep Genealogie en Bidprentjes  
Genealogiewerkgroep 
De werkgroep Genealogie bestaat uit twee subgroepen: Genealogie en Bidprentjes. 
De werkgroep Genealogie verzamelt gegevens van personen welke een relatie met Loon op Zand 
hebben of hebben gehad. Momenteel is ons hoofddoel het verzamelen van de personen en het 
beschrijven van foto’s met personen. 
Afgelopen jaar hebben we zo’n 4500 personen aan ons genealogiebestand GensDataPro 
toegevoegd. We hebben nu ongeveer 75.500 unieke namen opgenomen in ons bestand. 
Het afgelopen jaar zijn veel foto’s met personen beschreven. Deze zijn nog niet toegevoegd aan 
het genealogiebestand, omdat we het beschrijven op dit moment belangrijker vinden dan ze vast 
te leggen in ons bestand. 
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Bidprentjes 
Naast het genealogiebestand worden de bidprentjes in een apart bestand in GensDataPro door 
Michel van Iersel vastgelegd.  
Michel legt de meeste bidprentjes eerst vast in een separaat bestand. Dit separaat bestand kan hij 
thuis voeden. Periodiek wordt dit bestand samengevoegd met het moederbestand welke op een 
van de pc’s in de Kletterenhoef staat. De overige bidprentjes laadt Michel tijdens de 
maandagavondbijeenkomsten rechtstreeks in het moederbestand. Door de sluiting van de 
Kletterenhoef, zijn er afgelopen jaar geen bestanden samengevoegd en heeft Michel maar een 
beperkt aantal bidprentjes aan het moederbestand kunnen toevoegen. 
Het moederbestand bevat ongeveer 33.000 namen. 
De bidprentjes, welke betrekking hebben op Loon op Zand, zijn gescand en zijn, voor zover 
mogelijk, aan het Memorix bestand toegevoegd. 
De 7 leden van de werkgroepen Genealogie en Bidprentjes komen iedere maandagavond bij 
elkaar. 
 
Publicaties  
In 2020 is op de website van de Heemkundekring voornamelijk gepubliceerd over het leggen van 
de attentiestenen die inmiddels goed zichtbaar zijn in ons dorp. Er zijn regelmatig updates van de 
collectiepagina’s. En Jan van Iersel heeft diverse artikelen geschreven die onder de kop 
“publicaties” te lezen zijn. 
Verder heeft het bestuur u met zekere regelmaat op de hoogte gehouden van het effect van de 
overheidsmaatregelen op onze heemkundige activiteiten. 
 
Jaarboek Straet & Vaert 2020  
In de inleiding van Straet & Vaert 2020 staan het bestuur van Heemkundekring Loon op 't Sandt 
en de redactie van het jaarboek met gepaste trots even stil bij het realiseren van de veertigste 
editie van het jaarboek. Sinds het eerste boek in 1981 tot en met deze uitgave zijn 5.012 bedrukte 
pagina’s tot stand gekomen, die de neerslag vormen van 335 gevarieerde artikelen van de hand 
van 84 auteurs, en zijn daarnaast in 1994 en 2007 twee themanummers verschenen. Straet & 
Vaert 2020 kwam uit op zaterdag 14 november 2020, maar vanwege de coronapandemie en de 
maatregelen tegen besmetting met het virus kon het jubileum niet groots worden gevierd. De 
bezorgers hebben het boek, dat dit keer 124 pagina's en zes artikelen telt, op verantwoorde wijze 
en met uiterste zorgvuldigheid bezorgd. De artikelen werden geschreven door Ger Verschuren, 
Huib Timmermans, Jan van Iersel, Jan Vera, Anton van der Lee, Kees Stadhouders en Erik 
Gelevert. De redactie bestond uit Gerard Spapens, Anthony Maas, Erik Gelevert en Lauran 
Toorians. De eindredactie lag in handen van de twee laatstgenoemde redacteuren. Voor de 
vormgeving tekende Marja van Trier. Het boek is wederom gedrukt door drukkerij DekoVerdivas 
BV uit Tilburg, die ook de kaft verzorgde.  
 
Dankwoord  
Tot slot een woord van dank aan al die vrijwilligers die zich in dit afgelopen jaar, vooral thuis, toch 
hebben ingezet voor onze Heemkundekring.  
 
 
 
 


