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Inhoud Juli 2021: 
▪ Corona virus 
▪ De nieuwe Wetering 
▪ Schuilkelder en Stuifduinen 
▪ Waar werd deze mand voor gebruikt? 
▪ Jaarvergadering  
▪ Bidprentjes

 
 

Corona virus: 
 
Het virus is bezig met een (tijdelijke?) 
terugloop en dat betekent voor de 
Heemkunde, dat we weer op de 
reguliere uren open kunnen zijn:  
de anderhalve meter blijft wel 
gehandhaafd en de registratie van wie 
binnen is ook!  Let daarop, want er is 
pas nog controle geweest door Boa’s 
bij een andere vereniging hierop. 
Gelukkig kunnen we weer bij elkaar 
zijn, bezig zijn, elkaar ontmoeten en 
iets betekenen voor de Heemkunde en 
daar doen we het voor! 
 
De nieuwe Wetering: 
 
De voortgang van de nieuwe Wetering 
komt in een andere fase: eind oktober 
is het definitieve besluit over het 
budget in de Raad, eind 2e kwartaal 
2022 wordt begonnen met sloop en 
afbraak van het oude gedeelte. 
Nieuwbouw zou dan klaar moeten zijn 
zo rond half 2023. Dat is het huidige 
tijdpad en hopelijk blijft dat zo; politiek 
kan wispelturig zijn! 
 
Schuilkelder en Stuifduinen:  
 
De schuilkelder en stuifduinen op de 
Kraanvenseberg worden niet meer  

 
 
 
 
geraakt door de nieuwe hoog-
spanningsleiding; die schuift wat op 
naar het westen.  
Verder willen we de schuilkelder 
enkele zaterdagen in het najaar 
openstellen, zodat Loonse (en  
andere) mensen dit bijzondere 
bouwwerk kunnen bezoeken.  
Bericht hierover volgt nog.  
 
Waar werd deze mand voor 
gebruikt? 
 
 

 
 
Kreeg een foto van een aparte mand.  
Deze mensen willen graag weten 
waarvoor deze manden werden 
gebruikt. Wie heeft enig idee? 
U kunt hierover contact opnemen met; 
  Michel van Iersel. 
       Tel. 362110 
 
 
 

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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Jaarvergadering: 
 
We zijn verplicht elk jaar een 
jaarvergadering te houden en zo ook 
dus dit jaar. Het plan is nu om dit te 
houden in de 2e helft van de maand 
oktober. Tot nu toe nog steeds op 
anderhalve meter afstand, maar wie 
weet hoe het er dan voorstaat met de 
corona.  
De locatie moeten we nog regelen  
(heeft ook te maken met die onderlinge 
afstand) en de uitnodiging, agenda etc. 
komt op tijd jullie kant op.  
 
Heemkundekring Loon op `t Sandt 
is op zoek naar bidprentjes: 
 
Het geven van een bidprentje, 
tegenwoordig steeds meer een 
gedenk- of herinneringsprentje 
genoemd, tijdens een uitvaartdienst is 
al een oude traditie. 
In hele vroegere jaren had een prentje 
zijn nut, doordat ze heel dun en 
enkelvoudig werden afgedrukt, om 
zodoende het prentje in het missaal te 
steken en mee te nemen naar de kerk. 
Bladerend door het missaal kwam men 
dan altijd wel een prentje tegen om 
vervolgens een gebedje te bidden voor 
de overledene. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tegenwoordig is dit wel even anders. 
De prentjes die nu worden uitgegeven 
verdwijnen, bij ouderen mensen, in een 
doosje in de kast, terwijl die bij 
anderen na verloop van tijd opgeruimd  
worden. 
 

 
De medewerkers van de werkgroep  
genealogie vinden dat jammer.  
Deze mensen verwerken de gekregen 
prentjes in een computerprogramma 
en zetten die verder met alle relevante 
gegevens die op het prentje staan 
geheel volgens de AVG-regels op hun 
site. Dit voor iedereen die onze site 
eens wil bezoeken. Naast dat de 
prentjes op de site van de 
Heemkundekring komen, wordt er nog 
een klein soort stamboompje van 
gemaakt door er ook de overleden 
ouders en verdere overleden familie 
c.q. gezinsleden aan te koppelen.   
Dit alles volgens de verkregen gezins- 
kaarten die we vanuit het Regionaal 
Archief Tilburg overnemen.                                                                                                                          
Om zoveel mogelijk “gaten” te 
voorkomen hebben we natuurlijk vele 
prentjes nodig. 
Op dit moment hebben we ongeveer 
40.000 namen verwerkt. Dat lijkt veel, 
maar wij zijn ervan overtuigd dat er 
overal nog vele prentjes onder de 
mensen zijn die deze “gaten” kunnen 
vullen. 
Naar de vele prentjes die nog onder de 
mensen zitten, zo is onze ervaring 
wordt bijna nooit of maar weinig meer 
naar gekeken. Dit tot bij een verhuizing 
of na het overlijden de kamer leeg 
gemaakt moet worden deze 
tevoorschijn komen en ze dan op 
plaatsen terecht komen 
(papiercontainer) waar ze niet horen. 
Vandaar toch maar even deze oproep, 
“Gooi de bidprentjes niet weg”, de 
Heemkundekring is er blij mee.                                                                                                                                                                     
U kunt hierover contact opnemen met; 
  Michel van Iersel. 
       Tel. 362110 
     -------------------- 
 
Wij wensen alle Heemkunders en 
familie een prettige vakantie toe (zover 
van toepassing), een goede 
gezondheid en tot in augustus. 
 
Het bestuur 


