
 

1 
 

     
 

 
Inhoud september 2021: 
 

▪ Jaarvergadering 
▪ Genealogie Loon op Zand online 

 
 
 

 
 
Beste Leden,  
 
Zoals elk jaar houden we ook dit jaar 
weer een jaarvergadering, alleen door 
corona wat later in het jaar.  
We zijn van plan om deze vergadering 
wat anders te gaan houden als in het 
verleden.  
 
Op zaterdag 13-11-2021 worden jullie 
allen uitgenodigd in het Jongeren 
Centrum de Kuip aan de Klokkenlaan 
vanaf 14.00 uur tot aan 17.00 uur.  
Wij als bestuur, bespreken dan de 
lopende zaken met jullie zoals dit in de 
afgelopen jaren ook zo gegaan is en 
sluiten het af met een hapje en een 
drankje, het jaarboek wordt 
gepresenteerd en uitgedeeld en we 
praten dan nog gezellig samen wat na.  
 
We houden de afspraken volgens de 
corona maatregelen goed in de gaten 
en als mocht blijken dat er een 
toename is of weer andere 
maatregelen of beperkingen, dan 
houden we ons daaraan.  
 
Meer informatie volgt nog, maar dan 
zijn jullie vast op de hoogte en kun je  
 
 
 

 
 
 
 
 
met deze datum alvast rekening 
houden.  
 
Met vriendelijke groet, namens het 
bestuur,  
 
Kees Hesselmans  
 
 

 
 
 

Genealogie Loon op Zand online: 

 
Met grote trots meldt de werkgroep 
Genealogie van Heemkundekring Loon 
op ’t Sandt dat na acht jaar verzamelen 
meer dan 100.000 namen van 
personen en honderden foto’s die een 
relatie met de gemeente Loon op 
Zand, dus ook met Kaatsheuvel en De 
Moer, hebben of hebben gehad online 
zijn gezet in Genealogie Online. 
 

 

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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Toen de werkgroep Genealogie in 
2013 werd opgericht was de 
prangende vraag: Zijn alle Loonse 
mensen familie van elkaar? Na acht 
jaar onderzoek moeten we 
concluderen dat dit niet het geval is. 
Velen van ons met wortels in Loon op 
Zand zijn echter wel (verre) neven en 
nichten van elkaar. Een voorbeeld van 
een inwoner van Loon op Zand met 
veel nazaten is Jan Woutersz 
Oerlemans. Hij leefde rond 1300 en 
heeft alleen al binnen onze gegevens 
meer dan 36.000 nakomelingen. De 
kans dat hij een van je verre 
voorvaderen is, is dan ook niet 
denkbeeldig. Enkele andere 
voorbeelden zijn Christiaan Borsten 
met 18.000 nazaten en Dierck Hove, 
Adriaan Snoermans of Judocus Swart 
met elk 17.000 nazaten. 
 
De meest voorkomende familienamen 
in ons bestand zijn Damen, Snoeren, 
Van Dongen, De Jong en Hamers. De 
meest voorkomende voornamen zijn 
Johannes en Maria. Wat niet 
verrassend is, is dat de top tien van 
beroepen wordt aangevoerd door 
schoenmakers, landbouwers, 
leerlooiers, scharenslijpers en venters. 
 
Als gezegd staan al deze gegevens 
online in het genealogieprogramma 
Genealogie Online onder de naam 
Genealogiebestand Heemkundekring 
Loon op ’t Sandt. In verband met de 
privacywetgeving zijn alleen namen 
openbaar van overledenen. Echter, 
voor leden van Heemkundekring Loon 
op ’t Sandt zijn ook foto’s en andere 
gegevens online beschikbaar. Indien 
uw e-mailadres in ons bezit is, krijgt u 
binnenkort een uitnodiging zodat u 
toegang krijgt tot deze niet-openbare 
gegevens. 
 
In de tientallen edities van Straet & 
Vaert staan veel verhalen over onze 
voorouders. Bij veel van die verhalen  
 

 
heb je wellicht niet het idee dat het 
over je eigen familie gaat, maar kijk het 
maar eens na. Je ouders en zeker je 
voorouders komen in ons bestand voor 
en er is een grote kans dat je daardoor 
bij de voorouders uit die verhalen 
terechtkomt. 
 
 
Het bestand bestaat uit zeer veel 
stambomen die vaak in elkaar 
overlopen. Nu is een stamboom met 
alleen namen en datums net een 
skelet: alle botten en botjes zitten op 
de goede plaats, maar het is wel een 
kale bedoening. Wij willen de 
stambomen ook graag wat vlees op de 
botten geven. Hoewel er al een aantal 
gegevens zijn verzameld zoeken we 
verder naar informatie die de 
voorouders verder beschrijven zoals 
adressen, beroepen, heldendaden, 
misstappen of familieverhalen. Kortom: 
we proberen ze een gezicht te geven.  
 
Hier kunt u ons bij helpen! Heeft u 
gegevens over uw voorouders of 
foto’s, wilt u die dan met ons delen? 
Indien u foto’s wilt behouden is dat 
geen probleem. Wij kunnen ze voor u 
digitaliseren. Omdat emigranten na 
vertrek niet meer in de gemeentelijke 
archieven zijn terug te vinden zijn we 
ook met name voor deze groep op 
zoek naar aanvullende informatie. 
 
 
Het internetadres voor de 
stamboomgegevens is: 
www.genealogieonline.nl/genealogiebe
stand-heemkundekring-loon-op-t-
sandt/ .  
Het e-mailadres van de werkgroep 
Genealogie is: 
genealogie@heemkundekringloonopts
andt.nl 
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