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Inhoud juni 2022: 
 

▪ Onderscheiding Frans van Venrooij 
▪ Archeologie in Midden-Brabant 
▪ Aanvulling registers op de site 
▪ Stem op HKK Loon op ’t Sandt met RABO ClubSupportactie 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ook ons zeer gewaardeerd lid 

Frans van Venrooij 
heeft kortgeleden een Koninklijke 

Onderscheiding mogen ontvangen. 
Van harte proficiat van ons allen. 

 
Het bestuur 

 
 
 
Archeologie in Midden-Brabant 
 
De AWN is een landelijke vereniging met 
regionale afdelingen. De letters AWN staan 
voor Archeologische Werkgemeenschap 
Nederland en als zodanig werd de vereniging 
in 1951 opgericht. In 2011 werd de naam 
gewijzigd in ‘AWN Vereniging van vrijwilligers 
in de archeologie’. Dit met een ruime invulling 
van ‘vrijwilliger’: zowel meewerken bij 
opgravingen, maar ook actief zijn op allerlei 
terreinen die daaraan raken of ‘passief’ 
luisteren naar lezingen of deelnemen aan 
excursies. 
 

 
 
 
 
In 1984 werd AWN afdeling 24 Midden-
Brabant opgericht. Dat gebeurde vanuit de 
groep vrijwilligers die actief was rond 
de toenmalige gemeentelijk archeoloog van 
Tilburg, Henk Stoepker. Vooral de eerste jaren 
was deze afdeling erg actief met onderzoek 
van Alphen en Moergestel tot in Oosterhout en 
Waalwijk, en ook in Loon op Zand. Naast 
archeologisch onderzoek werden lezingen en 
excursies georganiseerd. Rond 2000 raakte de 
afdeling Midden-Brabant ‘in slaap’. Dat had 
verschillende oorzaken, waaronder ook de 
veranderende wet- en regelgeving waardoor 
het voor amateurs onmogelijk is geworden om 
zelfstandig archeologisch onderzoek op te 
zetten en uit te voeren. 
 Al enkele jaren bestond het plan om 
AWN afdeling 24 nieuw leven in te blazen. 
Toen kwam corona. Inmiddels is het echter 
gelukt enkele lezingen en excursies te 
organiseren, is tweemaal meegedaan aan de 
Nationale Archeologiedagen en is door leden 
ook meegewerkt op verschillende opgravingen 
in de regio, bijvoorbeeld op het grote 
urnenveld bij Udenhout, een middeleeuwse 
nederzetting in Berkel en het grote 
vroegmiddeleeuwse grafveld in Hilvarenbeek 
dat uitgebreid het nieuws haalde. Er wordt een 
nieuwsbrief gemaakt waarmee leden en 
andere belangstellenden (ook 
heemkundekringen) worden geïnformeerd over 
activiteiten. 
 

 

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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Wie belangstelling heeft voor archeologie 
kan lid worden van de landelijke AWN en 
daarbij aangeven in welke afdeling (of 
eventueel afdelingen) je actief wilt zijn (via 
www.awn-archeologie.nl). 
Leden ontvangen viermaal per jaar het 
tijdschrift Archeologie in Nederland met als 
bijlage het AWN Magazine plus eenmaal per 
jaar een boek. En daarnaast dus de 
nieuwsbrief van de eigen afdeling. 
  
Wim van Klaveren, die het initiatief nam voor  
de herstart, was zo bijvoorbeeld lang lid van de 
afdeling Zeeland. In het nieuwe bestuur van 
afdeling 24 is bv. Wim penningmeester en 
ondergetekende is lid. Voor de functie van 
secretaris wordt gezocht naar een kandidaat. 
Heemkundekring Loon op ’t Sandt is als kring 
ook lid van de AWN-afdeling Midden-Brabant. 
Dat betekent dat leden van de 
Heemkundekring zonder meer toegang 
hebben tot alle activiteiten van de AWN, maar 
zij zijn dus niet individueel lid en ontvangen 
ook niet het tijdschrift Archeologie in 
Nederland. Het is nuttig dat liefhebbers ook 
zelf AWN-lid worden. De afdelingen krijgen 
namelijk vanuit de landelijke vereniging een 
vast bedrag per lid dat in die afdeling is 
aangemeld en dat heeft natuurlijk 
consequenties voor de armslag die de afdeling 
heeft. Een belangrijke taak die de AWN deelt 
met de Heemkundekring is het beschermen 
van en opkomen voor (lokaal) erfgoed. Op dit 
gebied is bij de AWN – in nauwe 
samenwerking met Heemschut – veel 
expertise aanwezig, meer dan een lokale 
Heemkundekring in huis kan hebben. 
 
Wordt dus lid van AWN, zodat je alle informatie 
kunt ontvangen. 
 
Lauran Toorians 
middenbrabant.24@awn-archeologie.nl 
 
 
Aanvulling registers op de site 
 
Er is een aanvulling van registers te 
raadplegen via de website van het 
Regionaal Archief Tilburg! 
(www.regionaalarchieftilburg.nl) 
 
 

 
 
Het gaat om: 
 
geboorteregisters 1908-1921, 
huwelijksregisters 1932-1946 en 
overlijdensregisters 1955-1971 van Loon op 
Zand. 
 
Groetjes, 
Jan van Hoof 

 

 
 

 

Vanaf nu kunnen leden van 
Rabobank De Langstraat hun 

stem uitbrengen op hun favoriete 
vereniging. 

 

Onze Heemkundekring doet ook 
weer mee en spaart dit jaar voor 

een nieuwe laptop. 
 

DAAR HEBBEN WE JULLIE 
WEER VOOR NODIG. 

 
 

STEM, STEM, STEM, STEM  
 

Mogen wij op uw stem rekenen? 
 
Hebt u een Rabo rekening, dan 

kunt u op ons stemmen  
tot 27 september 2022 

 
DOEN, DOEN, DOEN, en DOEN 
 

Alvast bedankt 
 

Het Bestuur

 

http://www.awn-archeologie.nl/
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

