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HEEMKUNDEKRING LOON OP ‘T SANDT  

 

  

  

Voorwoord   

We sluiten met de Heemkunde een roerig jaar af, zowel de na-corona periode, als de nabije 

toekomst. Die wordt er niet duidelijker op, nu blijkt dat de verbouw van de Wetering langer op zich 

laat wachten en dus onze verhuizing wederom uitgesteld gaat worden naar 2024-25. Hopelijk 

hebben de raadsleden van onze gemeente de wijsheid in pacht en komt er een definitieve 

doorbraak in het bestemmingsplan rondom de Wetering. Dat betekent weer onderhandelen met 

de PSG-groep voor een verlenging van ons verblijf bij de Scouting. En daar gaan we weer ons 

best voor doen.   

Verder is het in onze huidige wereld op velerlei gebied onrustig, van de stikstof tot aan de oorlog in 

de Oekraïne. Het valt al niet mee om dat allemaal goed te plaatsen in het huidige tijdsbeeld, laat 

daarom de Heemkunde een bepaald rustpunt zijn, waar degene die dat willen, hun plaats vinden 

om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen, waar nodig.  

Kees Hesselmans voorzitter    

  

Leden    

In 2022 zijn helaas vier leden overleden.  

Om uiteenlopende redenen hebben we vorig jaar negen opzeggingen van het lidmaatschap 

moeten noteren. Maar daar staat tegenover dat we weer drie nieuwe leden hebben mogen 

verwelkomen.  

Op 31 december 2022 resulteerde dat in 165 leden in ons ledenbestand en 26 gezinsleden.  

  

Vergaderingen   

Het bestuur heeft in 2022 elf keer vergaderd, waarvan tweemaal online.  

Onze ALV is gehouden op 26 maart in de Kuip. Het bestuur bestaat nu uit 4 personen plus 

aspirant-lid Anthony Maas. Deze laatste is gekozen in de raad van Loon op Zand, vandaar dat we 

1 vacature hebben, maar onze Sjeff stopt er ook mee en daar zoeken we ook een vervanger  

voor. Hij blijft de ICT-afdeling voorlopig nog wel doen. We zijn dus op zoek naar 2 personen die dit 

bestuur willen aanvullen, anders blijven we maar met 3 personen over.   

Onze 2e ALV is gehouden op 8 oktober. Het bestuur bestaat nu uit 3 leden en wil uitbreiden. 

Vandaar dat Brechtje Anthonissen graag wil toetreden in het bestuur. Aangezien er geen  

tegenkandidaten zich hebben gemeld, is het voorstel om Brechtje voor te stellen als nieuw 

bestuurslid. Applaus volgt. Wat de gesprekken met de 2 kandidaten op gaan leveren zullen de 

leden wel horen. Na een welverdiende pauze heeft Paul Faes een lezing gehouden over de 

M.A.St, met de week erna een wandeling door dit gebied.  

       

Secretariaat   

Er zijn 673 inkomende e-mails binnen gekomen en 33 poststukken zijn door de secretaris verwerkt 

van o.a. Brabants Heem, Erfgoed Brabant, WBTR, correspondentie met de gemeente, post van 

Heemkundekringen in de omgeving en allerlei vragen via onze website.   

Er zijn 341 uitgaande e-mails en poststukken verzonden. Voornamelijk antwoorden op vragen, 

doorverwijzingen, sponsorbrieven, notulen, Rabo Club Support 2022, condoleances en 

welkomstbrieven voor nieuwe leden.  
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Verslag ICT   

In de eerste maand van 2022 zijn twee nieuwe laptops geïnstalleerd en daarop zijn alle 

gebruikersaccounts ingesteld. Daardoor zijn deze laptops identiek aan de oudere.  

  

Nomadesk is vanwege de slechte internetverbinding in de Kletterenhoef daar vrijwel niet 

bruikbaar. Dit was reden voor het bestuur om te overleggen met de scouting en dat heeft 

geresulteerd in een poging de snelheid wat te verhogen (in samenwerking met KPN). Dat is zo 

bleek, gezien de ligging van het scoutinggebouw, niet te realiseren zonder grote investeringen. Er 

zijn geen toezeggingen gedaan door de scouting om dit probleem verder op te lossen. Hierdoor 

zijn we momenteel gedwongen in fasen de gegevens te synchroniseren.  

Een volgende uitdaging m.b.t. Nomadesk is in de laatste maand van 2022 aangekondigd: 

Nomadesk gaat per eind 2023 stoppen met de Cloud-services. Momenteel zijn er nog gesprekken 

gaande over het zoeken naar een toekomstbestendige oplossing.  

De haperingen en vertragingen in de internetverbinding waarover vorig jaar in het jaarverslag is 

geschreven zijn om dezelfde reden als hierboven nog niet verholpen. Het in de Cloud opslaan van 

gescande materialen (foto’s, bidprentjes, archiefstukken etc.), maar ook het gebruik van Memorix 

Maior in de Kletterenhoef en het opzoeken van gegevens t.b.v. de Genealogie-werkgroep staan 

daarmee onder druk.  

  

Website  

In het jaar 2022 zijn er op onze website per maand gemiddeld 521 bezoekers geweest (totaal 

2022: 6.257), 381 bezoekers die de eerste keer daar terecht kwamen (totaal 2022: 4.567) en 141 

bezoekers die er al eerder waren (totaal 2022: 1.690). Gezamenlijk hebben ze gemiddeld 2459 

pagina’s per maand bekeken (totaal 2022: 29.511).   

De pagina’s die betrekking hebben op de Collectie springen er duidelijk uit.  

Er lijkt ook een verschuiving te zijn van het gebruik van PC’s/Laptops naar nieuwere middelen 

zoals smartphones en tablets.  

Op de hoofdpagina van onze website zijn in 2022 7 stukjes geplaatst waaronder: een vraag wie de 

kinderen zijn op een foto uit 1955 genomen op Koninginnedag, informatie over wandelen door 

historisch Loon op Zand via de app “izi Travel” en de uitgave van Straet & Vaert 2022.  

Ook zijn enkele pagina’s aangepast en geüpdatet waaronder de pagina met Nieuwsflitsen, Straet 

& Vaert, Beleidsplan, Balans, Lidmaatschap en Sponsoren.  

  

Facebook en Twitter   

Op 1 januari 2022 had onze Facebookpagina 496 vind-ik-leuks. Op 31 december 2022 waren dat 

er 520. Dat is een stijging van 4,8 procent.  

  

Nieuwsflitsen   

In 2022 zijn er 4 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, in papieren vorm en digitaal.  

  

Lezingen en presentaties   

• 9 september Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van de kerk en daar werd 

goed gebruik van gemaakt door de Loonse bewoners, met een goede ondersteuning van 

diverse leden van onze Heemkunde.  

• 8 oktober presenteerde Paul Faes na afloop van de ledenvergadering zijn lezing over de 

M.A.St. met de week erna een wandeling door dit gebied, waar de M.A.St. zijn opslag had. 

Is goed verlopen met voldoende belangstelling.  
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• 19 november zag de 42e editie van Straet & Vaert het licht. De leden kregen de 

gelegenheid om hun boek op te komen halen en de rest is door de WG Activiteiten en een 

aantal vrijwilligers rondgebracht.  

• Mia Janssen-van Hooren heeft samen met anderen verschillende exposities in de 

bibliotheek, de Venloene en de huisartsenpraktijk verzorgd.  

Voor 2023 heeft de WG Activiteiten samen met het bestuur een programma gemaakt met 

allerlei activiteiten, zodat we de draad weer op kunnen pakken, omdat het weer kan. U hoort 

van ons.  

  

Verslag 2022 Penningmeester   

Het jaar 2022 hebben we afgesloten met een negatief saldo van € 203,81.  

In 2022 heeft de Algemene Ledenvergadering de contributieverhoging van € 2,50 voor leden en  € 

1,50 voor gezinsleden goedgekeurd.  

Dat zien we terug in een hogere contributieopbrengst van bijna € 400.  

Echter door een lagere opbrengst van donaties (- € 350), sponsorgelden (- € 250) en de 

Rabobank Clubsupport (- € 75) zijn de inkomsten een stuk lager dan 2021. Het totaal van de 

uitgaven is nagenoeg gelijk gebleven, waardoor een klein verlies is gemaakt.  

Als we echter inzoomen op de uitgaven dan zien we dat we in 2021 enkele eenmalige hoge 

kosten hadden (totaal € 1.100) welke in 2022 niet terugkwamen. De kosten voor representatie 

waren afgelopen jaar beduidend hoger. Het bestuur vond dat, na twee jaar geen activiteiten te 

hebben georganiseerd, de kosten van de consumpties en hapjes tijdens beide ALV’s door de 

Heemkundekring moesten worden gedragen. Naast de gebruikelijke representatieve kosten, is 

totaal meer dan € 900 aan representatiekosten uitgegeven.  

Doordat de werkgroepen gelukkig weer bij elkaar konden komen zijn de totale kosten voor de 

werkgroepen meer dan € 750 hoger dan het jaar ervoor. Denk hierbij aan kosten voor koffie, thee, 

voorbereiden fototentoonstelling, jaarboek, etc. Ze zijn echter (nog) niet op het niveau van voor de 

covid 19 maatregelen.  

Als verwacht zijn de drukkosten voor Straet & Vaert gestegen en wel met bijna 15%. Hierdoor 

waren wij genoodzaakt om, voor het eerst sinds 2008, de verkoopprijs van Straet & Vaert te 

verhogen naar € 18,00.   

De vrijwilligerstoekenning met betrekking tot ANBI kan dit jaar volledig worden geaccepteerd. Het 

totaal van de kosten van de ingediende uren (€ 17.733) ging niet het door het bestuur 

vastgestelde maximum van € 20.000 te boven. Deze € 17.733 is weer door deze vrijwilligers aan 

onze Heemkundekring geschonken.  

  

Schenkingen  

Ook dit jaar mocht de Heemkundekring weer vele schenkingen in ontvangst nemen: vele 

bidprentjes, foto’s, boeken en attributen. Alle schenkers hartelijk bedankt.  

  

Bijeenkomst nieuwe leden   

We hebben tot 2 maal toe deze bijeenkomst helaas af moeten zeggen vanwege alle corona 

perikelen. Dit jaar hebben we alsnog een mailtje gestuurd naar de nieuwe leden met hierin de 

vraag of men nog belangstelling had in zo’n bijeenkomst. Weinig reactie mogen ontvangen helaas, 

maar die persoon die wel interesse had, is al bezig.  

  

Rabo ClubSupport   

Deelname aan de Rabo ClubSupport actie heeft de Heemkundekring een bedrag van € 469,86 

opgeleverd. Wij danken iedereen hartelijk voor het stemmen. Het bedrag is ingezet voor de 

aanschaf van een nieuwe laptop. De Rabobank heeft begin december het geld op onze rekening 

gestort.  
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Dienstverlening   

- B. v. D. (’s-Gravenhage) heeft een vraag over een familienaam. Helaas kunnen wij het juiste     

antwoord niet geven.  

- B. W. (Rijen) heeft een vraag over de Bende van de Witte Veer. Doorverwezen naar HKK De     

Ketsheuvel.  

- C. de K. (Tilburg) wil graag 1x S&V 2010 bestellen. Is opgehaald.  

- P. I. (Oisterwijk) vraagt informatie over onze website en Memorix. Komt langs voor gesprek.  

- H. H. (Dongen) zoekt informatie over een adres. Is doorverwezen naar Reg. Archief Tilburg.   

- T. v. R. (Millingen aan de Rijn) is op zoek naar veldnamen van de percelen in en rond de Moer.   

   Is verwezen naar artikelen in onze jaarboeken van 2020 en 2021 over De Moer.  

- E. de K. heeft foto’s uit de Moer. Worden afgegeven bij secretaris.  

- C. T. biedt spullen aan. Geen interesse.  

- H. N. zoekt contact met A. vd L. Wordt doorverwezen.  

- H. de H. wil graag boeken bestellen. Worden opgehaald.  

- E. O. (Dongen) zoekt contact met een spreker. Mailadres wordt gegeven.  

- C. S. (Tilburg) biedt een door Engelse soldaten gemaakt monopolyspel aan. Doorverwezen naar     

Oorlogsmuseum.  

- Dhr. v. R. (Kaatsheuvel) zoekt een bepaald speldje. Is doorverwezen.  

- T. C. (Utrecht) vraagt informatie over ronde gracht bij Kasteel. Wordt gegeven.  

- V. vd V. (Prinsenbeek) wil graag boek S&V 2022 bestellen. Wordt opgestuurd.  

- E. S. (LoZ) zoekt een locatie voor opnames koor. Wordt geregeld.  

- G. W. heeft spullen voor Oorlogsmuseum. Gegevens worden gegeven.  

- E. O. heeft een vraag over overleden mensen. Antwoord is gegeven.  

- F. B. wil meewerken aan poetsbeurt de kapel van Jos. Bedaux. Wordt doorverwezen.  

- J. R. (Swalmen) vraagt informatie i.v.m. bureauonderzoek. Helaas niets bekend.  

- L. N. (Sluis) wil 2 boeken bestellen. Worden opgestuurd.  

- G. M. (LoZ) wil graag 2x S&V 2015 bestellen. Worden afgegeven.  

- I. v. B. (De Moer) wil graag 1x S&V bestellen. Wordt afgegeven.  

- J. vd B. vraagt bewoningsgeschiedenis van een pand. Wordt gegeven.  

- G. K. wil graag 1x S&V 2020 bestellen. Wordt opgehaald.  

- M. v. H. (Waspik) geeft bidprentjes af. Zijn verwerkt.  

- L. de B. (LoZ) wil 2 boeken bestellen. Worden gebracht.  

- M. vd W. (Oss) zoekt informatie over radiodistributie in Loon. Wordt gegeven.  

- M. T. (America) zoekt informatie over bepaalde mensen. Wordt gegeven.  

- L. de H. (LoZ) wil 4x S&V bestellen. Worden afgegeven.  

- M. vd L. (Tilburg) wil graag boek “Loons Leeft nog" bestellen. Wordt opgehaald.  

- Mw. H. (Eindhoven) zoekt informatie over de Lage Zandschel. Doorverwezen naar HKK De     

Ketsheuvel.  

- J. C. (Tilburg) vraagt informatie over zijn oudoom. Wordt gegeven.  

- P. F. zoekt informatie over een naam. Wordt gegeven.  

- M. S. (LoZ) zoekt gids voor rondleiding. Wordt doorverwezen.  

- M. B. zoekt een bepaald adres. Doorverwezen naar Regionaal Archief in Tilburg.  

- R. de V. (Kaatsheuvel) is op zoek naar een artikel in S&V 2007. Boek wordt opgehaald.  

- P. F. wil graag onze Foto werkgroep bezoeken. Wordt geregeld.  

Met dank aan Erik Gelevert, Jan van Hoof, Mari Kokx, Anthony Maas, Gerard Spapens, Lauran 

Toorians, Evelien Mank, Marij Kruitwagen, John Boeren en Jan Vera voor het beantwoorden van 

de vragen.  

  



5  

  

Externe contacten   

Er zijn weer diverse activiteiten meer opgestart en zijn de contacten die er al waren via Teams  

(digitaal) weer persoonlijker geworden, wat wel zo prettig is. Met diverse buurheemkundekringen 

zijn er gesprekken geweest over hun en onze toekomst, over eventuele samenwerking en 

uitwisseling van gegevens en kennis die er over en weer is. Het Landschap Pauwels is daar een 

voorbeeld van, waarbij met de betrokken gemeentes en hun Heemkundekringen afspraken 

worden gemaakt om hieraan meer bekendheid te geven, met name aan het Pauwelspad, wat ook 

gedeeltelijk door Loon op Zand loopt.   

Met de gemeente en met onze verhuurder (Scouting PSG-groep) hebben we goede en 

overzichtelijke contacten en afspraken lopen.   

  

   

Collectiebeheer en Memorix Maior  

Gelukkig konden de verschillende werkgroepen dit jaar zowel vanuit de Kletterenhoef als thuis aan 

de slag met Memorix Maior. Dit jaar is ook de genealogiegroep nauwer betrokken bij Memorix 

Maior en hebben we één lijn getrokken in de soms nog verschillende werkwijzen.   

Inmiddels staan er ruim 17.000 foto’s, 50 video opnames, 100 audio opnames, ruim 600 objecten, 

ruim 6000 titels, bijna 1000 documenten en bijna 5000 bidprentjes in Memorix Maior.     

De verschillende werkgroepen vullen de bekende gegevens zoveel mogelijk in Memorix Maior in.  

  

Werkgroep Fotoarchief  

De fotowerkgroep is dit jaar weer aan de slag gegaan in de Kletterenhoef op dinsdagochtend. 

Enkele leden werken vanuit thuis. Er zijn foto’s gescand, beschreven en in Memorix Maior 

opgenomen.   

Sinds dit jaar worden er weer met regelmaat foto’s gepubliceerd in Rond de Toren om zo 

missende informatie te verzamelen. Fijn om te zien dat er volop reacties op onze oproepen 

komen.   

De samenwerking met de Liedertafel Echo der Duinen is verder voortgezet. Alle aangeleverde 

foto’s en documenten zijn gescand en zijn in Memorix Maior zoveel mogelijk voorzien van 

informatie. Komend jaar volgt de expositie.   

  

Werkgroep Archief en Documentatie   

In 2022 is deze werkgroep doorgegaan met relevante boeken, documenten en krantenknipsels 

digitaal op te slaan in Memorix Maior.  

Afd. Bibliotheek:   

Deze afdeling (Carel Govaarts, Theo Schroemges en Richard van Riel) 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 alle gescreend op voor de kerkdorpen Loon op Zand en De 

Moer relevante informatie.   

Afd. Krantenknipsels:  

De verwerking van de oude documenten en krantenknipsels gebeurt op de dinsdagmiddagen door  

Guido van Gorp, Maria Verstappen-den Otter en Sjaak Barendse, die de artikelen selecteren, door 

Piet Havermans en Ad Leijtens, die de artikelen scannen, en door Marij van Gorkum-Gielen, Tiny 

van Iersel-Brouwers en Stefan Laros, die de items van een informatieformulier voorzien. Tenslotte 

koppelt Jan van Hoof de scans in Memorix Maior aan de infoformulieren. Joep Huijbregts en Jan 
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van Hoof namen de actuele berichtgeving uit Brabants Dagblad en Duinkoerier op in het digitale 

archief. Cees Vrijsen bewerkte een aantal bestaande pdf-bestanden uit het oude DAK om ze 

geschikt te maken voor opname in Memorix Maior.  

In 2022 zijn er zo ongeveer 8000 documenten en artikelen aan ons digitale archief toegevoegd en 

wordt Memorix Major steeds meer een vraagbaak voor mogelijke onderzoekers. Er is echter nog 

een lange weg te gaan voor alle documenten en knipsels uit de oude archiefdozen gedigitaliseerd 

zijn en meer medewerkers zijn daarvoor nodig.  

Afd. Tijdschriften digitaal:  

Daarnaast bestaat in ons digitaal heemkundearchief al een aantal 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.   

Zo is Frans Kruitwagen ijverig bezig met het scannen van alle jaargangen van Rond de Toren. In 

2022 heeft hij jaargang 2004 voltooid. Er zijn nog een kleine 9 jaargangen te gaan, voordat dit 

karwei afgerond kan worden.   

  

Helaas heeft Carel Govaarts in november zijn werkzaamheden voor onze werkgroep moeten 

beëindigen. Wij danken hem voor zijn bijdragen al die jaren en voor zijn inzet om Memorix Maior 

voor ons archief te implementeren. Wij zijn naarstig zoekende om iemand te vinden die zijn functie 

als coördinator van onze werkgroep kan overnemen.  

  

Werkgroep Beschrijven Oude Panden   

De werkgroep die zich bezighoudt met het beschrijven van oude panden heeft vanwege de 

coronamaatregelen geen onderzoek kunnen doen, net als in 2021. Daarnaast was de studiezaal 

van het Regionaal Archief Tilburg het grootste deel van het jaar gesloten vanwege een 

verbouwing, waardoor ook daar geen onderzoek kon worden verricht.  

  

Genealogiewerkgroep  

De werkgroep Genealogie bestaat uit twee subgroepen: Genealogie en Bidprentjes.  

Genealogie  

De werkgroep Genealogie verzamelt gegevens van personen welke een relatie met Loon op Zand 

hebben of hebben gehad. Het programma dat we hier voor gebruiken is het 

genealogieprogramma GensData Pro.  

Het afgelopen jaar hebben we ongeveer 7.500 personen toegevoegd aan ons genealogiebestand, 

waardoor er nu ongeveer 117.500 verschillende namen in ons bestand zijn opgenomen. Ongeveer 

1.800 personen hebben we een gezicht gegeven door een foto aan die persoon te koppelen. Voor 

ongeveer 400 personen hebben we vermeld dat er een bidprentje in Memorix Maior aanwezig is.   

In 2021 hebben we al deze gegevens openbaar gemaakt door ze op de website van Genealogie  

Online te plaatsen onder de naam ‘Genealogiebestand Heemkundekring Loon op ’t Sandt’. Op 

31 december 2022 stonden de namen van 114.593 personen online. Aan 1.671 personen is 

een foto gekoppeld.  

Onze portal wordt zeer goed bezocht. Gemiddeld zijn dit jaar 22.500 pagina’s per maand bezocht.  

In december zelfs bijna 32.000!  

In totaal hebben we 89 reacties mogen ontvangen, waaronder 65 aanvullingen en 10 correcties. 

Periodiek (streven is een maal per kwartaal) worden de gegevens vanuit GensData Pro naar 

Genealogie Online geüpload.   

Ondertussen gaan we natuurlijk gewoon door met het verzamelen van gegevens en het 

beschrijven van foto’s met personen.  

Bidprentjes  
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Naast het genealogiebestand worden de bidprentjes in een apart bestand in GensData Pro door 

Michel van Iersel vastgelegd.   

In dit bestand zijn alle bidprentjes en de relaties welke op het bidprentje zijn weergeven 

vastgelegd.  

Michel heeft in 2022 ruim 500 personen aan het bestand toegevoegd, waardoor het totaal van ons 

bidprentjesbestand nu 33871 namen bevat.  

De bidprentjes welke betrekking hebben op Loon op Zand zijn gescand en aan het Memorix Maior 

bestand toegevoegd. In 2022 zijn 181 bidprentjes toegevoegd, zodat er in totaal 4.955 bidprentjes 

beschikbaar zijn in Memorix Maior. Een aantal zijn, in verband met de AVG, niet vrijgegeven voor 

publicatie.  

  

De 7 leden van de werkgroepen Genealogie en Bidprentjes komen iedere maandagavond bij 

elkaar.  

  

  

Jaarboek Straet & Vaert 2022   

De 42e editie van het jaarboek Straet & Vaert kwam uit op zaterdag 19 november 2022. Dat is een 

week later dan gebruikelijk, maar nog ruim op tijd voor sinterklaas. De leden konden dit jaarboek 

ophalen, maar de meeste boeken zijn bij de leden thuis afgeleverd. De artikelen in deze 128 

pagina’s tellende editie werden geschreven door Jan van Iersel, Ger Verschuren, Erik Gelevert en 

Anthony Maas. Daarnaast werden twee stukken geplaatst namens de redactie.  

De redactie bestond uit Anthony Maas, Gerard Spapens, Lauran Toorians en Erik Gelevert. 

Laatstgenoemde nam de eindredactie op zich. Evelien Mank-IJpelaar verzorgde de fotoredactie 

en Marja van Trier tekende voor de vormgeving. Het boek is wederom gedrukt door drukkerij 

DekoVerdivas BV uit Tilburg.  

  

Dankwoord   

Tot slot een woord van dank aan al die vrijwilligers die zich ingezet hebben op allerlei gebied 

binnen en buiten de Heemkunde. Wij hebben deze mensen nodig om overeind te blijven, zodat de 

Heemkunde blijft leven en meerwaarde heeft voor de Loonse gemeenschap.  

  

  

  

  

  

   

   

  

  


