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DAGELIJKSE NIEUWSKRANT OVER EN VANUIT HET HOOGELOON
De PUTTEPOST van het
27e schoolkamp van de
Sint Trudoschool
Stiphout, 14 juni 2018
In de week van 18 t/m 22 juni
gaan de kinderen van groep 8
van onze school op schoolkamp
naar De Putte in Hoogeloon.
Gedurende die week houden we
u op de site van onze school op
de hoogte van de gebeurtenissen
tijdens het schoolkamp. Natasja
Kreeftenberg en Carla Visser
zullen vanaf maandag 18 juni
alle actuele informatie op de site
plaatsen.

De leiding van dit schoolkamp
is in handen van:
Maike Koster (leerkracht)
Nieke Leenders (leerkracht)
Mariska Pothof (ouder)
Susan Habraken (ouder)
Sylvie van Dijk (ouder)

Voor de geïnteresseerden hebben we
wat
wetenswaardigheden
over
Hoogeloon en de directe omgeving bij
elkaar gezocht.
Hoogeloon is een dorp in de
Nederlandse gemeente Bladel in de
provincie Noord-Brabant. Het aantal
inwoners bedraagt ongeveer 2.200. Het
achtervoegsel “-loon” is afgeleid van
het Germaanse Lauhun dat “beboste
heuvel” betekent.
DE
GESCHIEDENIS
HOOGELOON

VAN

De resten bevinden zich onder de
grondwaterspiegel en zijn afgedekt met
een pakket klei. De houten palen staan
in een zuurstofvrije omgeving en zijn
daardoor niet vergaan.
De omgeving van Hoogeloon is al
sinds de voorgeschiedenis bewoond,
waarvan vondsten uit de IJzertijd
getuigen.
In 1827 werden bij opgravingen onder
andere
Romeinse
overblijfselen
gevonden.

Romeinse brug ontdekt in Hoogeloon
Door Tonny Peeters. Dinsdag 14
oktober 2008 | 13:31 | Laatst
bijgewerkt op: vrijdag 13 november
2009 | 09:31 (uit: ED)
HOOGELOON
Tijdens
graafwerkzaamheden in Hoogeloon
zijn de resten gevonden van een
brug die vermoedelijk dateert uit de
Romeinse tijd. Volgens archeologen
van bureau RAAP is het pas de tweede
keer in de historie dat een dergelijke
brug in Nederland wordt gevonden.
Het Limburgse Stramproy ging
Hoogeloon voor.
De resten kwamen naar voren tijdens
graafwerkzaamheden in het zuidelijke
deeltraject van de Kleine Beerze, in de
buurt van Hoogeloon. De beek moet
daar weer gaan kronkelen. De
gevonden resten bestaan uit twee rijen
eikenhouten palen die haaks op de
bedding van de Kleine Beerze staan.
De afstand tussen de twee rijen palen
bedraagt ongeveer 2,30 meter.
In de omgeving zijn ook voorwerpen
gevonden uit de Romeinse tijd. Dan
gaat het om vensterglas van een villa,
aardewerkfragmenten
van
een
voorraadpot
en
geïmporteerd
roodbakkend aardewerk.

In de jaren '80 van de 20e eeuw zijn
ten oosten van Hoogeloon de resten
van een Romeinse villa uit de 2e eeuw
ontdekt als onderdeel van een
agrarische nederzetting.
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eeuw door de uit Ranst afkomstige
familie Van Ranst. In Ranst was al een
bedevaartsoord voor deze heilige.

Ook een bijbehorend Romeins
grafveld, een grafheuvel, die bekend
staat als de Kabouterberg of Zwarte
berg, en een fragment van een
Romeinse weg werden gevonden dan
wel onderzocht. De villa is de enige die
van de Brabantse dekzandgronden
bekend is.
Bestuurskundig behoorde Hoogeloon
in de middeleeuwen, samen met Hapert
en Casteren tot een vrije heerlijkheid
(bezitting waaraan bepaalde rechten
verbonden zijn; als een leenman zelf
leenheer werd dan noemde hij zijn
bezit een heerlijkheid: letterlijk gebied
van een heer), waar later een
schepenbank werd ingesteld (Een
`schepenbank` is de voorloper van de
huidige schepencolleges, bestaande uit
een burgemeester en wethouders of
schepenen). Aan het hoofd van een
schepenbank staat (naargelang de
streek) een meier, schout of baljuw. Hij
werd aangesteld meestal aangesteld
door de dorpsheer).
In 1186 werd bevestigd dat de Abdij
van Tongerlo het land, het halve
patronaatsrecht (Het `patronaatsrecht`
was in de feodale tijd een recht dat
inhield dat men een voorstel voor de
benoeming van een pastoor van een
parochie mocht doen, dat dan nog door
de bisschop bekrachtigd moest worden.
Behalve politieke invloed hield het in
dat men de pastoor en de kerk moest
onderhouden, maar ook de inkomsten
van de parochie ontving.) en het halve
tiendrecht (recht om tienden te heffen:
=
ééntiende
van
bezittingen/opbrengsten) bezat van de
kerk van Hoogeloon. De andere helft
was in handen van de familie Van
Rode. In 1232 deed deze van dit recht
afstand en kwamen de rechten geheel
in handen van de abdij, die tot 1831
een pastoor zou aanstellen, wat meestal
een Norbertijn was.
Vermoedelijk is de Pancratiusverering
in Hoogeloon ingevoerd in de 13e

Een altaar dat gewijd was aan de
heilige Pancratius werd al in 1495
vermeld en in 1564 werd hij als
patroonheilige van de Hoogeloonse
parochiekerk genoemd. Tussen 1712
en 1718 verkreeg de parochie, via de
Norbertijnen, een reliek van deze
heilige (= relikwie; is een overblijfsel
van het lichaam van een heilige of
delen van het lichaam van een heilige
of voorwerpen die daarmee in
aanraking
zijn
geweest).
De
middeleeuwse parochiekerk, die in
1648 in protestantse handen was
overgegaan, kregen de katholieken in
1808 weer terug. De middeleeuwse
kerk werd, op de toren na, gesloopt in
1926.
Hoogeloon ging behoren tot de
gemeente Hoogeloon, Hapert en
Casteren, die tot 1997 heeft bestaan en
toen opgegaan is in de gemeente
Bladel.

• In de jaren 30 van de 20e eeuw
werden grafheuvels uit de bronstijd
(3000 tot 800 v.Chr) ontdekt,
waaronder de Zwarte Berg aan de
Groenstraat (ook wel Smousenberg
genoemd), een van de grootste en
hoogste grafheuvels die in België of
Nederland te vinden zijn.

• De protestantse kerk is een
eenvoudige zaalkerk uit 1810 die
vast gebouwd zit aan een reeks
monumentale woonhuizen. Deze
vormden vroeger de pastorie. De
kerk, in een opvallende rode kleur,
werd gebouwd in opdracht van
Lodewijk Napoleon omdat de
protestanten, na de teruggaaf van de
kerk aan de katholieken in 1809 ook
over een kerk moesten beschikken.
De kerk is vorm gegeven naar een
schuurkerk zoals de katholieken die
voordien in gebruik hadden. In 1818
is de hervormde gemeente van
Hoogeloon samengevoegd met die
van Eersel, waarbij de predikant in
Hoogeloon kwam te wonen doch de
diensten afwisselend in beide
plaatsen werden gehouden. Hiervan
getuigt nog het Dominé pad,
waarlangs de dominee deze afstand
moest overbruggen. In 1847 werd
een stuk grond aangekocht waarop
de, ook nu nog bestaande,
protestantse
begraafplaats
werd
aangelegd. De protestantse kerk is
tegenwoordig eigendom van de
Maatschappij van Welstand.

Kabouterkoning Kyrië,
wakend op de dorpspomp aan het
Valensplein te Hoogeloon, Nederland,
kijkend of de waarden van goedheid,
gemoedelijkheid en hulpvaardigheid in
acht worden genomen.
Bezienswaardigheden
Hoogeloon heeft het karakter van een
straatdorp dat een lengte heeft van
bijna 4 km, en tot aan Hapert toe door
loopt.
Centraal staat de huidige parochiekerk,
omringd door een grasveld. Hier liggen
ook enkele straten met nieuwbouw.

• De katholieke Sint Pancratiuskerk is
een grote dorpskerk in neogotische
stijl. Ze heeft kenmerken van een
kruisbasiliek zonder toren, maar met
een
indrukwekkende
en
merkwaardige koepel op de viering.
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Boven de ingang bevindt zich een
tegeltableau dat God en de vier
evangelisten voorstelt. De kerk is
gebouwd in 1924 en de architect was
Hubert van Groenendael. In de kerk
bevindt zich een Sint Pancratiusbeeld
uit 1915, gemaakt door Jan Custers.

naaldbos die op stuifzand zijn
aangelegd, afgewisseld met open
weiland. Hier en daar zijn nog kleine
wateren en stukjes heide te vinden.
Aan de Groenstraat vindt men hier ook
grafheuvels uit de Urnenveldencultuur.
• De zuivelfabriek 'Sint Pancratius' is
een industrieel monument uit 1916.
De fabriek is in eclectische
(combinatie
van
meerdere
bouwstijlen) stijl gebouwd en
voorzien
van
een
torentje,
boogfriezen, kantelen en andere
historiserende details.

• In Hoogeloon staat een alleenstaande
kerktoren die dateert uit omstreeks
1400. Ze is het enige wat
overgebleven is van de in 1926
gesloopte gotische kerk. De toren
heeft vier geledingen en is een goed
voorbeeld van Kempense gotiek.
Boven de westelijke ingang is een
rondvenster. In de toren is een
tiendklok uit 1435 te vinden, die
gegoten is door Jan Zeeltman. Deze
klok kondigde de komst van de
tiendheffer aan. Een andere klok
dateert van 1791. De toren wordt
omgeven door een begraafplaats.

• Woonhuis uit 1742, Hoofdstraat 42
• Woonhuis uit 1847,
bovenlicht, De Hoef 2

met

• L-vormige
boerderij
duivengaten, Hoofdstraat 59

• Langgevelboerderij
Hoofdstraat 71

uit

fraai

met

Maandag 18 juni 2018:
De heenreis
10.00 uur: Iedereen op school,
gekleed in het
schoolkamp t-shirt
10.15 uur: Vertrek met de fiets
vanaf school
Vrijdag 22 juni 2018:
Terug naar huis
09.00 uur: Fietsen naar Stiphout
(kan wat vroeger of
later zijn)
12.00/12.30 uur: Terug op
school. Voor actuele
informatie, over de
aankomsttijd, facebook in de
gaten houden

1889,

Natuur en landschap

• De
Mariakapel
aan
de
Hoogcasterseweg is een rechthoekig
gebouwtje met apsis (bouwkundige
halfronde afsluiting van het “koor”
van de kerk). Het zadeldak, waarop
zich een torentje bevindt, is met leien
gedekt. Het kapelletje werd in 1939
ontworpen door Jos Bedaux. Het was
een geschenk van de parochianen aan
de uit Hoogeloon afkomstige pastoor
Harrie Beex. De kapel bevat een
zandstenen Mariabeeld dat afkomstig
is uit de kerk van Casteren. In 1946
schonken oud-militairen twee glas-inloodramen ter herinnering aan
gesneuvelde dorpsgenoten. Deze
ramen zijn gemaakt door Luc van
Hoek.

Belangrijke data en tijden:

Hoogeloon ligt te midden van
landbouwgebied. In het oosten ligt de
bovenloop van Kleine Beerze. Deze
rivier is sterk gekanaliseerd en het
waterschap De Dommel heeft in 2008
het Inrichtingsplan Kleine Beerze Zuid
gepubliceerd om de rivier een
natuurlijker karakter te geven en meer
geschikt te maken voor waterberging.
Ten oosten van Hoogeloon ligt het
Hoogeloons bos of Loons bos. Dit
heeft onderdeel uitgemaakt van een
oud landgoed. Hierin ligt de
Kabouterberg, wat een Romeinse
grafheuvel is. Hier werden ook de
Romeinse villa gevonden, waarvan
echter niets aan de oppervlakte is te
zien.
Ten noorden van Hoogeloon ligt een
afwisselend landschap van stukken

Bij zeer slecht weer moeten de
kinderen opgehaald worden in
Hoogeloon. Zorg dat u
bereikbaar bent.
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