Bijdrage Kerncommissie.
Een vlag en/of schild voor Loosbroek?
Al weer enige tijd geleden is de kerncommissie benaderd door Annie
van den Boom, bestuurslid van de heemkundekring “De Wojstap”
De vraag werd gesteld of de kerncommissie bereid was mee te
denken over het ontwerpen van een vlag. Nu heeft de kern Loosbroek altijd deel uitgemaakt
van meerdere gemeenten. De kern is dus nooit een eigenstandige eenheid geweest en de
inwoners zullen mogelijk om die reden niet de behoefte/noodzaak hebben gezien om een
“eigen” herkenningsteken te hebben. Vanuit dat standpunt gezien zou onze kern nog lang
kunnen bestaan zonder een vlag. Maar als we om ons heen kijken dat kan je vaststellen dat de
kernen die wel over een vlag en/of wapenschild beschikken dat gebruiken om een zekere
eenheid uit te stralen en de vlag (of de afgeleide kleuren) gebruiken als een herkenningsteken.
De functie van een vlag is dat het kan bijdragen aan verbroedering, het bevorderen van de
samenhang en laten zien dat je bij elkaar hoort. Ook kan een vlag dienen als een
herkenningsteken. Zo is bijvoorbeeld de rood wit blauwe vlag een herkenningsteken van
Nederland. In allerlei toepassingen wordt de driekleur gebruikt om aan te geven dat er een
band is met Nederland.
Voor onze kern zou dat op den duur ook kunnen gelden. In overleg met de heemkundekring is
een voorstel gedaan hoe “onze” vlag zou kunnen zijn. Daarnaast is een ontwerp bedacht voor
een wapen/schild dat op een andere wijze gebruikt kan worden. De toelichting bij de gekozen
kleuren, is als volgt; Het groene deel staat voor het grasland rondom onze kern, het gele deel
staat voor de zandgrond en het blauwe deel slaat terug op het water en op het natte deel,
waardoor ook het lage land, wat ook terugkomt in de naam van onze kern namelijk -BROEK
wordt geduid. Een aanvullend voorstel is om in het gele deel een zwart vierblad te plaatsen.
Het vierblad heeft betrekking op de vier gemeenten die ooit een deel van Loosbroek onder
hun beheer hebben gehad; namelijk Heesch, Nistelrode, Dinther en Heeswijk. Tot zover de
uitleg.
Waar wij benieuwd naar zijn wat u als lezer/inwoner van onze kern vindt van het voorstel om
een Loosbroekse vlag te gaan gebruiken en of het gekozen voostel u aanspreekt. Ook kunt u
natuurlijk een voorstel doen. Wij vernemen graag uw mening bij voorkeur per email
info@kerncommissieloosbroek.nl dan wel p/a Schaapsdijk 6.

Voor meer inlichtingen zie onze website: www.kerncommissieloosbroek.nl

Voor reacties: info@kerncommissieloosbroek.nl (of tel.: 0651470169)

