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Extra editie
Beste leden,

Twee onderwerpen vinden wij belangrijk om met u te communiceren;
• onze verhuizing en het nieuwe bezoekadres
• Rabobank sponsoractie Spek de Clubkas

Het Bestuur van Heemkundekring "Loon op 't Sandt"

Verhuizing

Half augustus van dit jaar zijn de verhuisactiviteiten 
begonnen en nu eind september kunnen wij vertel-
len dat er licht te zien is aan het eind van de tunnel. 
Er is geweldig hard gewerkt door een flinke groep 
leden en op zaterdag 7 september heeft de Scou-
ting voor ons het zwaarste materiaal uit de Refter 
gehaald. Een beetje spanning was er wel omdat wij 
twijfelden of alles wel op één dag kon worden over-
gebracht en ook of alles paste in de nieuwe ruimte.  
De eerste spanning was snel over. Na één uurtje 
constateerden wij dat de aanpak van de scouting 
explosief, maar zeer zorgvuldig was. In korte tijd 
stonden zeven zware stalen kasten al in de Klok-
kenlaan en 's middags om vier uur was het karwei 
geklaard. 

De afgelopen dagen hebben veel leden hun en-
thousiasme voor het nieuwe lokaal niet onder stoe-
len of banken gestoken. Hartelijk dank voor al uw 
positieve reacties. Het kantoormeubilair, dat ge-
schonken is door Wim van Klaveren en dat wij vo-
rig jaar hebben opgeslagen in afwachting van een 

°°Er°is°heel°wat°keertjes°op°en°neer°gereden°voordat°
alles°was°verplaatst.

eventuele verhuizing, draagt samen met een partij 
nieuwe stoelen en kapstokken, die Jan Govers wist 
te bemachtigen, bij aan een frisse en moderne 
werkruimte.

Op 26 september kwamen alle vrijwilligers die zich 
hebben ingezet voor de verhuizing bij elkaar in de 
Klokkenlaan. De voorzitter bedankte iedereen voor 
hun inzet. Met de nieuwe werkruimte kunnen wij 
zeker wéér veertien jaar vooruit.

°°Wie°kan°zich°voorstellen°dat°wij°14°jaar°in°deze°
ruimte°hebben°gewerkt?

°°De°nieuwe°situatie°per°1°oktober
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Secretariaat heemkundekring:

Theo Schroemges, Scorpius 7,
5175 XM Loon op Zand. Tel. 363030. Email: 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl 

Al spreken we nog steeds over de Refter, dan zal 
nu de knop om moeten. Een nieuwe naam voor de 
ruimte is op deze avond door Emile van Beers ont-
huld:

De Kletterenhoef
vernoemd naar een boerderij die aan de Klokken-
laan heeft gestaan.

Geen drie trappen meer op lopen, alles is fijn op 
de begane grond en dit geeft ons meer lucht voor 
nieuwe activiteiten. Voor mensen die wat moeilijk 
ter been zijn is het ook geen belemmering meer 
om deel te nemen in de werkgroepen en/of lid te 
worden van de heemkundekring.

Vanaf dinsdag 1 oktober is ons nieuwe bezoeka-
dres: 

De Kletterenhoef
Klokkenlaan 44

5175 NV Loon op Zand

(in het Klokhuis: het gebouw van de Scouting Pas-
toor Simons Groep). 

Voor openingstijden raadpleeg steeds onze web-
site www.heemkundekringloonoptsandt.nl 
Het correspondentieadres is niet gewijzigd. 

Vanaf dinsdag 1 oktober is een fotoreportage, ge-
maakt door onze huisfotograaf Kees Stadhouders, 
op onze website te zien.□

*********************************************************

Rabobank sponsoractie
Spek De Clubkas

Al verschillende keren heeft onze kring voor de 
aanschaf van o.a computers, geld gekregen uit het 
Rabobank Stimuleringsfonds. De Rabobank heeft 
inmiddels haar sponsorbeleid gewijzigd. Dit bete-
kent dat afscheid is genomen van dit stimulerings-
fonds. 
Hoe kunnen wij als heemkundekring Loon op ‘t 
Sandt toch nog in aanmerking komen voor  sub-
sidie van de Rabobank voor de aanschaf van dure 
uitgaven? Op dit moment hebben wij voldoende 
computers maar wij kunnen ons voorstellen dat er 
in het nieuwe gebouw andere behoeften komen. 
Denk maar aan een goede geluidsinstallatie zodat 
iedereen een vergadering goed kan volgen. Of een 
goede - voor brand en inbraak veilige - kluis voor 
onze meest waardevolle collecties en documen-
ten. En zo zijn er nog genoeg wensen; laat het ons 
maar weten wat u belangrijk vindt.

Rabobank De Langstraat draagt het verenigingsle-
ven in de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon 
op Zand een warm hart toe. Daarom introduceert 
de Rabobank de Rabobank Clubkas Campagne. 
De basisgedachte van de campagne is dat leden 
van Rabobank De Langstraat inspraak krijgen op 

de verdeling van een gedeelte van de winst. Deze 
winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsle-
ven.
Leden van Rabobank De Langstraat kunnen hun 
stem uitbrengen op de heemkundekring. Deze 
stem is geld waard. Het aantal stemmen bepaalt 
hoeveel geld onze kring krijgt.

Welk bedrag is beschikbaar?
In 2013 is een bedrag van € 60.000,- beschikbaar. 
Rabobank De Langstraat heeft ongeveer 17.000 
leden. Ieder lid krijgt € 3,50 te verdelen aan een of 
meer verenigingen die zijn voorkeur hebben. Wij 
hopen uiteraard dat uw keus valt op heemkunde-
kring Loon op ‘t Sandt.

Hoe werkt het stemmen precies?
Rabobank De Langstraat is een coöperatie met le-
den. Alleen klanten die lid zijn van de Rabobank, 
kunnen hun stem uitbrengen.
U ontvangt vlak voor de stemperiode een brief 
met een unieke persoonlijke code waarmee u gaat 
stemmen. Via de website van de Rabobank brengt 
u gedurende de stemperiode u stem uit. De stem-
periode loopt van 10 tot en met 24 oktober 2013.

Bent u nog geen lid? Vraag dan een lidmaat-
schap aan bij Rabobank De Langstraat. Dit kan 
digitaal op de website van Rabobank; http://www.
rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/delangs-
traat/ of telefonisch (0416-669100)bij de klanten-
dienst en de laatste mogelijkheid is op een van de 
Rabobank kantoren. Dit kost nauwelijks inspanning 
want uw actie kan zich beperken tot het invullen 
van enkele gegevens. Het lidmaatschap is gratis 
en heeft veel voordelen. Hebt u een en/of rekening 
dan vertellen wij dat echtelieden beide afzonderlijk 
lid kunnen worden.

Laat ons niet in de steek! Met het gewijzigde sub-
sidiebeleid van de gemeente Loon op Zand heb-
ben wij absoluut nieuwe inkomsten nodig.
Als u graag uw stem aan de heemkundekring geeft 
maar het lukt u niet om dit te realiseren, neem dan 
met ons contact op (tel. 06-44416825).

Het°Bestuur

Nieuwsflitsen 2013

  verschijnt op       kopij inleveren t/m
Nr. 7.  1 november 20 oktober
Nr. 8 . 20 december 10 december
2014 nr. 1 1 maart  20 februari


