
     
 

 
Inhoud 10 maart 2019: 
▪ Uitnodiging 22 maart 2019 
▪ Bedankmiddag voor vrijwilligers 
▪ Lezing 27 maart 2019 
▪ Beleef Routes 

 
 
Uitnodiging 22 maart 2019 
In de ledenvergadering van 27 februari hebben 
wij u geïnformeerd over een aantal activiteiten 
die gaan plaatsvinden in het nu leegstaande 
pand in de Weteringstraat 17a. Dit pand, waar 
vroeger o.a. Gerard van Loon was gehuisvest, 
komt nu beschikbaar voor culturele activiteiten 
van en voor Loonse inwoners. De 
Heemkundekring draagt graag haar steentje bij 
en is tijdens de opening aanwezig met een 
fototentoonstelling en toont een aantal 
historische landkaarten. Ook Evelien Mank-
IJpelaar exposeert met haar eigen werk 
(abstracte foto’s). Tal van kunstenaars zijn 
aanwezig met een uitgebreide collectie 
werken. Hein Verschure vertelt graag wat hij 
wil bereiken de komende tijd in dit pand. De 
opening wordt verricht door Leo Vlemmix, 
voorzitter van KLOZ (Kunst Loon op Zand). Wij 
nodigen u van harte uit om op vrijdag 22 maart 
aanstaande om 20.00 uur bij de opening 
aanwezig te zijn. 
 
Bedankmiddag voor vrijwilligers  
Eerder hebben wij gemeld dat de 
bedankmiddag voor onze vrijwilligers, die in de 
werkgroepen actief zijn, gehouden wordt op 7 
april. Gezien wij op deze datum geen 
onderkomen hebben bij het gilde St. Hubertus, 
vindt de bedankmiddag plaats op zaterdag 6 
april 2019. Leden ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging. 

 
Oude doopjurkjes, doopgebruiken en 
meisjesspeelgoed uit de oude doos 
Op woensdag 27 maart komt Wilma 
Verhoeven een lezing geven over oude 
doopjurkjes, doopgebruiken en oud 
meisjesspeelgoed. Wilma is al ruim 30 jaar een 
verzamelaarster van oude doopjurkjes. Ook 
heeft ze jaren in Waalwijk, voor de R.K.-kerk, 
de ouders voorbereid op de doop van hun 
kinderen. Ze kan dus heel veel vertellen over 
doopjurkjes en doopgebruiken. In het eerste 
deel van de lezing neemt Wilma ons mee naar  

de geschiedenis van de doopjurkjes en de 
doopgebruiken. Na de pauze vertelt Wilma 
over oud meisjesspeelgoed. Deze lezing zal bij 
veel mensen een nostalgische herinnering 
oproepen uit hun jeugd! Bovendien zal ze deze 
lezing ondersteunen met een power point 
presentatie. Ook zullen de doopjurkjes 
natuurlijk niet ontbreken evenals talrijke 
voorbeelden van het meisjesspeelgoed van 
vroeger. 
Aanvang 19.30 uur, locatie Café de Kiosk, 
Oranjeplein 20a. 
 
Beleef Routes 
Onder deze naam kan een app gedownload 
worden voor uw smartphone/iPhone. De app 
bevat meer dan 100 wandel- en fietsroutes in 
Nederland en ook onze Heemkundekring heeft 
haar bijdrage geleverd. “Wandelen in 
historisch Loon Zand”, onder deze naam zijn 
24 highlights geselecteerd die puntsgewijs 
bezocht kunnen worden. De komende weken 
wordt de route nog uitgebreid. Download de 
route, die gratis beschikbaar is, zodat hij ook 
offline kan worden gebruikt. Naast “Wandelen 
in historisch Loon op Zand” is ook een route 
“Dierenwereld in de Loonse Duinen” en 
“Speuren in Loon op Zand” te downloaden. 
Meer binnenkort in de regionale pers. 
 

 

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 
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