
     
 

 
Inhoud 3 mei 2019: 
▪ Heemkundekring Loon op ’t Sandt 40 jaar  
▪ Landschapspark Pauwels 
▪ 15 juni Fietstocht en excursie naar Dongen 

 
 
Beste leden, 
 
Op 15 mei 1979 bestaat de Heemkundekring 
Loon op ’t Sandt 40 jaar. Wij hadden dit graag 
met u op 19 mei willen vieren en hebben 
hiervoor tijdig een datum vastgelegd. Nu blijkt 
op 19 mei ook KLOZ een kunstmarkt te 
organiseren in de laan van het kasteel en het 
parkeerterrein. Voor het bestuur was dit een 
aanleiding om onze jubileumviering op 19 mei 
in Het Witte Kasteel niet door te laten gaan. 
KLOZ is met haar activiteiten te nadrukkelijk 
aanwezig en voor ons is er dan ook geen 
noodzakelijke parkeerruimte beschikbaar. Wij 
betreuren deze situatie maar ons jubileumjaar 
is gedurende het hele jaar te vieren en wij 
heffen graag het glas met u op een andere 
datum. Wordt vervolgd. 
André van Rijswoud 
Voorzitter 
 
15 juni Fietstocht en excursie naar Dongen 
 
Op zaterdag 15 juni organiseert de 
Heemkundekring een fietstocht met excursie 
naar het Museum van Frans van de 
Mosselaar, Watertorenstraat 1a in Dongen. 
Naast het Autoreclyclingbedrijf heeft hij een 
museum met een verzameling van 
miniatuurmodellen van auto’s, vrachtwagens, 
tractoren, landbouw- en grondwerkmachines, 
en bouw- en hijskranen. Geen duizenden maar 
tienduizenden stuks, allemaal uitgestald in 
vitrines. Een gigantisch grote verzameling en 
voor velen een zoektocht naar bepaalde 
voertuigen die men van vroeger kent en die 
hen toen al bijzonder aanspraken. Bovendien 
is er een tweede verzameling van misschien 
wel duizend echte bromfietsen uit onze jonge 
jaren. Allemaal in zeer goede staat. Je kunt er 
dus, met wat benzine in de tank, zo mee 
wegrijden. Met name de mannen zoeken 
natuurlijk hun eigen brommer van toen en 
meestal met succes. Er is een koffie- en 
theepauze. Kinderen en kleinkinderen zijn ook 
welkom. Het museum is alleen in de ochtend  

 
open, dus dit jaar is het vroeg opstaan! Maar 
de beloning is zeer de moeite waard. 
Leden die graag met eigen vervoer naar het 
museum afrijden, verzamelen op de 
parkeerplaats van het museum om 10.00 uur. 
Voor de sportievelingen, dit zijn er veel in onze 
kring, komt u met de fiets naar de Wetering. 
Hier vertrekken wij om 9.30 uur en fietsen dan 
gezamenlijk naar de Watertorenstraat 1a in 
Dongen, alwaar Frans van den Mosselaar u 
van harte welkom heet. Vooraf aanmelden bij 
onze secretaris Marij Kruitwagen 06-10114684 
of secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl 
is wenselijk. Men wil een dag van tevoren 
weten hoeveel bezoeker komen. 
Laat u deze uitnodiging niet voorbijgaan. De 
reacties van mensen die het museum 
bezochten zijn overweldigend. Deelname voor 
leden en hun kinderen/kleinkinderen is gratis. 
 
Landschapspark Pauwels 
 
Op 9 oktober 2018 heeft Lauran Toorians een 
presentatie gegeven over het Landschapspark 
Pauwels. Het is gelukt na wat upload-
problemen om de Cultuurhistorische Atlas 
Landschapspark Pauwels in academia.edu te 
krijgen. De atlas is nu dus voor iedereen 
gemakkelijk te vinden en te raadplegen. Dit is 
de link: 
https://www.academia.edu/38673097/Cultuurhi
storische_Atlas_Landschapspark_Pauwels 

 

 

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 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl 
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