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Inhoud 6 maart 2020: 
▪ Afscheid van onze voorzitter  
▪ Lezing door Paul Faes 
▪ Jaarprogramma 2020 

 
 
 
 

Afscheid van onze voorzitter 
 
Tijdens onze jaarvergadering hebben 
we afscheid genomen van Evelien 
Mank-IJpelaar en André van Rijswoud.  
Evelien wordt bedankt voor haar vele 
werk binnen de Heemkundekring de 
laatste 3 jaar. Gelukkig blijft ze nog wel 
actief binnen de club maar niet meer in 
het bestuur. 
 
Daarna neemt onze penningmeester 
het woord en richt zich tot onze 
voorzitter en bedankt hem voor zijn 
activiteiten binnen de kring. Vanaf 
2007 kwam hij in het bestuur als 
secretaris en 5 jaar later werd hij 
voorzitter.  
Hij heeft gezorgd dat de  
club professioneler werd, de website 
en Memorix zich verder ontwikkelde en 
nog veel meer om op te noemen. Er 
komt nu meer tijd voor zichzelf met al 
zijn hobby’s.  
Na dit woordje neemt onze voorzitter 
nog eenmaal het woord en meldt ons 
dat het alleen mogelijk was door de 
steun van alle leden en bestuur 
waarvoor dank. Hij heeft het graag 
gedaan. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Onze ex-voorzitter André van Rijswoud 

(foto gemaakt door Evelien IJpelaar) 

 
 
 
 
 

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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Hoe nu verder: na een lange zoektocht 
is er goed nieuws: Kees Hesselmans 
heeft aangegeven dat hij graag 
voorzitter zou willen worden maar dan 
wel m.i.v. 01-01-2021 vanwege drukke 
werkzaamheden op dit moment. Hij zal 
dus rustig gaan beginnen met zeker 1 
opdracht die hij van het bestuur heeft 
gekregen: onze huisvesting.  
 
Het bestuur is verder nog steeds op 
zoek naar iemand die het bestuur wil 
komen versterken met een paar lichte 
taken. Graag contact opnemen met 
onze secretaris Marij als u 
belangstelling hebt. 
 
 
Lezing door Paul Faes 
 
Op woensdag 25 maart presenteert 
Paul Faes een lezing over de M.A.St. 
Paul bezocht de Loonse en Drunense 
Duinen al sinds zijn jeugd en ontdekte 
in het nationaal park een aantal jaren 
geleden een vergeten stukje 
geschiedenis. Verstopt in de bossen 
van het park ligt namelijk een 
indrukwekkend kraterlandschap. Het 
zijn de restanten van de M.A.St, een 
Duits munitiedepot uit de tweede 
Wereldoorlog. Een wandeling door het 
gebied wekte zijn interesse en daar 
begon een zoektocht naar de historie 
van dit gebied. 
 
Tijdens het onderzoek kwam de 
geschiedenis van het munitiedepot 
langzaam maar zeker weer 
tevoorschijn. De onderzoeks-
resultaten wil hij graag delen in een 
lezing op 25 maart. Zowel een 
reconstructie van de M.A.St als 
de gebeurtenissen, die tijdens de 
oorlog op en rond het munitiedepot 
plaatsvonden, komen aan de orde. 
Daarnaast worden ook de naoorlogse  
 
 
 

 
 
jaren van het M.A.St-terrein en de 
situatie anno 2020 in de lezing belicht. 
 
 
Toegift 
 
Voor geïnteresseerden vindt op 
zaterdag 28 maart om 14.00 een 
wandeling plaats door het gebied 
onder leiding van de gids Jos van 
Spaandonk. 
 
De lezing wordt gehouden in De Kiosk, 
Oranjeplein 20a, Loon op Zand. 
Aanvang 19.30 uur. 
 
De historische wandeling vertrekt 28 
maart om 14.00 uur van het Vredes 
monument. Deelname alleen mogelijk 
bij opgave na afloop van de lezing. 
 

 Voor leden is deelname gratis, niet 
leden betalen € 2,50 voor beide 

activiteiten 
 
 
 
 

Jaarprogramma 
 
Het jaarprogramma voor 2020 is weer 
klaar en kunt u vinden op onze 
website. De data zijn onder 
voorbehoud. 


