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Inhoud September 2020: 
▪ Voorwoord  
▪ NGV Helpcentrum 
▪ Straet & Vaert 2020 40e editie 
▪ Rabo ClubSupport 

 
 
 

Beste mensen,  
 
We leven nog steeds in een vreemde 
tijd en het corona virus is nog niet weg, 
sterker nog, het komt weer terug (of is 
nog niet weggeweest).  
Voor ons als Heemkunde betekent dat 
ook alert zijn, op elkaar, op je familie of 
naasten om je heen. Het risico is te 
groot om weer gezamenlijke 
activiteiten op te pakken of te gaan 
werken in onze locatie; tenzij iedereen 
van zo’n werkgroep ermee akkoord 
gaat, de juiste afstand wordt bewaard 
en de hygiëne maatregelen die nodig 
zijn in stand blijven. Wil je het risico 
niet nemen; prima, echt geen 
probleem, gezondheid voorop.  
Andere ontwikkelingen die op dit 
moment spelen zijn de 
huisvestingsplannen, erg belangrijk 
voor het voortbestaan van de 
Heemkunde. 
Eind deze maand, september dus, 
hebben we overleg met de Scouting 
over de voortgang. De Scouting heeft 
een concept contract opgesteld, waarin 
de verlenging van de huur verwerkt zit 
en we zullen daar als bestuur kritisch 
naar kijken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder gaan ook de ontwikkelingen 
van de nieuwe Wetering door en eind 
november, begin december valt binnen 
de gemeenteraad het definitieve 
besluit-akkoord over het beschikbaar 
stellen van het budget ter waarde van 
7 miljoen euro voor aanpassing 
/nieuwbouw/renovatie van de huidige 
Wetering. Indien akkoord volgt medio 
2021 de verbouwing.  
Voor ons als bestuur en Heemkunde 
betekent dat werk aan de winkel: 
verzamelen van wensen, gesprekken 
met de WPG, aanpassingen van 
ruimtes, opslaan van materialen, 
gebruik maken van tentoonstellings-
ruimte, etc. Dit wordt onze nieuwe 
toekomst, in het centrum van Loon, 
zichtbaar voor de inwoners, bruikbaar 
voor onze leden. 
Enfin, genoeg te doen dus en we 
betrekken mettertijd onze leden bij de 
veranderingen die gaan komen. 
Daarnaast, blijf betrokken bij de 
Heemkunde, of het nu gaat over de 
schuilkelder of de attentiestenen of wat 
dan ook wat betrekking heeft op de 
Heemkunde, wij hebben jullie nodig: 
zonder jullie als leden zijn we maar erg 
beperkt.  
 
Kees Hesselmans   

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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NGV Helpcentrum 

 
Leden en belangstellenden van de 
Nederlandse Genealogische 
Vereniging (NGV) kunnen gebruik 
maken van het ‘NGV Helpcentrum’.  
Het is een forum-omgeving waar 
bezoekers vragen kunnen achterlaten 
waarop andere bezoekers of 
materiedeskundigen binnen de 
vereniging antwoord kunnen geven. Er 
zijn negen categorieën beschikbaar 
voor hulpvragen over: Genealogie, 
Genetica, Heraldiek, Heemkunde, 
Genealogieprogramma’s, 
Informatiecentrum Bunnik, NGV-web 
omgeving, E-mailprogramma’s en 
overige vragen. Bij een aantal 
categorieën zijn subcategorieën 
beschikbaar zodat de vragen heel 
gericht gesteld kunnen worden. 
Het helpcentrum is te activeren via:  
https://ngvhelpcentrum.nl/ 
 
   
 
Straet & Vaert 
 

Vanwege het Corona virus willen we 
aan onze leden op een andere manier 
het jaarboek Straet & Vaert 2020 
uitreiken, de 40e editie. 
Dit jaar helaas zonder extra toelichting. 
Op zaterdagmiddag 14 november 2020 
van 14.00 tot 16.00 uur kunt u in de 
Kuip deze 40e editie ophalen met 1 ½  
meter afstand. Daarna zullen ze 
worden rondgebracht naar de overige 
leden.  
Hier hebben we wel wat vrijwilligers 
voor nodig, die met het rondbrengen 
mee willen helpen. Hebt u tijd, stuur 
dan even een mailtje naar onze 
secretaris:  
secretaris@heemkundekringloonoptsa
ndt.nl of een belletje: 06-10114684. 
  
Alvast dank. 
 
Het Bestuur 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rabo ClubSupport 
 

Goed voor jouw club & geweldig voor 
het dorp 

 
Wij doen weer mee met Rabo 

ClubSupport!  
Kunnen wij op uw stem rekenen?  

Stem nu direct in de Rabo 
App of online op 

rabobank.nl/clubsupport 
 

 
Vanaf 5 oktober tot 25 oktober kunt u 
als lid van de Rabobank uw stem 
uitbrengen op onze HKK. 

  
Ons doel 
 
Onze laptops worden erg veel 
gebruikt door onze vrijwilligers. Ze 
gaan al jaren mee en zijn echt aan 
vervanging toe. Wij gebruiken ze om 
allerlei zaken op te zoeken en foto's, 
bidprentjes en andere belangrijke 
gegevens op te slaan. Zonder laptops 
kunnen wij ons werk niet doen. 

 

 
https://www.rabobank.nl/particulieren/lede
n/clubsupport/ 
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