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Inhoud December 2020: 
▪ Terugblik 2020 
▪ Huisvesting 
▪ Jaarvergadering 2021 
▪ Straet & Vaert  
▪ Mantel-Match 
▪ Tot slot 

 
 

Terugblik 2020:  
 
Samenvattend wel een heel apart jaar; 
veranderingen binnen het bestuur, 
komst nieuwe voorzitter, vertrek van 
André en Evelien en komst van 
Anthony Maas die als aspirant 
bestuurslid komt kijken of dit bij hem 
past. 
Dit jaar is zeker wel het jaar van 
corona geweest: de beperkingen die 
ons zijn opgelegd om goed te 
functioneren als Heemkunde, het niet 
of nauwelijks in de Kletterhoef kunnen 
zijn, geen onderlinge gezelligheid door 
daar samen te werken, de klets en de 
koffie. We hebben het gemist en ik heb 
het vermoeden dat dit nog lang gaat 
duren, misschien wel tot het vaccin zijn 
werk heeft gedaan. Mochten er wél 
aanpassingen gaan plaatsvinden via 
de overheid, dan gaan we daar zeker 
goed naar kijken; rekening houdend 
met onze doelgroep binnen de 
Heemkunde, overwegend ouderen en 
dus ook kwetsbaarder.  
 
Kees Hesselmans     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huisvesting: 
 
Ook is dit jaar een andere belangrijke 
stap gezet; in overleg met bestuur van 
de PSG-groep – de Scouting dus –
hebben we een nieuw contract voor de 
periode van maximaal 4 jaar, ingaande 
op 1-1-2021. Dit geeft ons houvast tot 
het moment dat we gaan vertrekken 
naar de Nieuwe Wetering. Erg prettig, 
kostte wel wat overleg en hier en daar 
enkele aanpassingen, maar we kunnen 
dus voorlopig op deze locatie door! 
Ondertussen zijn er ook gesprekken 
met de Wetering Plan Groep (WPG) 
over onze wensen voor de ruimte 
straks en dus onze toekomst op 
langere termijn. 
 
Jaarvergadering 2021: 
 
Verder gaan we de jaarvergadering in 
2021 verzetten van begin 2021 naar 
half 2021: volgens onze statuten kan 
dat voor een halfjaar uitgesteld 
worden, dus daar maken we gebruik 
van. Mocht het door corona dan nog 
echt niet kunnen, dan zullen we 
moeten zoeken naar andere 
oplossingen.       
 

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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Straet & Vaert: 
 
De distributie van S&V 2020 is dit jaar 
wat anders verlopen dan andere jaren. 
Vele mensen hebben meegeholpen 
om de jaarboeken bij de mensen thuis 
te bezorgen. Nogmaals dank aan al 
deze vrijwilligers en natuurlijk een 
groot compliment voor de schrijvers. 
 
 
Mantel-Match: 
 
Een ander punt is Mantel-Match: dat is 
een organisatie, die ouderen 
ondersteund in de gemeente Loon op 
Zand. Zij nemen, als daar vraag naar 
is, de mantelzorg tijdelijk over van de 
familie. Mantel-Match zit in de 
Peperstraat in Kaatsheuvel. Ze hebben 
een ouderen café waar mensen bij 
elkaar kunnen komen om te kletsen en 
koffie te drinken, zodat ze niet in een 
sociaal isolement terecht komen.  
Zij vragen aan de beide 
Heemkundekringen in zowel 
Kaatsheuvel als Loon op Zand een 
soort van samenwerking, omdat men 
vindt, dat ouderen en de Heemkunde 
veel raakvlakken hebben. De vraag is 
of wij, als Loonse Heemkunde, een 
paar keer per jaar een presentatie 
willen houden over bijvoorbeeld het 
Witte kasteel, ontstaan van Loon op 
Zand etc. 
Is er iemand binnen onze Heemkunde 
die dat kan en daar ook interesse in 
heeft om dit voor te bereiden en te 
presenteren? Heb je die interesse, 
meld je dan bij onze secretaris. Wij 
zorgen voor de communicatie met 
Mantel-Match.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tot slot: 
 
Ik wens iedereen prettige en gezonde 
feestdagen toe voor jezelf en je 
naasten! Hopelijk kunnen we elkaar in 
2021 weer eens lijfelijk ontmoeten.  
 
Namens het bestuur,  
Kees Hesselmans  
 
 
 
(De Kletterenhoef blijft tot nader order 

gesloten) 
  
 
 

 


