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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Voorwoord voorzitter
Uitreiking jaarboek Straet & Vaert 2022
Coördinator gezocht WG Archief
Wandelapp Loon op Zand
Uitslag RABO Club Support actie
Concept notulen ledenvergadering 08-10-2022

Voorwoord
Op het eind van 2022, wederom een
bewogen jaar, zowel voor ons zelf, als
in de directe omgeving en in de wereld
in zijn algemeen.
De hoop is dat alles weer (wat) op zijn
pootjes terecht komt en dat de zorgen
die we hebben, wat afnemen.
Met de Heemkunde op zich gaat het
iets beter; weer wat actiever, corona
neemt af, we krijgen weer een
compleet bestuur en we starten een
aantal zaken weer op in 2023; ideeën
zijn er genoeg.
De nieuwe S&V is ook weer klaar, met
veel dank aan degenen die daaraan
hebben bijgedragen; zonder hen lukt
dat ons niet!
Ik wens jullie allen een goed eind 2022
en zeker zien we elkaar weer in 2023,
waar dan ook in Loon.
gr. Kees Hesselmans

Uitreiking jaarboek Straet & Vaert
2022

Het is weer zover. Na hard werken en
veel inzet is ons jaarboek S&V 2022
weer voor leden en abonnees te
verkrijgen.
Op zaterdag 19 november kunnen de
boeken tussen 14.00 en 16.00 uur
opgehaald worden in de Kuip.
Daarna om 16.00 uur kunnen de
rondbrengers de resterende boeken
ophalen om ze (via een route) bij de
mensen aan te bieden in de dagen
daarna.

Hopen jullie toch even te zien op 19
november.
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Coördinator gezocht
We zijn zoekende naar een coördinator
voor de WG Archief. De huidige
coördinator is ermee gestopt en de
tijdelijke vervanger, Jan van Hoof,
heeft aangegeven dat dit niet zo bij
hem past.
Mocht iemand interesse hebben, neem
dan contact op met onze secretaresse.
We kunnen dan ook beter uitleggen
wat de werkzaamheden zijn die
verwacht worden. De hoofdzaak is in
ieder geval om deze werkgroep aan te
sturen, het contact te zijn met het
bestuur en de werkzaamheden prettig
en ontspannen te laten verlopen.

Wandelapp

Jullie hebben weer gestemd op
Heemkundekring
Loon op ’t Sandt.

Er is € 469,86 ontvangen.

Enorm bedankt, want de laptop
kan nu aangeschaft worden voor
onze vrijwilligers.
Een aantal jaren geleden heeft
Heemkundekring Loon op ’t Sandt een
wandeling langs 21 historische
gebouwen opgezet. Deze wandeling is
nu beschikbaar in de gratis izi.TRAVEL
app (met dank aan Paul Kuijpers).
De izi.TRAVEL app biedt audiogidsen
voor steden, musea en andere
toeristische attracties. Zoals gezegd is
deze app gratis te downloaden naar je
telefoon. Zoek daarna naar ‘wandelen
door historisch Loon op Zand’.

Het Bestuur

Veel wandelplezier
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