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Inhoud februari 2023: 
 

▪ Voorwoord voorzitter 
▪ Heerlijkheidsarchieven online 
▪ Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 25 februari 2023 
▪ Concept notulen ledenvergadering 08-10-2022 
▪ Concept Jaarverslag 2022 

 
  
 

Voorwoord 
 
Weer een jaar voorbij, corona lijkt ook 
voorbij! Op naar een virus vrij jaar 
2023, terwijl er om ons heen weer van 
alles gebeurt, van oorlog tot 
klimaatverandering. Maar ook van bij 
elkaar zijn, je gezin en familie om je 
heen, de collega’s binnen de 
Heemkunde zie en ontmoet je weer 
gelukkig. We gaan weer met frisse 
start aan de gang en met de uitbreiding 
van het bestuur en bij sommige 
werkgroepen nieuwe Loonse mensen 
die gaan aansluiten, ook weer een 
volledige activiteiten groep met een 
gevuld programma voor het komende 
jaar, ziet het er wat rooskleuriger uit.  
Minder is de stand van zaken rondom 
de mogelijke verhuizing naar het 
nieuwe Dorpshuis. Het loopt (weer) uit 
in tijd, helaas weten we nu niet wat de 
planning is en hoe het verder gaat. 
Onzekerheid knaagt, maar oplossingen 
zullen er wel weer komen, we laten 
ons niet kisten!  
Met z’n allen verdergaan en in goede 
gezondheid, is toch zo langzamerhand 
het belangrijkste!! 
 
Kees Hesselmans, voorzitter 

 
 

 
 
 
Heerlijkheidsarchieven online 

 
De Heerlijkheidsactieven van 's 
Gravenmoer, Hilvarenbeek, Tilburg en 
Loon op Zand zijn gescand en staan 
online. Hierin staat informatie over de 
rechtsgebieden die in leen zijn 
gegeven aan een adellijke heer. 
 
https://www.regionaalarchieftilburg.

nl/ 
 

 
 

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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Beste leden en gezinsleden, 
 
Het bestuur van Heemkundekring Loon op ’t Sandt nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op zaterdag 25 februari 2023.  
 
Aanvang 14.00 uur. Locatie: De Kuip Klokkenlaan 42, Loon op Zand. 
 
De agenda is als volgt: 
 
1. Opening 
 
2. Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 08-10-2022 
 
3. Concept Jaarverslag 2022 
 
4. Financiën 
 
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid van de kascommissie 
 
6. Mededelingen van het bestuur  
 
7. Bestuursverkiezing 
 
    Aftredend is onze penningmeester, maar is weer herkiesbaar. 
    Het secretariaat heeft één aanmelding voor een nieuw bestuurslid en wel Erna Hulsenboom,  
    deze heeft de goedkeuring en voorkeur van het bestuur.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
 
 
Pauze 
 
Na de vergadering zal er aan de aanwezigen een borreltje worden geschonken. 
 
 
Bijlagen: concept jaarverslag 2022 en concept notulen Algemene Ledenvergadering 08-10-2022 
 
 
Met heemkundige groet, 
Marij Kruitwagen-Geukers, 
secretaris 
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