Zondag 10 april 2022,In & Om de
boerderijfair, wat was het weer een
mooie dag in ons dorp Loon.
Duizenden bezoekers hebben we weer
mogen verwelkomen op de fair, vele
leuke reacties hebben wij gehad van
standhouders en bezoekers.
Zonder onze hulptroepen kunnen wij dit
niet organiseren en die willen wij daarom
bij deze heel hartelijk bedanken:
De parkeerhulpen bij het hofje van
FamilieOssentjuk, het land aan de Balloërweg en bij het stuk
land van de FamiliePaas……super dat jullie ons geholpen hebben,
de bezoekers konden hun auto netjes parkeren op jullie
aanwijzingen.
De verkeersregelaars, hebben de gehele dag de kruispunten bij
de Lonerbroekweg en bij de Herberg van Loon, het verkeer via de
omleidingsroute door Loon heen geleid.
Familie Boelens, Ossentjuk, Paas, Patberg, Ratering, Tonkes, van
Dijk, Blom, Roelie, Henk en Ymkje, Nelie en Jannie, bedankt dat
jullie je erf weer beschikbaar hadden gesteld.
AlieMennega, Familie Smeenge en Familie Boer, bedankt dat wij weer gebruik van jullie stroom
konden maken.
De heren bij de toiletwagen, mooi dat jullie het ook leuk hebben gevonden.
Aly en Dinie de lunch pakketten makers, Hendrik ons mannetje van alles.
En natuurlijk onze familieleden, ook zonder hun steun, was het niet mogelijk om de fair te
organiseren.
Dan willen wij heel graag stichting STILA bedanken, zonder de financiële bijdrage was het niet
mogelijk geweest om zo’n sfeervolle fair met muziek te organiseren. Petra en Kim (Minnie mouse)
hebben op de brink gezongen, Han en Lou liepen met de accordeons over de fair en Pamela Goosen
vermaakte de kinderen met een mooi geschminkt gezicht.
BluezTrail voor hun gastoptreden, mooi dat jullie er weer waren.

Jan van Engen bedankt voor de tentoonstelling van de tractoren en machines en de smederij, mooi
dat deze weer bezichtigd kon worden.
Jacob Tempel de fotograaf die de gehele dag foto’s heeft gemaakt op de fair.
Kortom, het was een geslaagde dag, wij hopen dat iedereen heeft genoten.
Volgend jaar wordt de fair voor de 9 de keer georganiseerd op zondag 16 april 2023, wij hopen jullie
dan weer te mogen begroeten.
Namens organisatie In & Om de Boerderijfair:
Mariette en Lia

