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VAN DE REDACTIE...............

Voor	het	schrijven	van	dit	Torenvoorwoord	zijn	we	even	in	het	archief	gedoken.	Terug-
lezend	zien	we	dat	wij	rond	deze	tijd	vaak	schrijven	over	een	aangenaam	lentezonnetje	
dat	weer	begint	te	schijnen,	de	eerste	bloemetjes	die	zich	laten	zien	en	dat	het	gelukkig	
weer	langer	licht	begint	te	worden.	Het	voornemen	was	dan	ook	stellig	dat	we	daar	nu	een	
keer	niet	over	gingen	schrijven.	Echter,	het	eerste	weekend	dat	we	ons	weer	konden	laten	
verwennen	door	aangenaam	lenteweer,	was	dat	goede	voornemen	alweer	van	de	baan.	
Het	was	bijzonder	om	te	zien	hoeveel	mensen	er	buiten	op	de	been	waren.	In	de	bossen	
werd	volop	gefietst,	door	het	dorp	werd	aardig	wat	afgewandeld,	de	terrassen	zaten	goed	
gevuld,	ramen	werden	ijverig	gelapt,	tuinen	werden	weer	netjes	geschoffeld.	Het	is	een	
eigenaardig	terugkerend	verschijnsel.

De	natuur	doet	bijzondere	dingen	in	het	voorjaar.	Plant,	dier	en	mens	ontwaken.	Echter,	
soms	start	je	het	voorjaar	minder	energiek	op	en	kan	je	bijna	je	bed	niet	uit	komen.	Dan	
kan	al	dat	vlijtig	schoonmaken,	klussen	en	bewegen	om	je	heen	eerder	op	je	humeur	wer-
ken	dan	dat	je	er	zelf	ook	vrolijk	van	wordt.	Soms	kan	dat	komen	omdat	de	winter	dan	
voor	jou	net	iets	te	lang	heeft	geduurd.	De	korte	dagen	en	het	vele	binnen	zitten	hebben	
je	in	slaap	gesukkeld.	Van	ineens	je	bed	uitgeschopt	worden	wordt	niemand	vrolijk;	er	
dan	volle	bak	in	het	voorjaar	tegenaan	moeten	net	zo	min.	Doordat	je	er	niet	uitkwam	
heb	je	misschien	meer	afvalstoffen	vastgehouden,	er	wordt	in	december	vaak	meer	en	
anders	gegeten.	Waarschijnlijk	heb	je	ook	minder	bewogen	en	minder	frisse	lucht	binnen	
gekregen.	Allemaal	prima	omstandigheden	om	lekker	(s)loom	te	worden.
Een	middagwandelingetje	tijdens	je	lunchpauze,	je	kopje	koffie	even	snel	op	het	stoeltje	
bij	de	achterdeur	opdrinken,	de	fiets	pakken	voor	die	kleine	boodschap	bij	de	winkel,	
het	zijn	allemaal	kleine	momentjes	waarbij	je	buiten	kan	zijn	en	kan	genieten	van	een	
lentezon.	Een	natuurlijkere	en	goedkopere	batterijoplader	voor	een	mens	weten	wij	zo	
snel	niet	te	bedenken.

Voor	wie	een	hangende	(pré)puber	op	de	bank	heeft	zitten	en	deze	winter	 lekker	veel	
heeft	mogen	Fortniten	en	daar	nog	niet	echt	van	 is	afgekickt?	Pokémon	Go	wordt	nog	
steeds	gespeeld	in	ons	dorpje.	Persoonlijk	hebben	wij	mogen	zien	dat	het	verzamelen	van	
die	digitale	diertjes	op	je	mobieltje	nog	steeds	in	trek	is.	Het	is	de	eerste	stap	om	ze	weer	
naar	buiten	te	verleiden	en	te	zorgen	dat	ze	de	eigen	voetjes	weer	gebruiken.	90%	Kans	
dat	ze	halverwege	weer	speelmakkers	tegenkomen	en	
doorgaan	met	buitenspelen.	Jachtseizoen	of	een	potje	
voetbal	hebben	de	winter	ook	gelukkig	weer	overleefd.	
Buitenspelen	is	toch	wel	gezellig,	er	was	immers	toch	
bijna	niemand	online…

Wij	wensen	u	een	fijne	carnaval	toe.	Dat	we	elkaar	bin-
nen	én	buiten	mogen	treffen.	Wij	komen	er	wél	uit!

Wij komen er wél uit!
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het is 
die van die, die altijd zus en zo. Maar wat 
weet je eigenlijk nog meer? Aan de hand 
van iemand zijn platenkast maken we 
graag verder kennis. Deze editie de vijf 
sleutelplaten van Maikel van der Velden 
(Loon op Zand, 1970).

Al	 bellend	 doet	 Maikel	 de	 deur	 voor	 mij	
open	en	gaat	mij	voor	naar	zijn	huiskamer.	
Ik	hang	mijn	jas	op,	zet	me	aan	tafel,	ter-
wijl	Maikel	al	bellend	de	koffie	voor	mij	in-
schenkt	en	op	een	Top2000-viltje	voor	mij	
op	tafel	zet.	Na	de	belofte	straks	echt	nog	
even	terug	te	bellen	omdat	hij	nu	eerst	een	
andere	afspraak	heeft,	hangt	hij	op.	Mai-
kel	in	optima	forma	zoals	de	meesten	van	
ons	hem	zullen	kennen.	Altijd	druk,	altijd	
bezig,	 altijd	 nog	 iets	 aan	 het	 regelen	 en	
negen	van	de	tien	keer	voor	een	of	ander	
evenement	in	ons	dorp.

Eerste plaat
“Mijn	eerste	singeltje	heb	ik	voor	zes	gul-
den	vijftig	gekocht	op	het	Oranjeplein	bij	
Wim	 Smulders	 van	 Disco	 33.	 Het	 zal	 on-
geveer	 in	 1978	 zijn	 geweest.	Mijn	 ouders	
vonden	dat	 een	 leuk	 plaatje,	 volgens	mij	
hadden	 zij	mij	min	 of	meer	 gestuurd	 om	
dat	plaatje	te	gaan	halen.	Zelf	had	ik	altijd	
de	radio	aan	staan	en	nog	steeds.	95%	van	
de	 tijd	 had	 en	 heb	 ik	 de	 radio	 aan.	 Vaak	
had	ik	wel	het	nieuwste	van	het	nieuwste.	
Een	nieuwe	pick-up,	maar	bijvoorbeeld	ook	
een	apparaat	waar	twaalf	bandjes	tegelijk	
in	konden.	Dan	kon	je	dat	helemaal	voor-
programmeren.	

Ik	nam	altijd	veel	muziek	op	van	de	radio.	
Programma’s	 als	 ‘De	 Stemband’,	 de	 ‘Dik	
Voormekaar	 Show’	 en	 de	 mixen	 van	 Ben	
Liebrand,	maar	ook	van	Boloz	van	Toon	en	
Geert	nam	ik	altijd	heel	veel	op.	Toen	mijn	
vader	ging	verhuizen	uit	de	Kloosterstraat	
kwam	hij	nog	een	hele	doos	met	bandjes	
tegen,	maar	dat	was	een	bende	geworden,	
die	waren	helemaal	vergaan.	
Nadat	ik	was	geslaagd	aan	de	Angela	Mavo	
kreeg	 ik	mijn	 eerste	 cd-speler,	 dat	 zal	 in	
’87	 zijn	 geweest.	 Draaide	 ik	 hitcd’s	 met	
U2,	Simple	Minds	of	bijvoorbeeld	‘A	Good	
Heart’	van	Feargal	Sharkey.”

Beste plaat
“Als	beste	plaat	kom	ik	op	‘Hotel	Califor-
nia’	van	Eagles.	Niet	vanwege	de	Top2000,	
maar	dat	nummer	staat	voor	mij	heel	erg	
voor	de	vakantie.	De	sfeer	die	het	nummer	
oproept	en	op	een	of	andere	manier	hoor	ik	 °Maikel van der Velden. (Foto RdT)
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dat	nummer	altijd	wel	ergens	
een	keer	voorbij	komen.	Zo-
als	op	Sri	Lanka	bijvoorbeeld	
waar	een	hele	 slechte	band	
alleen	maar	muziek	van	Bob	
Marley	 speelde	 en	 iets	 wat	
heel	erg	 in	de	verte	op	Ho-
tel	 California	 leek.	 Ik	 hou	
erg	 van	 reizen	 en	 heb	 veel	
reizen	gemaakt.	Zo	bezocht	
ik	onder	andere	Laos,	Cam-
bodja,	 Maleisië,	 Namibië,	
Vietnam,	 Ecuador,	 Hondu-
ras,	Mexico,	Belize,	Egypte,	
Amerika	 –	 waar	 ik	 een	 tijd	
in	New	York	ben	geweest	 tijdens	de	 lera-
renopleiding	 -,	 India	 en	 grote	 delen	 van	
Europa.	 De	 verschillende	 culturen,	 sferen	
en	avonturen	trekken	mij	erg	aan.	Het	ont-
moeten	van	andere	mensen.	
Ik	hou	ervan	ontspannen,	spontaan	en	niet	
gejaagd	 op	 vakantie	 te	 zijn.	Te	 laten	 ge-
beuren	wat	er	gebeurt	en	tegen	te	komen	
wat	ik	tegenkom	en	niet	met	de	Lonely	Pla-
net	in	de	hand	overal	achteraan	te	jagen.”

Meest dierbare plaat
“Hiervoor	 kwamen	 eigenlijk	 twee	 num-
mers	in	aanmerking.	Natuurlijk	‘Chiquitita’	
vanwege	het	carnaval	bij	Concordia.	Daar	
kwam	ik	al	tijdens	de	basisschool	en	ik	ge-
loof	dat	 ik	daar	op	mijn	12	al	begon	met	
glazen	ophalen.”	Zeg	je	Maikel,	dan	zeg	je	
natuurlijk	 ook	 carnaval	 in	 Loon	 op	 Zand.	
Al	jaren	zet	hij	zich	daar	met	veel	energie	
voor	in,	al	kost	het	ook	kruim.	“Het	is	soms	
moeilijk	organiseren,	de	juiste	aansluiting	
te	vinden	en	is	het	soms	makkelijker	te	or-
ganiseren	 wat	 je	 eerder	 hebt	 neergezet.	
Het	is	fijn	dat	er	dit	jaar	meer	mensen	bij	
betrokken	zijn,	al	merken	zij	nu	ook	dat	al	
doende	een	aantal	zaken	helemaal	niet	zo	
makkelijk	en	snel	zijn	te	regelen	als	dat	je	
vanaf	de	buitenkant	soms	denkt.”

“De	andere	plaat	die	mij	dierbaar	is	gewor-
den	 is	 ‘Ik	 kom	 terug’	 van	Addie	 Timmer-

mans.	 Tien	 jaar	 terug	 organiseerden	 wij	
met	Filoz	ons	eerste	grote	feest,	de	Temp-
tation	 Summer	 Party.	 In	 diezelfde	 week	
was	mijn	moeder	overleden.	
De	 dag	 na	 het	 feest	was	 de	 uitvaart.	We	
besloten	het	feest	door	te	laten	gaan	en	ik	
ben	die	avond	even	gaan	kijken.	Dat	was	
goed,	 om	even	bij	 vrienden	 te	 zijn.	Alles	
was	goed,	de	zaal	sloeg	aan	op	dat	nummer	
van	Addie	en	door	het	moment	en	de	sfeer	
heeft	dat	echt	wel	indruk	op	mij	gemaakt.”

Plaat voor elke dag
“Ook	hier	heb	ik	eigenlijk	weer	twee	pla-
ten.	Als	eerste	‘Don’t	Let	Me	Be	Misunder-
stood’van	Santa	Esmeralda	en	dan	de	lange	
versie.	Leuke	ritmes,	leuke	plaat,	iedereen	
doet	altijd	wel	mee	met	dat	nummer.	Wel	
een	guilty	pleasure	eigenlijk.	De	andere	is	
‘Don’t	Stop	Me	Now’	van	Queen.	Ik	twijfel	
altijd,	aan	alles	wat	ik	doe,	don’t	stop	me	
now	 is	 voor	mij	 echt	 een	 oppepper.	 Niet	
mekkeren,	nu	doorpakken,	dat	gevoel	krijg	
ik	heel	erg	bij	die	plaat.	 Schouders	eron-
der.”	

Velen	 kennen	 Maikel	 natuurlijk	 nog	 uit	
de	winkel	en	van	origine	 is	Maikel	docent	

 °Maikel van der Velden tijdens Festival  
Wereldwijd dat hij al ruim 10 jaar organiseert. 
(Foto: Frits Toorians)
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bloemsierkunst,	een	baan	waar	hij	echter	
afscheid	van	heeft	genomen.	“Op	een	ge-
geven	moment	waren	er	een	aantal	situa-
ties	en	momenten	waardoor	 ik	 terug	ging	
kijken.	Een	aantal	van	die	gebeurtenissen	
kon	ik	niet	alleen	maar	op	de	studenten	te-
rugschuiven	en	ik	ben	mij	gaan	afvragen	of	
ik	nog	wel	geschikt	was	voor	het	onderwijs.

Na	een	aantal	zaken	op	een	rijtje	te	heb-
ben	 gezet	 ben	 ik	 daar	 toen	mee	 gestopt.	
Inmiddels	ben	ik	actief	voor	JDA	verkeer	en	
veiligheid.	Vanuit	het	verkeer	regelen	rond	
evenementen	zijn	we	met	een	groep	certi-
ficaten	gaan	halen	en	heb	ik	de	afgelopen	
tijd	bijvoorbeeld	veel	gewerkt	bij	de	ver-
bouwing	van	Hoog	Catharijne	in	Utrecht.”

Dan denk ik aan Loon
“Ergens	op	zolder	heb	ik	nog	een	origine-
le	plaat	liggen	van	‘In	gedachte	zie	ik	het	
kerkje	weer’	van	Harry	van	de	Ven.	Tijdens	
de	Loonse	Dropskwis	hebben	we	een	paar	
keer	de	Loonse	Toellie	Parade	gedaan	met	
allerlei	foute	nummers	zoals	‘Sweet	Love’	
van	Ferrari,	 ‘Kiddy	kiddy	kiss	me’,	 ‘Liqui-
do’,	 ‘De	 Moord	 in	 Loon	 op	 Zand’	 en	 dat	
soort	nummers.
Hoewel	 mijn	 hart	 altijd	 in	 Loon	 op	 Zand	
is	 geweest	 heb	 ik	 ongeveer	 tien	 jaar	 in	
Rijnsburg	gewoond.	Dan	had	ik	in	de	auto	
vaak	het	nummer	‘Green	
Green	 Grass	 of	 Home’	
van	 Tom	 Jones	 op.	 Dat	
is	een	nummer	dat	voor	
mij	wel	echt	verbonden	
is	 geraakt	 aan	 Loon	 op	
Zand.”

De	nummers	uit	deze	en	
de	 voorgaande	 edities	
van	 ‘De	Platenkast’	vind	 je	op	Spotify	bij	
elkaar	onder:	‘Schleiffert; Ronddetoren – 
Platenkast’.

Redactie: Hans Schleiffert
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Slagerij William Martens kiest voor
smaak, kwaliteit en duurzaamheid

www.wroetvarken.nl

William Martens vindt dat je als slager na moet denken over 
welk vlees je verkoopt. Hierbij moet duurzaamheid van het 
produceren van vlees voorop staan, dit in combinatie met 
dierenwelzijn en milieuaspecten. Voor de boeren moet het 
ook leuk zijn om juist dieren te houden i.p.v. massa productie. 
Ik heb gekozen voor het varkensvlees van Het Wroetvarken. 
Hierbij vallen voor mij alle puzzelstukjes op zijn plaats. 

Beter voor milieu, de varkens hebben een beter leven gehad en 
voor de boeren is het veel leuker om in wroetstallen varkens te 
houden i.p.v. te werken in traditionele stallen.

Al deze positieve ontwikkelingen vertalen zich in een 
goed en (h)eerlijk stukje varkensvlees. 
Kijk voor verdere uitleg op www.wroetvarken.nl.

Onze varkens wroeten!
Van families, voor families.

Slagerij William Martens
Oranjeplein 31
5175 BE Loon op Zand
Tel: 0416-362938
www.williammartens.nl

Cordon bleu’s  Worstenbroodjes

 Div. soorten braadsleetjes

4 halen
3 betalen

11 stuks voor 

€ 11.11

Bij 2 stuks 
braadsleetje 
GRATIS 
aardappelgratin

Onze varkens wroeten! 
Van families, voor families

www.wroetvarken.nl www.wroetvarken.nl

samen voor 

€ 14.95

Wroettas 
gevuld met:

• 4 gepaneerde schnitzels
• 500 gram verse worst
• 4 filetlapjes naturel of gemarineerd
• 100 gram gebraden gehakt
• 100 gram gebraden fricandeau

Aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 2 maart 2019 (maandag 4 en dinsdag 5 maart gesloten)
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Opening van carnaval  
in Theebuikenlaand
Zaterdag 2 maart is het zover! Dan begint 
het feest der zotten: carnaval!

Dit	 jaar	 willen	 wij	 carnaval	 starten	 met	
een	 openingsceremonie	 in	 het	 dorpshart	
van	Lôôn.	Zoals	u	hier	en	daar	al	gehoord	
hebt,	hebben	we	dit	jaar	een	heuse	prins	
en	een	adjudant:	Prins	Jeroen	d’n	Irste	en	
zijn	Adjudant/sukkeledant	Pirke.
Zij	 onthullen	 de	 ‘theebuik’	 en	 hijsen	 de	
carnavalsvlag	van	Theebuikenlaand.	Onder	
het	 toeziend	 oog	 van	 onze	 burgemeester	
Hanne,	de	pastoor	en	met	muzikale	bege-
leiding	 van	 ‘The	 Black	 WoooW’en	 ‘Hope-
loons’.

We	 beginnen	 om	 12.30	 uur	 bij	 ’t	 Loons	
Kwartier	 met	 thee	 en	 Schrobbelèr,	 waar	
we	onze	‘theebuik’	ophalen.	Dan	vertrek-
ken	we	om	13.15	uur	met	z’n	allen,	onder	
begeleiding	van	L.O.S.-kids	en	onze	‘thee-
buik’,	 naar	 het	 plein	 voor	De	 Kiosk.	 Daar	
begint	dan	de	officiële	ceremonie.

De	Kiosk	is	dan	al	open	voor	het	nodige	nat-
je	en	onze	slager	William	Martens	serveert	
dan	 roggebrood	met	 zult.	Hierbij	nodigen	
wij	ook	de	basisschoolkinderen	uit	om	hun	
dansje,	dat	ze	met	schoolcarnaval	geleerd	
hebben	op	het	Lôôns	liedje,	te	laten	zien.

Al	met	al	wordt	het	een	gezellige	ceremo-
nie,	waarna	de	kroegen	in	Theebuikenlaand	
open	gaan!	Komt	allen	naar	dit	festijn,	ver-
kleed	of	nie,	da	maokt	ammel	nie	uit!	Als	
ut	mar	gezellig	is!	ALAAAAAF!

Carnavalswerkgroep Theebuikenland
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Roestige Ridder op bezoek

Onlangs	 kregen	 de	 leerlingen	 van	 Jena-
planbasisschool	 De	 Vlinderboom	 speciaal	
bezoek.	Namelijk	Roestige	Ridder	plus	zijn	
gevolg,	helemaal	over	komen	waaien	uit	de	
middeleeuwen!	

Iedereen	werd	uitgenodigd	voor	het	grote	
feest	van	Loon	op	Zand	750	jaar	op	28	juni	
op	 de	 kasteelweide.	 De	 leerlingen	 gingen	
alvast	enthousiast	aan	de	slag	met	het	ont-
werpen	 van	 hun	 speciale	 tuniek	 voor	 die	
gelegenheid.	 Bijzondere	 creaties	 zijn	 in	
de	maak.	Dat	belooft	een	groots	festijn	te	
worden!	

Anja van Riel

Katrijn M. Klerks – Janssen

*	7	mei	1980		–		†	25	februari	2003

“Zoals	de	dag	uit	de	nacht
treedt	het	leven	uit	de	dood.
Er	is	liefde	die	niet	sterft.”

Henny en Ton Janssen–van den Broek
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Beleef Loon op Zand met een nieuwe app!
“Kun je echt niet eerder? Het zou mooi 
zijn als dit stukje in de Toren kwam die 
net voor 16 maart uitkomt…” Ik heb Paul 
Kuijpers van Kampeerboerderij Land van 
Kleef aan de lijn. Deze bekende groeps-
accommodatie is een paar jaar geleden 
overgegaan naar de derde generatie, 
maar Paul belt niet voor de kampeerboer-
derij, maar voor de lancering van een 
wandel-app. Rond de Toren wil daar vast 
het fijne van weten?!

Paul	 en	 ik	 vinden	 nog	 een	 gaatje	 in	 onze	
agenda	 en	 als	 ik	 achterom	 loop	 is	 zijn	
vrouw	Natascha	druk	aan	het	planten.	Al-
les	is	net	aangelegd	en	je	kunt	zien	dat	het	
straks	prachtig	wordt.	Ik	kijk	mijn	ogen	uit	
naar	alle	dieren,	terwijl	de	kanaries	in	de	
volière	hun	vrolijke	lied	fluiten.	De	boeren-	
fox	 Spiky	 komt	 vriendelijk	 kwispelend	 op	
me	 af	 en	 is	 eerder	 binnen	 dan	wij,	want	
ze	kruipt	door	het	‘hondenluikje’,	zo	floep,	
het	mandje	in.

En	zo	zitten	we	aan	tafel	in	een	tuinhuisje	
bij	 het	 huis	 van	 de	 familie	 Kuijpers.	 Het	
woord	tuinhuisje	dekt	de	lading	overigens	
niet.	Het	is	al	later	in	de	middag	en	de	zon	
kleurt	 de	 hemel	 oranjeroze.	 Het	 uitzicht	
over	de	velden	is	prachtig	en	het	tuinhuis	
is	 van	 de	 beste	 materialen	 gemaakt.	 We	
zien	 robuuste	 eiken	 balken	 en	 een	 schit-
terende	 bijpassende	 deur	 met	 ouderwets	
ogend,	maar	splinternieuw	deurbeslag.	Aan	
de	gemetselde	wand	hangt	een	ijzeren	stuk	
gereedschap	dat	me	doet	denken	aan	een	
hefboom	 en	 dat	 klopt	 gedeeltelijk,	 want	
Paul	 klieft	 daar	 later	 een	 berkenstamme-
tje	 mee	 doormidden.	 Dat	 stuk	 hout	 ver-
dwijnt	in	de	kachel	die	de	aanbouw	lekker	
behaaglijk	 stookt.	 Thee,	 koekske	 uit	 een	
echte	Loonse	koektrommel	en	we	kunnen	
beginnen.

Na	 een	 korte	 kennismaking	 vertelt	 Paul	
waarom	we	bij	elkaar	zitten:	op	16	maart	
vindt	in	De	Kiosk	de	presentatie	plaats	van	
een	nieuwe	app.	Samen	met	heel	veel	vrij-
willigers	en	instanties	als	Heemkundekring	
Loon	op	’t	Sandt,	Stichting	Jeugdvakantie-
werk	Loon	op	Zand,	Natuurmonumenten	en	
Charlotte	de	Lucht	van	Gemeente	Loon	op	
Zand	 is	de	klus	bijna	geklaard.	Tegenover	
mij	zit	een	kerel	met	een	frisse	kleur	van	
het	 buiten	werken,	 flinke	werkhanden	 en	
felblauwe	ogen.	Hij	kan	bijna	niet	wachten	
om	te	vertellen	welke	klus	hij	bedoelt.	Hoe	
het	zo	gekomen	is?	
Paul	legt	het	graag	uit!

Paul	 zit	 in	 de	 Wetering	 Plan	 Groep.	 Zij	
maakten	 samen	 een	 concept	 voor	 de	 nog	
te	 ontwikkelen	 nieuwe	Wetering.	 In	 deze	
al	gepresenteerde	plannen	zou	ruimte	zijn	
voor	 o.a.	 de	 bibliotheek,	 maar	 ook	 een	
infocentrum	voor	ons	dorp.	Het	moet	een	
plaats	worden	waar	je	terecht	kunt	voor	in-
formatie	over	de	omgeving	(VVV),	natuur,	 °Paul Kuijpers toont zijn wandel-app. (Foto RdT)
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Ontdek de interactieve routes
Met de BeleefRoutes®-app heb je je persoonlijke gids op zak. Jong en oud, bezoekers én 
bewoners van de regio, krijgen op een boeiende manier een andere kijk op onze bijzondere 
natuur en cultuur. Ontdek hoe verrassend gemeente Loon op Zand is met de interactieve wandel- 
en fietsroutes. Met je mobieltje binnen handbereik word je onderweg verrast met allerlei extra’s: 
leuke weetjes, historische anekdotes, informatie over cultuur en natuur, prikkelende vragen of 
uitdagende opdrachten. Raad de geluidsfragmenten, reis door de filmpjes mee naar de mooiste 
plekjes, geniet van de verhalen en speur mee naar de onderwerpen op de foto’s. Helemaal gratis! 
Download de BeleefRoutes®-app en laat je verrassen!

Deze routes worden mede mogelijk gemaakt door Kampeerboerderij Land van Kleef, Heemkundekringen,  
JVW Loon op Zand, Stichting Bende van de Witte Veer en Gemeente Loon op Zand.

Download gratis!

Laat je verrassen in de 
gemeente Loon op Zand

N I E U W

Volg ons op Facebook:
@BeleefRoutesloz

heemkunde	en	misschien	 kun	 je	er	 straks	
ook	 wel	 overnachten?	 Al	 brainstormend	
met	 zijn	 allen	 bedacht	 Paul	 dat	 het	 wel	
leuk	zou	zijn	om	wandel-	en	fietsroutes	te	
bedenken	die	interessant	zouden	zijn	voor	
alle	inwoners	van	Loon	op	Zand,	maar	ze-
ker	ook	voor	passanten	en	toeristen	die	ons	
dorp	bezoeken.	En	met	dit	plan	ging	hij	aan	
de	slag.	Voor	de	kampeerboerderij	bedacht	
hij	wel	eerder	speurtochten,	dus	dat	moest	
toch	gaan	lukken?!	Paul	ging	op	zoek	naar	
sponsoren	 en	 softwareapparatuur	 om	 zelf	
een	 speurtocht	 te	 ontwikkelen,	maar	 dat	
ging	echter	enorm	in	de	papieren	lopen.	Om	
het	wiel	niet	opnieuw	uit	te	hoeven	vinden	
kwam	hij	uit	bij	de	al	bestaande		
BeleefRoutes®.

Dat	het	allemaal	iets	ingewikkel-
der	 lag	dan	het	allereerste	 idee	
suggereerde,	bewijst	het	feit	dat	
we	een	jaar	en	heel	veel	vrijwil-
lige	 uren	 verder	 zijn,	 maar	 het	
resultaat	mag	er	zijn,	hoor!	Paul	
laat	bescheiden,	maar	trots	een	
poster	zien	waarin	de	app	wordt	
aangekondigd	 en	 opent	 enthou-
siast	de	app	op	zijn	telefoon	en	
laat	me	zien	wat	er	allemaal	mo-
gelijk	is.

Zijn	 natuurtocht	 is	 net	 klaar	 en	
zeer	 binnenkort	 de	 avonturen-
tocht	door	JVW	en	de	cultuurhis-
torische	 tocht	 van	de	heemkun-
dekring	ook.	En	dat	 is	nog	maar	
het	begin.	Leest	u	even	mee?	Een	
kind	 kan	 de	was	 doen,	 zó	 leuk!	
Op	 de	 bank	 hangen	 kan	 altijd	
nog…

Afhankelijk	 van	 uw	 merk	 tele-
foon	of	tablet	gaat	u	via	de	App	
Store	 of	 Google	 Play	 op	 zoek	
naar	 de	 app:	 ‘BeleefRoutes’.	 Er	
is	 van	 alles	 te	 beleven	 in	 Ne-

derland,	maar	 in	 dit	 geval	 zoekt	 u	 op	 de	
kaart	naar	Loon	op	Zand.	Deze	gratis	app	
zonder	 winstoogmerk	 haalt	 u	 thuis	 met	
behulp	van	wifi	binnen	op	uw	telefoon	of	
tablet.	Daarna	gebruikt	u	hem	offline,	zo-
dat	 hij	 geen	 onnodige	 data	 verbruikt.	 De	
BeleefRoutes®-app	ziet	uw	gps-locatie,	zo-
dat	 u	 altijd	 kunt	 zien	wat	 er	 in	 de	 buurt	
aan	 routes	 en	 bezienswaardigheden	 is.	
De	dichtstbijzijnde	 route	 staat	 bovenaan.	
Klikt	 u	 deze	 aan,	 dan	 opent	 de	 app	 zich	
en	kan	de	route	van	start	gaan,	te	voet	of	
op	de	fiets.	De	route	die	u	moet	lopen	of	
fietsen	om	niets	te	missen	volgt	u	op	uw	te-
lefoon	of	tablet.	Komt	u	op	een	locatie	die	
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interessant	is,	dan	wordt	u	met	‘een	tril	of	
een	ping’	gewaarschuwd,	nog	ruim	op	tijd	
om	te	stoppen	of	uw	fiets	ergens	veilig	weg	
te	 zetten.	 Daar	 leest	 u	 iets	 interessants,	
luistert	u	naar	een	geluidsfragment	of	be-
antwoordt	u	een	vraag.	Bent	u	niet	op	de	
goede	plek,	dan	gaan	de	vragen	niet	open.	
De	routes	en	de	lengte	zijn	vooraf	bekend,	
maar	 meestal	 binnen	 een	 uur	 tot	 ander-
half	uur	af	te	ronden.	De	routes	zijn	soms	
precies	uitgestippeld,	maar	 soms	ook	wat	
vrijer	in	te	vullen.
De	natuurroute	van	Paul	brengt	je	bijvoor-
beeld	bij	een	stuk	zandverstuiving,	bos	en	
heide	 en	 heeft	 acht	 vragen	 over	 o.a.	 de	
das,	 de	 nachtzwaluw	 en	 het	 ree.	 Hoe	 je	
naar	die	plek	loopt,	mag	je	zelf	weten	en	
zie	je	op	de	kaart.

Paul	vertelt:	“Al	‘onze	Loonse’	routes	zijn	
ook	 nog	 herkenbaar	 aan	 een	 gezamenlijk	
logo,	zijn	interactief	en	heel	gebruiksvrien-
delijk.	Maar	omdat	je	er	als	maker	zo	mid-
denin	 zit,	moesten	we	anderen	wel	 laten	
testlopen	 om	 de	 blinde	 vlekken	 eruit	 te	
halen.	Maar	ook	dat	is	achter	de	rug	en	nu	
alles	klaar	is	zijn	we	wel	trots,	hoor.	Ik	kijk	
uit	naar	16	maart	en	alle	 reacties	van	de	
bezoekers.	 Op	 de	 bank	 hangen	 kan	 altijd	
nog,	nietwaar?!”

Ik	moet	Paul	meer	dan	gelijk	geven	en	denk	
dat	de	app	en	de	BeleefRoutes®	een	groot	
succes	 voor	 ons	 dorp	 en	 alle	 gebruikers	
worden.	Kijkt	u	als	 lezer	van	Rond	de	To-
ren	maar	eens	even	op	de	Facebookpagina		
BeleefRoutes LoZ	 of	 in	 uw	 app-etalage	
voor	tablet	of	telefoon.	En	dan	zijn	er	in-
eens	geen	vragen	meer,	maar	 twee	 jonge	
Kuijpertjes	 die	 om	de	hoek	 komen	kijken	
als	het	bijna	tijd	is	om	aan	tafel	te	gaan.

Paul	 wil	 nog	 even	 vermeld	 hebben	 dat	
hij	 niks	 alleen	 gemaakt	 heeft	 en	bedankt	
alle	betrokkenen	en	vrijwilligers	voor	hun	
tijd	 en	 inzet	 van	 het	 afgelopen	 jaar.	Ook	
ik	wens	de	makers	en	alle	gebruikers	veel	
plezier.	Eens	kijken	welke	route	we	tijdens	
ons	jaarlijks	Torenuitje	kunnen	inzetten?!

Redactie Lonneke van Huijgevoort

Seniorenwoning binnen de  
gemeentegrenzen?
Bezoek	onze	facebookpagina:

CPO de Parelmoer

en	vind	alle	informatie!
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CHINEES SPECIALITEITENRESTAURANT

warm lopend buffet
Deelname vanaf 20 personen 
Prijs: vanaf € 12,95 p.p.                                 
kinderen tot 12 jaar € 10,-
Prijzen afhankelijk van het aantal gangen

Hoge Steenweg 5 - 5175 AG Loon op Zand - Tel. 0416 - 362282
Openingstijden:   dinsdag t/m vrijdag van 16.00-21.30 uur.   
Zaterdag en zondag van 12.00 tot 22.00 uur. Op maandag gesloten, m.u.v. feestdagen.

Thuisbezorgen vanaf          
20 tot 100 personen
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Diamant voor Jac & Jeanne Monsieurs
Het was dinsdag 10 februari een bijzon-
dere dag voor Jac en Jeanne Monsieurs, 
want op die dag was het 60 jaar geleden 
dat zij elkaar het ja-woord gaven.
Deze	‘diamanten	gebeurtenis’	is,	daar	heb-
ben	de	kinderen	wel	voor	gezorgd,	op	pas-
sende	wijze	gevierd	met	o.a.	een	bezoek	
van	onze	burgemeester	en	de	nodige	aan-
dacht	in	de	pers.

Ook	de	redactie	van	Rond	de	Toren	wil	zich	
in	deze	niet	onbetuigd	laten,	al	was	het	al-
leen	maar	om	het	feit	dat	we	10	jaar	gele-
den	bij	gelegenheid	van	hun	gouden	huwe-
lijksfeest	(toen	viel	10	februari	ook	op	een	
dinsdag)	hadden	afgesproken	dat	we	over	
tien	jaar	opnieuw	over	hen	zouden	schrij-
ven,	 maar	 dan	 vanwege	 hun	 zestigjarige	
verbondenheid.

eerst	 in	 café-danszaal	 ‘Alitalia’	 in	 Waal-
wijk.	Hij	was	op	die	 tweede	paasdag	 van	
1952	 meteen	 heftig	 onder	 de	 indruk	 van	
de	Kaatsheuvelse	Jeanne	Laurijssen	en	op	
haar	 beurt	 zag	 Jeanne	 deze	 Loonse	 jon-
gen	 ook	wel	 zitten!	 Liefde	 op	 het	 eerste	
gezicht	dus!	Omdat	Jac	op	dat	ogenblik	in	
militaire	 dienst	 zit	 (bij	 de	 Stoottroepen),	
kan	hij	zijn	vriendinnetje	slechts	één	keer	
per	 veertien	 dagen	 ontmoeten,	maar	 het	
zat	meteen	zó	goed	tussen	deze	twee	dat	
dit	geen	probleem	was.

Geen gat in haar hand
Jeanne,	 die	 op	 de	 tweede	 kerstdag	 van	
1927	in	Kaatsheuvel	werd	geboren,	was	op	
dat	 moment	 werkzaam	 als	 dienstbode	 in	
een	gezin	met	maar	liefst	twaalf	kinderen.	
De	moeder	van	dat	gezin	was	voor	Jeanne	
een	‘tweede	moeder’	met	wie	zij	nog	lang	
contact	heeft	gehad.	Als	zij	en	Jac	beslui-
ten,	nadat	zij	een	jaar	of	zeven	verkering	
hadden	 gehad,	 te	 gaan	 trouwen	 in	 1959,	
Jac	 is	 dan	 inmiddels	 werkzaam	 als	 schil-
der,	gaan	ze	tegenover	de	Loonse	pastorie	
in	een	ruimte	van	de	voormalige	schoenfa-
briek	van	Hornman	wonen.

Drie	jaar	en	twee	kinderen	verder	krijgen	
zij	kans	om	te	gaan	bouwen	op	de	Kloos-
terstaat,	waar	nog	 twee	kinderen	worden	
geboren,	waarvan	een	helaas	vroegtijdig	is	
overleden.	Het	was	een	tijd	van	aanpakken	
om	het	hoofd	boven	water	te	houden,	maar	
met	 een	 hardwerkende	 Jac	 en	 een	 ‘goed	
op	 de	 centen-passende’	 Jeanne	 bouwden	
ze	 een	 toekomst	 op	 die	 zij	 van	 meet	 af	
aan	 voor	 ogen	 hadden.	 Over	 het	 feit	 dat	
zij	hebben	bereikt	wat	ze	wilden	bereiken,	
sprak	Jac	tien	jaar	geleden	bij	gelegenheid	
van	hun	 gouden	huwelijksfeest	 al	 uit:	 “Ik	
zorgde	voor	de	centen	en	Jeanne	had	geen	
gat	in	haar	hand!”	Duidelijker	kun	je	niet	
zijn!

 °Op 10 februari 1956 trouwden Jac en Jeanne. 

Liefde op het eerste gezicht
De	op	4	februari	1932	In	Loon	op	Zand	ge-
boren	 Jac	 Monsieurs	 (in	 Loon	 zeggen	 we		
‘Sjaak’)	 ontmoet	 zijn	 Jeanne	 voor	 het	
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Genieten van elkaar
Na	zo’n	vijftien	jaar	in	het	schildersvak	te	
hebben	gezeten,	gaat	Jac	als	leidinggeven-
de	werken	bij	de	DSW	(Dienst	Sociale	Werk-
plaats)	 in	 Tilburg	 (De	 Riethoorn).	 Hij	 zou	
daar	 blijven	 werken	 tot	 het	 moment	 dat	
hij	met	pensioen	kon.	 In	de	 jaren	daarna	
genieten	hij	en	zijn	vrouw	met	volle	 teu-
gen	van	de	tijd	die	zij	met	elkaar	hebben,	
van	hun	 kinderen,	 hun	 kleinkinderen,	 het	
wekelijks	 bezoek	 aan	 de	 Loonse	wok-chi-
nees	en	niet	te	vergeten:	het	sociale	leven	
dat	zij	hebben	opgebouwd.	In	2006	nemen	
ze	het	 verstandige	besluit	 ‘hun’	Klooster-
straat	te	verlaten	en	te	gaan	wonen	in	een	
aanleunwoning	bij	Venloene.

Dat	een	lang	leven	niet	alleen	maar	goede	
momenten	kent,	hebben	ook	Jac	en	Jeanne	
moeten	 ervaren.	 Het	 is	 ook	 iets	 wat	 hun	

leven	heeft	getekend.	Jac	weet	inmiddels	
wat	‘ernstig	ziek	zijn’	betekent	en	Jeanne	
woont	 al	 weer	 een	 tijdje	 in	 de	 gesloten	
verpleegafdeling	 ‘De	 Duinparel’	 van	 Ven-
loene	 vanwege	 geconstateerde	 demen-
tie.	 Het	 is	 begrijpelijk	 dat	 Jac,	 zeker	 nu	
hij	noodgedwongen	alleen	moet	wonen	 in	
zijn	aanleunwoning,	het	daar	moeilijk	mee	
heeft.	 Maar	 ook	 nu	 zijn	 er	 zijn	 kinderen		
met	hun	partners	en	kleinkinderen	aan	wie	
hij	veel	steun	heeft	en	die	hem	sterken	als	
dat	 nodig	 is.	 Daarom	was	 er	 op	 die	 tien-
de	februari	ook	reden	voor	dankbaarheid.	
Dankbaarheid	 die	 zeker	 ook	 uitgesproken	
én	gevierd	is.

Met	die	zekerheid	wil	de	redactie	van	Rond	
de	 Toren	 deze	 twee	 bijzondere	 mensen	
oprecht	 van	 harte	 geluk	wensen	met	 hun	
diamanten	jubileum	en	nog	vele	mooie	mo-
menten	met	elkaar!

Redactie: Tiny van Hooren
 °Jac en Jeanne Monsiers: 60 jaar getrouwd!  

 (Eigen foto)
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Kom sterrenkijken!

Landelijke Sterrenkijkdagen 2019

Op	 vrijdag	 15	 en	 zaterdag	 16	 maart	 vin-
den	 weer	 de	 Landelijke	 Sterrenkijkdagen	
plaats.	Op	deze	dagen	kun	je	op	tientallen	
locaties	 in	 Nederland	 door	 een	 telescoop	
de	sterrenhemel	bewonderen.	Dat	kan	bij	
verenigingen	 en	 publiekssterrenwachten,	
maar	 óók	 bij	 sterrenwacht	 Orion	 in	 Loon	
op	 Zand.	 Beleef	 en	 bewonder	met	 vrien-
den	en	familie	de	sterrenhemel	tijdens	het	
grootste	 en	 langstlopende	 sterrenkijkeve-
nement	van	Nederland.

De	 Sterrenkijkdagen	worden	 in	 2019	 voor	
de	 43e	 keer	 gehouden.	 Wat	 is	 er	 zoal	 te	
zien?	De	Maan	staat	in	het	eerste	kwartier,	
en	 de	 bergen	 op,	 en	 kraters	 in	 de	maan,	
zijn	dan	duidelijk	zichtbaar.	De	maan	be-
weegt‛,	ruim	voor	de	helft	verlicht	door	de	
zon,	door	het	sterrenbeeld	Tweelingen	en	
Kreeft.

Ook	is	er,	als	het	wat	minder	helder	is,	een	
kleine	 expositie	 over	wat	 er	 aan	 de	 ster-
renhemel	te	zien	is	en	wat	onze	vereniging	
doet	(De	Astronomische	ver.	Wega).

Neem	 je	 smartphone	mee,	want	met	een	
beetje	geluk	kun	je	door	een	telescoop	een	
foto	van	de	maan	maken.	Het	is	dit	jaar	50	
jaar	geleden	dat	mensen	voor	het	eerst	op	
de	maan	 liepen.	 Dat	was	 op	 20	 juli	 1969	
Neil	Armstrong	en	als	tweede	Edwin	‛Buzz’	
Aldrin.	Michael	Collins	bleef	in	het	ruimte-
vaartuig	Columbia.

Op	deze	avonden	vrijdag	15	en	zaterdag	16	
maart	is	iedereen	welkom	vanaf	19.00	uur	
tot	 ongeveer	 22.30	 uur	 bij	 Sterrenwacht	
Orion,	 Van	 Grevenbrouckstraat	 40,	 Loon	
op	 Zand.	 Inlichtingen:	 Berry	 Hamers,	 tel:	
363456.	 Toegang	 is	 gratis.	 Aanmelden	 is	
niet	nodig.	Kijk	ook	eens	op	onze	site:
www.wegaastro.nl.

Berry Hamers
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Gemeentelijke Toekomst- 
agenda en ‘Loon naar Tilburg’

Op	dinsdag	5	februari	jl.	hebben	de	werk-
groepen	die	 zich	met	de	Toekomstagenda	
bezighielden	 publiekelijk	 hun	 ideeën	 ge-
presenteerd.	 Ook	 de	 werkgroep	 met	 het	
onderwerp	‘gemeentelijke	herindeling	ja/
nee’	liet	zich	daar	zien	en	horen.	Een	van	
ons	 was	 hierbij	 aanwezig	 en	 hoorde	 een	
aantal,	voor	ons	bemoedigende	opmerkin-
gen.	
Zo	 concludeert	 deze	 werkgroep	 dat	 het	
spreken	over	herindeling	geen	taboe	moet	
zijn	en	er	gegronde	argumenten	zijn	zowel	
voor	 als	 tegen	 herindeling.	 De	werkgroep	
neemt	 daarin	 geen	 stelling	 maar	 wil	 be-
wustwording	creëren	zodat	de	lokale	poli-
tiek	niet	meer	om	deze	discussie	heen	kan,	
zoals	vermeld	in	de	Duinkoerier.	Gemeen-
telijke	herindeling	verdient	een	plaats	op	
de	politieke	agenda.

Als	‘Loon	naar	Tilburg’	gaan	wij	er	dan	ook	
vanuit	 dat	 dit	 onderwerp	 terug	 te	 vinden	
is	op	de	definitieve	Toekomstagenda	die	in	
april	in	een	speciale	raadsvergadering	vast-
gesteld	gaat	worden!	Overigens	hopen	wij	

niet	 dat	 het	 een	 vooruitgeschoven	 thema	
wordt	omdat	het	nu	actueel	is.
Wij	zijn	blij	met	deze	ontwikkeling	vooral	
voor	de	642	volwassen	Loonse	inwoners	die	
hun	handtekening	onder	‘Loon	naar	Tilburg’	
hebben	gezet.	“Tilburg	heeft	de	deur	open	
staan”	en	u	als	Rond	de	Toren-lezer	weet	
wat	wij	willen.	Regelmatig	krijgen	wij	nog	
reacties	die	de	actie	ondersteunen.

Tot	slot	lazen	wij	nog	een	citaat,	vermeld	in	
de	rapportage	van	de	werkgroep	gemeen-
telijke	 herindeling	 van	 A.	 Schopenhauer;	
“Elke	waarheid	doorloopt	drie	stadia.	Eerst	
wordt	 ze	 belachelijk	 gemaakt,	 dan	wordt	
ze	 hevig	 bestreden,	 tenslotte	 wordt	 ze	
vanzelfsprekend	 aangenomen.”	 Hoe	 mooi	
zou	 dat	 van	 toepassing	 zijn	 op	 van	 ‘Loon	
naar	Tilburg’!

Wim Meulesteen
Ton Janssen
Jan van Gompel
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We kōomen ’r niet uit

4 maart 2019: Optocht in Theebuikenland
Maandag 4 maart a.s. trekt de carnavals-
optocht door de straten van Theebuiken-
land. Een bonte stoet van kinderen, loop-
groepen, muziek- en praalwagens zal het 
dorp letterlijk in feeststemming brengen. 

Aanvang
Ook	dit	 jaar	 start	de	Loonse	carnavalsop-
tocht	om	13.00	uur.	Op	dat	tijdstip	zullen	
Prins	 Jeroen	d’n	 Irste,	pastoor	 Luijckx	en	
burgemeester	 Van	 Aart	 op	 het	 Wetering-
plein	het	 startschot	 geven.	Vanaf	dit	mo-
ment	zullen	de	deelnemers	zich	presente-
ren.	 Wij	 zijn	 benieuwd	 of	 iedereen	 eruit	
gekomen	is	om	het	motto	voor	2019	uit	te	
beelden.	“We	kōomen	’r	niet	uit”	is	hope-
lijk	 de	 inspiratiebron	 voor	 vele	 creatieve	
uitspattingen.	 Vanaf	 het	 Weteringplein	
volgt	 de	 stoet	 de	 volgende	 route:	 Oran-
jeplein,	Kerkstraat,	Hoge	 Steenweg,	 Salm	
Salmstraat,	Van	Rijckevorselstraat,	Doelen,	
Venloonstraat,	Oranjeplein.	Voor	Café	‛De	
Kiosk’	zal	de	optocht	worden	ontbinden.

‛Trots to be a Theebuik’
De	stoet	trekt	door	een	groot	gedeelte	van	
Loon	 op	 Zand.	 Loon	 op	 Zand,	 Laand	 der	
Theebuiken:	 750	 jaar	 jong.	 Wat	 is	 er	 nu	
mooier	om	die	trots	nog	
meer	uit	te	stralen	door	
tijdens	 de	 optocht	 uw	
huis	rood	en	geel	te	ver-
sieren?	Op	verschillende	
adressen	 in	 het	 dorp	
zijn	 prachtige	 Loonse	
vlaggen	te	krijgen.	Laat	
zien	dat	u	trots	bent	op	
Theebuikenland.

Opstellen
Sinds	 een	 aantal	 jaren	
stellen	 we	 de	 deelne-

mers	 op	 in	 de	 Delphinus,	 Ursa	 Major	 en	
Ecliptica.	 Dit	 doen	we	 om	de	 doorstroom	
van	verkeer	op	de	Ecliptica	zo	weinig	mo-
gelijk	te	verstoren.	Voor	de	deelnemers	en	
bezoekers	zullen	op	de	opstelroute	toilet-
voorzieningen	worden	geplaatst.	Alle	deel-
nemers	 en	 bezoekers	worden	 opgeroepen	
om	van	deze	service	gebruik	te	maken.	In	
de	Delphinus,	Ursa	Major,	Ecliptica	en	Doe-
len	zal	een	parkeerverbod	gelden.	De	be-
woners	 van	de	 straten	waarvoor	dit	 geldt	
ontvangen	 een	 brief	 van	 de	 organisatie.	
Dit	 jaar	betalen	de	deelnemers	een	borg.	
Deze	borg	is	nodig	zodat	de	organisatie	kan	
controleren	op	geluid,	wildplassen	en	het	
gebruik	van	glaswerk.	Indien	er	geen	inci-
denten	zijn	krijgt	de	deelnemer	zijn	borg	
terug.

Ontbinding
Aan	ieder	begin	zit	een	einde.	De	optocht	
wordt	ontbonden	op	het	Oranjeplein.	Jeugd	
en	 loopgroepen	 worden	 verzocht	 om	 hun	
weg	 richting	 ‛De	Wetering’	of	een	van	de	
andere	Loonse	horecavoorzieningen	te	ver-
volgen.	Alle	wagens	moeten	daar	rechtsaf,	
via	 de	 Kasteellaan	 en	 Kasteelhoevenlaan	
kunnen	 zij	 hun	 weg	 vervolgen.	 (Wagens	
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mogen	 niet	 linksaf	 richting	 de	 Klooster-
straat	of	Ecliptica.)	Het	is	de	bedoeling	om	
deze	ontbinding	zo	snel	mogelijk	te	 laten	
verlopen	en	het	verkeer	zo	weinig	mogelijk	
te	ontregelen.	Dit	met	als	doel	om	zo	snel	
mogelijk	samen	verder	te	kunnen	feesten.	
Via	 de	 Kasteelhoevenweg	 kunnen	 deelne-
mers	terug	rijden	naar	de	Ecliptica	om	deel	
te	nemen	aan	L.O.S.	in	Loon.	Het	is	de	be-
doeling	dat	het	geluid	uitgeschakeld	wordt	
en	met	gebruik	maakt	van	de	horecafacili-
teiten	op	het	terrein.

Bereikbaarheid
De	dienstregeling	van	de	bus	wordt	moge-
lijk	aangepast.	Ook	zullen	(tijdelijk)	enkele	
straten	afgesloten	worden.	Wij	verzoeken	
u	 vriendelijk	 om	 zelf	 vooraf	 de	 actuele	
dienstregeling	te	controleren.	Op	het	par-
cours	 staan	 verkeersregelaars	 en	 mensen	
van	de	organisatie.	Zij	zullen	u	in	sommige	
gevallen	door	moeten	verwijzen	naar	een	
alternatieve	route.	Wij	vragen	u	begrip	en	
af	en	toe	een	duimpje	of	een	glimlach	te	
tonen.	 Onze	 verkeersregelaars	 staan	 er	
voor	uw	veiligheid	en	op	vrijwillige	basis.

Uitreiking
Om	16.30	uur	zal	wethouder	Grootswagers	
de	prijzen	uitreiken	in	de	theaterzaal	van	
‛De	Wetering’.	Wie	wint	dit	jaar	de	Harrie	
van	de	Venbokaal?	We	willen	iedereen	van	
harte	uitnodigen.	Voor	tijdens	en	na	de	op-
tocht	 is	er	een	spectakel	met	 live-muziek	
van	 onder	 andere	 Thom	 Craane,	 zanger	
Niels	en	gezellige	blaasmuziek.

Sfeerbeheer
Onze	optocht	is	een	van	de	grootste	in	de	
regio.	Dat	brengt	ook	de	nodige	organisa-
tie	met	zich	mee	op	het	gebied	van	geluid,	
openbare	 orde	 en	 andere	 zaken.	 Dit	 jaar	
lopen	er	vrijwilligers	als	gastheer	mee	om	
onze	 gasten	 te	 ontvangen,	 begeleiden	 en	
aan	 te	 spreken.	Alles	 op	een	gezellige	en	
ongedwongen	manier.	Uiteraard	kunnen	we	
meer	van	deze	zogenaamde	‛sfeerbeheer-
ders’	gebruiken.

Inschrijven en informatie
Inschrijven	voor	de	optocht	kan	nog	steeds.	
Doe	mee!	Schrijf	je	in.	Laat	zien	waar	een	
klein	dorp	‘groots’	in	kan	zijn.	Dit	kan	via	
www.filoz-events.nl.	Uiteraard	kunt	u	hier	
terecht	voor	actuele	informatie	m.b.t.	car-
naval	 in	Loon	op	Zand.	En	als	u	mee	wilt	
helpen	om	de	optocht	in	goede	banen	te	lei-
den	als	sfeerbeheerder,	neem	dan	contact	
op	via:	info@filoz-events.nl	of	met	Maikel	
van	der	Velden,	telefoon:	06-16524391.	□

Mind-Walk Loon op Zand  

Mind-Walk is 
 
🌿🌿 genieten van de natuur 
🌿🌿 tijdens een wandeling met yoga 
🌿🌿 je fitter en energieker voelen 
🌿🌿 ontspanning 
 
22 maart start er een Lente Mind-Walk 
van 5 weken bij Open je Hart. Wil je 
eerst kennismaken? Op 1 maart en 15 
zijn er kennismakingswandelingen.  

Voor aanmelden of meer info 
 
Lydia Dijkshoorn 
06-51760534  
info@openjehart.net 
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Nieuw: kinderfeestjes   
bij ’t Benkske
Van	meet	 af	 aan	 is	 lunchroom	 ’t	 Benkske	
een	van	de	meest	sfeerbepalende	en	suc-
cesvolle	ondernemingen	van	‘de	Bank’	aan	
de	Kerkstraat,	die	in	september	2015	wer-
den	geopend.	Onder	de	altijd	enthousiaste	
leiding	 van	 Anja	 Maas	 is	 deze	 lunchroom	
voor	velen	een	vaste	stek	geworden	waar	
zij	 graag	 van	 tijd	 tot	 tijd	 aanleggen	 voor	
een	kop	koffie,	een	ijsje	eten	of	te	genie-
ten	 van	 een	 lekker	 broodje	 of	 een	 goed	
verzorgde	high-lunch.

Maar	Anja	 is	 niet	 de	 persoon	 die	 lang	 op	
haar	 succes	 gaat	 teren,	 want	 ook	 zij	
weet	maar	al	 te	 goed	dat	 je	 telkens	met	
iets	nieuws	moet	komen	om	aan	 ‘de	bak’	
te	 blijven.	 Een	 voorbeeld	 daarvan	 is	 de	
broodjesservice	 die	 zij	 inmiddels	 vanuit	
haar	 ‘Benkske’	 bestiert.	 Elke	middag	 kun	
je	haar	zien	vertrekken	om	de	nodige	be-
legde	 broodjes	 te	 bezorgen	 bij	 bedrijven	
en	instellingen,	maar	ook	bij	particulieren,	

die	maar	al	 te	graag	van	deze	smakelijke	
service	gebruik	willen	maken.

Sinds	 kort	 heeft	 zij	 een	 nieuwe	 activiteit	
aan	 haar	 bedrijf	 toegevoegd:	 het	 geheel	
verzorgen	van	kinderfeestjes.	Anja:	“Het	is	
eigenlijk	gekomen	doordat	iemand	vroeg	of	
ik	dat	toevallig	ook	kon.	Natuurlijk	kon	ik	
dat,	maar	dan	wel	op	een	manier	waarbij	
de	kinderen	actief	bezig	zijn!	De	mogelijk-
heden	die	ik	hier	tot	mijn	beschikking	heb,	
maken	 het	mogelijk	 dat	 ik	 kinderfeestjes	
kan	 verzorgen	waar	de	 kinderen	nog	 lang	
met	veel	plezier	op	terug	kunnen	kijken.	
Zo	 kunnen	 ze	 hier	 zelf	 koekjes	 bakken,	
oud-hollandse	 spelletjes	 spelen,	 knutse-
len,	 fotolijstjes	maken	met	 een	 foto	 van	
zichzelf,	bij	mooi	weer	deelnemen	aan	een	
spellencircuit	op	het	binnenterrein,	genie-
ten	van	frietjes	met	een	snack	of	zelfs	van	
een	echte	high-lunch!”

Voor	Anja	 is	 het	 belangrijk	 dat	 de	 kinde-
ren	 sámen	 veel	 plezier	 beleven	 tijdens	
zo’n	 feestje.	Daarover	 zegt	 zij:	 “Het	 zijn	
ouderwets	 gezellige	 feestjes,	 dus	 zonder	
technisch	gedoe	met	smartphones	of	Ipads,	
waarbij	je	ziet	dat	ze	helemaal	‘alleen’	be-
zig	zijn.	Hier	vieren	we	een	kinderfeestje	
gezamenlijk,	 waarbij	 voor	 elk	 kind	 even-
veel	aandacht	is.	Dat	is	ook	de	reden	waar-
om	ze	weer	opgetogen	naar	huis	gaan,	zo	
hebben	de	eerste	feestjes	die	 ik	heb	ver-
zorgd	inmiddels	laten	zien.”

De	kinderfeestjes	die	bij	’t	Benkske	worden	
georganiseerd,	zijn	bedoeld	voor	kinderen	
tot	en	met	groep	8	van	de	basisschool.	Ui-
teraard	worden	van	tevoren	met	de	ouders	
of	verzorgers	duidelijke	afspraken	gemaakt	
met	 de	 daarbij	 behorende	 prijs.	 Mocht	 u	
hierin	geïnteresseerd	zijn,	dan	kunt	u	con-
tact	opnemen	met	Anja	Maas	van	’t	Benk-
ske	via	mobiel	nummer:	06–24491253.

Redactie Rond de Toren
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Voor de start van weer een nieuw seizoen en voor de 
uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar enkele 
HORECATOPPERS. 
 

Wij bieden je een toffe sfeer, gezellige collega’s, een goed salaris en gunstige  
werktijden. Ben jij op zoek naar een leuke (bij)baan dan is werken bij  
“de Financiën” misschien wel iets voor jou! 
 

Wij zijn op zoek naar: 
 

• Keukenmedewerkers 
• (Drank)runners 
• Medewerkers bediening (v.a.17 jr.) 
• Medewerker bediening (± 25 uur) 
 
Stuur je cv naar administratie@definancien.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             . 
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371

Niet vaak worden we opgewonden van 
het lokale nieuws zoals dat in deze ru-
briek wordt geciteerd. Toch was er een 
bericht dat menige vogelaar aangreep: er 
zijn in de eerste week van februari vijf 
velduilen gespot in de Loonse en Drunen-
se Duinen. Dat komt in Zuid-Nederland 
hoogst zelden voor. (BD 9/2)

Loonse mensen in de krant
Sem	Schep	werd	op	12	februari	zes	jaar	en	
door	toedoen	van	zijn	opa	en	oma	Mol	ver-
scheen	 zijn	 foto	 in	 de	 krant	 en	 kreeg	 hij	
een	grote	luxe	vlaai.	(MR	7/2)

Op	 6	 februari	 overleed	 Anny	 van	 Esch-
Timmermans,	84	jaar	oud.	Zij	was	weduwe	
van	Rien	van	Esch	 (overleden	 in	1985)	en	
levenspartner	 van	 Frans	 van	 Summeren	
(overleden	in	2013).	(BD	9/2)

Op	7	febr.	overleed	onverwachts	Anèt	Smid-
Wartenbergh,	70	jaar	oud.	(BD	11/2)

Rose-Marie	 Ligtenberg-Waegemaekers	 was	
68	 jaar	 oud,	 toen	 zij	 plotseling	 overleed		
op	9	februari,	een	paar	dagen	voordat	haar	
man	Wil	afscheid	zou	nemen	als	wethouder	
van	onze	gemeente.	(BD	12-13/2)

Martijn	de	Koning	en	Meta	de	Hoogh	namen	
hun	derde	apotheek	in	gebruik	in	het	multi-
functionele	gezondheidscentrum	Rozet,	de	
voormalige	Sint	 Jozefkerk	 in	Kaatsheuvel.	
Op	16	februari	was	er	een	Open	Dag,	waar-
op	ook	vele	mensen	uit	Loon	kwamen	kij-
ken,	hoe	deze	kerk	een	fraaie	herbestem-
ming	heeft	gekregen.	Een	foto	van	Martijn	

voor	 een	 bewaard	 gebleven	 muurschilde-
ring	illustreert	treffend,	hoe	deze	kerk	op-
nieuw	een	centrale	functie	in	de	wijk	heeft	
gekregen.	(BD	18/2)

Gemeente en politiek
De	 bouwstenen	 voor	 de	 Toekomstagenda	
van	 Loon	 op	 Zand	 zijn	 in	 de	 laatste	 drie	
maanden	 door	 een	 zevental	 werkgroepen	
ingevuld.	 Dinsdag	 5	 febr.	 werd	 het	 resul-
taat	 gepresenteerd	 in	 Kaatsheuvel.	 Nu	
wordt	de	Toekomstagenda	gemaakt,	die	op	
11	 april	 in	 de	 gemeenteraad	aan	de	orde	
zal	komen.	(BD	6/2,	DK	13/2)

Gert-Jan	 van	 den	 Dries	 maakte	 reclame	
voor	 een	CDA-partijgenoot	 uit	Tilburg	 die	
hij	graag	in	het	bestuur	van	het	Waterschap	
gekozen	ziet	worden.	(DK	6/2)

Berichtgevingen gemeente
De	woning	Boötes	25	wordt	uitgebreid	met	
een	uitrit.
Op	Baden	Powellweg	1	wordt	gestart	met	
een	 nieuwe	 verhuurlocatie	 ‛Hof	 van	 Ster-
renstof’.	Er	komt	een	yurt,	een	pipowagen,	
drie	kampeerplaatsen,	een	vlonder	en	sa-
nitaire	voorzieningen	om	kleinschalige	eve-
nementen	 te	 kunnen	 organiseren	 en	 eens	
per	jaar	een	groter	evenement.	(DK	13/2)

Vlinderboom
In	de	Jenaplan-basisschool	De	Vlinderboom	
hebben	de	 leerlingen	de	mogelijkheid	om	
te	kiezen	tussen	een	aantal	creatieve	keu-
zecursussen.	 Onderwijsassistente	 Stepha-
nie	 is	 van	 origine	 gediplomeerd	 dans-	 en	
dramadocente,	maar	wil	in	het	basisonder-
wijs	aan	de	slag.	Zij	coacht	deze	activitei-
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ten.	Genoemd	werden	het	weer	in	opkomst	
zijnde	 macramé-bewerken	 en	 gitaarspe-
len.	(DK	6/2)

Dialect
Frans	Oosterwaal	heeft	een	boek	uitgege-
ven	met	als	titel:	‛Bekèkt	’t	mer’.	Het	gaat	
over	het	Kaatsheuvels	dialect	en	Frans	doet	
dat	met	een	plôtje	en	een	prôtje,	in	woord	
en	beeld,	zoals	wij	dat	van	Frans	gewend	
zijn	van	zijn	‛kartoens’	in	Rond	de	Toren.	In	
dit	nieuwe	boek	werd	hij	geïnspireerd	door	
‛Oè-toch’	van	André	van	Riel,	dat	 in	2001	
werd	uitgegeven.
Het	boek	van	Frans	is	een	vervolg	daarop,	
want	het	Kaatsheuvels	dialect	zit	Frans	in	
zijn	genen,	ook	al	verhuisde	hij	veertig	jaar	
geleden	naar	Loon.	(BD	14/2)

Wegen
De	tunnel	onder	de	Kaatsheuvelse	Europa-
laan	lag	er	in	de	kortste	keren.	Slechts	één	
week	was	er	overlast	voor	het	verkeer.	Het	
plaatsen	van	de	drie	 tunnelbuizen	verliep	
heel	voorspoedig.	Nu	kan	de	snelfietsroute	
F	261	verder	afgemaakt	worden.	(BD	7/2)

Natuurbeheer
Het	 Noorderbos	 van	 Tilburg,	 dat	 aan	 ons	
kerkdorp	 grenst,	 krijgt	 een	 oude	 functie	
terug.	 Het	 waren	 vroeger	 vloeivelden	 en	
ook	nu	gaan	deze	weer	een	rol	krijgen	als	
waterzuiverings-	en	recreatiepark.
(BD	7/2)

Talrijke	instanties	werken	samen	in	dit	pro-
ject	 ‛oppoetsen	 van	 landschapspark	 Pau-
wels’:	gemeenten	Tilburg	en	Loon	op	Zand,	
waterschappen	 De	 Dommel	 en	 Brabantse	
Delta,	Natuurmonumenten,	ZLTO,	De	Efte-
ling,	provincie,	Brabants	Landschap	en	Mid-
point/House	of	Leisure.	(BD	9/2)

Verenigingen
Het	koor	 ‛De	Wiekzangers’	van	Residentie	
Molenwijck	vierde	onlangs	zijn	tweede	lus-
trum	met	een	muzikale	middag.	(DK	13/2)

Voetbal
Op	3	februari	won	Uno	Animo	glansrijk	van	
Zeelandia	 Middelburg	 (Krantenbak	 370),	
maar	een	week	later	ging	het	weer	mis	te-
gen	Beek	Vooruit.	Het	werd	een	verlies	van	
4-1.	Deze	nederlaag	kwam	Uno	Animo	niet	
goed	uit.	Beek	Vooruit	sloeg	door	de	over-
winning	 een	 gat	 van	 zeven	 punten.	 Uno	
bleef	onderaan	bungelen.	(BD	11/2)

Gelukkig	ging	het	op	17	februari	beter.	Voor	
eigen	publiek	speelde	Uno	Animo	de	‛kra-
ker’	tegen	Zundert.	Het	belangrijkste	doel	
voor	de	equipe	van	trainer	Kees	van	Loon	
was	 het	 verlaten	 van	de	 laatste	 plaats	 in	
de	rangschikking.	Dat	lukte	ook.	Uno	Animo	
boekte	een	3-1	zege.
Al	na	drie	minuten	noteerde	Rick	van	Broek-
hoven	namens	Uno	Animo	de	openingstref-
fer.	Tot	blijdschap	van	de	coach.	“Het	was	
lekker	druk	op	het	 sportpark.	Mede	daar-
door	 speelden	 we	 een	 prima	 wedstrijd”,	
vertelde	Van	Loon	enthousiast.
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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl

 

Ver louw-Bouw bv

� Bouw

� Ver bouw en re no va tie

Gil de weg 85

5175 SR Loon op Zand

Tel 0416 363329

Mob 06 22950676

Fax 0416 364457

ver louw-bouw@home.nl

www.verlouw-bouw.nl
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Vlak	voor	 rust	verdubbelde	Rick	van	Loon	
de	voorsprong	voor	de	Tricolores	uit	Loon	
op	Zand.	“Tien	minuten	voor	tijd	werd	het	
uit	het	niets	2-1.	Gelukkig	zorgde	Rick	van	
Loon	nog	geen	minuut	later	wederom	voor	
een	marge	van	twee	goals	verschil.	

Deze	zege	is	ontzettend	belangrijk.	Boven-
dien	hebben	we	nog	een	aantal	inhaalduels	
tegoed.	 Hopelijk	 stijgen	 we	 de	 komende	
weken	meer	plaatsen”,	jubelde	Van	Loon.	
Want,	 zo	 kopte	 de	 krant:	 “Uno	 Animo	 is	
geen	rodelantaarndrager”.	(BD	18/2)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over	de	volgende	evenementen:
•	Op	10	febr.	vond	weer	een	winterwandel-
tocht	plaats	op	de	Regterheide	in	Goirle	
georganiseerd	 door	 Ad	 Leermakers	 en	
zijn	Hart	van	Brabant.	Het	was	de	derde	
tocht	 in	de	winterserie,	maar	de	eerste	
twee	troffen	slecht	weer.	(DK	6/2)

•	Op	zondag	17	februari	was	er	in	Het	Wit-
te	Kasteel	een	concert	van	D-licious	Vo-
cals,	 drie	 zangeressen	met	een	gitarist.	
(MR	7/2)

Tonpraoten
Wat	 in	 de	 krant	 had	moeten	 staan	 en	 er	
niet	 in	 stond,	was,	dat	het	Tonpraoten	 in	
De	Wetering,	met	veel	bombarie	aangekon-
digd	 in	 Rond	de	Toren	 van	 30	 januari,	 op	
het	laatste	moment	niet	door	bleek	te	gaan	
vanwege	tegenvallende	kaartverkoop.	Het	
waren	 best	 bekende	 ‛buutereedners’,	 die	
op	zouden	treden,	maar	het	‛Loonse	volk’	
heeft	 blijkbaar	 geen	 behoefte	 meer	 aan	
moppentappers	van	buiten.

Uw	 redacteur,	 niet	 geheel	 onbekend	met	
deze	materie,	heeft	daar	zo	zijn	eigen	ge-
dachten	bij.	Omdat	er	weinig	ander	nieuws		
te	 melden	 is	 uit	 de	 kranten,	 ‛misbruikt’	
hij	daarom	voor	één	keer	de	overgebleven	
plaatsruimte	van	deze	rubriek	voor	een	‛in	
memoriam’.

Tonpraoten	 is,	 zoals	 al	 vaker	 eerder	 ge-
zegd,	een	heel	 lokaal	gebeuren,	dicht	bij	
huis.	Je	kunt	daar	geen	competities	tussen	
meerdere	plaatsen	in	houden.	De	z.g.	klet-
stournooien	 hebben	 weinig	 te	 doen	 met	
het	oorspronkelijke	tonpraoten:	het	op	de	
hak	nemen	van	het	plaatselijk	gezag,	met	
humor	en	zonder	te	kwetsen.

Het	 Loonse	 tonpraoten	 dat	 in	 1986	 werd	
opgestart,	 was	 dit	 ook.	 Het	 ging	 alleen		
over	Loon	en	werd	zeer	gewaardeerd.
Maar	 aan	 de	 verleiding	 om	 toch	met	 een	
geslaagd	 algemeen	 verhaal	 (‛moppentap-
pen’)	 de	 boer	 op	 te	 gaan	 is,	 hebben	 ook	
Loonse	tonpraoters	op	den	duur	niet	kun-
nen	weerstaan.	Dat	was	het	begin	van	de	
ondergang.

Toen	 vervolgens	 ook	 nog	 De	Wetering	 als	
centrale	plaats	 in	het	dorp	in	zijn	voegen	
begon	te	kraken,	werd	er	een	noodverband	
in	 de	 vorm	 van	 een	 ‛carroussel’	 in	 drie	
café’s	uitgevonden.	Dat	blijkt	achteraf	de	
doodsteek	geweest	te	zijn	voor	het	echte	
Loonse	 tonpraoten.	 Jammer,	maar	 de	 tij-
den	veranderen	nu	eenmaal.

Onze	 oudere	 generatie	 blijft	 achter	 met	
een	 soort	 heimwee:	 waar	 is	 het	 plan	 ge-
bleven	om	op	één	avond	met	het	hele	dorp	
in	de	sporthal	één	grote	Loonse	tonpraot-
avond	te	houden…?	□
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Yes! We gaan uitbreiden! Dat betekent dat er ruimte is binnen
ons installatie team!

Mister AV is een audiovisueel installatiebedrijf. Wij zijn
gespecialiseerd in het ontwerpen en monteren van vaste
audiovisuele installaties. Dit doen wij voor onderwijsinstellingen,
universiteiten, bedrijven, gemeentes en heel veel andere
professionele eindgebruikers door heel Nederland.

We hebben leuk en behoorlijk veel werk, daarom zijn we per
direct op zoek naar een:

• Allround (audiovisueel) installateur
• Allround 2e monteur (audiovisueel)
• Vakantiewerk / bijrijder

Kijk snel op www.misterav.nl/vacatures en reageer direct als er
iets voor je tussen zit.
Wil je meer weten over ons en de vacatures? Bel direct 0416 700
231.
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Het einde van de Loonse kruidenbitters…
In	1973	kwam	‘Schrobbelèr’	op	de	markt:	
dit	van	oorsprong	Brabantse	kruidenlikeur,	
bedacht	door	Jan	Wassing	en	gemaakt	uit	
43	kruiden	en	met	een	alcoholpercentage	
van	21,5	procent,	werd	vooral	door	de	Til-
burgse	bevolking	van	meet	af	aan	omarmd	
als	hun	eigen	drankje.
Vooral	 tijdens	 de	 carnaval	 wordt	 het	 in	
ruime	 mate	 geconsumeerd;	 niet	 alleen	
vanwege	 de	 lekkere	 smaak,	 maar	 zeker	
ook	om	de	kou	 te	verdrijven	die	de	car-
navalsvierders	oplopen	tijdens	het	‘louwe	
naor	de	waogens’	 in	de	Tilburgse	‘carna-
vals-‘opstoet’.	 Tot	 op	 vandaag	 de	 dag	 is	
dit	 drankje,	 vooral	 tijdens	 de	 carnavals-
dagen,	bijzonder	populair.

Theekruikskes
Wellicht	 mede	 door	 dat	 succes	 kwam	 de	
toenmalige	 Loonse	 wijnhandelaar	 Leo	
van	Loon	in	1988	op	het	idee	om	ook	voor	
Loon	op	Zand	een	eigen	likeur	op	de	lokale	
markt	 te	 brengen	 onder	 de	 welluidende	
naam	‘ùn	klutske’.	Het	was	en	is,	zo	lezen	
we	op	de	achterzijde	van	de	kruik	 ‘kluts’	
die	 de	 redactie	 nog	 heeft,	 een	 kruidenli-
keur	dat	speciaal	voor	Loon	op	Zand	is	sa-
mengesteld.	Carnavalsvereniging	‘de	Heer-
leijkheijd’,	toen	nog	bijzonder	actief	in	ons	
dorp,	en	de	Loonse	heemkundekring	‘Loon	
op	’t	Sandt’	zorgden	voor	de	naamgeving.

Op	diezelfde	achterzijde	wordt	ook	uitge-
legd	waarom	Loon	op	Zand	tijdens	carnaval	
‘Theebuikenland’	genoemd	wordt:	de	term	
‘theebuik’	komt	van	de	vroegere	arbeiders	
in	de	leerindustrie	die	in	de	Loonse	fabrie-
ken	de	kost	verdienden.	De	‘theekruikskes’	
van	deze	noeste	werkers		waren	in	die	tijd	
maar	al	té	vaak	met	een	andere	drank	ge-
vuld	dan	thee,	waardoor	zij	bijna	als	van-
zelf	hun	typische	‘theebuik’	ontwikkelden.

Belangstelling
Maar	het	zou	niet	bij	dit	ene	Loonse	drank-
je	blijven.	Later	volgden	ook	het	‘St.	Jan-
neke’,	 dat	 ondermeer	 samengesteld	 zou	
zijn	met	kruiden	die	in	de	Loonse	en	Dru-
nense	duinen	voorkomen	(hoe	Loonser	kun	
je	het	hebben!),	het	‘Duinpiepertje’	(vanil-
le-likeur)	en	het	‘Loons	Kwartierke’	(koffie-	
likeur).	Los	van	hun	eigen	specifieke	smaak,	
hebben	al	deze	drankjes	één	ding	gemeen:	
het	 alcoholpercentage	 van	 25%.	 Volgens	
kenners	 is	 een	 percentage	 van	 25%	 nodig	
om	de	nodige	smaak	er	aan	te	krijgen.

Maar	je	kunt	een	product	wel	met	het	no-
dige	 enthousiasme	 op	 de	 (Loonse)	 markt	
brengen:	alles	staat	of	valt	met	de	verkoop	
ervan.	Het	moet	gezegd	zijn	dat	de	verkoop	
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van	met	name	‘ùn	klutske’	goed	liep.	Voor-
al	rond	carnaval.	Maar	in	de	jaren	daarna	
liep	de	belangstelling	voor	dit	Loonse	bit-
tertje	bij	het	Loonse	publiek	steeds	terug	
en	 daarmee	 ook	 de	 verkoop	 ervan.	 Dat	
was	voor	 ‘St.	Janneke’,	het	 ‘Duinpieper-
tje’	 en	 het	 ‘Loons	 Kwartierke’,	 die	 vaak	
als	‘een	typisch	Loons	cadeautje’	werden	
verkocht,	 een	 enkeling	 nagelaten	 die	 er	
zelf	van	wil	genieten,	niet	veel	anders.

Zeg nooit: nooit…
Frits	 Kemper	 van	 Wijnhandel	 –	 Slijterij	
Loon	 op	 Zand	 die	 enkele	 maanden	 ge-
leden	 de	 laatste	 flessen	 heeft	 verkocht:		
“Deze	 drankjes	 hebben	 ieder	 hun	 eigen	
specifieke	 receptuur,	 die	 door	 de	 produ-
cent	 geheim	 wordt	 gehouden.	 Dat	 moet	
mijn	 inziens	ook	zo	blijven	om	de	smaak	
ervan	te	kunnen	blijven	garanderen	en	te	
voorkomen	dat	anderen	deze	zouden	gaan	
namaken.

Maar	de	verkoop	in	ons	dorp	van	deze	bit-
ters	liep	alleen	maar	terug	en	je	kunt	dan	
ook	begrijpen	dat	het	voor	een	producent	
niet	meer	lonend	is	deze	voor	een	relatief	
kleine	bestelling	nog	te	produceren.

Natuurlijk	 is	dat	 jammer,	want	hoe	mooi	
was	het	geweest	als	we	net	zo’n	succes-
vol	‘eigen	product’	met	bijvoorbeeld	‘de	
kluts’	hadden	gehad	zoals	Tilburg	dat	met	
‘Schrobbelèr’	heeft.	Maar	het	is	zoals	het	
is.	De	Loonse	kruidenbitters	zijn	‘passé’,	
alhoewel	je	nooit	weet	of	iets	wel	of	niet	
definitief	is…	dus	zeg	nooit:	nooit!”

Redactie: Tiny van Hooren
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THEEBUIKENLAND-VLAG 
WE KLEUREN THEEBUIKENLAND GEEL EN ROOD TIJDENS CARNAVAL! 

DOE MEE EN STEUN HET OPENBAAR CARNAVAL IN LOON OP ZAND. 

KOOP JE VLAG VOOR € 11,-  BIJ DE KIOSK  OF   ’T LOONS KWARTIER 

OF BEL/APP NAAR 06-52435621 EN HET WORDT THUISBEZORGD. 
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PubQuiz 22 maart

De dag na de aftrap van de lente is het 
weer tijd om te gaan quizzen! Het recept 
is simpel: 30 teams, een quizmaster die 
de kennis van de deelnemers test en een 
bar waar onbeperkt versnaperingen ge-
kocht kunnen worden! Dit in combinatie 
met muziek zorgt voor een ouderwets 
gezellige pubquiz!

Op	het	moment	 van	 schrijven	hebben	we	
nog	vijf	plekken	over,	dus	wees	er	snel	bij!	
Formeer	een	team	bestaande	uit	minimaal	
drie	en	maximaal	vijf	personen	en	meld	je	
aan	 via:	 pubquiz@live.nl	 of	 via	 de	 face-
book	pagina	‘Pubquiz	 in	de	Kuip,	Loon	op	
Zand’.	De	deuren	openen	om	20.00	uur	en	
de	quiz	begint	om	20.30	uur.	Tot	00.00	uur	
gaan	we	quizzen	en	daarna	kan	er	nog	tot	
02.00	uur	gefeest	worden!	

Deelname	kost	€	13,00	per	team	en	de	op-
brengsten	komen	geheel	ten	goede	aan	ons	
jongerencentrum	 De	 Kuip,	 inkomsten	 die	
hard	nodig	zijn	voor	ons	voortbestaan!	Het	
belooft	een	gezellige	avond	te	worden,	dus	
graag	tot	22	maart!

Tristan Maas

  Café – Cafétaria                    
 

  Kerkstraat 2 
  5175 BB   Loon op Zand 
   0416  362158 
 
   www.loonskwartier.com 
   info@loonskwartier.com              

                     

CARNAVAL MENU’S 
 

SCHNITZEL + FRIET + SLA 
 

3 STOKJES KIP OF VARKENS-SATE + FRIET + SLA 

        € 10,00 
 

 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen! 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen 
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,69% 
Lloyds Bank   1,70% 

20 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  2,25% 
ASR Hypotheken  2,30% 

30 jaar vast met NHG 
Centraal Beheer  2,47% 
Nationale Nederlanden  2,49% 

 
 
Mediair Financieel Adviesgroep BV 
Oranjeplein 12 
5175 BE LOON OP ZAND  
Tel: 0416-369000 
Email: info@mediair.nl 
 

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Loop gerust eens 
binnen aan het 

Oranjeplein 12. De 
koffie staat klaar!

Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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Ruim 900 pakken koffie voor Voedselbank Loon op Zand

Opbrengst Lionsactie Loon op Zand-Udenhout boven verwachting
Geen	 300,	 geen	 850,	
maar	het	hoge	aantal	
van	922	pakken	koffie	
heeft	de	inzamelings-
actie	 van	 Douwe	 Eg-
berts-waardepunten	
in	december	van	vorig	
jaar	opgeleverd.	Deze	

actie	was	georganiseerd	door	de	Lionsclub	
Loon	op	Zand-Udenhout.	 In	 Loon	op	Zand	
stonden	de	inzamelpunten	bij	de	Coop,	bij	
Venloene	 en	 ook	 korte	 tijd	 bij	 Residentie	
Molenwijck.

Met	 een	 verwachting	 van	 minimaal	 850	
pakken	 koffie,	 werden	 de	 waardepunten	
in	 januari	 door	 de	 Lionsclub	 overhandigd	
aan	de	Voedselbank	Loon	op	Zand.	Douwe	
Egberts	 heeft	 de	waarde	 van	 alle	 punten	
echter	 niet	 met	 de	 toegezegde	 15%	 ver-
meerderd,	 maar	 met	 20%.	 Dat	 bracht	 de	
eindstand	voor	Loon	op	Zand	op	922	pak-
ken	koffie.

Dini	 Elshout,	 coördinator	 bij	 de	 Voedsel-
bank,	gaf	in	januari	al	aan	met	het	resul-
taat	 van	 de	 actie	 zeer	 verrast	 en	 blij	 te	
zijn.	Zij	zei	toen	ook	dat	een	gedeelte	van	
de	 koffie	 zal	worden	 doorgegeven	 aan	 de	
Voedselbank	 Tilburg,	 waar	 Udenhout	 on-
der	valt.	Een	ander	gedeelte	gaat	naar	de	
Voedselbank	 in	 Waalwijk,	 waar	 ook	 veel	
mee	wordt	 samengewerkt.	 De	 hoofdmoot	
van	de	koffie	is	bestemd	voor	de	cliënten	in	
Loon	op	Zand	en	Kaatsheuvel.

Totaalopbrengst Nederland
De	 totaalopbrengst	 van	 de	 actie	 in	 heel	
Nederland	werd	op	Valentijnsdag	in	Rotter-
dam	 door	 Douwe	 Egberts	 bekendgemaakt	
en	 symbolisch	 overhandigd	 aan	 René	 Fro-
ger,	 ambassadeur	 van	 Voedselbanken	 Ne-
derland.	In	totaal	werden	in	heel	het	land	

63	 miljoen	 waardepunten	 ingezameld.	
Deze	werden	door	Douwe	Egberts	dus	met	
20%	 vermeerderd	 en	 dat	 leverde	 het	 re-
cordaantal	van	130.000	pakken	koffie	voor	
voedselbanken	in	Nederland	op,	meer	dan	
in	voorgaande	jaren.	Douwe	Egberts	maak-
te	bekend	ook	komend	jaar	weer	met	veel	
plezier	 aan	 de	 Lionsactie	 haar	 medewer-
king	te	geven.

Wim Luijendijk 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
* Yoga (kinderen & zwangeren, 
en activiteiten voor de 
allerkleinsten) 
 
* Coaching (kindercoaching & 
coaching voor ouders en HSP) 
 
* Massage (kinderen & zwangeren,  
ook cursussen babymassage) 
 
* Trainingen & cursussen (voor 
ouders/verzorgers en professionals) 
 

Neem een kijkje op: 
www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
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Bevlogen slijter neemt afscheid:

“Bewoners moeten meer betrokken zijn met ons dorp”

 °Frits Kemper: een betrokken ondernemer!  
 (Foto: RdT)

Zoals bekend neemt Frits Kemper, ei-
genaar van Wijnhandel Slijterij Loon 
op Zand, gedwongen door ziekte, bin-
nenkort afscheid als slijter en moet hij 
hoogstwaarschijnlijk zijn winkel helaas 
sluiten.
Rond	de	Toren	 had	 een	 gesprek	met	 hem	
waarin	hij	terugkijkt	op	vier	jaar	Wijnhan-
del-slijterij	Loon	op	Zand	en	de	retailsitu-
atie	(koopgedrag)	in	ons	dorp.

Hoe heb je de afgelopen vier jaar   
ervaren?
“Het	was	niet	makkelijk	in	het	begin.	Ruim	
32	 jaar	 Siem	 de	 Ridder	 is	 niet	 makkelijk	
te	vervangen	en	daarnaast	heb	ik	ook	een		
andere	filosofie	betreffende	de	winkel.	 Ik	
heb	 bewust	 ingestoken	 op	meer	 vakman-
schap,	 advies,	 beleving	 en	 exclusievere	

producten	 omdat	 we	 tegenwoordig	 zien	
dat	de	grote	formules	ten	onder	gaan	aan	
middelmaat	en	er	altijd	ruimte	is	voor	be-
leving	 en	 vakmanschap.	 Mijn	 missie	 was	
altijd	‘de	klant	bijzonder	maken’.	Ik	denk	
dat	ik	daar	redelijk	goed	in	geslaagd	ben,	
gezien	ook	de	reacties	die	ik	krijg.

Het	contact	met	de	klant	heb	ik	altijd	als	
leukste	ervaren,	vooral	ook	als	ik	er	in	ge-
slaagd	was	om	aan	hun	specifieke	wensen	
gehoor	te	geven.	Ik	kreeg	altijd	kippenvel	
als	er	weer	iemand	de	winkel	in	kwam	met	
de	mededeling	dat	de	wijn	die	wij	geadvi-
seerd	hadden	top	was	geweest.	Dan	weet	
je	weer	waarom	je	het	doet.”
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Toch gaat je winkel waarschijnlijk   
sluiten
“Klopt.	 Door	 een	 samenloop	 van	 omstan-
digheden	 had	 ik	 niet	 de	mogelijkheid	 om	
de	 winkel	 te	 verkopen,	 ondanks	 het	 feit	
dat	 ik	 wel	 geïnteresseerden	 had	 en	 nog	
steeds	heb.	Op	het	moment	van	dit	inter-
view	 ben	 ik	 nog	 in	 gesprek	 met	 iemand,	
maar	 de	 tijd	 dringt.	 Hoogstwaarschijnlijk	
ben	 ik	 genoodzaakt	 om	 toch	 de	 deuren	
dicht	te	doen.	Vanaf	begin	maart	zullen	wij	
dan	starten	met	uitverkoop.”

Hoe kijk je aan tegen het koopklimaat 
in ons dorp?
“Wat	 ik	 ontzettend	 jammer	 vind,	 is	 dat	
meer	en	meer	mensen	hun	boodschappen	
niet	meer	in	ons	dorp	doen.	Dat	heeft	ener-
zijds	 te	 maken	 met	 internetverkopen	 en	
anderzijds	met	gemak.

Om	op	de	eerste	terug	te	komen:	dit	is	niet	
meer	 weg	 te	 denken	 tegenwoordig.	 Daar	
spelen	twee	factoren	een	rol:	prijs	en	ge-
mak.	Ten	aanzien	van	prijs	denkt	men	vaak	
dat	internet	goedkoper	is	en	dat	is	regelma-
tig	ook	zo,	maar	anderzijds	realiseert	men	
zich	vaak	niet	dat	het	aanbod	op	internet,	
zeker	als	het	mijn	vakgebied	betreft,	lang	
niet	altijd	goedkoper	is.
Vaak	heb	je	bij	aanbod	van	wijn	te	maken	
met	 restpartijen,	oude	 jaargangen	en	ge-
fingeerde	adviesprijzen,	waardoor	de	aan-
geboden	prijs	aantrekkelijk	lijkt	maar	het	
in	 feite	 niet	 is.	 Het	 gemak	 van	 het	 thuis	
laten	bezorgen	komt	hier	dan	ook	nog	eens	
bij	kijken.	Je	mist	dan	natuurlijk	de	bele-
ving	en	het	advies.

Verder	 bedoel	 ik	 ten	 aanzien	 van	 gemak,	
dat	 mensen	 graag	 alles	 op	 één	 plek	 wil-
len	 kopen	 en	 niet	 het	 risico	willen	 lopen	
om	ergens	naast	te	grijpen.	Dat	heeft	met	
name	betrekking	op	ons	dorp	met	maar	één	
supermarkt.	Dus	gaat	men	liever	naar	een	
plaats	 waar	 meerdere	 supermarkten	 zijn	

en	nemen	voor	het	gemak	de	andere	bood-
schappen	ook	mee,	wat	op	zich	te	begrij-
pen	is.	Je	komt	dan	wel	in	een	neerwaartse	
spiraal	 terecht:	 doordat	 er	 minder	 bood-
schappen	gedaan	wordt,	wordt	het	aanbod	
schraler	etc.
Wat	 ik	het	meest	storende	vind,	 is	dat	er	
dan	 geklaagd	wordt	 dat	 er	 weer	 voorzie-
ningen	 in	 het	 dorp	 verdwijnen,	 terwijl	
men	er	zelf	voor	een	groot	gedeelte	debet	
aan	is.	De	leefbaarheid	van	het	dorp	komt	
daarbij	 dan	 in	 het	 geding.	Natuurlijk	 zijn	
er	 uitzonderingen	 en	 heb	 ik	 inmiddels	 te	
maken	met	klanten	die	 trouw	zijn	aan	 je	
winkel	en	die	je	het	gunnen,	maar	daar	heb	
ik	dan	ook	hard	aan	gewerkt.”

Wat zou je dan ook aan de inwoners 
van het dorp willen meegeven?
“Koop	 lokaal	en	 steun	de	 lokale	onderne-
mer.	 Doorbreek	 de	 neerwaartse	 spiraal	
door	 zoveel	 mogelijk	 hier	 te	 winkelen.	
Je	zult	dan	zien	dat	het	aanbod	ook	weer	
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groter	wordt.	Ook	hoop	ik	dat	de	inwoners	
meer	 betrokken	 raken	 bij	 ons	 dorp	 door	
zich	 veel	 meer	 in	 te	 spannen	 bij	 diverse	
verenigingen	en	deel	te	nemen	aan	activi-
teiten.	De	leefbaarheid	van	ons	dorp	wordt	
dan	ook	weer	groter.

Ook	onze	gemeente	trekt	zich	het	onderne-
mersklimaat	aan.	Momenteel	wordt	er	een	
zogenaamd	 ‘koopstromenonderzoek’	 ge-
houden	waarbij	ikzelf	ook	min	of	meer	be-
trokken	ben	om	te	zien	waar	Loon	op	Zand	
winkelt	 en	 waarom.	 Als	 gevolg	 daarvan	
moet	er	een	plan	komen	om	het	aantrek-
kelijker	te	maken	voor	de	inwoners	om	hun	
boodschappen	in	het	dorp	te	blijven	doen.	
Maar	op	de	uitkomsten	hoeven	we	niet	te	
wachten:	we	kunnen	er	met	zijn	allen	nu	al	
wat	aan	doen	door	vanaf	nu	zoveel	moge-
lijk	lokaal	te	winkelen.”

Aldus	deze	bijzonder	gemotiveerde	Loonse	
ondernemer,	die	wij	willen	bedanken	voor	
zijn	openhartige	medewerking	aan	dit	ar-
tikel.

Redactie Rond de Toren	

Frank Verhoof
Gagarinstraat 26   5175VE Loon op Zand
06-26781499   fvhinstallaties@ziggo.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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“Er is hier tijd en aandacht  
voor elkaar”

Sinds	anderhalf	jaar	werkt	Maaike	van	Vugt	
bij	 Residentie	 Molenwijck.	 Ze	 heeft	 een	
bijzondere	 carrièreswitch	 gemaakt,	 waar	
ze	 nog	 steeds	 helemaal	 achter	 staat.	 Op	
12	maart	 vindt	 er	 een	banenmarkt	 plaats	
en	ze	nodigt	iedereen	uit	die	wil	werken	in	
een	levendige,	vriendelijke	omgeving.

“Jarenlang	heb	 ik	 in	een	winkel	 gewerkt,	
maar	ik	wist	altijd	al	dat	ik	veel	liever	met	
senioren	zou	werken.	Toen	ik	definitief	had	
besloten	om	mijn	gevoel	te	volgen,	was	Re-
sidentie	Molenwijck	de	eerste	die	ik	belde.	
Dat	is	een	van	de	beste	keuzes	die	ik	ooit	
heb	gemaakt!

ontstaat	 er	 vanzelf	 een	 bijzondere	 band	
met	de	bewoner.	Er	is	tijd	en	aandacht	voor	
elkaar.	Dat	voelde	 ik	meteen	 toen	 ik	hier	
voor	het	eerst	kwam	voor	mijn	sollicitatie	
en	dat	gevoel	is	niet	meer	weg	gegaan.

De	sfeer	is	moeilijk	te	omschrijven	als	je	er	
nooit	 bent	 geweest.	 In	Molenwijck	woont	
iedereen	 volledig	 zelfstandig,	 maar	 er	
heerst	een	gemeenschapszin	die	zeldzaam	
is.	Bewoners,	collega’s,	directeur	en	gasten	
begroeten	 elkaar	 en	 tonen	 interesse.	 Ie-
dereen	voelt	zich	hier	thuis	en	vertrouwd.	
De	mensen	die	hier	wonen	en	werken	zijn	
allemaal	 verschillend	 en	 daarom	 is	 elke	
dag	weer	anders.	Ik	geniet	van	die	uiteen-
lopende	verhalen.

Inmiddels	 ben	 ik	 ook	 begonnen	 als	 gast-
vrouw	bij	de	receptie.	Dat	zijn	weer	hele	
andere	 werkzaamheden	 en	 er	 komt	 veel	
nieuwe	informatie	op	me	af,	maar	ik	 leer	
ontzettend	graag	bij.	Het	is	waardevol	dat	
er	serieus	naar	mijn	ambities	wordt	geluis-
terd.	Dat	ik	verder	wil	groeien	weet	ik	ze-
ker,	maar	in	welke	vorm	dat	zal	zijn	weet	
ik	nog	niet.	Ik	ga	eerst	mijn	energie	steken	
in	deze	nieuwe	uitdaging!”

Van harte welkom!
Ben	 jij	 ook	 benieuwd	 hoe	 jij	 jouw	 kwali-
teiten	 kan	 inzetten	 bij	 Residentie	 Molen-
wijck?	Op 12 maart van 14.00 tot 16.30 
uur	 vindt	 de	 banenmarkt	 plaats.	 Er	 zijn	
verschillende	mogelijkheden	voor	functies	
binnen	de	zorg	en	dienstverlening.
Meer	informatie	vind	je	op	molenwijccom/
werken-bij.	Je	bent	van	harte	welkom!	□

Ik	 ben	 begonnen	 bij	 de	 huishoudelijke	
dienst.	 Hoewel	 dat	 natuurlijk	 erg	 prak-
tisch	werk	 is,	 draait	 het	 hier	 ook	 om	het	
persoonlijke	contact.	Doordat	je	regelma-
tig	bij	mensen	thuis	komt,	weet	je	wat	er	
speelt	en	ga	je	in	gesprek.	Op	die	manier	 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Kerkberichten van 2 tot en met   
22 maart

Zondag 3 maart 9.30 uur:	8e	zondag	door	
het	 jaar,	 herenkoor,	 carnaval	m.m.v.	 hof-
kapel	 NooitGedagt,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx.	 Overleden	 ouders	 van	 Wanrooij–
Lensvelt,	 Annie	 Verschuren–Pijnenburg,	
Jeanne	Janssen,	Jan	den	Otter	b.g.v.	ver-
jaardag.

Dinsdag 5 maart 10.15 uur:	
Kapel	Venloene.	Pierre	Standaert.

Woensdag 6 maart 19.00 uur:	 Aswoens-
dag,	samenzang,	celebrant	pastor	Groos.

Zondag 10 maart 9.30 uur:	1e	zondag	van	
de	veertigdagentijd,	dameskoor,	celebrant	
pastor	 Groos,	 diaken	Alexis	 Szejnoga.	 Ter	
nagedachtenis	 aan	 Koos	 en	 Riet	 v.d.	 Ven–
Schellen,	ter	nagedachtenis	aan	Theo	Reu-
len.

Dinsdag 12 maart 10.15 uur:	 Kapel	Ven-
loene.	Ter	nagedachtenis	aan	Koos	en	Riet	
v.d.	Ven–Schellen.

Zondag 17 maart 9.30 uur:	2e	zondag	van	
de	 veertigdagentijd,	 herenkoor,	 celebrant	
pastor	Groos.	Jos	Biemans,	jaargetijde	Cor	
Mol.

Wij namen afscheid van:

Anny van Esch - Timmermans

Geboren	13	april	1934	te	Tilburg.
Overleden	6	februari	2019	te	Loon	op	Zand.

Dat Anny mag rusten in vrede!

Doopvoorbereiding
Beste	ouders	van	kinderen	die	worden	ge-
doopt,	aanstaande	ouders;

Hierbij	 nodigen	 wij	 u	 uit	 om	 deel	 te	 ne-
men	 aan	 de	 doopvoorbereidingen	 in	 onze	
parochie.	De	komende	twee	bijeenkomsten	
ter	voorbereiding,	steeds	van	20.00	uur	tot	
21.30	uur	zijn	op	de	pastorie,	Oranjeplein	
1,	Loon	op	Zand,	tel:	361215.	De	volgende	
twee	 data	 hebben	 wij	 ingepland:	 woens-
dagavond	 3	 april	 2019	 en	woensdagavond	
17	 april	 2019.	 Tijdens	 deze	 avonden	 zal	
er	 voldoende	 tijd	 zijn	om	elkaar	 te	 leren	
kennen,	 ook	 op	 informele	 wijze.	 De	 da-
tum	waarop	de	doop	zal	plaatsvinden	kan	
vooraf	of	tijdens	deze	avonden	in	overleg	
met	u	worden	bepaald.	Dopen	vinden	in	de	
regel	plaats	op	de	zondag.	Voor	de	kerke-
lijke	 dienstverlening,	 die	 verband	 houdt	
met	de	voorbereiding	op	de	doop	en	voor	
de	 doop	 als	 zodanig,	 wordt	 een	 vergoe-
ding	 gevraagd	 van	 €	 65,00.	 De	 doopkaars	
is	 daarbij	 inbegrepen.	Mocht	 u	 echter	 bij	
een	eerdere	doop,	deze	doopvoorbereiding	
al	gevolgd	hebben,	dan	hoeft	u	niet	meer	
deel	te	nemen	aan	deze	voorbereiding.

Stille Omgang Mirakel van Amsterdam
Dit	jaar	in	de	avond	van	zaterdag	16	op	17	
maart	2019.	Met	als	thema:	Vreugde	is	het	
onmiskenbare	 teken	 van	 God.	Aanmelden	
en	 betalen	 tot	 8	maart	 a.s.	 bij	 Inge	Mols	
secretariaat	 H.	Willibrord,	 Loon	 op	 Zand.	
Kosten:	 €	20,-	per	persoon.	a.u.b.	 gepast	
geld	in	gesloten	envelop	met	naam	en	te-
lefoonnummer	 op	 de	 buitenkant	 van	 de	
envelop.	Vertrek:	zaterdagavond	17.35	uur	
vanaf	bushalte	langs	de	N261	Loon	op	Zand	
of	 17.45	 uur	 vanaf	 St.	 Janskerk,	 Hoofd-
straat	te	Kaatsheuvel.

Programma:
Let	op:	geen	koffie/thee	in	Lutherse	kerk.	
Zelf	 versnapering	 meenemen	 voor	 in	 de	
bus.	Plechtig	Lof	in	Edith	Stein	parochie	te	
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Vught,	H.	Hartkerk,	Loefplein	1	om	19.00	
uur.	 H.	 Mis	 in	 Amsterdam	 Onze-Lieve-
Vrouwekerk,	 Keizersgracht	 om	 21.30	 uur.	
Aansluitend	Stille	Omgang	en	om	0.00	uur	
terug	naar	huis.	Vanuit	het	bestuur	in	Am-
sterdam	wordt	zo	de	gelegenheid	gegeven	
dat	de	mensen	die	van	ver	komen	makkelij-
ker	kunnen	aansluiten	i.v.m.	gunstige	aan-
vangs-	en	vertrektijden.
Zustergezelschap	 Waalwijk	 en	 omstreken	
gaat	voortaan	samen	met	Zustergezelschap	
Tilburg	op	bedevaart	naar	Het	Mirakel	van	
Amsterdam.	Wij	wensen	u	van	harte	wel-
kom	en	een	devote	stille	omgang.	

Vastenactie 2019:  
Schoon water verandert alles
De	Vastenactie	vindt	jaarlijks	plaats	in	de	
weken	tussen	carnaval	en	Pasen.	Tijdens	de	
campagne	 worden	 fondsen	 geworven	 om	
kleinschalige	 projecten	 in	 ontwikkelings-
landen	 te	 steunen.	 In	 die	 periode	 zetten	
in	heel	Nederland	meer	dan	duizend	paro-
chiële	werkgroepen	en	nog	eens	duizenden	
vrijwilligers	 zich	 in	 voor	 deze	 campagne.	
‘Water’	is	in	2019	het	centrale	thema	van	
de	 Vastenactie.	 Even	 je	 handen	 wassen,	
een	 glas	 water	 pakken,	 de	 wc	 doortrek-
ken	of	thee	zetten:	we	staan	er	in	Neder-
land	nauwelijks	bij	stil	wat	een	luxe	het	is	
dat	we	kranen	 in	huis	hebben	waar	altijd	
schoon	water	uit	komt.	In	grote	delen	van	
de	wereld	is	water	ver	weg	en	vaak	ook	on-
veilig.	 Paus	 Franciscus	 noemt	 de	 toegang	
tot	 veilig	drinkwater	 in	de	encycliek	Lau-
dato	Si’:	“een	wezenlijk,	fundamenteel	en	
universeel	 recht	 van	 de	mens,	 omdat	 dit	
het	 overleven	 van	 de	mensen	 bepaalt	 en	
daarom	een	voorwaarde	voor	het	uitoefe-
nen	 van	 de	 andere	 rechten	 van	 de	 mens	
is.”

Vastenactie	 steunt	 diverse	 projecten	 die	
schoon	water	 dichtbij	mensen	 brengt.	 En	
daarmee	 worden	 levens	 blijvend	 veran-
derd.	Zo	zorgde	Vastenactie	er	in	2018	voor	
dat	 ruim	 14.000	 mensen	 toegang	 kregen	

tot	 schoon	 drinkwater.	 In	 Tilburg	 werden	
de	 vijf	waterprojecten	 gepresenteerd	 die	
in	de	campagne	in	2019	in	de	schijnwerpers	
worden	gezet.	Zo	wil	Vastenactie	in	Niger	
een	waterput	slaan	in	het	dorp	Baboursaye	
en	 speciale	 watercomités	 oprichten	 die	
de	waterbron	gaan	beheren.	Een	van	hun	
taken	 is	 het	 handhaven	 van	 de	 hygiëne	
rondom	de	put.	Een	ander	voorbeeld	is	Kivu	
(Congo).	 Daar	 wil	 Vastenactie	 helpen	 het	
waterbeheer	en	de	(kennis	van)	hygiëne	te	
verbeteren.	Er	worden	watercomités	opge-
richt	waar	speciale	aandacht	is	voor	parti-
cipatie	van	vrouwen.

Indonesie en Nicaragua
Door	de	afgelegen	ligging	hebben	de	mees-
te	dorpen	in	het	berggebied	van	Flores	 in	
Indonesië	 geen	 toegang	 tot	 schoon	 drink-
water.	 Vastenactie	 legt	 watervoorzienin-
gen	aan	en	bouwt	toiletten.	En	in	Jocote	in	
Nicaragua	zijn	de	inwoners	aangewezen	op	
het	vervuilde	water	van	de	rivier.	Dat	leidt	
tot	infecties	met	parasieten	en	ziektes	als	
diarree.	Een	waterput	en	elektrische	pomp	
-	die	werkt	op	zonnepanelen!	-	gaan	zorgen	
voor	veilig	drinkwater	in	het	dorp.

Sierre Leone
Een	 laatste	voorbeeld	 is	de	 realisatie	van	
een	 duurzame	 watervoorziening	 in	 het	
Kambia	 District	 in	 Sierra	 Leone.	 Vervuild	
water	 zorgt	 voor	 veel	 ziektes	 onder	 de	
bevolking.	Dit	project	zorgt	ervoor	dat	de	
drie	dorpen	een	waterpomp	krijgen	en	wa-
tercomité’s.	□

Verloren
Onlangs	heb	ik	enkele	sleutels	verloren.	
Er	 hangt	 een	 rood	 hartje	 aan	 met	 de	
naam	Corry	erop	en	een	lichtje.	Vermoe-
delijk	 verloren	 in	 het	 centrum	 van	 ons	
dorp.	Graag	terugbezorgen	bij	de	recep-
tie	van	Venloene.

Bij	voorbaat	hartelijk	dank.
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Repaircafé zoekt vrijwilligers

Elke	 maand	 wordt	 in	 De	 Wetering	 een	
Repaircafé-avond	 georganiseerd.	 Dorpsge-
noten	weten	ons	al	 regelmatig	 te	vinden.	
Afgelopen	 jaar	 hebben	 we	 al	 98	 mensen	
kunnen	 helpen	met	 de	 reparatie	 van	 hun	
spulletjes.	 Hoewel	 het	 niet	 altijd	 lukt,	
hebben	we	 stofzuigers,	 strijkbouten,	fiet-
sen,	 heggenscharen,	 koffiezetapparaten	
enz.	kunnen	 repareren.	Ook	zijn	er	broe-
ken	korter	gemaakt	en	ritsen	gerepareerd.	

Om	dit	te	kunnen	doen	hebben	we	de	be-
schikking	over	een	gezellig	stel	actievelin-
gen.	Maar	we	zijn	op	zoek	naar	enthousi-
aste	vrijwilligers	die	handig	zijn	of	willen	
worden.	Heb	je	interesse?	Neem	dan	con-
tact	op	met:

Ton Visschers: 06-34457636
Bert Lonterman: 06-53116861
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Werken bij  
Residentie Molenwijck: 

uitdagend anders

Wil je meer weten? Kom langs en
proef de unieke, warme sfeer

én iets lekkers uit eigen keuken.
www.molenwijck.com/werken-bij

Open middag 
Dinsdag 12 maart
14.00 - 16.30 uur
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Lang geleden...	Deze	 foto	 kreeg	de	 redactie	 via	Hetty	Uijtdewilligen-van	Hest	 en	 is	
genomen	tijdens	het	jaarlijkse	carnaval	in	‛de	Hoorn’	in	19...?	Op	de	foto	ziet	u	als	vierde	
van	links	Cees	Meyer	(Prins)	en	rechts	enkele	paters	(o.a.	Kees	Hamers).
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DAMES EN HERENKAPSALON

Gerlachusstraat 77    PRIJZEN:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 13,10
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 14,20
Geopend: dinsdag t/m zaterdag  Knippen dames / heren € 16,60
Vrijdag koopavond    Wassen, knippen en drogen € 23,50

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 13,75
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 14,90
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 17,25
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 24,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 14,00
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 15,25
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 17,75
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 25,25
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 14,85
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,00
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 18,75
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 26,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77 Prijzen:
Loon op Zand Kinderen tot 12 jaar € 14,85
Tel. (0416) – 362349 Kinderen vanaf 12 jaar € 16,00
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 18,75
Vrijdag koopavond Wassen, knippen en drogen € 26,50

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gagarinstraat 38
5175 VE Loon op Zand
06-22227216
www.voetenzorgloonopzand.nl

Beate Muskens
medisch pedicure
voetverzorging diabetici 
voetverzorging reuma
behandeling wratten
spa pedicure
massage

*lid van Provoet
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“Altijd in de buurt!”

CDA over het beheren   
van het waterpeil

Op	20	maart	2019	zijn	de	verkiezingen	voor	
de	Provinciale	Staten	en	het	Waterschap.	U	
kunt	uw	stem	uitbrengen	op	de	lokale	kan-
didaten	van	het	CDA.	Voor	het	Waterschap	
Brabantse	Delta	kan	Gert-Jan	van	den	Dries	
met	uw	steun	uw	lokale	vertegenwoordiger	
worden.

Schoon	(drink)water,	droge	voeten	houden	
en	ook	het	tegengaan	van	verdroging	raakt	
inwoners	en	ondernemers	direct.	Wat	kunt	
u	van	het	CDA	verwachten?	In	deze	column	
leest	u	over	het	beheersen	van	het	water-
peil.

Het CDA staat voor voldoende water
Het	Waterschap	zet	zich	in	om	de	verschil-
len	 van	 teveel	 én	 te	 weinig	 water	 op	 te	
vangen	om	schade	of	overlast	door	droogte	
te	voorkomen	of	te	beperken.	Samenwer-
ken	met	de	agrarische	sector,	sportvisserij,	
terreinbeheerders	 en	 het	 bedrijfsleven	 is	
daarbij	belangrijk.

Voor	een	duurzaam	watersysteem	zijn	goed	
onderhouden	watergangen	belangrijk.	Het	
CDA	 wil	 de	 biodiversiteit	 vergroten	 door	
ecologisch	groenbeheer.	Het	 	 ziet	er	aan-
trekkelijker	 uit	 en	 zorgt	 dat	 de	 natuur	
weerbaarder	wordt	tegen	klimaatverande-
ring.

Het CDA staat voor duurzaamheid
De	energietransitie	vraagt	om	energiewin-
ning	 bij	 zuivering	 van	 afvalwater	 en	 ge-
bruik	 van	 effluent	 (gezuiverd	 afvalwater)	
voor	 landbouw,	 natuur	 of	 bedrijven.	 Zo	
pompt	 de	 Efteling	 jaarlijks	 zo’n	 400	mil-
joen	liter	effluent	uit	de	waterzuivering	in	
Kaatsheuvel	 in	 het	watersysteem	 van	 het	
park.	Door	het	hergebruik	hoeft	de	Efteling	
geen	 grondwater	 meer	 te	 gebruiken.	 Dat	
voorkomt	verdere	verdroging!

Meer informatie?
Wat	 kan	 het	 CDA	 voor	 u	 betekenen?	 Kijk	
op	 onze	 websites	www.cdabrabant.nl	 en	
www.cda.nl/brabants-delta	 of	 lees	 onze	
columns.	 Op	 15	 maart	 nodigen	 wij	 u	 uit	
voor	een	bezoek	aan	de	snelfietsroute	van	
Tilburg	naar	Waalwijk.	Mail	 ons	via	 info@
cdaloonopzand.nl.	Ook	voor	uw	vragen.
Het	CDA	maakt	het	verschil.	Wilt	u	dat	ook?	
Stem	 dan	 op	 onze	 kandida-
ten.

Gert-Jan van den Dries,   
CDA-kandidaat nr. 7 voor het  
waterschap Brabantse Delta
Marcel Deryckere,  
CDA-kandidaat nr. 5 voor de 
Provinciale Staten

 °Marcel Deryckere (rechts) en Gert-Jan van den 
Dries (links). (Eigen foto)
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Wij zijn op zoek naar u!
Na	 een	 fantastische	 start	 in	 september	
2018	zijn	er	nu	al	7	Toppers	werkzaam	bij	
Stichting	Op	en	Top	Dagbesteding.	Wellicht	
heeft	u	ons	al	wel	zien	lopen	op	weg	naar	
de	ene	of	andere	werkplek	in	Loon	op	Zand.

Vanwege	 de	 groei	 van	 het	 aantal	Toppers	
en	dus	ook	van	onze	werkzaamheden,	zijn	
we	op	zoek	naar	mensen	die	het	leuk	vin-
den	om	ons	te	ondersteunen	in	de	vorm	van	
vrijwilligerswerk.	 In	 de	 praktijk	 komt	 het	
er	nu	op	neer	dat	we	vrijwilligers	zoeken	
die	het	 leuk	vinden	om	ons	te	ondersteu-
nen	bij	het	vervoer	van	onze	Toppers.

Onze	Toppers	zijn	mensen	met	een	beper-
king,	op	dit	moment	vooral	nog	jonge	men-

sen	(17-25	jaar).	Zij	komen	bij	ons	in	Loon	
op	 Zand	 werken,	 zowel	 bij	 onze	 locatie	
waar	wij	gevestigd	zijn:	Venloene,	als	bij	
andere	werkplekken	 in	 het	 dorp.	 De	Top-
pers	 wonen	 thuis	 of	 in	 een	 woonvoorzie-
ning	 in	 bijvoorbeeld	Waalwijk,	 Udenhout,	
Tilburg,	etc.

Zowel	in	de	ochtend	als	in	de	middag	zou-
den	 wij	 een	 beroep	 willen	 doen	 op	 een	
uurtje	van	uw	tijd.	 In	de	ochtend	starten	
wij	 graag	met	 onze	 Toppers	 om	 9.00	 uur	
bij	 Venloene	 en	 vanaf	 16.00	 uur	 worden	
de	Toppers	weer	vanaf	Venloene	naar	huis	
gebracht.	Wij	stellen	er	graag	een	kilome-
tervergoeding	 tegenover	en	uiteraard	een	
lekkere	kop	koffie	of	thee.

Heeft	 u	 zin	 om	 een	 steentje	 aan	 onze	
Stichting	 bij	 te	 dragen,	 dan	 komen	 wij	
graag	in	contact	met	u!	U	kunt	ons	mailen: 
info@op-en-top-dagbesteding.nl	of	bellen	
voor	een	afspraak.	Wij	kunnen	u	dan	meer	
vertellen	 over	 onze	 stichting,	 onze	werk-
zaamheden	en	onze	Toppers.	

Wij	horen	graag	van	u!

Dianne Goutziers (06-18821469)
Ceciel van Hoof (06-18821404)

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)
Van Oktober t/m Maart
‘s Maandags gesloten
(behalve feestdagen)

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

16:00 - 23:00 uur
15:00 - 02:00 uur
15:00 - 23:00 uur
 

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

Van Oktober t/m Maart
‘s Maandags gesloten
(behalve feestdagen)

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

16:00 - 23:00 uur
15:00 - 03:00 uur
15:00 - 01:00 uur
 

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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Zadkine aan zee
Wie	 kent	 hem	 niet,	 die	 bronzen	 figuur	 in	
Rotterdam	met	dat	gat	in	zijn	lijf?	De	‘Ver-
woeste	stad’,	zoals	het	beeld	heet,	is	een	
indrukwekkend	 monument	 voor	 slachtof-
fers	 van	 de	 Tweede	 Wereldoorlog.	 Het	
beeld	is	zo	beroemd	dat	velen	de	naam	van	
de	maker	kennen:	Zadkine.

Wie	Ossip	Zadkine	was	en	wat	hij	nog	meer	
heeft	gemaakt	beleefden	de	leden	van	de	
Kunstkring	op	13	februari	in	Museum	Beel-
den	aan	Zee.	De	rondleider	nam	de	deel-
nemers	mee	in	het	leven	en	het	werk	van	
de	 kunstenaar.	De	 gids	 liet	 zien	 hoe	Zad-
kine’s	stijl	zich	ontwikkelde	met	inspiraties	
die	 hij	 haalde	 uit	 de	Griekse	mythologie,	
de	muziek	en	de	natuur.	In	de	beelden	za-
gen	de	deelnemers	invloeden	van	de	twee	
wereldoorlogen	 die	 de	 kunstenaar	 mee-

maakte.	 Zadkine	 had	 het	 vermogen	 om	
steeds	met	nieuwe	vormen	te	reageren	op	
de	veranderende	wereld	en	het	vermogen	
zijn	beelden	menselijke	eigenschappen	uit	
te	laten	drukken:	van	kracht	tot	intimiteit	
en	van	expressie	tot	sereniteit.

Lunchen bij de Rooi Pannen
De	activiteitencommissie	heeft	op	woens-
dag	20	maart	weer	een	lunch	kunnen	reser-
veren	bij	De	Rooi	Pannen.	Er	kunnen	maxi-
maal	30	personen	deelnemen.
De	 kosten	 bedragen	 €	 12.00	 p.p.	 Drank-
jes	 zijn	 voor	 eigen	 rekening.	 Deelnemers	
worden	 om	 11.50	 uur	 in	 het	 restaurant	
verwacht.	Vervoer	graag	zelf	 regelen.	Tot	
17	maart	kunt	u	zich	voor	deelname	aan-
melden.	Wilt	u	daarvoor	de	opgavestook	op	
de	 volgende	 pagina	 invullen	 en	 deze	met	
door	u	te	betalen	bedrag	inleveren	bij	An-
nie	Navarro	Aldrinstraat	16,	Rosalie	Clijsen	
Tuinstraat	24,	Nel	Molenschot,	Van	Immer-
seelstraat	12	of	brievenbus	3	in	Venloene?	
Let	wel:	Vol	is	vol!

Mededelingen Commissie Zorg
•	Voor	algemene	vragen	belt	u	de	coördi-
nator	Guus	van	Es	tel:	363212.

•	Als	u	bij	ziekte	prijs	stelt	op	bezoek	van	
SeniorenVereniging	 Loon	 op	 Zand,	 thuis	
of	in	het	ziekenhuis,	kunt	u	contact	op-
nemen	met	Ans	Pollaert,	tel:	361862.
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•	Als	u	bij	een	huwelijksjubileum,	andere	
heugelijke	gebeurtenis	of	een	overlijden	
prijs	 stelt	 op	 belangstelling	 vanuit	 de	
SeniorenVereniging,	 verzoeken	wij	u	uw	
correspondentie	daarover	te	sturen	naar	
Ineke	 Leijtens,	 Hertog	 van	 Brabantweg	
64,	5175	EC		Loon	op	Zand.

•	Voor	 de	 belastingservice	 kunt	 u	 Steffan	
Teunissen	bellen,	tel:	361315.

Agenda
•	Woensdag	 27	 februari:	 De	 middagwan-
deling	van	27	februari	gaat	naar	De	Drie	
Linden	 in	 Giersbergen.	 We	 vertrekken	
om	13.00	uur	op	de	fiets	vanaf	De	Wete-
ring	naar	De	Rustende	Jager.	Vanaf	daar	
wandelen	we	door	het	bosgebied	naar	De	
Drie	Linden	en	weer	terug.

•	Woensdag	 27	 februari:	 Sjoelcompetitie. 
Aanvang	14.00	uur.

•	Woensdag	 6	 maart:	 Dagwandeling	 langs	
Bredase	 Landgoederen,	 17	 km.	 Wilt	 u	
deelnemen:	meld	u	zich	dan	zo	spoedig	
mogelijk	 aan	 via	 de	 website	 van	 onze	
vereniging.

•	Donderdag	 7	 maart:	 Rik-	 en	 jokercon-
cours.	Aanvang	13.45	uur.

Activiteiten in de week van   
11 tot en met 15 maart
Omdat in verband met carnaval de vol-
gende editie van de Ons pas op 15 maart 
bij de leden wordt bezorgd graag uw aan-
dacht voor de activiteiten die in de week 
van 11 t/m 15 maart plaatsvinden.
•	Maandag	 11	 maart:	 Fotogroep	 van	
14.00	 tot	 16.00	 uur	 in	 Gerlachushof	 3.	
Maandag	 11	 maart:	 Prijsuitreiking	 van	
het	 rik-	 en	 jokerconcours	 met	 aanslui-
tend	bingo.	Aanvang	14.00	uur.	Met	dank	
aan	de	fotogroep	voor	hun	medewerking!

•	Dinsdag	 12	 maart:	 Leeskring	 3,	 bespro-
ken	wordt	het	boek	‛De	acht	bergen’	van	
auteur	Paola	Cognetti.

•	Dinsdag	 12	 maart:	 Senioren	 Computer-
café	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerla-
chushof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Dinsdag	 12	 maart:	 De	 Seniorenfilmclub	
draait	 voor	 u	 de	 realistische	 en	 span-
nende	film	‛Festen’	in	de	theaterzaal	van	
Venloene.	Aanvang	19.30	uur.

•	Woensdag	 13	 maart:	 Nordic	 Walking.	
Vertrek	om	13.30	uur	vanaf	het	fietspad	
aan	 het	 begin	 van	 de	Waalwijkse	 Baan.	
Donderdag	 14	 maart:	 Rik-	 en	 jokercon-
cours.	Aanvang	13.45	uur.

•	Donderdag	 14	 maart:	 Line-dance van	
13.00	tot	14.00	uur	voor	beginners	en	van	
14.00	 tot	 15.00	 en	 15.00	 tot	 16.00	 uur	
voor	gevorderden.

De heer en/of mevrouw: _________________________________________

Adres: ________________________________________________________

Telefoon: ___________________________

neemt/nemen deel aan de lunch bij De Rooi Pannen op woensdag 20 maart a.s.

Inleveren met het verschuldigde bedrag bij Annie Navarro, Aldrinstraat 16, Rosalie Clijsen, 
Tuinstraat 24, Nel Molenschot, Van Immerseelstraat 12 of brievenbus 3 in Venloene.
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Voor de achtste keer in de Loonse carnavalsoptocht

LOS-kids nemen steeds meer ‘het heft in 
eigen hand’
Als	 in	 2012	 enkele	 leerlingen	 van	 basis-
school	 ‘de	Blokkendoos’	 in	een	ruimte	bij	
een	 van	 hen	 thuis	 een	 carnavalswagen	
maken	met	als	thema	‛’t	Wit	Kasteel’,	die	
deelneemt	 aan	 de	 jaarlijkse	 carnavalsop-
tocht	van	deze	school,	zou	dat	in	feite	het	
begin	zijn	van	wat	nu	de	groep	‘LOS-kids’	
is.	In	de	periode	tussen	het	‘bouwsel’	van	
2012	en	de	wagen	waarmee	ze	zich	tijdens	
de	 optocht	 van	 aanstaande	 maandag	 aan	
het	 Loonse	 kijkerspubliek	 presenteren	 is	
heel	wat	veranderd.

In	alle	drukte	van	de	bouw	van	hun	wagen	
die	 straks	 door	 de	 Loonse	 straten	 trekt,	
ontmoet	 de	 redactie	 enkele	 leden	 van	
deze	 groep.	 Over	 ‘hoe	 het	 begon’	 zegt	
Daan	 Brok:	 “We	 hadden	 in	 2012	met	 een	

paar	 klasgenoten	 afgesproken	 ‘iets’	 te	
gaan	maken	voor	de	carnavalsoptocht	van	
school.	We	konden	bij	Hein	Vermeer	in	de	
loods	terecht	voor	het	bouwen	ervan.	Echt	
professioneel	 was	 het	 nog	 niet,	 maar	 we	
hebben	er	best	veel	lol	mee	gehad	en	dat	
was	 ook	 de	 bedoeling.	 Dat	 was	 niet	 veel	
anders	toen	we	in	2013	een	kar	hadden	op-
getuigd	met	als	 thema	 ‘Boeren	van	Loon’	
en	we	voor	de	tweede	keer	deelnamen	aan	
de	Loonse	optocht.”

Inzet van de ouders
Inmiddels	 was	 de	 basis	 gelegd	 voor	 een	
hecht	vriendengroepje,	dat	zich	steeds	se-
rieuzer	ging	richten	op	het	maken	van	een	
echte	 carnavalswagen.	 In	 2014	 sloten	 de	
ouders	van	de	LOS-kids	zich	bij	hen	aan	om	
hun	kinderen	alle	ondersteuning	en	hulp	te	
bieden	die	zij	nodig	hadden	om	iets	moois	
neer	te	zetten.	Niet	alleen	met	het	helpen	
van	het	bouwen,	maar	ook	voor	de	nodige	
catering,	 op	 tijd	 frisdrank	 en	 iets	 warms	
tegen	de	kou	in	de	bouwhal.

Ze	krijgen	in	dat	jaar	de	beschikking	over	
een	echte	2-assige	aanhangwagen	waar	zij	
wel	 iets	mee	 konden	 doen!	 Het	 resultaat	
was	 een	 heuse	 ‘Skihut’,	 die	 veel	 bekijks	
trok:	niet	alleen	in	de	optocht	van	ons	ei-
gen	 dorp,	 maar	 ook	 in	 de	 optochten	 van	
omliggende	plaatsen	waaraan	wordt	deel-
genomen.	Mede	door	dit	succes	en	onder-
steuning	van	velen	was	het	duidelijk	dat	zij	
bij	de	optocht	van	2015	wéér	van	de	partij	
zouden	 zijn:	 ook	 de	 ouders	 van	 de	 ‘kids’	
die	 veel	 plezier	 beleefden	door	 als	 groep	
deel	te	nemen	aan	het	Loonse	carnavalsge-
beuren.	Overigens:	de	naam	‘LOS-kids’	die	
deze	jeugdgroep	had	aangenomen,	lag	aan	
het	 feit	 dat	 de	 toen	 al	 bestaande	 Loonse	

 °Met dit ‛bouwsel’, o.a. getrokken door Daan 
Smulders, begon het in 2012 voor de LOS-kids. 
(Foto: Archief RdT)
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carnavalsvereniging	 LOS	 (Loon	 Op	 Stap)	
hun	belangstelling	tonen	en	de	‘kids’	moti-
veren	om	vooral	door	te	gaan:	met	als	doel	
hen	zoveel	mogelijk	bij	carnaval	te	betrek-
ken	en	daarmee	een	stukje	‘hoop	voor	de	
toekomst’!

Stormbal in plaats van de optocht
Het	 succes	 van	 2014	 werd	 in	 2015	 ruim-
schoots	 overtroffen	 met	 een	 werkelijk	
fraaie	 ‘SWAT-car’.	 Zonder	 uitzondering	
vinden	alle	LOS-kids	nog	steeds	dat	dit	de	
mooiste	wagen	is	waarmee	zij	aan	de	op-
tocht	hebben	deelgenomen.	Dat	 resultaat	
was	mede	te	danken	aan	de	meer	dan	en-
thousiaste	medewerking	van	verschillende	
ouders,	die	heel	wat	uurtjes	eraan	hebben	
gespendeerd	 om	 er	 iets	 geweldigs	 van	 te	
maken.	Niet	alleen	de	uitvoering	werd	door		
het	kijkpubliek	zeer	gewaardeerd:	ook	de	
gehele	 entourage	 van	 aankleding	 van	 de	
LOS-kids-leden	zelf	én	hun	ouders	was	om	
door	 een	 ringetje	 te	 halen.	 Professionali-
teit	ten	top!

In	 2016	werd,	mede	 door	 het	 succesvolle	
televisieprogramma,	 een	 echte	 ‘All	 you	
need	 is	 love’-caravan	 gebouwd.	 Sommige	
ouders	kunnen	zich	nog	de	vele	vierkante	
meters	folie	herinneren	die	verwerkt	moes-
ten	worden	om	er	een	zilveren	caravan	van	
te	maken!	Helaas	kon	de	optocht	toen	niet	
doorgaan	 vanwege	 een	 zware	 storm	 die	
over	ons	land	ging,	maar	op	het	plein	voor	
de	Wetering	trok	deze	‘love-caravan’	meer	
dan	voldoende	aandacht.	En	het	gemis	van	
de	 optocht	werd	 vakkundig	 opgevuld	met	
een	sfeervol	‘stormbal’!

In	2017	krijgen	de	LOS-kids	de	beschikking	
over	 een	 véél	 grotere	 wagen	 dan	 wat	 ze	
tot	dan	toe	gewend	waren	en	kregen	daar-
mee	 de	 mogelijkheid	 thema’s	 te	 kiezen,	
waarvoor	je	een	grotere	wagen	nodig	hebt.	
Daarom	wordt	 dat	 jaar	 gekozen	 voor	 het	
thema	 ‘disco’.	 Natuurlijk	 hoort	 daar	 een	
behoorlijke	 geluidsinstallatie	 bij	 en	 een	
aankleding	 bij	 geheel	 in	 ‘disco-style’.	 In	
het	 afgelopen	 jaar	 werd	 deze	 wagen	 op-
nieuw	gebruikt,	maar	omgebouwd	als	‘Sa-
loon’.	Ook	 nu	weer	 is	 er	 niet	 alleen	 veel	
zorg	besteed	aan	de	wagen	zelf,	maar	ook	
weer	 aan	 de	 kleding	 van	 de	 LOS-kids	 en	
hun	 begeleidende	 ouders.	 En	 dat	 leverde	
natuurlijk	ook	weer	de	nodige	prijzen	op!

Het heft in eigen hand
In	 2012,	 sinds	 de	 eerste	 creatie	 van	 LOS-
kids	door	Loon	op	Zand	trok	en	nu,	liggen	
zes	jaar.	Zes	jaar	waarin	de	leden	van	deze	
groep	zijn	uitgegroeid	tot	een	stel	jongens	
en	meiden	die	steeds	meer	zelf	willen	uit-
maken	wat	ze	wel	én	niet	willen.	Dit	jaar	
hebben	 zij	 met	 hun	 carnavalswagen	 het	
thema	‘Jungle’	gekozen.

Maanden	 zijn	 ze	ermee	bezig	 geweest	 en	
deze	 keer	 met	 opmerkelijk	 minder	 hulp	
van	 hun	 ouders,	 want	 zij	 willen	 steeds	
meer	‘het	heft	steeds	meer	in	eigen	hand	
nemen’.	 Maar	 dat	 is	 niets	 meer	 dan	 een	
goede	 ontwikkeling	 bij	 ‘kids’	 die	 hun	 al-

 °De ‛SWAT-car’ uit 2015 was een absoluut succes! 
(Foto: Archief RdT)
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Café Cafetaria terras Ê

Kerkstraat 2 Ê

Loon op Zand Ê

(0416) 36 21 58 Ê
Ê

info@loonskwartier.nlÊ
www.loonskwartier.nlÊ

CARNAVAL 2019Ê

Vrijdag 20.00 uur Ê

Loonse Indrinkavond 
met disco "La Danza" Ê

Ê

Zaterdag 13.00 uur Ê

Opening carnaval met  
prins Jeroen d'n Irste Ê

Ê

ZondagÊ

Geopend tot 21.00 uur Ê
Ê

MaandagÊ

Optocht Laauwe tot 21.00 uurÊ

De cafetaria is natuurlijk steeds tot 21.00 uur open voor 
onze vertrouwde snacks en friet Ê

 Ê

Café toegang vanaf 18 jaar Ê
 Ê

Carnavalsdinsdag en woensdag zijn we geslotenÊ

Donderdag weer geopend vanaf 16.00 uurÊ Ê

Tot ziens bij Mija en Jeroen!Ê
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lerjongste	jaren	inmiddels	gepasseerd	zijn.	
Natuurlijk	zullen	de	ouders	altijd	genegen	
zijn	om,	wanneer	nodig,	hand	en	spandien-
sten	te	verlenen.	Maar	vanaf	nu	zijn	zij	het	
toch	echt	zelf	die	de	regie	in	dit	alles	voe-
ren!
Een	 voorbeeld	 daarvan	 is	 dit	 jaar	 al	 te	
melden:	 op	 zaterdagmiddag	 2	maart	 van-
af	15.00	uur	organiseren	zij	een	‘LOS-kids	
Theebuikenfist’	met	alles	erop	en	eraan	op	
het	 plein	 voor	 De	 Wetering	 voor	 de	 hele	
jeugd	 van	Loon!	Kijk	 voor	meer	 info	over	
dit	feest	op	pagina	4	van	deze	Rond	de	To-
ren.

Met dank aan…
Waar	LOS-kids	beslist	geen	afstand	van	wil	
doen	 en	 mogelijk	 nog	 verder	 wil	 uitbou-
wen,	is	de	betrokkenheid	van	vele	Loonse	
sponsoren	op	wie	zij	altijd	een	beroep	kun-
nen	 en	mogen	 doen.	Door	 die	 betrokken-
heid	waren	de	LOS-kids	tot	nu	toe	in	staat	

om	elke	keer	weer	een	carnavalswagen	te	
bouwen	waarmee	zij	zich	aan	het	publiek	
konden	 presenteren.	 De	 reacties	 van	 ‘de	
kids’	 hierover	 zijn	 unaniem:	 “Als	 het	 aan	
ons	ligt	willen	we	hiermee	graag	doorgaan,	
dus	zijn	we	erg	blij	met	onze	sponsoren	die	
ons	 op	 velerlei	 manieren	 ondersteunen!”	
En	zo	vormen	deze	LOS-kids	een	belangrijk	
onderdeel	van	de	toekomst	van	het	Loonse	
carnavalsgebeuren!

Overigens	 werd	 tot	 slot	 van	 ons	 gesprek	
door	deze	groep	nog	aangegeven	dat	wan-
neer	 zij	 allemaal	 18	 jaar	 zijn,	 de	 naam	
‘LOS-kids’	zal	worden	veranderd	in	íets	an-
ders’.	Want,	zo	zijn	zij	van	mening,	“dan	
zijn	we	geen	kids	meer!”
	
Redactie Rond de Toren

 °De LOS-kids anno 2019: er is in zeven jaar veel 
veranderd! (Foto: RdT)
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Een Loînse ballade
Een	ballade	is	een	in	de	late	middeleeuwen	
ontstane	 verhalende	 dichtvorm	 over	 een	

dramatisch	 onderwerp:	
een	moord,	een	verloren	
veldslag,	de	inname	van	
een	 kasteel	 enz.	 Later	
hebben	 de	 rederijkers-
kamers	 –	 gezelschappen	
van	 woordkunstenaars	
zoals	dichters	en	toneel-

schrijvers	-	deze	vorm	van	dichten	geper-
fectioneerd	en	veelvuldig	beoefend.
Bij	hen	lag	de	structuur	en	het	rijmschema	
exact	 vast.	 Er	waren	 drie	 coupletten	 van	
meestal	zeven	of	acht	regels,	gevolgd	door	
een	omwenteling	in	het	onderwerp	met	een	
laatste,	kortere	strofe.	Elk	couplet	eindigt	
met	 dezelfde	 zin,	 de	 ‘stok’	 (het	 thema)	
van	de	ballade.	De	rederijkers	droegen	de	
laatste	 strofe	 altijd	 op	 aan	de	Prince,	 de	
voorzitter	van	hun	gezelschap.

Voor	 deze	 ballade	 in	 oud	 Loon	 op	 Zands	
dialect	 koos	 ik	 als	 onderwerp	 de	 drama-
tische	 dood	 van	mijn	 vader	 Kees	 van	 der	
Lee	 (1894-1975),	 een	 geboren	 Drunenaar	
van	 de	 Kuijkse	 Hei	 (Kasteeldreef),	 die	 in	
1909	verhuisde	met	het	gezin	naar	de	grens	
Loon	op	Zand/Udenhout.	Zijn	vader	Bartje	
pachtte	 daar	 14	 jaar	 lang	 de	 historische	
boerderij	 ‘Saoikeshoef’,	 het	 stamhuis	 van	
de	invloedrijke	Beunis-familie.

Reden	 voor	 de	 verhuizing	 was	 dat	 zijn	
vrouw	 niet	 langer	 bestand	 was	 tegen	 de	
stress	 van	 brandgevaar	 door	 vonken	 van	
treinen	op	de	nabijgelegen	Halve	Zolenlijn.	
Als	ze	een	trein	hoorde	aankomen,	liep	ze	
al	uit	voorzorg	met	een	emmer	water	naar	
buiten	om	een	begin	van	brand	te	kunnen	
blussen.	Toen	er	ook	nog	een	zoontje	ver-
dronk	in	een	sloot	wilde	zij	niet	langer	in	
Drunen	blijven	wonen.

Kees	van	der	Lee,	die	na	het	overlijden	van	
mijn	moeder	 in	 1961	 een	 aantal	 hartaan-
vallen	 overleefde,	 woonde	 twaalf	 jaar	 in	
bij	 zijn	getrouwde	dochter	Diny	van	Loon	
–van	 der	 Lee	 in	 het	 Land	 van	 Kleef.	 Hij	
overleed	 plotseling	 aan	 een	 hartstilstand	
op	de	dag	dat	hij	eigener	beweging	intrad	
in	 het	 Bejaardencentrum	 ‘De	 Venloene’.	
Dat	gebeurde	in	de	kamer	van	mijn	schoon-
ouders;	hij	was	die	na	het	avondeten	gaan	
bedanken	voor	de	bloemen	die	zij	ter	ver-
welkoming	 hadden	 laten	bezorgen.	 Zeven	
uur	had	hij	 in	het	bejaardencentrum	 ‘ge-
woond’	en	er	niet	eens	geslapen…

Een	eerste	proeve	van	de	ballade	werd	ge-
dicht	 ter	voorbereiding	van	een	workshop	
voor	het	schrijven	van	proza	en	poëzie	 in	
dialect,	 op	 7	 januari	 2017	 te	 geven	 door	
Marja	van	Trier,	maar	wegens	gladheid	kon	
dat	geen	doorgang	vinden.	Ze	gaf	me	later	
nog	wel	enkele	waardevolle	adviezen.	Mijn	
dialect	is	niet	het	hedendaagse	Lôons,	maar	
het	oudere	Loîns	(voor	de	specialisten:	met	
stijgende	 diftong	 =	 tweeklank).	 Dat	 komt	
omdat	na	mijn	vertrek	uit	het	dorp	in	1963	
het	Loon	op	Zands	zich	steeds	meer	is	gaan	
bewegen	 in	 de	 richting	 van	 het	 Tilburgs,	
maar	bij	mij	is	dat	blijven	stilstaan.

Heemkundekring Loon op ’t Sandt
Anton van der Lee

De ballade van Kees van der Lee
In	achttien	vier	en	niggentig	begon	op	de	
Kökse	Haai	z’n	lèève,
Mèr	hij	zeu	toch	nie	alzelèève	in	’t	Drûu-
nens	heem	verblèèven,
Want	z’n	môeder	raokte	aaltij	overstuur	bij	
’t	heuren	van	’ne	trèèn,	
Die	mee	z’n	vonken	langs	kwaam	ôover	de	
Halve	Zôolenlèèn.
Ze	verhuisden	daorom	naor	Saoikeshoef	in	
Loîn,	Kees	was	vèftien	jaor.
Vur	‘ne	jonge	meens	ès	hij	was	dè	toen	nog	
gin	enkel	bezwaor,
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Mèr	 ies	 iemand	 veul	 aauwer,	 dan	 zeggen	
z’oe	van	alle	kaante:
’nen	Aauwen	boîm	die	moette	gij	nie	ver-
plaanten.’
Mee	z’n	dertig	ging	ie	naor	’t	Kraonven,	hij	
ha’	z’n	èège	verbonden
Mee	Trîen	van	Loîn,	die-t-ie	op	de	Kesteels-
hoef	ha’	gevonden.
Hij	boerde	op	’t	Kraonven	hièèl	goewd,	en	
vural	onder	’t	irste	gebont:
Twaolf	 kender	 in	 vièrtîen	 jaor,	 ze	 waren	
ammaol	gièèf	en	gezond.
Toen	z’n	vrouw	’m	ontvîel,	veul	te	vroeg,	
kon	z’n	hart	daor	nie	têegen.

Hij	trok	in	bij	’n	dochter,	twaolf	jaor,	vur	
hum	was	’t	’ne	zêegen.
Toch	wier	die	verhuizing	toen	al	gezîen	ès	
’n	riskaante
Want:	‘nen	aauwen	boîm	die	moette	gij	nie	
verplaanten.’
Ièn	en	tachtig	waar	ie	toen	ie	naor	’t	beja-
ordenhuis	wô	gaon.
Iederîèn	 raoide’n	 ’t	 aaf,	 mèr	 hij	 higget	
ötèèndelijk	toch	gedaon.
Vol	goeie	môed	kwaam	ie	’r	binnen	en	hij	
maokte	metîèn	plannen
Vur	biljèrten	en	kaorten	mee	een	stel	van	
die	aander	aauw	mannen.
Mèr	 al	 in	 ’t	 vroeg	 van	 den	 aovend	 was’t	
vurgoewd	mee	‘m	gedaon
Zo	mèr	inèèîns,	zonder	iets	te	zeggen,	ies-
ie	öt	dees	wèèreld	gegaon.
Bij	de	kiest	bepraotten	z’n	vrienden	en	z’n	
bedroefde	verwaanten:
“’nen	Aauwen	boîm	die	moette	gij	nie	ver-
plaanten.”

Prince,	Lieven	Hièèr,	plaant	dezen	aauwen	
èèk	in	oewen	hêemelsen	hof
Waor-t-ie	 wir	 vur	 aaltij	 groeien	 kan	 en	
bloeien	tot	oewen	lof
En	waor-t-	ie	dan	wochten	zal	op	mèn,	de	
tiende	van	z’n	lôôten
Tot	dè	 ik	hier	beneeë	ôk	m’n	 leste	daoge	
heb	genôôten.
Mèr	God,	al	zèdde	den	baos,	Ge	wit:	ik	zè	
’nen	astraante
Gij	maagt	van	mèn	dezen	aauwen	boîm	nou	
noìt	mièr	verplaanten.

Anton

 °Drie verplante oude beuken langs de   
 Kasteelhoevenweg. (Foto: Anton v.d. Lee)

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom een passend afscheid? Wij denken 
graag met u mee, ook over de kosten. Bel ons gerust voor een afspraak. Wij komen 
kosteloos en vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.  
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Voor iedereen 
een passend 
afscheid. 

Monuta Bloemendaal
Bloemendaalweg 38, 5143 NB Waalwijk
T 0416 - 336 451
E waalwijk@monuta.nl
I www.monuta.nl/waalwijk 

Bloemendaal
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Echt Brabant!
Wilma	van	Vught	stuurde	ons	deze	foto,	die	
zij	in	de	omgeving	had	gemaakt	met	de	op-
merking:	“Echt	Brabant!”	En	inderdaad:	dit	
is	Brabant	ten	voeten	uit!
Heeft	u	ook	een	bijdrage	voor	‛Opvallend’?	
Wij	ontvangen	deze	graag	via:	
info@ronddetoren.nl.	□

Carnaval 1969

Het is vijftig jaar geleden nu
Carnaval, februari 1969
jij en ik waren samen in Den Bosch
de stad van mijn vader
 
In een café bij de Markt
zoenden we elkaar de eerste keer
een vijftienjarig nichtje zag ons staan
de tamtam zou zeker zijn werk doen
 
Oeteldonk, boerenkielen, slap bier
een heel andere wereld dan Utrecht
waar we toen woonden
al was het maar vijftig kilometer verder
 
Nog altijd ligt Nederland zo in tweeën
het noorden en het zuiden
het land van de feestneuzen
en het gebied van Calvijn
 
Tot het op verschil op Aswoensdag
weer wordt uitgewist
de nuchteren en de ontnuchterden
komen dan weer samen

 
zie ook: www.josevanrosmalen.nl

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Yip Schilders: voorleeskampioene van    
de gemeente Loon op Zand
Uit de zeven deelnemers die aan deze 
voorleeswedstrijd, georganiseerd door 
de landelijke organisatie van bibliothe-
ken werd Yip, leerlinge van basisschool 
‛de Blokkendoos’ uit ons dorp gekozen 
als winnares.

Tegen	 negen	 uur	 in	 de	 ochtend	 ontwaar	
ik	Yip	 tussen	haar	 klasgenootjes	en	 zie	 ik	
nog	 snel	 kans	 om	 haar	 alsnog	 te	 felicite-
ren	met	haar	12e	verjaardag	en	veel	succes	
te	wensen.	Als	 alle	 leerlingen,	 leerkrach-
ten	en	ouders	hebben	plaatsgenomen	in	de	
theaterzaal	van	Het	Klavier	wordt	de	wed-
strijd	 geopend	 door	 burgemeester	 Hanne	
van	Aart	 en	 daarna	 is	 de	 regie	 in	 handen	
van	rapper	Thomas	van	Vliet.	Hij	krijgt	het	
voor	elkaar	om	al	die	joelende,	klappende	

en	met	de	voeten	stampende	klasgenoten	
muisstil	 te	 krijgen	 als	 hij	 beurtelings	 de	
kandidaten	naar	voren	laat	komen	om	hun	
fragment	voor	te	lezen	in	de	grote	stoel	op	
het	podium.	Om	de	voelbare	en	zichtbare	
spanning	weg	 te	 nemen	 bij	 de	 voorlezers	
heeft	hij	voor	 ieder	persoonlijk	een	korte	
rap	gemaakt	en	dus	ook	voor	Yip:

“Dit is geen kip zonder kop of een kop zon-
der kip, geen munt zonder kop, Blokken-
doos zonder Yip.
Vorige week traktaties voor heel de klas 
aardig, sinds afgelopen week ben je nog 
lang niet jarig.
Ze heeft geen spijt, behalve dat boek in de 
hand en het onderwerp pesten vind ze heel 
interessant.
Omdat ze zelf nooit voor een held op sok-
ken koos,
Yip is de voorleeskampioen van de Blok-
kendoos.”

Nadat	 alle	 zeven	 voorleessessies	 zijn	 ge-
weest,	gaat	de	jury	zich	beraden	en	Tho-
mas	rapt	zijn	zelf	geschreven	lied	“Gewoon	
zoals	 ik	ben”	met	hulp	van	het	 jonge	pu-
bliek	 dat	 luidkeels	 het	 couplet	 voor	 haar	
rekening	 neemt.	 En	 dan	 komt	 het	 span-
nende	moment	als	de	jury	weer	de	zaal	in	
komt.
De	jury,	Roodkapje	van	de	Efteling,	Marlies	
Beeks	(taal	coördinator	Taalimpuls)	en	An-
nemiek	 Klijn	 (leesconsulente	 Bibliotheek	
Midden-Brabant),	is	vol	lof	over	alle	deel-
nemers	en	heeft	genoten	van	het	zichtba-
re	 plezier	 in	 het	 voorlezen,	 de	merkbare	
goede	voorbereiding	en	de	passie	die	ze	in	
hun	voorleesfragment	gelegd	hebben.	Alle	
kandidaten	krijgen	een	aanmoedigingsprijs	
en	de	publieksprijs	is	voor	Robin	de	Fijter	
van	basisschool	‛de	Kinderboom’	uit	Kaats-

 °Winnares Yip, hier samen met Roodkapje,   
 was natuurlijk erg blij! (Foto: RdT)
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heuvel.	 Dan	 nadert	 het	 grote	moment	 en	
voel	je	de	spanning	in	de	zaal	toenemen	en	
zeker	ook	bij	de	voorlezers	als	ze	de	uitein-
delijke	winnaar	bekend	gaan	maken.

De	jury	vond	het	niet	makkelijk	maar	het	
is	Yip	 geweest	 die	 hen	 helemaal	meenam	
in	haar	boek,	de	personen	goed	had	neer-
gezet	 met	 al	 die	 verschillende	 stemmen,	
op	tijd	een	stilte	 liet	vallen	en	het	 juiste	
leestempo	had.	Een	beduusde	Yip	krijgt	de	
felicitaties,	een	winnaarstrofee,	oorkonde	
en	 een	 boekenbon	 overhandigd	 en	 mag	
Loon	op	Zand	gaan	vertegenwoordigen	op	
16	maart	tijdens	de	halve	provinciale	finale	
in	 Cultureel	 Centrum	 Jan	 van	 Besouw	 in	
Goirle.

Namens	de	redactie	wensen	wij	haar	veel	
succes	en	leesplezier!

Redactie: Kitty van Merode

Voor professionele kinderopvang:

Stichting Kinderopvang   
Midden Brabant
Bij ons kunt u terecht voor: 
* Kinderdagopvang
* Peuterarrangementen
* Peuterspeelzalen
* Voor- en naschoolse opvang
Wij bieden flexibele start- en eind-
tijden tegen dezelfde uurtarieven.

Voor meer info: www.stichting-kmb.nl
Telefoon: (0416)-278472.
Mail: info@stichting-kmb.nl
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STAMPPOT BUFFET 
BORRELPLANKEN 

FEEST BUFFET etc. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gerlachusstr. 75 Loon op Zand *  06-26 582 794  *   info@lekkergewoonuitloon.nl    
 

 

 
 

U vindt alle informatie op onze website, u mag ook gewoon bellen. 

www.lekkergewoonuitloon.nl 
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Hoe was het?

Tja,	dat	kan	ik	u	(nog)	niet	vertellen…	want	
op	het	moment	dat	ik	nu	achter	mijn	com-
puter	zit	om	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	
Rond	de	Toren	is	de	jaarlijkse	feestdag	van	
onze	liedertafel	‛Echo	der	Duinen’	nog	niet	
achter	de	rug.

Voor	 onze	 nieuwe	 leden	 is	 de	 spanning,	
als	deze	Toren	uitkomt,	wel	verdwenen	en	
hebben	ze	al	een	beetje	een	idee	van	wat	
er	 zoal	 gebeurt	 binnen	 onze	 vereniging.	
Het	is	niet	alleen	maar	zingen…	

Ook	 de	 jaarvergadering	 is	 achter	 de	 rug		
als	u	deze	editie	in	handen	krijgt.	Daarover	
kan	 ik	u	nog	niks	vertellen,	maar	wel	dat	
onze	zilveren	jubilaris	Petra	van	Beers,	en	
ons	meest	 trouwe	 lid	 op	 een	 verrassende	
manier	in	het	zonnetje	worden	gezet.

Wat	wel	verteld	kan	worden,	is	dat	we	op	
maandag	18	maart	een	openbare	repetitie	
hebben	waarvoor	we	u	van	harte	uitnodi-

gen	om,	geheel	vrij-
blijvend	 natuurlijk,	
aan	 deel	 te	 nemen.	
Die	 avond	 krijgen	
we	 van	 onze	 diri-
gent	 Guus	 Mulder	
een	 nieuw	 werk	 in	
handen.	 Daar	 gaan	
we	dan	mee	aan	de	

slag.	 Dus	 ook	 voor	 de	 leden	 van	 de	 Echo	
weer	een	uitdaging.	Wij	prijzen	ons	geluk-
kig	met	deze	bevlogen	dirigent.

Hij	zorgt,	in	samenwerking	met	de	muziek-
kommissie,	 voor	 afwisseling	 van	 klassieke	
en	moderne	koorwerken	binnen	ons	reper-
toire,	 dat	 zeer	 gewaardeerd	 wordt	 door	
onze	toehoorders.	Men	verwacht	vaak	een	
‘saai	 klassiek	 concert’,	 maar	 gelukkig	 is	
niets	minder	waar.	Guus	maakt	erg	mooie	
arrangementen.	Waar	hij	óók	erg	goed	in	is,	

is	het	promoten	van	onze	Echo.	Zijn	bijdra-
gen	op	YouTube	en/of	facebook		voor	o.a.	
het	 Driekoningenconcert	 of	 de	 openbare	
repetitieavond	 van	 18	 maart	 aanstaande,	
zijn	 erg	 professioneel	 in	 elkaar	 gezet	 en	
leuk	om	te	bekijken.
Guus	 heeft	 ook	 een	 virtueel	 repetitielo-
kaal	 opgezet	 (eens	 een	 leraar	 blijft	 een	
leraar…)	voor	de	leden	ter	ondersteuning.	
Indien	mogelijk	wordt	 zo’n	werk	 ook	 nog	
voorzien	van	een	korte	animatie,	wat	het	
repeteren	nog	leuker	maakt.	Voor	velen	is	
zo’n	 virtueel	 repetitielokaal	 erg	fijn,	 om-
dat	het	echt	helpt	bij	het	 instuderen.	Op	
deze	manier	 is	onze	147-jarige	vereniging	
toch	aardig	‘bij	de	tijd’.

We	hopen	dat	we	via	onze	openbare	repeti-
tie	op	18	maart	veel	heren	en	dames,	jon-
gens	en	meisjes	enthousiast	kunnen	maken	
voor	o.a.	het	samen	zingen	van	klassieke	én	
moderne	koorwerken.	Het	is	écht	leuk!	De	
repetitie	is	van	20.00	tot	22.00	uur	met	een	
korte	onderbreking	voor	een	kopje	koffie	of	
thee.	Schroom	niet	en	kom	op	maandag	18	
maart	om	20.00	uur	naar	De	Wetering!	

Tot dan!
Hanneke Vromans (pr Echo der Duinen)

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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	 	 	 de	Hoogt	33A	Loon	op	Zand
	 	 	 Telefoon:	06	-	506	38319		*		06	-	526	32915
	 	 	 www.vastre-bouw.nl

T
Nijmegen
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Gratis je verkeerskennis opfrissen?

Veilig Verkeer Nederland organiseert een 
gratis opfriscursus in de gemeente Loon 
op Zand.

We	willen	allemaal	zo	 lang	mogelijk	onze	
eigen	boodschappen	blijven	doen.	Makke-
lijk	een	bezoekje	brengen	aan	een	vriend	
of	 familielid.	 Zolang	 je	 dit	 kunt	 blijven	
doen,	 heb	 je	 je	 vrijheid.	 Maar	 je	 wordt	
wat	ouder	en	het	verkeer	vergt	veel	van	je	
aandacht.	Hoe	zorg	 je	dan	dat	 je	zo	 lang	
mogelijk	mobiel	blijft?

Iedereen	 die	 zich	 dat	 weleens	 afvraagt	
kan	meedoen	met	de	opfriscursus	van	Vei-
lig	Verkeer	Nederland.	In	opdracht	van	de		
gemeente	Loon	op	Zand	organiseren	we	dit	
jaar	een	opfriscursus	voor	de	ervaren	auto-
mobilist.	Helemaal	gratis,	op	een	locatie	in	
de	buurt	en	ook	nog	eens	gezellig.

Opfriscursus is nuttig
Waarom	 een	 opfriscursus	 nuttig	 is?	 “Na-
tuurlijk	fiets	je	al	je	hele	leven	en	heb	je	
waarschijnlijk	 al	 jaren	 je	 rijbewijs.	 Meer	
dan	 genoeg	 ervaring	 dus.”	 zegt	 Sanne	

Beemster,	projectleider	van	Veilig	Verkeer	
Nederland	in	Noord-Brabant.	“Toch	ben	je,	
als	 je	 wat	 ouder	 wordt,	 een	 stuk	 kwets-
baarder	 in	het	verkeer	dan	een	20-jarige.	
Als	er	 iets	gebeurt,	zijn	de	gevolgen	vaak	
ernstiger.	Maar	 je	wilt	wel	blijven	fietsen	
en	 autorijden.	 Daarvoor	 kan	 onze	 opfris-
cursus	 helpen:	 je	 verkeerskennis	 wordt	
weer	even	bijgespijkerd	en	je	krijgt	prakti-
sche	adviezen	van	onze	instructeur.”

Wat gaan we doen?
Je	 kunt	 meedoen	 met	 een	 opfriscursus	
waar	 in	 drie	 middagen	 je	 verkeerskennis	
wordt	bijgespijkerd.	Onze	instructeur	geeft	
uitleg	over	oude	en	nieuwe	verkeersregels,	
-situaties	en	 -borden.	Ook	 is	er	de	moge-
lijkheid	 voor	 deelnemers	 aan	 deze	 cursus	
om	 zich	 aan	 te	 melden	 voor	 een	 indivi-
duele	praktijkrit	 in	de	eigen	auto	 (geheel	
vrijblijvend).	 Verdere	 informatie	 hierover	
ontvang	je	tijdens	de	cursus.

Doe mee met de gratis   
VVN Opfriscursus!
We	 organiseren	 de	 volgende	 cursus	 in	 de	
gemeente	Loon	op	Zand:
•	Opfriscursus	verkeerskennis;
•	Dinsdag	 2,	 9	 en	 16	 april	 2019	 tijdstip	
13.30	–	15.30	uur	in	Kaatsheuvel.		 	
(je	wordt	alle	dagen	verwacht)

Ben	je	een	ervaren	verkeersdeelnemer	en	
inwoner	 van	 de	 gemeente	
Loon	op	Zand	dan	kun	je	je	
tot	één	week	voor	aanvang	
van	de	cursus	aanmelden	op	
vvn.nl/opfrisloonopzand	
of	tijdens	kantooruren	bel-
len	met	088-5248850.

Deelname	 is	 gratis,	 maar	
let	op:	vol=vol!
Je	ontvangt	een	week	voor	
aanvang	van	de	cursus	een	
bevestigingsmail	met	de	lo-
catiegegevens.	□
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De	 belangstelling	 en	 medeleven	 van	
velen	 tijdens	 het	 ziek	 zijn	 en	 bij	 het	
overlijden	van	mijn	vrouw

Annie van Riel - Vastreé

heeft	mij	erg	goed	gedaan	en	helpt	mij	
om	haar	verlies	te	verwerken.	Daarvoor	
wil	ik	iedereen	oprecht	bedanken.

In	het	bijzonder	wil	 ik	huisarts	dokter	
Cools	 en	 de	 wijkverpleging	 bedanken	
voor	hun	nimmer	aflatende	zorg.

Marie van Riel
Hoge Steenweg 128

Inwoners krijgen subsidie voor   
klimaatbestendige maatregelen

Inwoners	 van	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	
kunnen	subsidie	ontvangen	voor	maatrege-
len	die	hun	huis,	tuin	of	straat	klimaatbe-
stendig	maken.	Waterdoorlatende	 verhar-
ding	in	de	tuin,	tuintegels	vervangen	door	
planten	of	het	plaatsen	van	een	regenton	
zijn	enkele	voorbeelden	van	deze	maatre-
gelen.

De	hoogte	van	de	subsidie	bedraagt	maxi-
maal	25%	van	de	kosten	tot	een	maximum	
van	 €	 1.000,-	 voor	 elke	 aanvraag.	 Inwo-
ners	die	 samenwerken	 in	een	straat,	wijk	
of	buurt	kunnen	een	extra	subsidie	krijgen	
van	maximaal	35%	van	de	kosten,	met	een	
maximum	van	€	5.000,-.

Klimaat 
De	maatregelen	zijn	nodig,	omdat	het	kli-
maat	verandert.	Het	weer	wordt	extremer;	
er	komen	vaker	hoosbuien,	droogte-	en	hit-
teperiodes	voor.	Daar	kunnen	we	en	moe-
ten	we	ons	op	voorbereiden.
Waterschappen	 en	 gemeenten	 nemen	
maatregelen	om	onze	leefomgeving	te	be-
schermen	 tegen	 deze	 klimaatveranderin-
gen.	 In	 natte	 perioden	 moet	 regenwater	
snel	 afgevoerd	 kunnen	 worden;	 in	 tijden	
van	 droogte	 willen	 we	 water	 juist	 langer	
vasthouden.

Steentje bijdragen
Ook	 inwoners	 kunnen	alleen	en	gezamen-
lijk	hun	steentje	bijdragen.	Zo	kunnen	ze	
bijvoorbeeld	 een	 regenton	 aanschaffen,	

hun	tuintegels	vervangen	door	gras	of	be-
planting	 of	 een	 regenwatervijver	 aanleg-
gen.

Meer informatie 
Wilt	 u	 meer	 informatie	 over	 de	 subsidie-
voorwaarden	en	de	mogelijkheden?	Kijk	op	
www.loonopzand.nl/klimaatsubsidie.	□
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  R&R is een team van specialisten in Loon op Zand met een jarenlange ervaring, dat 
er voor zorgt dat uw computer in topvorm is en blijft. Wij verhelpen uiteenlopende 
storingen. Verwijderen virussen, spyware en hinderlijke boodschappen. Zorgen voor 
uw netwerk. Adviseren en installeren bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Vaak 
ook is uw computer te langzaam geworden. Of heeft u moeite een nieuw programma 
goed onder controle te krijgen. R&R kan u altijd helpen en is na uw belletje zo bij u.  
En dat zonder voorrijkosten. 

 
 
 
 

 

 
 

06 5122 9628 
Zeven dagen per week 

 
 
       R&R levert ook laptops, uw 
       nieuwe computer en accessoires. 
       Geïnstalleerd en wel. 
 
 

Andromeda 6, 5175 VL Loon op Zand, info@renr-ict.nl, www.renr-ict.nl 

Computerservice op maat 

Uw 
Computer. 
Onze zorg. 
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GEMEENTE LOON OP ZAND

GEMEENTEWINKEL
Het	Klavier,	Anton	Pieckplein	1	te	Kaatsheuvel
Postbus	7,	5170	AA		Kaatsheuvel.
.

Te bezoeken na telefonische afspraak.
Tel.	289111,	fax:	289289	 	
website:		www.loonopzand.nl
e-mail:		 info@loonopzand.nl

Meldpunt	 Woonomgeving	 tel.	 273455	 (buiten	
kantooruren	voor	calamiteiten).

Spreekuur burgemeester en wethouders
Voor	contact	met	de	burgemeester	of	een	van	
de	 collegeleden	 kunt	 u	 contact	 opnemen	met	
het	 bestuurssecretariaat,	 mevrouw	 W.	 Heijna	
-Verhagen	 op	 telefoonnummer	 289231	 of	 me-
vrouw	F.	Bloemendaal	op	tel:	289356.

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST 
MIDDEN-LANGSTRAAT (ISD)
Zanddonkweg	16,	5144	NX		Waalwijk.		
Tel.	671000.
Open:	De	info	&	adviesbalie	is	op	elke	werkdag	
geopend	van	9.00	tot	13.00	uur.	Dagelijks	tele-
fonisch	spreekuur	van	10.00	tot	12.00	uur.

MILIEUSTRAAT 
Liechtensteinstraat	4,	Kaatsheuvel,	tel:	289111.
Open:	dinsdag	-	woensdag	13.00-16.00	uur	
vrijdag	10.00-12.00	en	13.00-16.00	uur	
zaterdag	10.00-15.00	uur.
Afleveren	 afvalstoffen	 (soms	 gratis	 o.a.	 KCA	
Klein	Chemisch	Afval)	en	afhalen	van	onderde-
len	voor	duo-	en	papierbak.

GEMEENTEWERF
Bezoekadres:	Liechtensteinstr.	6,	Kaatsheuvel.
Open:	 maandag	 t/m	 vrijdag	 8.30-12.30	 en	
13.30-17.00	uur.

Afhalen	van	materialen	voor	evenementen,	na	
betaling	in	de	gemeentewinkel.

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

TANDARTSENPRAKTIJK LOON OP ZAND
E.J.	Minnaard,	Kamperfoelielaan	1.
Tel.	0416-361529,	spoednr.	0416-362878
E-mail:	info@tandartspraktijkloonopzand.nl

APOTHEKEN

BOOTS APOTHEEK VENLOON
SHL (Huisartsen Laboratorium)
Kloosterstraat	35,	tel.	364030.
Openingstijden:	werkdagen	van	8.00-17.30	uur.
APOTHEEK DE KONING
Kerkstraat	17,	tel.	361190,	ma	t/m	vr	van		 	
8.30	tot	12.00	uur	en	van	13.00	tot	17.30	uur,	
zaterdag	van	10.00-12.00	uur.
Buiten	deze	uren	voor	spoedrecepten:
Dienstapotheek De Ducdalf, Blyde	 Incomste-
laan	9,	5144	BC	Waalwijk,	tel.	06	-	517	067	63.	
Doordeweeks	 bereikbaar	 van	 17.30	 tot	 24.00	
uur.	 In	 het	weekend	bereikbaar	 voor	 spoedge-
vallen	van	08.00	uur	tot	24.00	uur.
Vanaf	00.00	uur	wordt	u	doorverwezen	naar	de	
Dienstapotheek	in	Tilburg,	Lage	Witsiebaan	2A,	
tel:	0900-2357323.

Waalwijk-Loon op Zand
Tilburgseweg	23b,	 	
Sprang-Capelle.

Postbus	8050,	5004	GB		Tilburg
Internet:	www.politie.nl
Geopend: ma	t/m	vr:	9.00-17.00	uur.
Voor	 afspraken	 of	 niet	 spoedeisende	 zaken:	
tel.	0900-8844.
Wijkagent:	Remy	Slangen,	0900-8844,	
e-mail:	remy.slangen@politie.nl.

HUISARTSEN:

C.	 Verheijen	 en	 M.	 Soeterboek-Schenken-
veld:	36	33	55,	spoednummer:	36	45	70.
Kamperfoelielaan	1A,	Loon	op	Zand

W.	Kools,	A.	van	Liempd	en	A.	van	Loon:		
36	33	30,	spoednummer:	36	55	55.
Kloosterstraat	33,	Loon	op	Zand
www.huisartsenpraktijkloonopzand.nl

Spoedgevallen	’s	avonds,	’s	nachts	en	in	
het	weekend:	0900-332	22	22.
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor	P.	Luijckx,	tel.	361215	of	06-48919633
Oranjeplein	1,	5175	BE		Loon	op	Zand	 	
website:	parochiewillibrord.nl.

WIJKTEAM Loon op Zand   
‛Samenwerkenaandewijk’
Wijkcoördinator	René	Pagie,	tel:	06-466-5515.
Inloopspreekuur:	dinsdag	en	donderdag	van	9.00	
tot	10.30	uur	in	het	Thebegebouw,	Doelen	2.
Postadres:	De	Venloene,	brievenbus	nr.	9.

PRIKPOSTEN - Diagnostiek Brabant 
Thebe	Loon	op	Zand	Doelen	2	 	
maandag	t/m	vrijdag	van	8.00	tot	9.30	uur.	
www.diagnostiekbrabant.nl	of	bel	013-5393636.

MAATSCHAPPELIJK WERK EN  
DIENSTVERLENING JUVANS
Wijkpunt	Pannenhoef,	Jacob	Ruijsdaelstraat	14,	
Kaatsheuvel,	tel.	675710,	bgg	073-6444244.
In	 Loon	op	Zand	di	 en	do	 van	11.00	 tot	 12.00	
uur	inloopspreekuur	Doelen	2,	zij-ingang	Thebe.

CONTOURDETWERN LOON OP ZAND
Organisatie	voor	maatschappelijke	diensten
Bezoekadres:	 Anton	 Pieckplein	 4,	 Kaatsheuvel	
Tel:	280280,	e-mail:	info@contourdetwern.nl	
website:	www.contourdetwern.nl
Openingstijden:	maandag	t/m	donderdag	van	
9.00-12.30	en	van	13.00-16.00	uur.

THEBE 
Organisatie	voor	wijkverpleging,	voeding	en	
dieet,	thuiszorgwinkel	en	personenalarmering.
Lage	Witsiebaan	2a,	Tilburg
Voor	alle	diensten	dag	en	nacht	bereikbaar	
tel.	0900-8122,	e-mail:	info@thebe.nl.
Internet:	www.thebe.nl.
Buurtteam	Thebe	Loon	op	Zand/De	Moer,		
24	uur	per	dag	bereikbaar	op	088-1176814.

LUNAVI KRAAMZORG (voorheen Thebe)
Prof.	Cobbenhagenlaan	45,	5037	DB		Tilburg
tel:	013-3032500	-	website:	www.lunavi.nl

MOEDERS VOOR MOEDERS
Ingrid	IJpelaar-de	Bock,	Brahmspark	18,
5151	LM		Waalwijk,	tel.	375555.	 	
e-mail:	ingridijpelaar@hotmail.com	
website:	moedersvoormoeders.nl

OSTEOPAAT SOFIE ROELANDT
Kloosterstraat	14,	5175	BJ		Loon	op	Zand	 	
telefoon:	06-27841761	 	
website:	www.osteopaat-sofie.nl

FYSIOTHERAPEUTEN
Maatschap Fysiotherapie Loon op Zand
Kloosterstraat	37,	5175	BH		Loon	op	Zand,	 	
tel.	 361248,	 e-mail:	 info@fysioloonopzand.nl,	
website:	www.fysioloonopzand.nl.

SENS FYSIOTHERAPIE
Oranjeplein	21,	tel.	763000	of	06-31796983	 	
jori@sensgezondheidszorg.nl
www.sensgezondheidszorg.nl.

FYSIOTHERAPIE DE HOOGT
Hoge	Steenweg	45,	5175	AG		Loon	op	Zand
Telefoon:	853526	of	06-57936269.	 	
e-mail:	info@fysiotherapiedehoogt.nl	
website:	www.fysiotherapiedehoogt.nl.

LOGOPEDIE LOON OP ZAND
Oranjeplein	21,	tel.	06-44452344	 	
e-mail:	info@logopedieloonopzand.nl	
website:	www.logopedieloonopzand.nl.

STG. KINDEROPVANG MIDDEN-BRABANT
Hoofdkantoor:	telefoon:	278472	
website:	www.stichting-kmb.nl
e-mail:	info@stichting-kmb.nl

GASTOUDERBUREAU BONTEKOE
Gespecialiseerd in gastouderopvang
Kerkstraat	5,	5175	BA		Loon	op	Zand.
Tel.	0416-532321	of	0648-948933,
website:	www.kinderopvangbrabant.nl,
E-mail:	bontekoe@kinderopvangbrabant.nl.

KINDERDAGVERBLIJF en BSO BUITENLUST
Kinderopvang	op	de	boerderij
Blauwloop	3,	5175	PK		Loon	op	Zand	 	
www.kinderopvangbuitenlust.nl,	06-11620263.
Open	op	werkdagen	van	7.15-18.15	uur.

SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND
Afdeling	van	KBO	Brabant	-	Samen	actief
Secretariaat:	Jan	Hertogh
Kloosterstraat	50,	5175	BJ		Loon	op	Zand
tel:	0416-362347
e-mail:	secretaris@kbo-loonopzand.nl.
website:	www.kbo-brabant.nl.

KUNST LOON OP ZAND
secretaris:		Ingrid	van	Iersel
e-mail:	kunstloonopzand@gmail.com
tel:	0416-362354.
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Op	elke	maandag-	tot	en	met	vrijdagmiddag	van	
13.00-17.00	uur	biljarten	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

BILJARTVERENIGING L.B.V.
Iedere	maandagavond	van	19.30	tot	24.00	uur	in	
De	Wetering.	Nieuwe	leden	zijn	altijd	welkom!

BRIDGECLUB LOON OP ZAND
Secretaris:	 Berdien	 Joosten-Nijkamp,	 e-mail:	
berdien.joosten@ziggo.nl,	tel:	013-4681627.
Maandag-	en	dinsdagavond	en	woensdagmiddag	
van	13.15	tot	16.30	uur	in	Cafetaria	Lily.

EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
EHBO/reanimatie/AED	cursussen
Secretaris:	Mari	Kuijpers	tel.	362802
zie	ook:	www.ehbo-loonopzand.nl.

BUURT PREVENTIE TEAM ‘OUD LOON’
Spreekuur:	 eerste	 donderdag	 v.d.	 maand	 van	
9.00	tot	10.30	uur	in	De	Venloene	m.u.v.	feest-
dagen	 en	 vakanties.	 Postadres:	 De	 Venloene	
brievenbus	nr.	8,	e-mail:	melden@oudloon.nl.

BUURT PREVENTIETEAM MOLENWIJK
Postadres:	brievenbus	hal	Basisschool	De	Blok-
kendoos,	e-mail:	via:	www.bptmolenwijk.nl.

POPKOOR UNDERCOVER 
Repetitie:	woensdagavond	van	20.00	-	22.30	uur	
in	De	Wetering.

OVERDAGKOOR STUIFZAND
Repetitie	elke	woensdagochtend	in	De	Kiosk.
Info:	Lia	de	Meijer,	tel:	362836.

LIEDERTAFEL ECHO DER DUINEN
Repetitie	op	maandagavond	in	De	Wetering	van	
20.00-22.00	 uur.	 Informatie:	 Jeanne	 van	 Loon	
via	mail:	loon.m@home.nl.

Gezelligheidskoor VITAMINE-C
Repetitie	 op	 donderdag	 bij	 De	 Wetering	 van	
20.00	 tot	 22.00	 uur.	Aanmelden	 via	 de	 site	 of	
tel.	363424	of	info@koorvitaminec.nl.

ZANGGROEP KWINT
Wij	 zijn	 een	 popkoor	 en	 repeteren	 elke	 don-
derdag	van	20.00-22.30	uur	in	de	Blokkendoos,	
Ecliptica	26,	Loon	op	Zand.	Voor	meer	info	zie:	
www.zanggroepkwint.nl.

STICHTING MUZIEKOPLEIDING L.o.Z.  
Voor	informatie:	Bernadette	Essers-Jacobs,	
tel.	363235	of	bernadette_essers@hotmail.com.

POSTKANTOOR (in	Coop,	Oranjeplein	47)
Openingstijden:
Maandag	 t/m	 woensdag:	 8.00-19.00	 uur.	 Don-
derdag	 en	 vrijdag:	 8.00-20.00	 uur.	 Zaterdag:	
8.00-18.00	uur.	Zondag:	11.00-17.00	uur.
KLUSSEN- en DIENSTEN CENTRALE
Schotsestraat	4c,	Kaatsheuvel,	tel:	531573.
Open:	 maandag	 t/m	 donderdag	 van	 9.30	 tot	
12.00	 uur.	Aanvragen:	 via	 email:	 kdc@loonop-
zand.nl	en	via	onze	website:	www.kdc-loz.nl.
REPAIR CAFÉ LOON OP ZAND
Elke	3e	dinsdag	van	de	maand	in	De	Wete-
ring	van	19.00	tot	21.00	uur.
BIBLIOTHEEK 
De	Wetering,	 tel.	 363868.	Maandag	en	woens-
dag	 van	 13.30-17.00	 uur.	 Dinsdag	 en	 zaterdag	
van	 10.00-12.00	 uur.	 Vrijdag	 van	 13.30-20.00	
uur.	Inleveren	via	buitenbrievenbus.
MUZIEKVERENIGING CONCORDIA
Repetities	drumfanfare	elke	dinsdag	van	19.30	
tot	22.00	uur	in	Jongerencentrum	De	Kuip.
VOLLEYBALCLUB SET-UP
Trainingsavonden	 op	 woensdagavond	 voor	 de	
herencompetitie	en	recreanten	in	De	Wetering.
info:	www.vvsetup.nl	of	info@vvsetup.nl.
SCOUTINGGROEP PASTOOR SIMONS
Klokkenlaan	44.
Voor	info	zie:	www.scoutingpsg.nl.
Info of aanmelden:	info@scouting@psg.nl.
VERKEERSREGELAARSTEAM 
LOON OP ZAND
Coördinator:	David	Ekstein,	tel:	06-57428887.

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie:	Anja	van	Balkom.	
Tamboerstraat	1,	5175	TE		Loon	op	Zand,	
tel:	363432,	e-mail:	info@devlinderboom.nl,
website:	www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur:	John	Arts.
Doelen	1,	5175	CP		Loon	op	Zand,
tel:	361594,	e-mail:	info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur:	Nick	de	Lange.
Ecliptica	26,	5175	XJ		Loon	op	Zand,	tel:	362335,
e-mail:	infoblokkendoos@bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN	voor	leden	BV	De	Vriendenkring	Ie-
dere	maandag,	 dinsdag,	 donderdag	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	de	ruimte	van	‘De	Lucht-
bode’	aan	de	Willibrordusstraat.
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag	en	nacht	bereikbaar	voor	een	gesprek	van	
mens	tot	mens	0900-0767.
PARKINSONCAFÉ MIDDEN-BRABANT 
Iedere	 4e	 woensdag	 van	 de	 maand	 open	 van	
13.30-16.30	uur.	De	Financiën,	Kasteellaan	29.	
JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie:	 Sportpark	 ‘De	 Klokkenberg’,	
Info:	www.cochonnetclub.nl.	
Dinsdag	 clubavond	 leden.	 Vrij	 boulen	 voor	 ie-
dereen:	 woensdagmiddag	 vanaf	 13.30	 uur	 en	
zondagochtend	vanaf	10.30	uur.
HEEMKUNDEKRING LOON OP ’T SANDT
Zaal	De	Kletterenhoef,	Klokkenlaan	44.
Secretaris:	Mevr.	Marij	Kruitwagen-Geukers
Ecliptica	66,	5175	XK		Loon	op	Zand
Tel:	 06-10114684,	 E-mail:	 sercretaris@heem-
kundekringloonoptsandt.nl.
website:	heemkundekringloonoptsandt.nl.
DE WETERING
Weteringplein	1,	Loon	op	Zand,	tel.	363736.
DEELTAXI
Taxibedrijf	 van	 den	 Hout,	 Kaatsheuvel.	 Tel.	
530000.	 Minimaal	 1	 uur	 van	 tevoren	 bellen.	
Deeltaxi	voor	iedereen.	Dagelijks	van	6.00-2.00	
uur	 (’s	nachts)	 te	 reserveren	via	013-5499999.	
(Info:	PZN	tel.	0800-4831762).

GYMNASTIEKVERENIGING KGV
Trainingstijden	in	sporthal	De	Wetering:
zaterdag	9.00	-	11.45	uur	vanaf	3,5	jaar;
donderdag	18.00	-	20.30	uur	vanaf	8	jaar.
Website:	www.kgvkaatsheuvel.com.

AANLEVEREN VAN KOPIJ
Bij	voorkeur	via	ons	e-mailadres:	 	
info@ronddetoren.nl.

TORENTJES
‘Torentjes’,	géén	bedrijfsmatige	adverten-
ties,	tekst	tijdig	aanleveren	(zie	data	hier-
onder)	via	ons	e-mailadres:	
info@ronddetoren.nl.	 Torentjes	 be-
staan	 uit	 maximaal	 35	 woorden	 in	 platte	
tekst.	Kosten:	€	6,-	te	voldoen	door	over-
boeking	 naar	 bankrekening	 NL80 RABO 
0129793442	o.v.v.	‛Torentje	en	editienr.’.
Overige advertenties
Voor	 alle	 overige	 advertenties	 gelden	 de	
tarieven	die	u	op	onze	website:	
www.ronddetoren.nl	onder	‘Advertenties’	
kunt	inzien.	
Sociale torentjes
Sociale	 ‘torentjes’	 (bedankt,	 gevonden,	
verloren)	zijn	gratis	en	kunnen	aangeleverd	
worden	zoals	hierboven	is	aangegeven.

MAHJONGCLUB DE VIER WINDEN
Iedere	 tweede	 woensdag	 van	 de	 maand	 om	
20.00	uur	vrij	spelen	in	Café	De	Kiosk.
website:	www.mahjongclubdevierwinden.nl.
TENNISVERENIGING LOON OP ZAND
website:	www.tennisloz.nl.

DIERENAMBULANCE	013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In	dit	overzicht	zijn	de	Rond	de	Toren-edities	opgenomen,	die	in	de	komende	periode	
zullen	uitkomen.	Voor	een	vlotte	afhandeling	is	het	nodig	de	inleverdata	van	de	kopij	
strikt	aan	te	houden.	Data	onder	voorbehoud.	Wijzigingen	worden	tijdig	aangegeven.

2019	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	5	verschijnt	vanaf	20	maart	 12	maart	vóór	19.00	uur
Nr.	6	verschijnt	vanaf	3	april	 26	maart	vóór	19.00	uur
Nr.	7	verschijnt	vanaf	17	april	 9	april	vóór	19.00	uur
Nr.	8	verschijnt	vanaf	1	mei	 23	april	vóór	19.00	uur
Nr.	9	verschijnt	vanaf	15	mei	 7	mei	vóór	19.00	uur

Advertenties	(behalve	sociale	‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.



80

Voor	gratis	opname	van	uw	berichten	
in	deze	agenda	kunt	u	een	mail	sturen	
naar:	info@ronddetoren.nl.

MAART
4 Vanaf	15.00	uur	op	de	Kasteelweide:	

LOS	in	Loon	met	diverse	DJ’s.	Gratis	
entree.

10 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	
van	Het	Witte	Kasteel,	Noorderbos.

13 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

15 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	
2018-2019.

15 en 16:	van	19.00	tot	23.00	uur	Lan-
delijke	 sterrenkijkdagen	 bij	 ster-
renwacht	Orion,	Van	Grevenbrouck-
straat	40.

16 EHBO-Caroussel	 in	 De	 Wetering	 te	
Loon	 op	 Zand.	 Aanvang	 9.30	 uur.	
Reanimatie,	AED	en	levensreddende	
handelingen	bij	kinderen	en	volwas-
senen.

19 Het	Repair	Café	in	De	Wetering	van
19.00	tot	21.00	uur,	www.kdc-loz.nl.

19 Jaarvergadering	EHBO	Sint	Rafaël	in	
De	Wetering	te	Loon	op	Zand.	Aan-
vang	20.00	uur.

20 Verkiezingen	voor	Provinciale	Staten	
en	Waterschappen.

29 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	
2018-2019.

30 Stabat	Mater	 door	 Fiedelino,	 19.30	
uur	 in	 kerk	 St.Jans	 Onthoofding,	
Loon	op	Zand.

30 SOL	Uitwisseling	met	Berkel-Enschot	
in	 Berkel-Enschot,	 aanvang	 19.30	
uur.

31 Derde	 editie	 van	 de	 Ride	 for	 Villa	
Pardoes	 van	 start	 en	 ook	 is	 er	 een	
Open	dag	bij	Natuurpoort	Van	Loon.	
Meer	weten?	Ga	naar:
www.natuurpoortvanloon.nl/
rideforvillapardoes.

APRIL
7 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	

van	Het	Witte	Kasteel,	De	Brand	met	
de	fiets.

Voor	alle	activiteiten	in	onze	agenda,	
zie	onze	website:	www.ronddetoren.nl.
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