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Het Uilennest
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‛Scoor een Boek!’
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•	Een	mooie	brief	van	Remco	van	Noije.

Lammetjesdag bij De Lachende Ooi
•	Geschiedenis	herleeft	door	
schapenboerderij.

Ton Traint 5
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VAN DE REDACTIE...............

‛Mythes, Legendes en Heldendichten’

De	dag	dat	deze	Rond	de	Toren	verschijnt,	 20	maart,	 is	 het	wereld	 verteldag.	De	dag	
waarop	vertellers	wereldwijd	24	uur	lang	verhalen	vertellen.	Dit	jaar	is	het	thema	van	
deze	dag	‘Mythes,	Legendes	en	Heldendichten’.

Tegenwoordig	noemen	we	iemand	al	snel	een	held.	Mannen	onderling	zeggen	het	tegen	
elkaar	als	ze	iets	machtig	mannelijks	hebben	verricht,	zoals	een	bottle	flip	of	het	eten	van	
zeven	frikandellen.	Cynisch	wordt	de	titel	‘held’	vaker	vergeven.	‘Met	zijn	vrienden	in	de	
buurt	durft	hij	ineens	wel,	de	held.’	Het	vaakst	gebruiken	we	de	titel	van	held	nog	voor	
onze	sporters.	AD	Sportwereld	somde	het	volgende	rijtje	op	in	haar	overzicht	over	2018:	
Celeste	Plak	(volleybal),	Dorian	van	Rijsselberghe	(windsurfen),	Estavana	Polman	(hand-
bal),	Tom	Dumoulin	(wielrennen),	Kjeld	Nuis	(schaatsen),	Annemiek	van	Vleuten	(wielren-
nen),	Epke	Zonderland	(turnen),	Max	Verstappen	(formule	1),	Sjinkie	Knegt	(shorttrack),	
Lieke	Martens	(voetbal)	en	Dafne	Schippers	(atletiek).	Volgens	de	Van	Dale	 is	een	held	
iemand	die	uitblinkt	door	moed,	waarbij	moed	staat	voor	onverschrokkenheid	en	dapper-
heid.	De	vraag	is	echter:	als	je	ergens	heel	hard	voor	hebt	getraind	en	je	wordt	de	beste	
in	je	discipline,	maakt	dat	je	dan	ook	meteen	een	held?	

Onverschrokkenheid	en	dapperheid	zijn	niet	voorbehouden	aan	sporters.	Het	wordt	van	
velen	van	ons	gevraagd.	In	allerlei	situaties	en	hoedanigheden.	De	nieuwe	campagne	van	
Nike	zoomt	niet	in	op	de	sportprestaties	van	enkele	van	haar	boegbeelden,	maar	op	de	
grenzen	die	zij	hebben	verlegd	voor	anderen.	Door	te	doen	wat	zij	wilden	doen,	zonder	
zich	tegen	te	laten	houden	door	geldende	regels,	normen	en	verwachtingen.	Door	tegen	
de	stroom	in	te	gaan	en	letterlijk	de	(sport)wereld	te	veranderen.	Door	niet	te	denken	in	
beperkingen	maar	in	mogelijkheden.	

De	curve	van	verandering	begint	bij	die	visionairen	of	getergden,	gaat	dan	naar	de	durf-
allen,	om	via	de	vroege	meerderheid,	naar	de	late	meerderheid	te	gaan	en	uiteindelijk	
zullen	ook	de	achterblijvers	over	de	streep	komen.	Afhankelijk	van	de	situatie	verschuift	
ons	aandeel	ook	langs	deze	lijn.	De	ene	keer	zijn	we	ergens	vroeg	bij,	een	andere	keer	
kijken	we	liever	de	kat	uit	de	boom.	De	helden	zitten	altijd	aan	de	voorkant.	Bij	hen	met	
een	idee	en	de	durfallen.	

The	Scene	was	ook	op	zoek	naar	de	helden	van	vandaag	en	bezong	het	als	volgt:	‘Vandaag 
kan ik koning zijn en jij mijn koningin / Vandaag de bekroning voor een held en een heldin 
/ Ons koninkrijk de straten, de stegen en het plein / Vandaag, vandaag kunnen we helden 
zijn.’	Bowie	vatte	het	nog	kernachtiger	samen:	‘We can be heroes’.

Welk	verhaal	wil	u	vertellen?	Welke	held	schuilt	er	in	u?	Zoek	het	niet	te	ver.	Wij	schrijven	
het	graag	voor	u	op!
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Een nieuw initiatief in Loon op Zand

Het Uilennest: inspiratiebron en   
broedplaats van kunst en ambacht
Vroeger werd de omgeving van de huidige 
Weteringstraat ‘den Uilenhoek’ genoemd. 
Daar stond de schoenfabriek van Brands 
(‛Heinje d’n Das’), waar nu huizen worden 
gebouwd. Ernaast staat een andere fa-
briekshal. Die wordt nu het Uilennest ge-
noemd verwijzend naar de oude naam van 
die hoek: de Uilenhoek.

In die hal vindt op 22 maart de opening 
plaats van een verrassende tentoonstelling 
met kunstwerken van diverse disciplines 
en van de Heemkundekring foto’s van het 
oude Loon o.a. straatbeelden, klassenfo-
to’s, gebouwen.

weer	 opgebloeid.	 Hein	 is	 een	 inspirator	
en	hij	heeft	iets	met	kunsten	en	ambach-
ten.	In	Tilburg	heeft	hij	daar	zijn	sporen	al	
verdiend	met	 o.a.	 de	Verenigde	Tilburgse	
Compagnie.	Hij	was	betrokken	bij	het	pro-
ject	van	de	Hasseltse	kerk,	het	behouden	
van	een	muziekinstrumenten	museum,	de	
restauratie	van	de	engelenbeelden	aan	de	
Bredaseweg.	En	nu	heeft	hij	deze	lege	hal	
in	Loon	gevonden	en	kunnen	huren	van	ei-
genaar	Audax.

De fabriek
Hein	vertelt:	“In	Loon	op	Zand	is	de	fabriek	
alleen	bekend	als	de	fabriek	die	leeg	staat	
en	 geen	 verder	 doel	 heeft	 dan	 leegstaan	
en	verpauperen.	De	fabriek	ligt	in	de	We-
teringstraat	en	die	hoek	is	in	Loon	op	Zand	
bekend	als	 ‛Den	Uilenhoek’.	De	huizen	 in	
de	Weteringstraat	zijn	bijna	allemaal	voor-
zien	van	een	uil	op	het	dak	of	op	de	schoor-
steen.”

 °Hein Verschure. (Foto: RdT)

Uw	 verslaggever	 mocht	 alvast	 een	 kijkje	
nemen	en	kreeg	uitleg	van	een	enthousias-
te	en	inspirerende	Hein	Verschure	en	over	
hoe	hij	daar	terecht	is	gekomen	en	wat	zijn	
plannen	verder	zijn.

Hein	Verschure	 (1956)	 is	 geboren	 aan	het	
Kraanven	in	Loon	op	Zand	en	ondertussen	
al	weer	30	jaar	weg	uit	Loon.	Maar	de	roots	
blijven	trekken	en	door	een	bezoek	aan	de	
kerk	op	monumentendag	is	de	oude	liefde	

 °De fraaie ruimte van ‛Het Uilennest’.   
 (Foto: RdT)
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Hein	gaat	verder:	“De	fabriek	is	eigendom	
van	Audax	 en	 familie	 De	 Leeuw.	Tot	 voor	
kort	diende	deze	als	het	archief	van	Audax,	
maar	al	enige	tijd	staat	de	fabriek	leeg.
Het	gebouw	heeft	gedurende	de	jaren	di-
verse	 functies	 gehad.	 In	 de	 beginjaren	
vanaf	1950	was	het	tot	tweemaal	toe	een	
schoenfabriek.	(P.	v.d.	Elzen	en	Sengers).	In	
de	jaren	daarna	zat	Gerard	van	Loon	erin	
met	een	groothandel	in	verf	en	behang	en	
daarna	heeft	het	zelfs	als	manege	gediend.	
De	heer	en	mevrouw	De	Leeuw	hebben	er	
ook	enige	tijd	gewoond,	naar	verluidt.

Van	 de	 vele	 schoen-	 en	 leerfabrieken	 in	
Loon	 op	 Zand	 is	 deze	 fabriek	 een	 van	 de	
laatste,	 die	 niet	 is	 afgebroken	 en	 plaats	
heeft	gemaakt	voor	bewoning.”

Ontmoeten en werken met elkaar
Hein	 vindt	 dit	 pand	 de	moeite	waard	 om	
te	behouden	en	hij	 is	dan	ook	blij	dat	hij	
van	Audax	de	gelegenheid	heeft	gekregen	
om	dit	pand	nieuw	leven	in	te	blazen.	“Het	
is	 een	mooie	 geste	 naar	 het	 dorp”,	 aldus	
Hein,	“om	ons	het	gebruik	van	dit	gebouw	
te	gunnen.	Het	krijgt	weer	een	nieuwe	be-
stemming	en	wel	een	gemeenschappelijke	
bestemming.
Het	 doel	 van	 ‛In	 den	Uilenhoek’	 is	 vooral	
om	 de	 inwoners	 van	 Loon	 op	 Zand	 (ook	
Kaatsheuvel	en	de	Moer	en	omstreken)	ge-
legenheid	te	bieden	om	te	ontmoeten	en	te	
werken	met	elkaar.	In	diverse	projecten.”	
Enkele	gerealiseerde	projecten	staan	op	de	
website.	Meer/andere	projecten,	die	pas-
sen	binnen	de	doelstelling,	zijn	mogelijk.

Daarnaast	 is	 het	 een	 aanvullend	 initiatief	
op	 de	 viering	 van	 Loon	 op	 Zand	 750	 jaar	
in	2019.	Een	idee	dat	leeft	bij	Hein	is	een	
expositie	in	het	jubileumjaar	2019	van	de	
kunstcollectie	 van	 de	 gemeente	 Loon	 op	
Zand.	Deze	collectie	 is	na	de	afbraak	van	
het	 voormalige	gemeentehuis	opgeslagen.	
“Wat	zou	het	mooi	zijn	om	deze	collectie	in	

het	Uilennest	en	Het	Witte	Kasteel	in	2019	
weer	te	laten	zien	aan	de	inwoners”,	zegt	
een	gedreven	Hein.

Wat houdt het project in?
De	hal	is	bedoeld	als	ontmoetingsplaats	en	
werkplaats.	Uitwisselen,	ontmoeten,	wer-
ken,	 doen,	 elkaar	 inspireren	 zijn	 daarbij	
kernwoorden.	 De	 tweede	 hal	 is	 bedoeld	
voor	mensen	die	ruimte	zoeken	om	iets	te	
maken	of	 te	doen.	Zij	 kunnen	een	aantal	
meters	ruimte	huren	om	te	werken.	Denk	
bijvoorbeeld	 aan	 restauratie	 van	 klokken	
of	 meubels,	 schilderen,	 beeldhouwen	 of	
een	andersoortig	kunstwerk	bouwen.
Zo	hebben	de	Los-kids	er	al	hun	carnavals-
attributen	 gemaakt	en	gaat	Frits	Toorians	
er	 zijn	 fotostudio	 inrichten.	 Iedereen	 die	
(tijdelijk)	 ruimte	nodig	heeft	kan	hier	te-
recht.	Bedoeling	is	van	elkaars	kwaliteiten	
te	leren,	elkaar	te	inspireren	en	elkaar	te	
ontmoeten.
De	eerste	hal	is	bedoeld	voor	filmavonden,	

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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als	expositieruimte,	voor	lezingen	en	pre-
sentaties,	enzovoort.
Vanaf	oktober	2018	is	er	opgeruimd	en	ge-
werkt	om	de	ruimtes	geschikt	te	maken.

Opening: 22 maart a.s.
Maar	 nu	 kan	 de	 ‘ontmoetingsplaats	&	 fa-
briek	 in	 kunst	 en	 ambacht	 het	 Uilennest’	
worden	 geopend.	 En	 dat	 gebeurt	 op	 22	
maart	 om	 20.00	 uur	 in	 dit	 bijna	 industri-
eel	erfgoed	door	Leo	Vlemmix,	 voorzitter	
kunstcommissie	Loon	op	Zand.

Wat kunt u verwachten:
•	Expositie	 van	diverse	 kunstenaars,	 o.a.:	
Aloys	 Staps,	 Peter	Musters,	 Joop	Verha-
gen,	 Evelien	 IJpelaar,	 Jan	 van	 Franken-
huyzen,	 Nanda	 Heikamp	 en	 Jan	 Willem	
Baelemans.

•	Foto-expositie	Heemkundekring	 Loon	op	
‘t	Sandt	met	oude	straatbeelden	en	klas-
senfoto’s	van	generaties	die	nog	leven	en	
die	 een	 hoog	 herkenning	 gehalte	 zullen	
hebben.

•	Overzicht	van	de	Loonse	Kunstcollectie.
•	Werkplaats	in	restauratie.
•	Opening	fotostudio	Frits	Toorians.

Ook	op	de	zaterdagen	en	zondagen	23,	24,	

 °Op de meeste huizen ‛in d’n Uilenhoek’ staat  
 een uil. (Foto: RdT)

30	en	31	maart	en	6	en	7	april	is	de	expo-
sitie	in	den	Uilenhoek	geopend	voor	bezoe-
kers	van	11.00	-16.00	uur.	Toegang	is	gratis.
Adres:	Weteringstraat	17	A.
Voor	meer	 informatie	zie	ook	de	website:	
indenuilenhoek.nl.

Vrijwilligers	die	mee	willen	helpen	aan	de	
opbouw	en	uitbouw	van	deze	ontmoetings-
plaats	&	 fabriek	 in	 kunst	 en	ambacht	het	
Uilennest	zijn	van	harte	welkom.	Loop	ge-
woon	eens	binnen.	Elke	zaterdag	wordt	er	
in	ieder	geval	gewerkt	en	is	Hein	Verschure	
aanwezig.

Redactie: Ton Kalkers
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Zondag 24 maart en 7 april   
van 11.00 tot 17.00 uur

Stinzendag, voorjaarsbloeiers en 
genieten op Het Witte Kasteel

Al	vele	jaren	staan	 in	de	vroege	 lente	di-
verse	 bol-	 en	 knolgewassen	 (stinzenplan-
ten)	en	andere	voorjaarsbloemen	 in	bloei	
op	 het	 landgoed	 van	 Het	 Witte	 Kasteel.	
Vanwege	 de	 grote	 belangstelling	 vorig	
jaar	organiseert	Het	Witte	Kasteel	dit	jaar	
daarom	opnieuw	twee	Stinzendagen,	zodat	
ook	u	kunt	meegenieten	van	bosanemonen,	
hyacinten	of	bijvoorbeeld	speenkruid.	Tij-
dens	 rondwandelingen	om	12.00	en	14.00	
uur,	vertelt	de	gids	u	er	graag	meer	over.

Na	afloop	hebt	u	stinzenplanten	van	dicht-
bij	kunnen	bewonderen,	weet	u	meer	over	
welke	er	zijn,	wat	de	geschiedenis	van	stin-

 °Bloeiende stinzenplanten op Landgoed   
 Het Witte Kasteel.

zenplanten	is,	waar	u	deze	het	beste	in	uw	
eigen	 tuin	kunt	planten	en	hebt	u	boven-
dien	kennis	gemaakt	met	mooie	voorjaars-
bloeiers	in	de	kasteeltuin.

Genieten van een hapje en een drankje
Even	uitrusten	na	de	rondleiding?	Dat	kan,	
op	 het	 pittoreske	 terras	 van	 de	 binnen-
plaats,	dat	een	prachtig	uitzicht	biedt	op	
het	 kasteel.	 Het	 is	 er	 heerlijk	 vertoeven	
met	een	drankje	en	hapje.

Meer informatie?
Hebben	 we	 u	 inmiddels	 enthousiast	 ge-
maakt?	 Kom	 dan	 ook	 en	 ontdek	 wat	 Het	
Witte	Kasteel	allemaal	te	bieden	heeft	tij-
dens	deze	inspirerende	dag.	De	toegang	is	
gratis	en	reserveren	is	niet	nodig!	
Zie	voor	meer	informatie:
www.hetwittekasteel.nl.

Tekst en foto: Gifts of Nature,   
Marga Boutkan
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Doopjurken en doopgebruiken

Heemkundekring	 Loon	 op	 ’t	 Sandt	 nodigt	
belangstellenden	 uit	 voor	 een	 lezing	 op	
woensdag	27	maart	2019	over	oude	doop-
jurkjes	en	doopgebruiken	en	oud	meisjes-
speelgoed.

Wilma	Verhoeven	uit	Waalwijk	presenteert	
de	lezing,	zij	is	gedurende	ruim	30	jaar	een	
verzamelaarster	 van	 oude	 doopjurkjes.	
Ook	heeft	ze	jaren	in	Waalwijk	voor	de	R.K.	

kerk	de	ouders	voorbereid	
op	 de	 doop	 van	 hun	 kin-
deren.
Ze	kan	veel	vertellen	over	
doopjurkjes	 en	 doopge-
bruiken	 en	 zal	 u	 in	 het	
eerste	deel	van	de	lezing	
meenemen	in	de	geschie-

denis	van	de	doopjurken	en	doopgebruiken.	
Na	een	pauze	vertelt	zij	over	oud	meisjes-
speelgoed.

Haar	verhaal	zal	bij	veel	mensen	nostalgi-
sche	herinneringen	oproepen	uit	hun	jeugd.	
Deze	 lezing	 wordt	 ondersteund	 met	 een	
powerpointpresentatie	 en	 de	 doopjurkjes	
zullen	 natuurlijk	 niet	 ontbreken,	 evenals	
talrijke	voorbeelden	van	het	meisjesspeel-
goed	van	vroeger.

Aanvang	19.30	uur,	 locatie	Café	De	Kiosk,	
Oranjeplein	20a.	Entree	€	2,50.	U	bent	van	
harte	welkom.	□

Aangeboden

Magnetron:	€	15,00,	boekenplank	in	
slingervorm:	€	30,00.
Hoogslaper	 met	 matras	 eronder,	 hang-
kast,	 bureau,	 opbergkast	 met	 lade	 en	
ladder	in	nieuwe	staat:	€	100,00.
Elektrische	oven:	€	15,00,	tuinbarbecue	
op	gas	inclusief	gasfles:	€	75,00.
Inlichtingen:	tel.	06-50475711.

Foto’s carnaval in Loon

Rond	de	Toren	 heeft	 de	 nodige	 foto’s	 ge-
maakt	 van	 o.a.	 carnavalszaterdag	 en	 de	
optocht	van	maandag	in	ons	dorp.	De	digi-
tale	albums	hiervan	treft	u	op	onze	website	
www.ronddetoren.nl.
Ga	daar	naar	‛Archief’	en	daarna	naar	‛Fo-
togalerij’.	De	foto’s	kunt	u	hier	eventueel	
rechtenvrij	downloaden.	□
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Op	maandag	 25	 februari	 kreeg	 groep	 vijf	
van	 juf	Michelle	op	de	Lage	Weijkens	be-
zoek	van	RiKCy,	de	mascotte	van	RKC.	De	
afgelopen	 weken	 hadden	 de	 kinderen	 in	
deze	 klas	 namelijk	 heel	 wat	 boeken	 ver-
slonden	voor	het	project	‘Scoor	een	boek!’.	

Basisschool	de	Lage	Weijkens	is	een	van	de	
24	 basisscholen	 die	 op	 dit	 moment	 mee-
doen	 aan	 dit	 nieuwe	 leesproject	 dat	 in	
totaal	10	weken	duurt.	Op	deze	maandag-
middag	was	de	 klas	bijna	halverwege	het	
project	en	waren	ze	zo	goed	als	in	de	‘rust’	
aanbeland.	
Op	deze	middag	nam	Aniek	van	Loon,	lees-
consulente	 van	 de	 Bibliotheek	 de	 tussen-
stand	 op.	 Groep	 vijf	 had	 goed	 zijn	 best	
gedaan	 en	 de	 kinderen	 hadden	 al	 bijna	
60	 boeken	 gescoord/gelezen!	 Ook	 werd	
de	 ‘opstelling’	 doorgenomen,	 waarbij	 de	
meest	 populaire	 en	 favoriete	 boeken	 van	

de	klas	de	basis	vormden	op	het	veld.	Het	
werd	al	snel	duidelijk	dat	de	kinderen	niet	
echt	 van	 sprookjes	 lezen	 hielden.	 Alleen	
juf	 Michelle	 las	 ze	 graag.	 Sprookjes	 zijn	
wel	leuk,	maar	daarvoor	gingen	de	kinde-
ren	liever	naar	de	Efteling,	was	het	eerlijke	
antwoord.

Sportieve	boeken	worden	daarentegen	wel	
graag	gelezen.	Boeken	die	over	zwemmen,	
paardrijden	 en	 natuurlijk	 voetbal	 gaan.	
Daar	 werd	 de	 mascotte	 RiKCy	 natuurlijk	
erg	vrolijk	van.	Net	als	RiKCy	hadden	veel	
kinderen	het	boek	‘Alles	over	voetbal’	van	
Peter	Nieländer	gelezen.
Kees	hield	van	informatieve	boeken	en	had	
zich	erg	verdiept	in	een	boek	dat	over	trei-
nen	ging.	Stripboeken	doen	het	nog	steeds	
goed	en	deze	klas	verslond	de	boeken	van	
‘Geheim	agent	G.	Ruwel’.
‘Meester	 Kikker’	 van	 Paul	 van	 Loon	 werd	

Bibliotheek Midden-Brabant en Stichting Samen RKC bij de Lage Weijkens op bezoek met:

‘Scoor een Boek!’

 °Groep 5 van de Lage Weijkens met RiKCy van RKC. Er is de afgelopen weken veel gelezen voor het 
project ‘Scoor een boek!’. (Foto: RdT)
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ook	 goed	 gelezen	 en	 de	 oplettende	 lezer	
kon	vertellen	dat	de	film	over	‘Meester	Kik-
ker’	anders	was	dan	het	boek.	Het	werd	al	
snel	duidelijk	dat	de	kinderen	een	gevari-
eerde	opstelling	bij	elkaar	gelezen	hadden.	

Waar komt het idee voor ‘Scoor een 
Boek!’ vandaan?
1	 op	 de	 10	 Nederlandse	 kinderen	 verlaat	
de	basisschool	met	taal-	en	leesproblemen.	
Om	dat	probleem	te	tackelen,	besloten	Bi-
blionet	Groningen	en	FC	Groningen	in	2012	
de	 handen	 ineen	 te	 slaan	 –	 samen	 ont-
wikkelden	 zij	 het	 leesproject	 ‘Scoor	 een	
Boek!’.	Door	voetbal	en	lezen	te	combine-
ren	wilden	zij	het	leesplezier	bij	kinderen	
aanwakkeren,	om	zo	hun	kansen	te	vergro-
ten	op	een	succesvolle	taalontwikkeling	en	
toekomst.
Inmiddels	is	‘Scoor	een	Boek!’	uitgebouwd	
tot	 een	 succesvol	 landelijk	 onderwijspro-
ject.	 In	 2018	 vond	 de	 eerste	 Brabantse	
editie	 plaats	 in	 de	 regio	Tilburg.	 Dit	 jaar	

doen	in	totaal	12	Nederlandse	voetbalclubs	
mee,	 waaronder	 de	 Brabantse	 clubs	 Hel-
mond	 Sport,	 NAC,	Top	Oss,	 RKC	Waalwijk	
en	Willem	II.

In	de	gemeenten	Loon	op	Zand,	Waalwijk	
en	Heusden,	waar	‘Scoor	een	Boek!’	dit	jaar	
voor	het	eerst	plaatsvindt,	nemen	32	groe-
pen	vijf	van	24	verschillende	basisscholen	
deel	aan	het	leesproject,	dat	in	deze	regio	
wordt	georganiseerd	door	Stichting	‛Samen	
RKC’,	de	Bibliotheek	Midden-Brabant	en	de	
Bibliotheek	 Heusden.	 Het	 project	 wordt	
mogelijk	gemaakt	door	een	financiële	bij-
drage	van	de	Rabobank	De	Langstraat,	Ge-
meente	Waalwijk,	Gemeente	Loon	op	Zand	
en	Rotary	Heusden.

Meer	informatie	over	het	project	is	te	vin-
den	op	www.bibliotheekmb.nl/
campagnes/scoor-een-boek.

Redactie: Dana Pollaert-Veltman
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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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Een gezellige bingomiddag van 
de Zonnebloem 
Het	 Bestuur	 van	 de	 Zonnebloem	 afdeling	
Loon	 op	 Zand/De	 Moer	 nodigt	 u	 uit	 voor	
een	gezellige	bingomiddag	in	De	Wetering	
met	natuurlijk	mooie	prijzen.	Deze	middag	
wordt	gehouden	op	woensdag	3	april	en	be-
gint	om	14.00	uur.	

We	beginnen	deze	middag	met	een	kop	kof-
fie	of	thee	met	wat	lekkers.	Daarna	draaien	
we	 een	 aantal	 rondes	 bingo.	 In	 de	 pauze	
krijgt	u	een	consumptie	aangeboden.	Na	de	
pauze	 vervolgen	we	 de	 bingo	met	 enkele	
rondes.	Ter	informatie	voor	de	mensen	die	
met	de	deeltaxi	komen:	rond	de	klok	van	
16.30	-	16.45	uur	sluiten	we	deze	middag	
af.
Voor	de	kosten	hoeft	U	het	niet	 te	 laten.	
Deze	bedragen	slechts	€	7,00	per	persoon:	
inclusief	 een	 kopje	 koffie/thee	 met	 lek-

kers,	een	consumptie	en	deelname	aan	de	
bingo	met	mooie	prijzen.	 Iedereen	 is	 van	
harte	welkom,	dus	vraag	je	vriend,	vrien-
din,	 buurvrouw	 of	 buurman	 om	 mee	 te	
gaan	en	kom	gezellig	op	woensdag	3	april	
a.s.	naar	De	Wetering.

Onderstaande	opgavestrook	met	 	bijdrage	
kunt	u	inleveren	bij	José	Klaverdijk,	Hertog	
van	Brabantweg	8	in	Loon	op	Zand.	Heeft	U	
nog	vragen,	dan	kunt	u	bellen	met	José	via	
telefoonnummer	 06-44137329.	 De	 Zonne-
bloemafdeling	van	Loon	op	Zand/De	Moer	
wenst	 u	 nu	 al	 een	 heel	 gezellige	middag	
toe!	□

Naam: _________________________________________

Adres: _________________________________________

Telefoon: ___________________________

Geeft zich op voor de bingomiddag op 3 april in De Wetering en 
voegt hierbij gelijktijdig het verschuldigde bedrag van € 7,00 p.p.

Inleveren bij: José Klaverdijk, Hertog van Brabantweg 8 in Loon op Zand.



14

Eerlijk zaken doen en optimaal informeren:

Robert’s Jimny Paradijs van   
Robert Blietz
Met zijn ‘Roberts Autobedrijf’ is Robert Blietz al sinds jaar en dag 
een begrip in Loon op Zand. Ook al is hij inmiddels de 70 jaar gepas-
seerd: stoppen met zijn bedrijf is wel het laatste waar hij aan denkt. 
Als je Robert ontmoet kom je er al snel achter: het leven van deze 
energieke garagehouder draait om auto’s, auto’s en nog eens auto’s! 

Dat	merkte	ook	uw	Rond	de	Toren-verslag-
gever,	 nadat	 deze	 een	 afspraak	 voor	 een	
gesprek	had	gemaakt	om	meer	te	weten	te	
komen	over	zijn	‘Robert’s	Jimny	Paradijs’,	
zoals	zijn	bedrijf	tegenwoordig	heet.

Meegaan in vraag en aanbod
We	gaan	maar	liefst	37	jaar	terug	in	de	tijd	
als	Robert	Blietz	 in	1982	met	zijn	garage-
bedrijf	start	in	ons	dorp	in	een	voormalige	
fabriek	aan	de	Kloosterstaat	op	de	plaats	
waar	nu	het	project	‘Dennenhof’	wordt	ge-
realiseerd.	Robert:	“In	eerste	instantie	als	

‘eendenspecialist’,	want	we	zaten	toen	in	
de	hoogtijdagen	van	de	bekende	2CV’s	van	
Citroën,	ofwel	de	‘Deux chevaux’ of	‘lelij-
ke	eend’,	om	later	die	specialisatie	uit	te	
breiden	naar	de	Renaults	4	en	5.”

Maar	Robert	wist	ook	toen	al	heel	goed	dat	
je	mee	moet	 gaan	 in	 vraag	 en	 aanbod	 in	
de	markt	en	dat	je	je	daarom	op	tijd	moet	
aanpassen	 aan	 die	 veranderende	 markt.	
Daarom	stapt	hij	 in	1984	over	naar	Volvo:	
voor	velen	een	auto	die	je	‘voor	het	leven	
koopt’	vanwege	de	kwaliteit	ervan.	
In	 1989	 verhuist	 Robert	 met	 zijn	 bedrijf	
naar	Hilvarenbeek,	maar	houdt	hij	het	daar	
al	snel	voor	gezien	en	keert	hij	in	1991	weer	
terug	in	zijn	vertrouwde	Loon	op	Zand,	als	
hij	 kans	 ziet	 eigenaar	 te	worden	 van	een	
bedrijfspand	aan	de	Hoge	Steenweg.	Daar	
zet	 hij	 zijn	 bedrijf	 verder	 voort:	 niet	 al-
leen	als	Volvo-specialist,	maar	ook	voor	VW	
(Volkswagen)	waarvoor	hij	in	Hilvarenbeek	
al	sub-dealer	was	voor	Garage	van	de	Ven	
uit	Tilburg.	

Zo’n	 drie	 jaar	 terug	 maakte	 hij	 opnieuw	
een	‘switch’	voor	wat	betreft	zijn	specia-
lisatie	naar	de	4	x	4-SUV-uitvoeringen	van	
Suzuki:	 de	 Jimny’s	 die	 steeds	meer	 in	 de	
belangstelling	komen	te	staan	vanwege	hun	
aandrijving	op	alle	4	de	wielen	bij	o.a.	bos-
wachters	en	jagers,	maar	ook	als	‘tweede	
auto’	of	om	een	auto	 te	hebben	met	een	
totaal	andere	beleving.	De	aangeboden	au-
to's	knapt	Robert,	voor	het	geval	dat	nodig	

 °Robert Blietz in zijn MG uit 1951 waarin hij is  
 getrouwd. (Foto: RdT)
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is,	weer	op	tot	perfect	functionerende	uit-
voeringen	waarop	je	kunt	vertrouwen.	Het	
succes	 van	 deze	 manier	 van	 werken	 liet	
zich	 al	 heel	 snel	merken,	want	 inmiddels	
is	‘Robert’s	Jimny	Paradijs’	een	begrip	bij	
veel	 van	 deze	 autobezitters.	 Dit	 wil	 ove-
rigens	ziet	zeggen	dat	u	niet	voor	andere	
merken	 gebruikte	 auto’s	 bij	 Robert	 Blietz	
terecht	kunt,	want	in	zijn	bedrijf	staan	de	
nodige	rijklare	modellen	te	wachten	op	een	
nieuwe	eigenaar	die	voor	een	mooie	prijs	
een	leuke,	goed	onderhouden,	auto	zoekt.	
En	natuurlijk	kunt	u	hier	ook	terecht	voor	
alle	 onderhoud	 aan	 uw	 bestaande	 auto,	
alsmede	APK-keuringen.

Niet sjacheren en ‘snel veel geld   
verdienen’
Ook	al	zit	Robert	met	zijn	bedrijf	op	een,	
zoals	hij	dat	zelf	noemt,	‘doodlopend	punt’	
aan	 de	 Hoge	 Steenweg,	 nu	 deze	 met	 de	
aanleg	van	de	N261	en	het	verleggen	van	
de	 toegang	 tot	 ons	 dorp	 is	 afgesloten,	 is	
hij	toch	blij	dat	hij	hier	zit.	“Daardoor	kan	
ik	nog	 steeds	exclusief	 zijn	 in	wat	 ik	doe	
en	 via	 mond-tot-mond	 reclame	 en	 inter-
net	weten	 ze	me	 echt	wel	 te	 vinden.	 En	
de	klanten,	zeker	die	ik	al	heel	wat	jaren	
mag	bedienen,	weten	dat	 ik	 niet	 van	het	
type	 sjacheren	 en	 ‘snel	 veel	 geld	 verdie-
nen’	ben,	dus	die	blijven	gewoon	komen.	
Zij	gaan	voor	een	vertrouwd	advies	en	dito	
service,	waarvan	 ze	weten	dat	 ze	dat	bij	
mij	krijgen!”

Als	liefhebber	van	auto’s	heeft	Robert	zijn	
leven	 lang	 als	 hobby	 de	 nodige	 oldtimers	
opgeknapt	 tot	 juweeltjes	en	enkele	daar-
van	 staan	 in	 zijn	 werkplaats,	 zoals	 drie	
MG’s,	 enkele	 Z3-BMW’s	 en	 een	 werkelijk	
fraaie	witte	VW-kever	die	op-en-top	eruit	
ziet.	Hij	heeft	nu	besloten	om	deze	te	gaan	
verkopen,	omdat	hij	‘het	een	en	ander	wil	
gaan	 afronden’.	 “Maar	 een	 ervan	 zal	 ik	
nooit	wegdoen.	Dat	is	die	rode	MG	uit	1951	
waarin	mijn	 vrouw	 en	 ik	 zijn	 getrouwd”,	

wijst	hij	naar	een	glanzend	stralende	old-
timer	 in	 zijn	 werkplaats,	 waarmee	 ik	 als	
schrijver	van	dit	artikel	meteen	een	mooi	
onderwerp	voor	een	foto	heb	dat	ik	bij	dit	
artikel	kan	gebruiken.

Iets lager tempo
Met	het	vorderen	van	de	jaren	kom	voor	elk	
mens	het	moment	dat	een	mens	een	keuze	
moet	gaan	maken	of	je	doorgaat	waarmee	
je	 bezig	 bent.	 Voor	 Robert	 Blietz	 is	 dat	
niet	anders:	“Ik	ben	 inmiddels	70	 jaar	en	
dan	krijg	je	te	maken	met	de	realiteit	er-
van.	Als	autoliefhebber	pur	sang	ga	ik	be-
slist	door	met	mijn	bedrijf,	want	ik	beleef	
nog	elke	dag	veel	genoegen	 in	hetgeen	 ik	
doe.	Ik	heb	wel	besloten	om	minder	zelf	te	
doen,	maar	dat	zal	voor	de	klant	geen	en-
kel	verschil	uitmaken.	Zij	kunnen	én	mogen	
nog	steeds	op	dezelfde	behandeling	reke-
nen	 zoals	 zij	 dat	 al	 jaren	 bij	mij	 hebben	
ondervonden.	Dat	alles	 zonder	 te	merken	
dat	ik	het	allemaal	in	een	iets	lager	tempo	
ga	doen!”

Robert	 Blietz:	 een	 gedreven	 persoon	 die	
één	 is	 met	 zijn	 vak	 en	 dat	 ook	 duidelijk	
laat	merken	 als	 je	 hem	ontmoet.	 Iemand	
die	met	de	instelling	‘eerlijk	zaken	doen	en	
optimaal	 informeren’	 een	 gezond	 bedrijf	
heeft	 opgebouwd.	 Dat	 alleen	 al	 verdient	
alle	respect!

Redactie: Tiny van Hooren
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Carnaval in Loon: het was weer top!
Ook in ons eigen dorp is carnaval uitbun-
dig gevierd en kunnen de organisatoren 
terugzien op een bijzonder geslaagd ge-
beuren. Een gebeuren dat door jong en 
oud gedragen werd.
Op	vrijdag	waren	het	de	basisschoolkinde-
ren	die	de	spits	afbeten	met	hun	gezamen-
lijke	optocht	met	daarna	een	‛kaaigezellig’	
feest	 in	 De	Wetering	 waarin	 Prins	 Jeroen	
dun	Irste	voorging.	In	een	speciale	les	voor-
af	 op	 hun	 eigen	 school	 over	 carnaval	 en	
zijn	 geschiedenis	 waren	 de	 kinderen	 vol-
ledig	op	de	hoogte	over	dit	jaarlijkse	feest	
dat	we	al	jaren	met	elkaar	vieren.	Dat	al-
les	in	de	hoop	dat	zij	dit	bijzondere	feest,	
op	hun	eigen	manier,	in	de	toekomst	zullen	
voortzetten.

‘De	Orde	Der	Theebuiken’.	Na	een	rondje	
Schrobbelèr	 van	 Loons	 Kwartier-eigenaar	
Jeroen	en	het	nodige	genuttigd	te	hebben,	
vertrok	 de	 stoet	 richting	 Kiosk,	 waar	 de	
Loonse	Theebuik	door	onze	Pastoor	offici-
eel	 onthuld	 zou	worden.	 En	 dat	 deed	 hij	
geheel	 in	 stijl:	 “maar	 wel	 zonder	 wijwa-
ter”,	zo	vertrouwde	hij	de	redactie	toe.

 °Prins Jerien dun Irste en zijn adjudant   
 Peerke.

Op	 zaterdag	 ging	 het	 feest	 verder.	Na	 de	
officiële	sleuteloverdracht	in	Het	Klavier	in	
Kaatsheuvel	trok	de	Loonse	delegatie	met	
Prins	 dun	 Irste	 en	 zijn	 secondant	 Peerke,	
samen	 met	 de	 praalwagen	 van	 LOS-kids	
naar	’t	Loons	Kwartier	om	daar	een	aantal	
mensen	vanwege	hun	verdiensten	te	onder-
scheiden	en	enkelen	zelfs	op	te	nemen	in	

De	 theeschenkster	 die	 vooraf	 haar	 zegje	
deed,	was	volledig	in	haar	rol.	Het	was	een	
lust	 haar	 bezig	 te	 zien	 én	 te	 horen!	 Ook	
onze	 eigen	 burgemeester	 Hanne	 genoot	
er	 zichtbaar	 van.	 Nadat	 onze	 eigen	 Prins	
had	beloofd	er	alles	aan	te	doen	om	er	een	
mooi	carnavalsfeest	van	te	maken,	ging	het	
feest	met	de	nodige	klanken	van	de	aan-
wezige	muzikanten	verder,	o.a.	tijdens	het	
LOS-kids-feest	in	De	Wetering.
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Meer loopgroepen
Op	maandag	was	er	de	traditionele	optocht	
met	 daarin	weer	 heel	 veel	 deelname	 van	
carnavalsverenigingen	uit	onze	omgeving.

Gelukkig	zagen	we	ook	de	nodige	bijdragen	
uit	ons	eigen	dorp,	maar	dat	zouden	er	best	
meer	mogen	zijn.	Zoals	meer	loopgroepen,	
die	een	optocht	als	deze	alleen	maar	aan-
trekkelijker	maakt.	In	het	verleden	trokken	

deze	 loopgroepen	 veel	 bekijks	 en	 het	 is	
jammer	als	die	helemaal	 zouden	verdwij-
nen.	Maar	een	optocht	als	deze	is	én	blijft	
toch	een	geweldig	evenement	voor	 ieder-
een	die	er	op	afkomt!

Positief
Het	LOS-feest	na	de	optocht	op	de	Kasteel-
weide	werd	opnieuw	een	succes	van	onge-
kende	hoogte.	De	dames	en	heren	van	de	
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organisatie	mogen	terecht	trots	zijn	op	wat	
zij	hier	hebben	neergezet,	want	 iedereen	
was	 het	 erover	 eens:	 dit	 feest	 was	 weer	
‘top’.	Nadat	op	dinsdag	op	passende	wijze	
afscheid	werd	genomen	van	carnaval	2019	
in	Loon	op	Zand,	kon	de	balans	worden	op-
gemaakt	na	vier	dagen	feesten.

En	 het	 eindoordeel	 was	 unaniem:	 het	 is	
voor	 velen	 een	 mooi	 feest	 geweest	 dat	
waard	was	om	gevierd	te	worden.	Wat	als	
heel	bijzonder	positief	werd	ervaren,	is	dat	
we	weer	 een	 Prins	 en	 een	 adjudant	 heb-
ben	die	het	carnavalsgebeuren	in	ons	dorp	
een	flinke	‘boost’	hebben	weten	te	geven.
Dank	aan	eenieder	die	zich	hiervoor	heeft	
ingezet!	Zullen	we	afspreken	dat	we	elkaar	
volgend	jaar	weer	treffen?	Komt	goed!

Meer foto's zien?
Wilt	u	meer	foto’s	zien	die	de	redactie	tij-
dens	carnaval	2019	in	Loon	op	Zand	heeft	
gemaakt,	ga	dan	naar	onze	website	www.
ronddetoren.nl	 en	 klik	 daar	 op	 ‛Archief’	
en	daarna	op	‛Fotogalerij’.	Hier	staan	twee	
digitale	fotoalbums	voor	u	klaar	met	foto’s	
die	u	rechtenvrij	kunt	binnenhalen.

Redactie Rond de Toren
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Natuurpoort Van Loon: Ride for Villa Pardoes en paardenspullenmarkt

Natuurpoort	Van	Loon	
zet	 op	 zondag	 31	
maart	 voor	het	derde	
jaar	haar	deuren	open	
voor	de	Ride	 for	Villa	
Pardoes.	De	 rit	wordt	
georganiseerd	 in	 sa-
menwerking	 met	 Na-

tuurpoort	 Van	 Loon	 en	 de	 opbrengst	 van	
deze	 dag	 gaat	 naar	 Villa	 Pardoes.	 Villa	
Pardoes	biedt	gezinnen	met	een	ziek	kind	
gratis	een	onbezorgde	week	vakantie	aan.

De	 deelnemers	 vertrekken	 vanuit	 Manege	
van	Loon	en	leggen	op	hun	paard	een	route	
van	ongeveer	18	km	af	door	Nationaal	Park	
de	Loonse	en	Drunense	Duinen.	Onderweg	
is	er	een	stop	ingelast	voor	een	lekker	hap-
je	 en	 drankje.	 Deelnemers	 die	 niet	 over	
een	eigen	paard	of	aanspanning	beschikken	
kunnen	meerijden	op	een	manegepaard	of	
kunnen	kiezen	voor	een	tocht	met	(elektri-
sche)	fiets	of	mountainbike.

Paardenspullenmarkt en   
hoefijzer pimpen
Voor	de	eerste	keer	is	er	op	deze	dag	ook	
een	 paardenspullenmarkt,	 waarin	 nieuwe	

en	 tweede	hands	 paardgerelateerde	 spul-
letjes	worden	 aangeboden.	 De	 toegang	 is	
gratis.	 Voor	 de	 kinderen	 is	 er	 tegen	 een	
kleine	vergoeding	hoefijzer	pimpen	en	glit-
tertattoos	zetten.

De	hele	maand	maart	staat	er	een	PETman,	
waarin	 lege	 statie-
geldflessen	 kunnen	
worden	 ingeleverd.	
Alle	 gulle	 flessen-
gevers	krijgen	twee	
gratis	kaartjes	voor	
het	 grote	 benefi-
te	 concert	 op	woensdagmiddag	 22	mei	 in		
Theater	De	Leest,	Waalwijk.

Inschrijven	 voor	 de	 rit	 met	 aanspanning,	
eigen	 paard	 of	 manegepaard	 of	 het	 hu-
ren	van	fiets/MTB	kan	via	rideforvillapar-
does@gmail.com.

Meer weten? 
Ga	naar:
www.facebook.com/RideforVillaPardoes	
of	www.natuurpoortvanloon.nl/ 
rideforvillapardoes.	□

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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Carnaval, dè vier ik samen!
men	meej	onze	Dennis	als	ons	pa	verkleed	
ging.	Of	de	woorden	van	ons	moeder:	“Kom	
straks	maar	met	een	man	of	tien	eten	bij	
ons,	gezellig”.	
Dat	 hadden	 m’n	 broertje	 en	 ik	 wel	 ge-
hoord,	dus	aan	’t	eind	van	de	middag	wij	
ieder	met	tien	man	naar	huis…	Dat	waren	
er	eigenlijk	 tien	meer	dan	gepland,	maar	
paniek?	 Nee	 hoor,	 dan	maken	we	 gewoon	
een	bietje	bij.	

Dat	waren	mooie	tijden.	Of	wanneer	we	zelf		
’s	 nachts	 thuiskwamen	 uit	 de	 stad,	 zaten	
er	15	mensen	binnen.	Op	de	aaier	natuur-
lijk,	zoals	de	traditie	is.	De	meesten	ken-
den	we	wel.	De	anderen?	Ach,	die	stonden	
met	die	en	die	te	praten	dus	heb	ik	hen	ook	
maar	mee	gevraagd.	De	laatste	jaren	zor-
gen	mijn	ouders	met	vrienden	er	ieder	jaar	
nog	 voor	 dat	 onze	 vrienden	 en	 kennissen	
onbezorgd	de	optocht	kunnen	kijken.	Aan	

Remco van Noije stuurde ons enkele  
dagen na carnaval deze mooie brief.

Paplepel
Ik	durf	wel	te	zeggen	dat	carnaval	er	bij	mij	
met	de	paplepel	is	ingegoten.	Na	geboren	
te	zijn	in	december,	lag	ik	in	februari	al	bij	
Wil	Vermeulen,	’t	Vetlèr,	te	slapen.	M’n	opa	
zat	daar	bij	de	Raad	van	Elf.	Vanaf	ergens	
in	die	tijd	kwam	er	een	familie	uit	Rijswijk	
ieder	 jaar	naar	Theebuikenland,	een	club	
waarvan	Leon	toch	wel	het	gezicht	is.	Van-
daag	de	dag,	in	een	andere	samenstelling,	
komen	zij	gelukkig	nog	steeds.

Gedeelde vreugd
Voor	mezelf	waren	de	gouden	jaren	 in	de	
optocht	met	m’n	vrienden	van	‛de	Kelder’	
en	toen	mijn	ouders,	hun	vrienden	en	fa-
milie	er	nog	vier	dagen	lang	helemaal	voor	
gingen.	
Maar	 ook	 de	 ‛beroemde	 zondagavond’	 in	
De	Kiosk	vergeet	 ik	nooit	meer,	dat	 ik	sa-  °Dennis en Remco als hun vader Egbert.
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soep,	broodjes	en	bier	geen	gebrek.	Ik	heb	
er	in	de	jaren	leuke	(en	niet	alleen	Loonse)	
vrienden	en	contacten	aan	overgehouden!

Tijden veranderen
Nu,	42	jaren	later	is	er	veel	veranderd.	Het	
begint	nog	steeds	wel	ergens	op	vrijdag	en	
het	 stopt	 op	 dinsdagavond;	 hoewel	 ik	 de	
woensdag	 voor	 carnaval	 natuurlijk	 eerst	
m’n	 spaarkas	 in	 De	 Kiosk	 moet	 ophalen.	
Maar	 waar	 vroeger	 nog	 vier	 of	 vijf	 kroe-
gen	van	vrijdag	t/m	dinsdag	vol	zaten	met	
feestende	mensen,	 zijn	 we	 nu,	 als	 echte	
die	 hards,	 blij	 dat	 er	 op	 dinsdag	 in	 ieder	
geval	nog	één	kroeg	een	beetje	gevuld	is.	
Tijden	 veranderen,	 carnaval	 verandert.	
Waar	 de	 ouderwetse	 hoempamuziek	 naar	
de	 achtergrond	 verdwijnt	 is	 er	 in	 de	 tijd	
van	nu	een	bas	onder	de	muziek.	En	dat	is	
niet	het	enige	dat	anders	is.

Hoop
In	 tegenstelling	 tot	 hoe	 sommige	mensen	
over	carnaval	denken	 is	het	tegenwoordig	
allemaal	 niet	 zo	 treurig	 hoor.	We	 hadden	
gelukkig	 al	 jaren	een	hele	 grote	optocht;	
toch	zou	het	mooi	zijn	als	er	volgend	jaar	
meer	 concurrentie	 komt	 van	 meerdere	
loopgroepen.	Waarom?	“Gewoon	omdat	 ’t	

kan”.	 Het	 aantal	 carnavalsvierders	 is	 wel	
stukken	minder	geworden,	dat	vind	ik	per-
soonlijk	erg	 jammer.	Of	zitten	deze	men-
sen	voortaan	in	de	stad?	Ik	weet	het	niet.	
Waarom	carnaval	dan	toch	niet	zo	treurig	
is?	 Er	 zit	weer	 een	 verhaal	 in	 het	 Loonse	
carnaval.	Unne	rooien	draod!

Initiatief
Al	een	jaar	of	twee	merkte	je	dat	er	veel	
enthousiaste	 (Loonse)	 carnavallers	 zich	
zorgen	maakten	over	de	terugloop	van	het	
aantal	mensen.	Carnaval	bloedde	dood.	Na	
een	jaar	gedeelde	zorgen	met	elkaar	uit	te	
spreken,	 nam	 vorig	 jaar	 een	 aantal	men-
sen	het	initiatief	om	iedereen	die	iets	met	
carnaval	in	Loon	op	Zand	te	maken	heeft,	
om	de	tafel	te	krijgen.	Boven	bij	De	Kiosk	
werden	er	wensen	en	verwachtingen	uitge-
sproken.	En	als	gevolg	daarvan	zijn	er	door	
een	 enthousiast	 aantal	 mensen	 weer	 be-
hoorlijk	wat	dingen	opgepakt.	Mensen	van	
het	Carnaval	der	Theebuiken.

Smoel
Waar	de	laatste	jaren	her	en	der	misschien	
nog	wel	een	c.v.	(carnavalsvereniging)	op-
popt,	waren	we	dit	 jaar	weer	 eens	 in	 de	
goede	handen	van	een	Prins	en	een	Adju-
dant.	Figuren	die	eigenlijk	onmisbaar	zijn	
met	carnaval,	maar	die	hier	al	 jaren	niet	
meer	in	beeld	waren.	

Nu	 heeft	 carnaval	 in	 Loon	 op	 Zand	 weer	
een	gezicht!	Wel	twee	lelijke,	maar	goed,	
we	moeten	 ergens	 beginnen.	Wat	 ik	 leuk	
vind	is	dat	ze	fijne	banden	hebben	met	de	
club	uit	Turfstekers-laand.	Naast	deze	ge-
zichten	zijn	er	ook	de	“Theeschenkertjes”	
bij.	En	goei	ok!

Zoveel te doen
De	scholen	vieren	op	vrijdag	met	zijn	allen	
samen	het	kindercarnaval,	we	hebben	‘d’n	
Theebuik’,	een	opening	op	zaterdagmiddag	
in	’t	Loons	Kwartier	en	zelfs	een	begrafe-
nis	op	dinsdag.	Niet	te	vergeten:	een	heus	

 °Dennis en Remco mét vader Egbert.
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optreden	van	menne	vriend,	Koen	Smit(s)	
Broer	van	Jan,	er	was	dit	 jaar	een	11e	vd	
11e	 bal.	 Er	 zijn	mooie	 geelrode	 sjaals	 en	
vlaggen	uitgehangen	en	gedragen.	D’n	bur-
gemeester	heb	 ik	regelmatig	gezien,	er	 is	
binnen	een	 jaar	een	c.v.	gestopt	én	weer	
begonnen.	 LOS-kids	 die	 zich	 vele	 dagen	
hebben	ingezet	om	carnaval	voor	de	jonge-
ren	op	te	leuken.

Drie	 mensen	 (Tiny	 van	 Hooren,	 Bart	 van	
Drunen	 en	 Michiel	 Monsieurs)	 ontvingen	
een	persoonlijke	onderscheiding,	de	‛orde	
der	 theebuik’.	 Iets	waar	 zij	 in	mijn	 ogen	
erg	 trots	 op	mogen	 zijn!	 Maar	 wat	 zeker	
ook	genoemd	moet	worden	en	 ik	zelf	ook	
èrrug	gaaf	vind,	 is	’t	feest	van	LOS	op	de	
Kasteelweide!	Alaaf	mannen,	petje	af!

Tot slot
Carnaval	 is	misschien	veranderd,	maar	de	
gezelligheid,	de	leut,	de	klets	en	de	fijne	
feestgedachte	herken	 ik	nog	steeds!	Men-

sen	van	het	Carnaval	der	Theebuiken,	be-
dankt	 veur	 ’t	 verse	 bloed,	 we	 hadden	 ’t	
nodig!	 Ik	 sluit	 af	met	 een	motto	 van	m’n	
broertje:	“‘t	Is	carnaval	hè,	ok	veur	jou!”	
Ook	in	2020!!

Alaaf, Remco van Noije

Nog 338 dagen.
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Loon op Zand, echt 30 km?
Na	het	lezen	van	het	Gemeentebesluit	met	
betrekking	 tot	 de	 voetgangersoversteek-
plaatsen	 op	 en	 rond	 het	Oranjeplein,	 ko-
men	de	vragen	tevoorschijn.

In	 een	 30	 km	 gebied	 zouden	 voetgangers	
zich	 veilig	 moeten	 kunnen	 voelen,	 want	

de	andere	weggebrui-
kers	 zullen	 rekening	
met	hen	houden.	Ech-
ter	 is	 dit	 jammer	 ge-
noeg	 niet	 het	 geval	
hier	 in	Loon	op	Zand.		
Veel	 mensen	 hebben	
bij	 het	 oversteken	
en	 rondlopen	 in	 het	

gebied	 rond	 De	 Kiosk	 geen	 veilig	 gevoel.	
Regelmatig	 zie	 je	 voetgangers	 inhouden	
of	terugspringen	wanneer	een	andere	ver-
keersdeelnemer	op	fiets	of	gemotoriseerd	
voertuig	gewoon	doorrijdt	en	de	wens	tot	
oversteken	negeert.

Vandaar	dat	toen	de	vraag	van	deze	mensen	
kwam:	“Kunnen	er	niet	net	als	 voorheen,	
zebrapaden	worden	aangelegd?”	Het	is	een	
schijnveiligheid	volgens	verschillende	men-
sen,	maar	voor	deze	steeds	terugschrikken-
de	mensen,	 toch	een	vorm	van	zekerheid	
wanneer	 zij	 de	 andere	 kant	 van	 de	 weg	
willen	 bereiken.	 Hopelijk	wordt	 door	 een	
zebrapad	 de	 andere	 verkeersdeelnemer	
er	weer	op	gewezen	dat	er	meer	mensen	
deelnemen	aan	het	verkeer.

Een	 andere	 vraag	 aan	 de	 plaatselijke	 po-
litie	 en/of	 boa’s.	 “Zouden	 jullie	 ook	 iets	
meer	 aandacht	 kunnen	 schenken	 aan	 de	
snelheden	die	bereikt	worden	op	en	 rond	
het	plein,	maar	vooral	ook	op	de	Klooster-
straat	en	de	Ecliptica?”
Voor	 veel	 mensen	 is	 het	 nog	 steeds	 niet	
duidelijk	dat	daar	ook	een	30	km	zone	is.	
Rijd	je	als	verkeersdeelnemer	zelf	met	de	

auto	30	km	door	de	Ecliptica,	moet	je	niet	
verbaasd	 staan	 om	 te	 worden	 ingehaald	
door	een	andere,	meer	ongeduldige	auto-
mobilist	met	een	hogere	snelheid.

Verkeersregels	handhaven	door	de	bevoeg-
de	 instanties	en	een	regelmatige	controle	
daarop,	zal	de	snelheid	en	de	houding	van	
de	 verkeersdeelnemer	 veranderen,	 al	 zal	
dit	niet	voor	iedereen	gelden,	jammer	ge-
noeg.

Ad Verberne
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Zondag 10 maart was het Lammetjesdag bij De Lachende Ooi
U kúnt het haast niet gemist hebben, 
want de mediamachine van Educatieve 
boerderij De Lachende Ooi werkt prima. 
Bart van Ekkendonk en zijn team presen-
teren hun mooie plannen via o.a. vakbla-
den, Facebook, De Duinkoerier, het Bra-
bants Dagblad en natuurlijk onze eigen 
Rond de Toren. En zo heb ik een prima 
reden om aan te sluiten bij de eerste 
Lammetjesdag aan het Moleneind.

Alles	 lijkt	er	klaar	voor:	de	verkeersrege-
laars	 staan	 in	 hun	 opvallende	 kleding	 al	
driftig	te	gebaren	naar	automobilisten,	het	
springkussen	 is	 opgeblazen,	 de	 koffie	 en	
thee	 staan	 te	 pruttelen	 in	 de	 grote	 oude	
kapschuur,	 de	medewerker	 in	 de	 ijscokar	
heeft	de	ijsschep	al	in	de	hand,	medewer-
kers	van	Natuurmonumenten	vertellen	hun	
enthousiaste	verhaal,	de	shirtjes	met	een	
grappig	geprint	schaapje	liggen	te	wachten	
op	kleine	liefhebbertjes.

Alleen	 het	weer,	 dat	werkt	 niet	mee.	Als	
we	 naar	 het	Moleneind	 rijden	 valt	 de	 re-
gen	met	bakken	uit	de	lucht.	Lekker	voor	
de	 grondwaterstand,	 maar	 jammer	 voor	
dit	jaarlijkse	hoogtepunt.	Voor	vanmiddag	
wordt	er	ook	nog	een	storm	verwacht.	Maar	
het	slechte	weer	kan	de	pret	gelukkig	niet	
drukken,	want	er	zijn	al	heel	veel	mensen	
op	de	been.	Vooral	ouders	met	kleine	kin-
deren	zijn	prima	op	hun	uitstapje	voorbe-
reid;	ik	zie	overal	regenlaarsjes	en	-jasjes	

in	vrolijke	kleuren	en	al	tegen	elf	uur	wordt	
duidelijk	dat	het	altijd	tijd	is	voor	een	lek-
ker	roomijsje	;-)

Maar	dan	is	er	opeens	lichte	paniek,	al	was	
het	toeval	dat	ik	dat	zag.	Vandaag	onthult	
Bart	 samen	met	 de	 twee	 betrokken	 wet-
houders	 van	Tilburg	 en	 Loon	 op	 Zand	 het	
nieuwe	naambord	van	de	boerderij,	maar	
door	de	wind	waait	het	doek	te	vroeg	van	
het	 stoere	 eikenhouten	 bord.	 Maar	 niet	
lang	 getreurd,	 we	 hebben	 hier	 te	 maken	
met	mensen	die	niet	zo	snel	van	hun	stuk	
te	 krijgen	 zijn.	 Het	 bord	 wordt	 van	 de	
voorgevel	 gehaald,	 weer	 keurig	 ingepakt	
en	naar	de	schaapstal	gebracht.

Schapen	die	op	hun	gemak	zijn	maken	wei-
nig	 geluid,	maar	door	de	bezoekers	 in	de	
stal	 hoor	 je	 heel	 wat	 schapen	 blaten	 en	
hun	lammeren	mekkeren.	Maar	Bart	roept	
iedereen	druk	gebarend	en	een	tandje	har-
der	 bij	 elkaar	 voor	 het	 officiële	moment.	
Dan	 onthullen	 de	 heren	 iets	 later	 dan	
gepland	 de	 nieuwe	 naam	 van	 de	 boerde-
rij,	 Pauwelshoeve,	 uiteraard	 vernoemd	
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naar	 de	 edelman	 Paulus	 (of	 Pauwels)	 van	
Haastrecht.	Hertogin	Johanna	van	Brabant	
is	rond	1387	in	geldnood	en	geeft	haar	dor-
pen	 Tilburg,	 Drunen	 en	 Goirle,	 maar	 ook	
de	inkomsten	uit	de	tol	van	Venloon	(Loon	
op	Zand)	als	onderpand	van	een	geldlening	
aan	haar	dienaar,	van	Haastrecht.	Zo	krijgt	
hij	de	dorpen	in	bezit,	zolang	de	schulden	
niet	worden	afgelost.	Dat	 laatste	gebeurt	
echter	nooit	meer…

Edelman	 Pauwels	 van	 Haastrecht	 werd	
daarmee	 aan	 het	 einde	 van	 de	 14e	 eeuw	
Heer	 van	 Loon	 op	 Zand,	 Tilburg	 en	 Dru-
nen.	Hij	was	een	belangrijk	en	invloedrijk	
man	 in	 Brabant	 en	 had	 hoge	 posten	 aan	
het	 hof	 van	 Holland.	 Hij	 liet	 in	 Loon	 op	
Zand	o.a.	 het	Witte	Kasteel	 bouwen.	Het	
nieuwe	 Landschapspark	 Pauwels	 dat	 naar	
hem	vernoemd	 is,	 ligt	grofweg	tussen	Til-

burg-Noord	en	Loon	op	Zand,	van	Huis	ter	
Heide	tot	aan	De	Leemkuilen	in	Udenhout.	
Het	wordt	de	komende	jaren	een	aantrek-
kelijk	natuur-	en	recreatiegebied	waar	het	
ook	 goed	 ‘boeren’	 is.	 Duurzaam	 en	 liefst	
met	verse	producten	voor	de	mensen	uit	de	
omgeving.	 Recreanten	 kunnen	 het	 gebied	
lopend,	 fietsend	 of	 met	 de	 auto	 verken-
nen.	Er	komt	ook	een	waterpark.	Bij	hevige	
neerslag	wordt	het	water	opgeslagen	waar-
door	bewoners	in	Tilburg-Noord	geen	natte	
voeten	krijgen.	
Het	gebied	is	nog	volop	in	ontwikkeling	en	
men	staat	open	voor	goede	ideeën.	Een	van	
die	goede	plannen	was	de	educatieve	scha-
penboerderij	 van	 Bart,	 die	 middenin	 het	
plan	staat,	letterlijk	en	figuurlijk.	Vandaag	
was	 de	 eerste	 Lammetjesdag	 bij	 De	 Pau-
welshoeve	en	zo	 te	zien	was	ook	dát	een	
succes!

Redactie en foto’s:
Lonneke van Huijgevoort-de Rooij
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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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372

Terwijl wij deze aflevering afronden 
raast er een voorjaarsstorm over onze 
regio. Ook in ons dorp was dit behoorlijk 
voelbaar. De lente liet nog even op zich 
wachten.

Zo	was	op	de	website	van	Omroep	Brabant	
op	9	maart	een	foto	te	zien	van	brandweer-
mannen,	die	op	de	bouwplaats	van	de	toe-
komstige	 straat	 Columba	 (hoek	 Klooster-
straat/Ursa	Minor)	 probeerden	 een	 stapel	
isolatiemateriaal	op	het	terrein	te	houden.

750 jaar Heerlijkheid
‛Het	gaat	al	eeuwen	goed	in	Loon	op	Zand’.	
Dat	is	de	titel	van	een	nieuw	feestlied	van-
wege	 het	 750-jarig	 bestaan,	 geschreven	
door	Marja	van	Trier	en	uitgevoerd	samen	
met	Peter	Claessens.	Het	moet	een	echte	
meezinger	worden.	Tekst	en	muziek	zijn	te	
verkrijgen	bij	de	 Stichting	750	 jaar	Heer-
lijkheid.	(BD	1/3)

De	 eerste	 maandprijzen	 voor	 de	 wimpel-
wedstrijd	 werden	 door	 Bert	 Branderhorst	
uitgereikt	 in	de	zaak	van	Frans	Smits	aan	
het	 Oranjeplein,	 die	 de	 hoofdprijs,	 een	
DAB-radio	 ter	 beschikking	 had	 gesteld.	
Deze	ging	naar	de	fam.	Van	de	Schoot.	De	
fam.	Van	de	Hert	won	de	tweede	prijs.	Bak-
kerij	 Peter	 Smolders	 verzorgde	 de	 derde	
prijs:	een	speciale	750-jaar-taart.	(DK	6/3)

Gemeente en politiek
Kiki	van	Eijndhoven-Brekelmans	(28)	volgt	
haar	 vader	 Jan	 (68)	 op	 als	 fractielid	 van	
partij	Voor	Loon	 in	de	gemeenteraad.	Va-
der	Jan	is	wethouder	geworden	als	opvol-
ger	van	Wil	Ligtenberg.	(BD	21/2,	DK	27/2)

Wil	 kreeg	 de	 gouden	 erepenning	 van	 de	
gemeente	 uitgereikt	 op	 22	 februari.	 (BD	
23/2,	DK	27/2)

Berichtgevingen gemeente
Voor	Duikse	Hoef	1	a	bis	is	een	omgevings-
vergunning	aangevraagd	i.v.m.	brandveilig-
heid.	(DK	20/2)

In	het	Vrijerslaantje	en	de	Ursa	Minor	wer-
den	bomen	gekapt.	(DK	6/3)

Carnaval
Het	 Loonse	 carnaval	 is	 weer	 voorbij.	 De	
eerste	Loonse	‛kenderoptocht’	op	vrijdag	1	
maart	was	een	groot	succes!

De	grote	optocht	ging	ook	door,	al	was	het	
even	 de	 vraag	 of	 het	 stormachtige	 weer	
wederom	roet	in	het	eten	zou	gooien.
Maikel	van	der	Velden	herinnerde	ons	aan	
drie	jaar	geleden	toen	er	in	plaats	van	de	
optocht	een	Stormbal	werd	gehouden	in	De	
Wetering.	(BD	4/3)

Bep	en	Bea	haalden	de	krant	met	hun	cre-
atie	van	aan	elkaar	gebreide	Theebuiken,	
die	het	allemaal	maar	ingewikkeld	vonden.	
(BD	5/3)	Zij	waren	een	van	de	slechts	drie	
of	vier	loopgroepen.
De	 rest	 van	de	optocht	 leek	meer	op	het	
Trucker-Truck	evenement,	dat	in	de	zomer	
gehouden	werd	voor	mensen	met	een	be-
perking.

Zorg en welzijn
De	 Voedselbank	 heeft	 922	 pakken	 koffie	
over	gehouden	van	de	inzamelingsactie	van	
de	Lionsclub	(DK	20/2)
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  zingt in De Kiosk 

     Loon op Zand 
Kom genieten van een optreden van vrouwenkoor 

Stuifzand op zondag 31 maart  

op de bovenetage van De Kiosk.   Gratis entree 
Onder de bezielende leiding en met pianospel van 
dirigent   Peter Claessens  worden er meerstemmig 
verschillende liederen in diverse talen gezongen. 

Er wordt gezongen van 14:00 tot 16:00 uur,  

met een koffiepauze. 

Bovenzaal open vanaf 13:45 uur 

 

Als u zich aan wilt sluiten bij dit koor, dat repeteert op 
woensdagochtend, van 10:00 tot 12:00 uur, welkom ! 

Spreek ons dan aan tijdens de gezellige naborrel ! 
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Natuurbeheer
Zoals	wij	 in	de	vorige	Krantenbak	hebben	
vermeld,	zijn	er	plannen	om	het	gebied	tus-
sen	Tilburg-Noord	en	ons	kerkdorp	te	gaan	
herrichten.	Dat	wordt	het	Landschapspark	
Pauwels	genoemd.	Acht	partners,	waaron-
der	de	gemeenten	Loon	op	Zand	en	Tilburg,	
de	Efteling	en	Natuurmonumenten	werken	
daarin	samen.	Toch	zijn	er	ook	mensen	die	
zich	daar	zorgen	over	maken.	De	plannen	
zouden	 een	 sluipmoord	 inhouden	 op	 de	
rust,	 ruimte	 en	 de	 stilte,	 die	 het	 gebied	
nu	kenmerken.	Herman	Brand	en	Mark	van	
Gaalen	van	het	Burgerinitatief	voor	behoud	
coulisselandschap	schreven	een	duidelijke	
kritiek	op	de	plannen.	(BD	23-2)

Inmiddels	 is	er	ook	een	Pauwelshoeve.	De	
grote	 stal	 die	 schaapsherder	Bart	 van	Ek-
kendonk	 met	 zijn	 schaapskudde	 onlangs	
betrok	 aan	 het	 Moleneind,	 heet	 voortaan	
zo.	De	naam	werd	onthuld	tijdens	de	lam-
metjesdag	 op	 10	 maart.	 Sinds	 6	 januari	
zijn	er	daar	zo’n	1200	lammetjes	geboren	
en	die	werden	op	die	dag	vertroeteld	door	
vrijwilliger	Emily	Mensink,	Lara	van	Buren	
(10),	Hannah	Jacobs	(14),	Anna	Liza	Claas-
sen	(5)	en	Daan	Claassen	(3).	(BD	11/3)

Aan	 de	 andere	 kant	 van	 onze	 gemeente,	
richting	Waspik,	 Sprang	 en	Waalwijk,	 ligt	
het	 natuurgebied	 De	 Langstraat,	 een	 zo-
genaamd	‛slagenlandschap’.	Het	wordt	ge-
kenmerkt	door	heel	smalle	perceeltjes,	die	
haaks	 op	 de	weg	 liggen,	 gescheiden	 door	
slootjes,	die	stelselmatig	werden	uitgebag-
gerd,	 waarmee	 de	 perceeltjes	 dan	 weer	
werden	 opgehoogd.	 Ook	 worden	 de	 per-
ceeltjes	 vaak	 gescheiden	 door	 elzen-sin-
gels.	Ook	dit	 landschap	 vergt	 veel	 onder-
houd	dat	momenteel	door	Staatsbosbeheer	
wordt	gerealiseeerd.	(BD	1/3)

Voetbal
Uno	Animo	 verloor	 de	 uitwedstrijd	 tegen	
Kruisland	op	24	februari	met	4-3.	Het	elftal	

staat	op	de	voorlaatste	plaats	 in	de	rang-
schikking,	 maar	moet	 nog	 twee	 wedstrij-
den	inhalen.	(BD	25/2)

Niet pluis
Op	 de	 kruising	 Kerkstraat/Klokkenlaan	
is	 op	 25	 februari	 een	 fietster	 aangereden	
door	een	personenwagen.	Zij	werd	met	on-
bekende	verwondingen	naar	het	ziekenhuis	
gebracht.	(BD	26/2)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:

•	het	concert	van	het	Orquestra	Tipica	Tan-
go	Pasión	in	de	Loonse	kerk	op	24	febru-
ari.	(DK	20	en	27/2)

•	het	carnavalsfeest	in	De	Wetering	van	de	
Stichting	 Verstandelijk	 Gehandicapten	
Midden-Brabant,	waarbij	 o.m.	 Joris	 van	
Lier	en	Thom	Craane	optraden.	(DK	27/2)

Dat	was	het	nieuws	voor	deze	keer!
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Het	was	wederom	niet	heel	veel.	Uw	re-
dacteur	houdt	nog	een	pagina	over.	Daar-
om	 heeft	 hij	 nu	 plaats	 voor	 een	 onder-
werp,	dat	zeker	in	een	dorp	als	het	onze	
altijd	actueel	blijft:

Kletspraatje
Onder	 deze	 titel	 schreef	 Iris	 Hannema	
in	Dagblad	Trouw	 van	 2	maart	 2019	 een	
interessante	beschouwing	over	een	klein	
luchtig	onderwerp.	Zij	is	dol	op	het	klets-
praatje,	waarvan	we	het	belang	niet	mo-
gen	 onderschatten.	 Even	 contact	 maken	
en	je	naar	de	wereld	richten	is	zo	gek	nog	
niet	 in	 tijden	 waarin	 velen	 zich	 in	 hun		
mobiel	of	smartphone	terugtrekken.

Een	 heel	 gewoon	 ‛straats’	 babbeltje	 is	
even	verbin	ding	maken	met	iemand	die	je	
niet	of	nauwelijks	kent,	elkaar	zien	en	ge-
zien	worden,	en	hoe	kort	de	ontmoe	ting	
ook	 duurt:	 er	 heeft	 warme	 wederzijdse	
aandacht	 plaatsgevonden.	 Iris	 Hannema	
schrijft:	 “kletspraatjes	 bewijzen	 dat	 ik	
mijn	 aandacht	 naar	 buiten	 toe	 gekeerd	
heb	 en	 opensta	 voor	 anderen.	 Of	 het	 nu	
de	 serveerster	 is,	 een	 verkoper,	 ie	mand	
naast	wie	ik	in	een	café	zit,	achter	wie	ik	
in	de	rij	sta,	naast	zit	in	de	bus	of	trein	of	
op	straat	zomaar	mee	in	gesprek	raak,	het	
gebeurt	mij	altijd	en	overal.	De	onderwer-
pen	 zijn	 luch	tig	 en	 bedoeld	 om	 eensge-
zindheid	te	brengen:	het	weer,	de	koffie,	
de	krant,	 iemands	hond,	een	 compliment	
van	 of	 aan	 iemand,	 het	 nieuws,	 de	files,	
vertragingen.(…

Ik	zou	het	kletspraatje	willen	definiëren	als	
het	prettig,	maar	kort	uitwisselen	van	futi-
liteiten	met	iemand	die	je	helemaal	niet	
kent	 -	 of	 al	leen	 oppervlakkig.	 Het	 wordt	
ook	wel	 ‛babbeltje’	 genoemd.	 Het	 klets-
praatje	heeft	geen	dui	delijk	einde,	maar	
is	van	nature	kort	en	bondig.	Er	wordt	vaak	
even	naar	elkaar	gelachen	en	het	is	vrij	van	
schuldgevoelens:	je	kunt	er	op	elk	moment	

mee	stoppen	door	iemand	te	groeten	en	
verder	te	lopen	of	je	aandacht	weer	op	je	
boek	of	op	de	horizon	te	richten.

(Verwar	het	‛kletspraatje’	niet	met	‛klets-
praat’,	 zonder	 de	 verkleining,	 want	 dat	
betekent	zoiets	als	‛leu	genachtige	praat’	
en	heeft	niets	te	maken	met	het	geliefde	
kletspraatje.)

Niet te lang
Het	klets	praatje	moet	ook	niet	te	lang	du-
ren:	 niemand	 zit	 te	wachten	 op	een	 veel	
te	 lang	 gesprek	 vol	 persoon	lijke	 ontboe-
zemingen	 net	 op	 het	moment	 dat	 jij	 je	
boek	wilt	lezen	of	even	rustig	wilt	naden-
ken.	 Vervelend	 is	 het	 vooral	 als	 je	 een	
lange	 treinreis	 maakt	 of	 naast	 elkaar	 zit	
in	het	vliegtuig,	maar	het	zou	jam	mer	zijn	
om	uit	angst	voor	dit	soort	langdradig	heid	
het	 kletspraatje	 helemaal	 af	 te	 zweren.	
De	oplossing	 is	 voor	de	hand	 liggend:	het	
moet	uit	gesproken	worden.	Tegen	iemand	
die	het	na	tuurlijke	einde	van	een	praatje	
niet	aanvoelt,	moet	gezegd	worden	dat	je	
nu	weer	even	ver	der	wilt	met	lezen	of	je	
ogen	wilt	sluiten;	niks	mis	met	eerlijkheid,	
als	 je	 het	maar	 op	 een	 vriendelijke	 toon	
houdt,	dan	voel	je	je	er	ook	niet	schuldig	
of	vervelend	over.(…)
Lastiger	 is	het	afkappen	van	klets	praatjes	
met	 mensen	 die	 je	 oppervlakkig	 kent:	
je	 wilt	 niet	 onaardig	 of	 ongeïnteresseerd	
overkomen	op	mensen,	die	je	nog	vaker	te-
gen	het	lijf	zult	lopen,	zeker	in	een	dorp.

Toch	 zou	 het	 jammer	 zijn	 als	 het	 korte	
dorpse	kletspraatje,	dat	in	de	grote	steden	
al	verdwenen	is,	helemaal	uit	de	mode	zou	
raken,	 want	 als	 je	 een	 kletspraatje	 toe-
laat,	houd	je	naast	allerlei	verplichtingen	
van	agenda	en	 familie	enz.	bij	 jezelf	ook	
ruimte	voor	verrassingen	en	nieuwe	onver-
wachte	dingen.

Daarom	is	het	een	goed	advies	van	Iris	Han-
nema:	Maak	eens	vaker	een	kletspraatje!	□
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Ton traint 5: Seniorengym en 
Kwiekwandeling

In Rond de Toren publiceren we een serie 
artikelen met als thema ‘Bewegen voor 
senioren’. 
Onze	redacteur	Ton	Kalkers	heeft	naar	aan-
leiding	 van	 zijn	 eigen	 gewicht	 en	 bloed-
uitslagen	zich	voorgenomen	meer	 te	gaan	
bewegen	en	hij	 is	bezig	het	bewegen	van	
senioren	in	Loon	op	Zand	aan	den	lijve	te	
ervaren	om	er	zo	meer	bekendheid	aan	te	
geven	en	er	zelf	gezonder	van	te	worden.	
In	dit	artikel	zijn	nieuwe	ervaringen.

Seniorengym
Plaats	 van	 handeling	 is	 het	 activitei-
tenlokaal	van	de	SeniorenVereniging	in	
Venloene.	Donderdagochtend	om	9.00	
uur	is	het	ochtendgym	voor	de	eerste	
groep	van	negen	dames	onder	leiding	
van	Wim	 Joziassen.	 En	 om	 10.00	 uur	
maakt	 de	 eerste	 groep	 plaats	 voor	
groep	twee.	Groep	één	gaat	vast	kof-
fiedrinken	 en	 gezellig	 bijkletsen	 en	
uitrusten.	Wim	gaat	gewoon	door	zon-
der	 koffiepauze.	 Hij	 kan	 zijn	 benen	
dan	wel	niet	meer	soepel	 in	de	 lucht	

gooien	 na	 een	 herseninfarct,	 maar	 zijn	
aanwijzingen	 zijn	 zeer	 duidelijk	 ook	 als	
zijn	been	het	even	niet	kan	bijbenen.	Hoe-
wel	het	een	hachelijke	bezigheid	is,	schat	
ik	de	leeftijd	van	de	dames	tussen	de	ze-
ventig	en	tachtig	plus.
Het	 verschil	 in	 lenigheid	 is	 groot	 en	 niet	
leeftijdgebonden.	 Maar	 iedereen	 doet	 de	
oefeningen	 mee	 naar	 vermogen,	 daarbij	
rekening	 houdend	 met	 aanwezige	 handi-
caps	of	beperkingen.
We	 beginnen	 zittend	 de	 spieren	 van	 han-
den,	armen,	schouders	en	nek	te	oefenen	
en	soepeler	te	maken.	Ik	voel	hier	en	daar	
een	 onwillige	 spier	 kraken.	 Daarna	 zijn	
rechtopstaand	weer	andere	spieren	aan	de	
beurt.	Met	een	aantal	wisselende	oefenin-
gen	wordt	er	met	een	elastieken	band	ge-
rekt	en	gestrekt.	Steeds	tien	keer	dezelfde	
beweging,	 waarbij	 Wim	 rustig	 het	 tempo	
aangeeft	en	er	een	beetje	droge	humor	tus-
sendoor	strooit.	Als	hulpmiddel	worden	af-
wisselend	een	ring,	bal	en	cirkel	gebruikt.	
De	spieren	worden	lekker	geoefend	en	voor	
mij	is	dit	prima	vol	te	houden.

Waar	ik	bij	eerdere	ervaringen	stiekem	op	
de	 klok	 keek	 of	 het	 uur	 nog	 niet	 voorbij	
was,	heb	ik	daar	hier	geen	last	van.	Het	uur	
vliegt	voorbij.	Maar	ook	voor	mij	nu	geen	
koffiepauze,	want	de	volgende	groep	onder	
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leiding	van	Conny	Mallens	komt	er	alweer	
aan.	Een	enkeling	komt	wat	 lucht	 te	kort	
en	komt	al	hijgend	binnen.
Dit	is	de	groep	uit	de	‘eregalerij	der	ster-
ken’.	De	leeftijd	varieert	tussen	de	80	en	
96.	Een	enkele	rollator	en	rolstoel	worden	
aan	de	kant	geschoven	en	de	acht	dames	en	
één	heer	nemen	plaats	op	een	stoel.	Eerst	
de	warming	up	met	allerlei	zittende	oefe-
ningen	die	bedoeld	zijn	om	de	coördinatie	
te	oefenen.	Rechterarm	omhoog	samen	met	
het	 linkerbeen	 of	 net	 andersom.	 Mij	 lukt	
het	in	ieder	geval	niet	om	dingen	tegenge-
steld	aan	elkaar	te	doen.	Een	muziekje	ter	
ondersteuning	maakt	het	allemaal	makke-
lijker	om	in	het	ritme	te	blijven.	Het	gaat	
hier	niet	om	spierversterkende	oefeningen,	
maar	om	te	behouden	wat	er	is.	
Ongeveer	 halverwege	 het	 oefenuur	 gaat	
de	kegelcompetitie	beginnen.	Iedere	deel-
nemer	gaat	opstaan	en	loopt	naar	de	‘ke-
gelbaan’	 om	 drie	 ballen	 te	 werpen.	 Het	
resultaat	 wordt	 genoteerd	 en	 de	 betrok-
kene	 kan	weer	 even	 uitrusten.	 Zo	 komen	
alle	deelnemers	drie	keer	na	elkaar	aan	de	
beurt.	

Na	deze	drie	 ronden	wordt	onder	applaus	
de	 dagwinnaar	 bekend	 gemaakt.	 Aan	 het	
einde	van	het	seizoen	krijgt	de	competitie-
kampioen	de	beker.	Het	ziet	er	simpel	uit	

voor	wie	dit	gedachteloos	en	nog	soepeltjes	
kan	doen,	maar	er	zitten	in	deze	oefening	
toch	 veel	 trainingselementen	 verstopt:	
opstaan,	dan	gaan	lopen,	drie	keer	de	bal	
pakken,	concentreren,	mikken,	bal	werpen	
of	rollen	en	weer	lopen	en	gaan	zitten.	Er	
zijn	zo	drie	rondes.	De	toekijkende	deelne-
mers	die	kunnen	uitrusten	leven	enthousi-
ast	mee	als	er	een	goede	worp	wordt	ge-
daan.	De	meest	kwieke	deelnemers	rapen	
de	ballen	weer	op	en	helpen	een	handje.	
Om	12.00	uur	is	de	oefensessie	voorbij	en	
gaat	ieder	zijns	weegs.	Geen	koffiedrinken	
helaas,	want	het	is	bijna	etenstijd.

Wat	 levert	 het	 op:	 beweging	 en	 plezierig	
met	elkaar	bezig	zijn,	een	stukje	gezellig-
heid,	de	deelnemers	komen	uit	hun	eigen	
woning	en	onder	de	mensen,	 je	hoort	er-
gens	 bij.	 Is	 er	 iemand	 ziek	 wordt	 er	 een	
kaartje	gestuurd.	Dus	het	is	een	manier	om	
niet	te	verpieteren	en	lichamelijk	en	gees-
telijk	gezond	te	blijven.

Op	donderdagochtend	oefent	er	een	vierde	
groep	onder	leiding	van	Carla	Popelier	van	
9.30	 -	 10.30	 uur.	 In	 deze	 groep	 zitten	 de	
meer	 ‘jongere’	 senioren	en	ook	meer	he-
ren.	Het	is	een	frisse	en	fruitige	groep	die	
zich	goed	roert	en	speels,	soms	ondeugend,	
de	oefeningen	afwerkt	in	een	goede	sfeer.

Als	 je	 een	 keertje	wilt	 proeven	 van	 deze	
manier	van	bewegen	voor	senioren,	neem	
dan	contact	op	met	Corry	Linders	telefoon:	
365270	of	stuur	een	mail	naar:	
cvdkloz@ziggo.nl.	 Een	 proefles	 is	 gratis.	
Leden	 van	 de	 SeniorenVereniging	 betalen		
€	66,-	per	jaar,	niet	leden	€	76,-.

Kwiekwandeling rond Venloene
Een	 andere	 vorm	 van	 bewegen	 voor	 se-
nioren	 is	 de	 zogeheten	 Kwiekwandeling.	
Rond	Venloene	is	een	circuit	uitgezet	met	
onderweg	16	oefeningen.	De	route	 is	met	
pijlen	op	de	weg	aangegeven	en	op	een	te-
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gel	 staat	 precies	welke	 oefening	 hier	 ge-
daan	moet	worden.	Elke	maandagochtend	
tegen	10.30	uur	wordt	er	verzameld	op	het	
marktplein	van	Venloene	en	om	10.30	uur	
wordt	er	gestart	onder	leiding	van	fysiothe-
rapeute	Annelies	 Simons.	De	wandeling	 is	
m.n.	bedoeld	voor	ouderen	van	75	jaar	en	
ouder,	 die	meestal	 ook	wel	 iets	 onder	 de	
leden	hebben.	Vandaag	doen	er	acht	dames	
mee,	 eentje	 is	 verhinderd	door	 ziekte	 en	
een	dame	kon	niet	om	een	andere	reden.	
Mevr.	 Toos	 Mertens	 (89),	 die	 in	 Venloene	
woont,	 loopt	 mee	 met	 rollator.	 “Maar	 ik	
heb	vanmorgen	al	een	rondje	gelopen	met	
mijn	broer”,	zegt	ze.	“En	op	vrijdag	ga	ik	
altijd	 zwemmen	 in	 de	 Drieburcht	 in	 Til-
burg.”	Een	echte	kwieke	dame	dus,	net	als	
de	 rest	 van	 het	 gezelschap	 die	 onderweg	
alle	oefeningen	enthousiast	meedoen.	

De	oefeningen	hebben	betrekking	op	even-
wicht/balans,	kracht,	omhoog	reiken,	kuit-
spieren	 oefenen	met	 omhoog	 lopen,	 over	
hekjes	 klimmen,	 schaatsbewegingen	 ma-
ken.	Annelies	maakt	gebruik	van	alles	wat	
ze	onderweg	tegenkomt	en	bedenkt	er	een	
oefening	bij.	Ze	houdt	de	deelnemers	in	de	
gaten	en	remt	er	wel	eens	eentje	af.	Spe-
ciaal	voor	deze	doelgroep	staan	er	bankjes	
op	elke	50	meter	om	eventueel	even	uit	te	
rusten.	Maar	deze	groep	heeft	dat	niet	no-
dig.	Die	donderen	gewoon	door.	Ongemerkt	
wordt	 het	 lopen	 op	 ongelijke	 ondergrond	
meteen	geoefend.

Onder	de	vrolijke	klanken	van	het	carillon	
van	de	kerktoren	stappen	we	om	11.00	uur	
weer	 Venloene	 binnen	 om	 te	 gaan	 genie-
ten	van	een	 lekker	bakske	koffie	of	 thee.	
We	worden	 nog	 getrakteerd	 door	 de	man	
van	de	mevrouw	die	ziek	is	en	bedankt	voor	
het	kaartje,	wat	aangeeft	dat	ook	hier	een	
band	is	tussen	de	deelnemers	en	men	met	
elkaars	lief	en	leed	meeleeft.

“De	 Kwiekwandeling	 gaat	 altijd	 door.	 De	
weergoden	 zijn	 ons	 altijd	 goed	 gezind”,	
zegt	Annelies.	“En	als	het	weer	een	keertje	
te	slecht	is,	wandelen	en	oefenen	we	bin-
nen	 in	de	gangen	van	Venloene.	Voordeel	
van	het	buiten	lopen	en	oefenen	is	dat	de	
weerstand	wordt	verhoogd	en	er	meer	vi-
tamine	D	wordt	aangemaakt.”	Na	de	koffie	
moet	Annelies	weer	snel	naar	haar	volgen-
de	afspraak	bij	Fysio	Loon	op	Zand.

Deze	kwiekroute	kun	
je	 natuurlijk	 ook	
zelfstandig	 lopen	
zonder	 begeleiding	
op	 je	 eigen	 tijd	 en	
tempo.	 Bij	 de	 re-
ceptie	 van	 Venloene	
is	 een	 gratis	 kaartje	
met	alle	oefeningen	te	verkrijgen	van	‘Doe	
een	KWIEK-rondje	Venloene’	en	een	A4’tje	
met	daarop	verschillende	suggesties	om	de	
route	anders	te	lopen.	De	bedoeling	is	dat	
de	Kwiekroute	rond	Residentie	Molenwijck	
in	het	voorjaar	wordt	aangelegd	en	dat	dan	
ook	daar	een	of	meerdere	groepen	worden	
gestart.	De	bijdrage	voor	de	Kwiekwande-
ling	 onder	 leiding	 van	 Annelies	 bedraagt		
€	2,50	per	keer.

Door	 huisarts,	 wijkverpleging	 en	 sociaal	
team	worden	regelmatig	mensen	doorver-
wezen,	maar	daar	hoef	je	niet	op	te	wach-
ten;	iedereen	kan	gewoon	komen	en	mee-
doen.	Niet	blijven	zitten!

Redactie en foto’s: Ton Kalkers
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Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

Gezellige muziekmiddag   
bij Kerkstraat 34

Zondagmiddag	 31	 maart	 speelt	 de	 band	
‛Limited’	 Edition	 bij	 Stapperij	 l’Amitié,	
Kerkstraat	34	in	Loon	op	Zand.	Het	reper-
toire	van	de	band	is	terug	te	vinden	in	de	
Top2000	en	vaak	te	horen	tijdens	radiopro-
gramma’s	als	Arbeidsvitaminen.

Idee om samen muziek te maken
Yvonne	Roth	(zang	en	basgitaar),	Bart	van	
Mechelen	 (zang	 en	 sologitaar)	 en	 Jack	
IJpelaar	 (zang	en	akoestische	gitaar)	 spe-
len	alle	drie	in	een	andere	band.	Het	idee	
om	samen	een	middag	muziek	te	maken	in	
‘Kerkstraat	34’	ontstond	spontaan.

De	koppen	werden	bij	elkaar	gestoken	en	
al	 snel	was	 er	 overeenstemming	 over	 het	
repertoire.	 Ook	 de	 stemmen	 bleken	 goed	
te	matchen.	Om	de	enthousiaste	muzikan-
ten	ritmisch	in	het	gareel	te	houden	kwam	
Hans	Schleiffert	het	drietal	met	drums	ver-
sterken.	
Voor	alle	vier	staat	het	plezier	van	het	sa-
men	muziek	maken	 voorop.	 Vooralsnog	 is	

er	maar	één	optreden	gepland,	vandaar	de	
naam	Limited	Edition.	Maar	wie	weet	komt	
er	een	vervolg.

Bekende liedjes
Wie	een	gezellige,	ontspannen	muziekmid-
dag	bij	wil	wonen	met	bekende	liedjes,	ge-
speeld	door	enthousiaste	muzikanten,	mag	
deze	zondagmiddag	31	maart	in	Kerkstraat	
34	niet	missen.

Iedereen	 is	van	harte	welkom	en	meezin-
gen	mag.	Rond	de	klok	van	15.00	uur	begint	
de	band.	De	toegang	is	gratis.	□
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Drie Dorpen concert

Op	zaterdag	23	maart	a.s.	is	het	jaarlijkse	
Drie	 Dorpen	 Concert.	 Uit	 elke	 dorpskern	
van	de	gemeente	 Loon	op	Zand	 is	 er	 een	
muziekvereniging	of	harmonie	aanwezig.
Dit	 jaar	 is	muziekvereniging	Concordia	de	
organiserende	vereniging	en	zij	zullen	dan	
ook	 een	 optreden	 verzorgen.	 Daarnaast	
zijn	 er	 optredens	 van	 het	 middenorkest	
van	Harmonie	Kaatsheuvel	en	van	Muziek-
vereniging	De	Moer.

De	drie	verenigingen	hebben	ieder	een	ge-
varieerd	programma.	U	zult	verrast	worden	
door	 een	 diversiteit	 aan	 muziek.	 Als	 af-
sluiting	zullen	ze	gezamenlijk	het	nummer	
‛Brabant’	ten	gehore	brengen.	Presentatie	

is	in	handen	van	Maikel	van	de	Velden.
Het	 concert	 wordt	 gegeven	 in	 De	 Wete-
ring	te	Loon	op	Zand.	De	aanvang	van	het	
concert	is	19.30	uur	en	de	zaal	is	open	om	
19.00	uur.	Toegang	is	gratis.	We	hopen	u	te	
mogen	 verwelkomen	 tijdens	 dit	 Drie	 Dor-
pen	Concert.

Muziekvereniging Concordia

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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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

EEN

STIJLVOL

INTERIEUR

VRAAGT OM 

PERSOONLIJKE

AANDACHT 

  WWW.GERO-INTERIEURS.NL Uw idee is onze motivatie | 
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Nieuwe lente,

Nieuwe lente, een nieuw begin
een frisse start en goede zin
Zin in de dag, wellicht met een 
lach
de schoonheid van de nieuwe   
lente.

Nieuwe lente, een nieuw begin
jonge vogels in de bomen
Het spreekt alles van de lente
een kleurrijk seizoen.

Nieuwe lente, een nieuw begin
ga de dag in, geniet en fluit
Want elke dag in je leven
zal jou iets nieuws geven.

Nieuwe lente, een nieuw begin
de vlinders zweven
Stralen als de zon
met zin in het leven.

Hans Schippers

Workshop inloophuis toon

Op	woensdag	20	maart	verzorgen	voedings-
deskundige	 Monique	 Kuiper	 en	 oncologie	
fysiotherapeut	Wendy	Lexmond	een	 infor-
matieve	workshop	over	 voeding	en	bewe-
ging	bij	kanker.

Aanvang	19.30	uur.	Deelname	is	gratis,	wel	
graag	even	aanmelden	via	0416-652734	of	
via	info@thhw.nl. Inloophuis	TOON,	Jan	de	
Rooystraat	15,	Waalwijk

Jacqueline Fenn
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BBQ 
HIGH TEA 

FEEST BUFFET  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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Vier mee met   
Vreugdevolle Vrouwen dag

Ervaar het feest van ‘sisterhood’

Al	vijf	jaar	komen	vrouwen	uit	de	hele	re-
gio	van	Drunen	tot	Waalwijk,	Dongen,	Oos-
terhout	en	Loon	op	Zand	eens	per	maand	
bij	elkaar	in	de	vrouwencirkel	in	Waalwijk.	
Dit	jubileum	wordt	gevierd	op	zaterdag	23	
maart	met	Vreugdevolle	Vrouwen	dag.	Alle	
vrouwen	zijn	welkom.

In	 de	 Sister	 Circle	 komen	 vrouwen	 rond	
nieuwe	maan	 bijeen.	 De	 organisatie	 is	 in	
handen	van	IngerMarlies	Leeuwenburgh	van	
Huis	voor	Vrouw	en	Wijsheid.	IngerMarlies:	
“Vijf	 jaar	 geleden	 zijn	 we	 begonnen	 als	
Rode	 Tent,	 inmiddels	 heet	 het	 Sister	 Cir-
cle.	We	 komen	 dan	 als	 vrouwen	 op	 basis	
van	gelijkwaardigheid	samen,	als	‘sisters’.

In	deze	veilige	setting	ontstaat	echte	ver-
binding	 tussen	 vrouwen,	 zelfs	 al	 zijn	 het	
niet	 altijd	 dezelfde	 vrouwen.	 Vrouwen	
hebben	het	nodig	om	verbinding	te	voelen	
met	 andere	 vrouwen.	 Om	 ervaringen	 en	
verhalen	te	delen	met	elkaar.	In	alle	oude	
culturen	 bestonden	 daarom	 vrouwencir-
kels.	Dus	hebben	wij	een	oude	traditie	her-
steld,	door	een	plaats	te	bieden	waar	vrou-
wen	zich	steeds	opnieuw	kunnen	verbinden	
met	hun	innerlijke	vrouwelijke	kracht,	met	
Moeder	Aarde,	met	de	Bron	en	met	elkaar.”

Vijf	 jaar	vrouwencirkel,	dat	moet	gevierd	
worden,	 vindt	 IngerMarlies.	 Daarom	orga-
niseert	zij	samen	met	acht	andere	vrouwen	
Vreugdevolle	 Vrouwen	 dag.	 IngerMarlies:	
“Het	wordt	een	heerlijke	vrouwendag	ge-
baseerd	op	 sisterhood.	Het	 is	 onze	passie	
te	 laten	 ervaren	 hoe	 krachtig	 en	 prach-
tig	jij	als	vrouw	bent.	Huis	voor	Vrouw	en	
Wijsheid	 laat	 je	 kennis	maken	met	 onder	
andere	natuurlijk	de	Sister	Circle.	Je	kunt	
luisteren	 naar	 een	mooi	 verhaal	 over	 sis-

terhood,	een	hoopdance	workshop	meema-
ken,	een	 levensboom	tekenen.	Je	kunt	 je	
handen	laten	verzorgen,	visagietips	krijgen	
en	tips	voor	het	maken	van	een	eerste	goe-
de	 indruk	bij	bijvoorbeeld	een	sollicitatie	
of	 date,	 je	 kunt	 kennis	maken	met	 ethe-
rische	oliën	en	met	yoga.	Het	is	een	heer-
lijke	dag	van	ervaren!	
De	dag	wordt	vormgegeven	door	IngerMar-
lies	 –	Huis	 voor	Vrouw	en	Wijsheid;	Merel	
Eveleens	 –	 life	 coaching;	 Cynthia	 Stoop	 –	
Impressief;	Lotte	van	de	Pas	–	Lots	of	Nails;	
Karin	van	der	Bruggen	–	KUZZ;	Josefien	Zui-
derveen	 –	 Nova	 Fire;	 Mieke	 Schapendonk	
–	DoTerra;	Marieke	van	Boxtel	en	Esther	 –	
ZininZen	en	 Juliette	Angkotta	 -	 Juulstyle.	
Alles	draait	om:	kracht,	passie,	 spirituali-
teit,	sisterhood	en	gezelligheid.

Je	bent	 op	23	maart	 van	11.00-17.00	uur	
van	 harte	 welkom	 in	 Huis	 voor	 Vrouw	 en	
Wijsheid,	Winterdijk	30b,	Waalwijk.	De	dag	
is	gratis	toegankelijk,	maar	omdat	er	leuke	
goodiebags	komen	is	het	fijn	dat	je	je	aan-
meldt	via	info@ingermarlies.nl.

IngerMarlies Leeuwenburgh en   
Merel Eveleens
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Misintenties en kerkberichten van 
23 maart tot en met 5 april

Zaterdag 23 maart vormselviering	 voor	
alle	vormelingen	uit	de	parochie	om	19.00	
uur,	 kerk	 St.	 Jan	 Kaatsheuvel,	 koor	 Rain-
bow	 Swing,	 vormheer	 Deken	 M.	 Dorssers,	
celebrant	 pastoor	 Luijckx,	 diaken	 Alexis	
Szejnoga.

Zondag 24 maart 9.30 uur:	3e	zondag	van	
de	veertigdagentijd,	dameskoor,	celebrant	
pastoor	 Luijckx.	 Jan	 en	 Mia	 Toorians–van	
den	Hurk,	Ad	Vermeer,	3e	jaargetijde	Wim	
Kools.

Dinsdag 26 maart 10.15 uur:	 Kapel	Ven-
loene.	Greet	Maas–Mutsaers	b.g.v.	verjaar-
dag.

Zondag 31 maart 9.30 uur:	4e	zondag	van	
de	veertigdagentijd,	koffiedrinken,	heren-
koor,	 celebrant	 pastoor	 Luijckx.	 Jaarge-
tijde	Gerdina	 Johanna	 Josephina	 van	 den	
Hoven–Brabers.
Na	de	eucharistieviering	nodigen	wij	u	uit	
om	een	kopje	koffie	of	thee	te	drinken	in	
de	parochiezaal.	U	bent	van	harte	welkom!

Wij namen afscheid van:
Thea Jansen–van Wezel
Geboren	te	Nijmegen	28	oktober	1946.
Overleden	te	Tilburg	2	maart	2019.

Dat Thea mag rusten in vrede!

Nieuwe Alpha van start in Kaatsheuvel
Ontmoeten,	vragen	en	ontdekken	–	dat	doe	
je	op	Alpha.	Alpha	is	een	introductie	in	het	
christelijk	 geloof	 die	 ook	 in	 Kaatsheuvel	
wordt	 aangeboden.	 Wereldwijd	 hebben	

ruim	25	miljoen	mensen	in	169	landen	een	
Alpha	 gevolgd.	 In	Nederland	hebben	 ruim	
300.000	mensen	een	Alpha	gevolgd.	Of	 je	
jong	 of	 oud,	 gelovig	 of	 niet-gelovig	 bent;	
je	bent	van	harte	welkom!

In	 Kaatsheuvel	 gaat	 op	maandag	 29	 april	
een	 Alpha	 van	 start.	 In	 tien	 interactieve	
en	 gezellige	 bijeenkomsten	 ontdekken	 de	
deelnemers	 wat	 het	 christelijk	 geloof	 in-
houdt.	Elke	avond	begint	met	een	lekkere	
maaltijd.	 Hét	 moment	 om	 elkaar	 op	 een	
ontspannen	manier	goed	te	leren	kennen.	
Na	de	maaltijd	luisteren	de	Alpha-deelne-
mers	 naar	 een	 kort,	 inspirerend	 verhaal.	
Elke	 bijeenkomst	 staat	 een	 ander	 onder-
werp	 centraal	 waarover	 de	Alpha-deelne-
mers	 doorpraten	 in	 kleine	 gespreksgroe-
pen.

Op	maandagavond	8	april	zal	er	een	infor-
matieavond	 georganiseerd	 worden	 om	 de	
precieze	opzet	van	de	Alpha	toe	te	lichten	
en	alvast	wat	beeldmateriaal	te	tonen.	Dat	
is	ook	de	perfecte	gelegenheid	om	kennis	
te	maken	met	het	Alpha	team.

De	cursus	is	gratis	en	vrijblijvend	en	wordt	
gegeven	van	18.00	tot	(uiterlijk)	21.00	uur	
in	het	Parochieel	Centrum	(Hoofdstraat	34	
te	Kaatsheuvel)	in	tien	opeenvolgende	we-
ken.	De	cursus	wordt	gegeven	op	maanda-
gen,	met	uitzondering	van	de	eerste	week	
ban	elke	maand,	dan	verschuift	deze	naar	
de	dinsdag	(7	mei,	4	juni	en	2	juli).	

Alpha	geeft	je	de	kans	om	de	zin	van	het	
leven	te	onderzoeken	in	een	laagdrempeli-
ge,	leerzame	en	leuke	setting.	Er	is	ruimte	
voor	al	je	vragen.	Kijk	voor	meer	informa-
tie	 en	 verhalen	 van	Alpha-deelnemers	 op	
alphacursus.nl	 of	 neem	 contact	 op	 met	
het	secretariaat	voor	aanmelding	en	meer	
informatie	 over	 de	 Alpha	 in	 Kaatsheuvel		
(secretariaat@parochiewillibrord.nl	 of	
0416-361215).
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Parochiebedevaart in meimaand
De	 jaarlijkse	 parochiebedevaart	 gaat	 dit	
jaar	 naar	O.L.	Vrouw	van	 Scherpenheuvel	
op	 dinsdag	 21	 mei.	 Zoals	 u	 gewend	 bent	
stellen	wij	weer	een	mooi	programma	sa-
men	voor	die	dag.	Noteer	hem	maar	vast	
in	uw	agenda.	Wij	houden	u	op	de	hoogte.

Vastenactie
Vastenactie	 steunt	 diverse	 projecten	 die	
schoon	 water	 dichtbij	 mensen	 brengen.	
En	daarmee	worden	levens	blijvend	veran-
derd!	Hoe	kunt	u	de	vastenactie	steunen?	
Kijk	 op	 de	 folders	 die	 achter	 in	 de	 kerk	
liggen	daarop	vindt	u	de	gegevens	van	de	
vastenactie	organisatie.	Of:	U	kunt	ook	een	
vrijblijvende	bijdrage	geven.	Daarvoor	lig-
gen	achter	 in	de	parochiekerken	envelop-
pen	van	de	vastenactie	organisatie	en	staat	
er	een	speciale	bus	waarin	u	uw	bijdragen	
kunt	stoppen.

Koorleden gezocht!
Zingt	u	graag?	De	koren	van	onze	parochie	
zoeken	 nog	 mensen	 die	 graag	 met	 hen	
meezingen.	 Hebt	 u	 tijd	 en	 zin?	 Kom	 dan	
eens	de	sfeer	proeven	tijdens	de	repetitie	
avonden.	 Heren-	 en	 dameskoor	 van	 kerk	
St.	Jans	Onthoofding	 te	Loon	op	Zand	 re-
peteren	op	donderdagavond	van	18.30	uur-
20.00	 uur	 (dameskoor)	 en	 van	 20.15	 uur-
22.00	uur	 (herenkoor)	 in	De	Wetering.	Na	
afloop	is	er	tijd	voor	een	kop	koffie.	U	bent	
van	harte	welkom.	□

Opgeven van misintenties
Op	werkdagen	via	tel:	361215	van	8.45	
tot	12.15	uur	(secretariaat)	of	via	e-mail:		
secretariaat@parochiewillibrord.nl	
of	 op	 andere	 dagen	 en	 tijden	 door	 de	
intentie(s)	 met	 het	 bedrag	 van	 €	 12,-	
per	intentie	in	een	envelop	te	doen	en	
deze	te	deponeren	in	de	brievenbus	van	
de	pastorie.
In	 de	 kerk	 ligt	 ook	 een	 formulier	 om	
misintenties	 op	 te	 vermelden.	 Graag	
duidelijk	vermelden	op	welke	datum	u	
de	misintentie	wenst	en	voor	wie	deze	
is	bedoeld.

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor	 het	 maken	 van	 afspraken	 voor	
diensten	 in	de	kerk,	zoals	 jubilea,	uit-
vaarten	en	dopen,	kunt	u	contact	opne-
men	met	pastoor	P.	Luijckx	via	telefoon-
nummer	361215.

Communie thuis
Op	 elke	 eerste	 vrijdag	 van	 de	 maand	
is	 het	mogelijk	 om	 de	 heilige	 commu-
nie	 thuis	 te	 ontvangen.	Wilt	 u	 hiervan	
gebruik	maken,	dan	kunt	u	dit	kenbaar	
maken	via	telefoonnummer	361215.

Storing mailverkeer Rond de Toren

Vanwege	een	 storing	met	het	e-mailac-
count	van	Rond	de	Toren	zijn	er	onver-
hoopt	e-mails	niet	of	niet	 tijdig	aange-
komen	bij	de	redactie	voor	deze	editie.	
Dat	vinden	wij	erg	vervelend	voor	u.	Wij	
bieden	u	hiervoor	onze	welgemeende	ex-
cuses	aan.	

Mocht	u	uw	bericht	niet	tegenkomen	in	
deze	editie,	stuur	ons	uw	bericht	opnieuw	
toe	en	wij	plaatsen	het	in	editie	6	die	op		
3	april	verschijnt.

Redactie Rond de Toren
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GGD nodigt jongeren uit voor vaccinatie tegen 
meningokokkenziekte ACWY
Met	de	slogan	‛Deel	dit	niet	met	je	vrien-
den’	nodigen	het	RIVM	en	de	GGD	Hart	voor	
Brabant	jongeren	uit	om	de	prik	tegen	me-
ningokokkenziekte	ACWY	 te	 halen.	 In	 het	
totaal	 ontvangen	 zo’n	 60.000	 jongeren	 in	
onze	 regio	een	uitnodiging	 voor	de	vacci-
natie.	
Vanaf	28	maart	2019	bieden	wij	de	vacci-
natie	tegen	meningokokkenziekte	in	twaalf	
groepssessies	 aan.	 Jongeren	 ontvangen	
thuis	 een	 brief	 met	 een	 oproepkaart	 van	
het	RIVM.	Jongeren	geboren	in	2001,	2002	
en	jongeren	geboren	tussen	1	januari	en	1	
mei	 2004	nodigt	 het	RIVM	 in	de	 komende	
weken	uit.	 In	mei	en	 juni	 ontvangen	 jon-
geren	geboren	in	2003	en	2005	een	uitno-
diging.

Voor	de	GGD	Hart	voor	Brabant	 is	dit	een	
van	de	grootste	inentingscampagnes	 in	de	
afgelopen	10	jaar.	Nadat	vorig	jaar	al	zo’n	
8100	jongeren	van	14	jaar	(geboren	tussen	
1	mei	 en	 31	 december	 2004)	werden	 uit-
genodigd	voor	een	vaccinatie,	zijn	dit	jaar	
alle	andere	jongeren	geboren	tussen	janu-
ari	 2001	 en	 december	 2005	 aan	 de	 beurt	
om	een	inenting	te	halen.	
Daarnaast	 vaccineert	 de	 GGD	 Hart	 voor	
Brabant	in	dezelfde	periode	ook	nog	onge-
veer	5500	meisjes	voor	de	‘reguliere’	HPV	
vaccinatie:	de	prik	tegen	baarmoederhals-
kanker.	 “De	 voorbereidingen	 zijn	 in	 volle	
gang",	vertelt	projectleider	Marjolène	van	
Poppel	 van	 de	 GGD	 Hart	 voor	 Brabant.	
“Grootschalige	 inentingscampagnes	 zijn	

ons	niet	onbekend,	maar	het	gaat	nu	wel	
om	veel	meer	mensen”.	“Alle	collega’s	die	
mogen	 vaccineren,	 helpen	 mee”,	 vertelt	
Marjolène,	“maar	behalve	voor	de	inenting	
zelf,	hebben	we	ook	mensen	nodig	voor	het	
klaarmaken	van	de	injecties,	de	coördina-
tie	van	een	sessie,	het	ontvangst	en	de	ad-
ministratie.	Zo	gaan	wij	als	GGD’ers	sámen	
de	uitdaging	aan	om	jongeren	te	bescher-
men	tegen	de	vier	typen	van	de	meningo-
kokkenbacterie,	en	dat	doen	we	graag.”

Vaccinatiesessies in o.a. Den Bosch, Til-
burg en Waalwijk
Om	alle	jongeren	in	een	korte	periode	een	
prik	 tegen	meningokokkenziekte	ACWY	 te	
kunnen	 geven,	 vaccineert	 de	 GGD	 Hart	
voor	Brabant	op	zes	verschillende	plaatsen	
verspreid	 door	 het	 werkgebied.	 Jongeren	
kunnen	voor	een	prik	naar	Den	Bosch,	Box-
meer,	Tilburg,	Oss,	Schijndel	of	Waalwijk.	
We	bezoeken	 iedere	 locatie	 twee	 keer	 in	
twee	periodes.	De	eerste	periode	is	van	28	
maart	 tot	 19	 april.	 De	 tweede	 periode	 is	
van	17	mei	tot	28	juni.	Het	vaccinatieroos-
ter	van	de	eerste	periode	is	te	vinden	op	de	
website	van	de	GGD	via:	
www.ggdhvb.nl/meningokokken.

Vaccinaties inhalen
Vaccineren	tegen	 infectieziekten	 is	 in	Ne-
derland	 niet	 verplicht.	 Hierdoor	 kan	 het	
dat	je	bedoeld	of	onbedoeld	een	bepaalde	
vaccinatie	mist.	Tot	de	leeftijd	van	18	jaar	
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kan	 je	 nog	 kosteloos	 vaccinaties	 uit	 het	
Rijksvaccinatieprogramma	 krijgen.	 Jonge-
ren	die	vorig	jaar	hun	prik	tegen	meningo-
kokkenziekte	ACWY	hebben	gemist	kunnen	
deze	 inhalen	 tijdens	 deze	 vaccinatiecam-
pagne.	 En	 jonge	 vrouwen	die	de	 vaccina-
tie	tegen	baarmoederhalskaker	onbedoeld	
hebben	gemist,	kunnen	deze	prik	inhalen.	
Op	de	dagen	dat	de	GGD	vaccineert	tegen	
meningokokkenziekte	 bieden	 we	 ook	 de	
prik	tegen	baarmoederhalskanker	aan.	Het	
vaccin	 tegen	 baarmoederhalskanker	 prik-
ken	we	dan	in	de	andere	bovenarm.

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Meer informatie
Wil	je	meer	weten	over	de	vaccinatie	Me-
ningokokken	ACWY?	Op	de	website:
www.deelditnietmetjevrienden.nl	vind	je	
informatie	over	de	prik	en	de	ziekte.

Heb	je	vragen	over	waar	je	in	de	regio	van	
de	 GGD	 Hart	 voor	 Brabant	 terecht	 kunt	
voor	 de	 prik	 tegen	 meningokokkenziekte	
ACWY?	Kijk	dan	op	de	website:
www.ggdhvb.nl/meningokokken.
Staat	jouw	vraag	daar	niet	bij?	Voor	ouders	
en	jongeren	is	er	vanaf	11	maart	een	spe-
ciaal	telefoonnummer:	088	368	65	55.	Dit	
campagnenummer	 is	 bereikbaar	 op	 werk-
dagen	van	8.30-17.00	uur.	□

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Kwint dankt Loon op Zand!

Zesmaal	‛A	Theatre	Of	RocK’	opgevoerd	in	
een	 uitverkocht	 theater	 LOFT	 in	 Tilburg.	
Het	 waren	 geweldige	 weekenden,	 mede	
dankzij	onze	band	met	Lex	Brekelmans	op	
drums,	 Steven	 Valk	 op	 basgitaar,	 Michiel	
Reijnders	 op	 leadgitaar	 en	 Joep	 Beerens,	
pianist.	 Wij	 zijn	 verrast	 door	 de	 reacties	
van	 ons	 enthousiaste	 publiek	 en	 blij	 met	
onze	trouwe	sponsoren.

Wij	gaan	door…	ons	volgende	project	heeft	
zich	 al	 aangediend,	 de	 eerste	 nummers	
worden	ingestudeerd.	We	houden	Loon	op	
Zand	en	 omgeving	 op	de	 hoogte	 via	 onze	
site	en	facebookpagina:
www.zanggroepkwint.nl
fb:	zanggroepkwint

Renske Timmers-Romers
 °Zanggroep Kwint tijdens hun ‛A Theatre Of 
RocK’ (Foto: Paul Timmers)

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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“Moeder de vrouw: niet aan het 
aanrecht, maar aan het roer!”

In	het	kader	van	de	Boekenweek	2019	or-
ganiseren	 de	 Bibliotheek	 Kaatsheuvel	 en	
Mantel-Match	 samen:	De	Verhalenochtend	
met	als	thema	‛een	ode	aan	de	vrouw’.
Een	sfeervolle	ochtend	met	(voorlees-)ver-
halen,	vermaak	en	samen	zijn.	De	verhalen	
gaan	over	de	vrouwen	van	toen	en	van	nu.
•	Locatie:	 Mantel-Match,	 Peperstraat	 13,	
Kaatsheuvel.

•	Datum:	donderdag	28	maart.
•	Tijd:	10.00	tot	12.00	uur.
•	Entree:	voor	de	bijdrage	van	€	3,-	krijgt	
u	van	ons:

•	De	eerste	kop	koffie	met	gratis	 iets	 lek-
kers.

•	Verhalen	en	Vermaak.
•	Een	lichte	lunch.
•	En	een	aardigheidje	na	afloop.

Inschrijven:
•	De	Bibliotheek	Kaatsheuvel:	Anton	Pieck-
plein	3,	5171	CV	Kaatsheuvel	(Tijdens	de	
bemande	uren,	betaling	alleen	contant)	

•	Mantel-Match,	 Peperstraat	 13,	 5171	 EC	
Kaatsheuvel.

Let op: want vol is vol!
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Op zoek naar   
Schotse Hooglanders
Ontmoet	de	kudde	Schotse	Hooglanders	in	
het	landschap	van	Huis	ter	Heide.	Ga	mee	
op	pad	tijdens	deze	heerlijke	vroege	och-
tendwandeling,	geniet	van	de	vogelconcer-
ten	 en	 ontdek	meer	 over	 het	 gedrag	 van	
Schotse	Hooglanders.	Wat	is	hun	rol	in	het	
gebied	en	hoe	kun	je	het	beste	met	ze	om-
gaan?	Vergeet	niet	uit	te	kijken	naar	reeën,	
vossen	en	ooievaars,	je	kunt	ze	zomaar	te-
genkomen.	Meld je snel aan via natuur-
monumenten.nl/agenda.

Helpende handjes
Schotse	Hooglanders	zijn	mooie,	imposante	
dieren	die	vaak	onverstoorbaar	door	gaan	
met	herkauwen	als	je	langs	komt.	Ze	zien	
er	niet	alleen	prachtig	uit,	 ze	helpen	Na-
tuurmonumenten	ook	met	het	beheer	van	
het	landschap.	De	boswachter	leidt	je	on-
der	andere	langs	halfopen	en	open	gebie-
den	met	mooie	uitzichten	op	de	natuur	van	
Huis	ter	Heide.	Hoor	je	de	buizerd	roepen?

Aanmelden
Deze	wandeling	is	gericht	op	volwassenen.	
Onder	 begeleiding	 van	 hun	 ouders	 zijn	
(oudere)	 kinderen	ook	welkom	en	kunnen	
ook	die	zich	aanmelden.	We	vertrekken	op	
zaterdag	 23	maart	 om	 8.00	 uur	 vanaf	 de	
parkeerplaats	van	de	Moerse	Hoeve	op	Huis	
ter	Heide	en	zijn	daar	rond	10.00	uur	weer	
terug.

Tips van de boswachter
•	Trek	stevige	wandelschoenen	aan.
•	Draag	kleding	die	past	bij	het	weer.
•	Controleer	 jezelf	 achteraf	 altijd	 op	 te-
ken.

•	Geniet!

Meteen aanmelden of nieuwsgierig 
naar meer activiteiten?
Zie:	www.natuurmonumenten.nl/agenda.		

 °Schotse Hooglander met kalf.    
 (Foto: Natuurmonumenten)



52

SENIORENFILMCLUB
Samenwerkingsverband tussen Senioren-

Vereniging Loon op Zand en Venloene

Eind	maart	 en	 begin	 april	 draaien	 we	 de	
twee	laatste	films	van	het	seizoen	’18-’19.	
De	eerste	film	speelt	zich	af	in	onze	jeugd.	
Een	film	die	je	moet	zien.
De	 tweede	film	 is	 gebaseerd	 op	het	 boek	
van	Albert	Mol.	Bekende	acteurs	spelen	in	
deze	eerste	film	van	Paul	Verhoeven	mee.	
Je	bent	van	harte	welkom	op	22	maart	en	
5	april	in	de	theaterzaal	van	Venloene.	De	
entree	 bedraagt	 €	 2,00	 inclusief	 een	 kop	
koffie	of	thee.

Vrijdag 28 maart
Aanvang: 14.00 uur
Film: ‘One flew over the Cuckoo’s nest’
Duur: 135 minuten

Opgesloten	 zitten	 in	 Guantánamo	 Bay	 is	
geen	 pretje,	 maar	 het	 kan	 altijd	 erger:	
in	‘One	flew	over	the	cuckoo’s	nest’	(Milos	
Forman,	1975)	 zuchten	psychiatrische	pa-
tiënten	 hulpeloos	 onder	 het	 schrikbewind	
van	een	monsterlijke	hoofdzuster.

Ze	zijn	volstrekt	afhankelijk	van	haar	 lui-
men	en	willekeur.	Haar	wil	is	wet.	Over	wat	
die	wil	is,	laat	de	film,	die	vijf	Oscars	won,	
geen	 misverstand	 bestaan:	 de	 hoofdzus-
ter	wil	rust	en	orde.	Geen	emoties.	Pillen	
zijn	 haar	 favoriete	 hulpmiddel.	 Patiënten	
worden	ermee	volgestopt,	zodat	ze	volle-
dig	afgestompt	zijn.	Wandelende	planten.	

Wie	 toch	 nog	 een	 teken	 van	 leven	 ver-
toont,	wordt	getrakteerd	op	elektroshocks.	
Het	gruwelijkste	is	misschien	dat	niemand	
zich	het	lot	van	de	patiënten	aantrekt.

Bij	 Guantánamo	 Bay	 brachten	 advoca-
ten	 de	misstanden	 naar	 buiten,	maar	 het	
tirannieke	 systeem	 in	 ‘One	 flew	 over	 the	
cuckoo’s	 nest’	 blijft	 verborgen.	 De	 reden	
is	dat	de	buitenwereld	denkt	dat	artsen	en	
verplegers	 in	 psychiatrische	 inrichtingen	
het	beste	voor	hebben	met	patiënten.	Dat	
is	een	naïeve	gedachte,	betoogt	‘One	flew	
over	the	cuckoo’s	nest’.	Psychiatrische	in-
richtingen	 staan	 in	 dienst	 van	 sociale	 on-
derdrukking.	Wie	dit	als	onzinnig	in	de	oren	
klinkt,	 heeft	 de	 jaren	 zeventig	 niet	mee-
gemaakt.

Achtergrond bij deze film
'Systeem'	 was	 het	 sleutelwoord	 in	 linkse	
kringen	in	de	jaren	zeventig.	Favoriet	zin-
netje	in	die	tijd:	‛het	systeem	deugt	niet!’	
Er	werd	mee	bedoeld	dat	alle	kwaad	in	de	
wereld	voortkomt	uit	het	kapitalisme.	Dat	
uitbuitstelsel	 maakt	 van	 mensen	 loonsla-
ven	en	willoze	consumenten.	

Wie	dat	niet	wil	worden,	heeft	een	groot	
probleem,	 want	 in	 het	 kapitalisme	 moet	
iedereen	 een	 aangepast	 radertje	 zijn.	 In-
stituties	 als	 scholen	 kwijten	 zich	 van	 die	
taak.	De	enkeling	die	door	de	mazen	van	
het	 systeem	 glipt,	 wordt	 hardhandig	 tot	
modelburger	 gemaakt.	 Hij	 krijgt	 bijvoor-
beeld	het	label	‘gek’	opgeplakt.	De	psychi-
atrische	 inrichtingen	 zitten	 vol	met	 zulke	
mensen,	die	de	 ‘misdaad’	hebben	begaan	
onaangepast	te	zijn.	Het	is	de	omgekeerde	
wereld:	niet	zij	zijn	gek,	maar	de	repres-
sieve	 kapitalistische	 maatschappij	 deugt	
niet.

Deze	opvatting	werd	eind	jaren	zestig	po-
pulair	 onder	 de	 noemer	 antipsychiatrie.	
‘One	 flew	 over	 the	 cuckoo’s	 nest’	 stond	
midden	 in	 deze	 stroming:	 niet	 de	 pati-
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enten	 zijn	 gestoord,	 maar	 de	 tirannieke	
hoofdzuster.	Zij	staat	symbool	voor	de	on-
verdraagzame	maatschappij,	 die	 niet	 kan	
omgaan	 met	 individualiteit	 en	 afwijkend	
gedrag.	 De	 boel	 komt	 op	 scherp	 te	 staan	
als	Jack	Nicholson	als	vrolijke	vrijbuiter	in	
de	inrichting	belandt.	Hij	gaat	de	strijd	aan	
met	de	hoofdzuster.

Vrijdag 5 april
Aanvang: 14.00 uur
Film: ‘Wat zien ik?’
Duur: 120 minuten

Wat zien ik!?	 is	 het	 bioscoopdebuut	 van	
regisseur	Paul	Verhoeven.Een	romantische	
klucht	over	het	rosse	leven	in	Amsterdam,	
waarin	de	mens	achter	de	hoeren	en	hun	
klanten	 centraal	 staan.	 De	 film	 is	 geba-
seerd	op	anekdotes	uit	de	bestsellers	‘Wat	
zien	ik!?’	en	‘Haar	van	boven’	van	schrijver	
Albert	Mol.	Albert	Mol	speelt	trouwens	zelf	
ook	een	korte	 rol	 in	de	film.	Evenals	 zijn	
dochter	Kika,	die	een	vrouw	van	lichte	ze-
den	speelt.

Blonde	 Greet	 (Ronny	 Bierman)	 is	 een	 op-
vallende	 en	 goedgebekte	 hoer	 in	 de	Am-
sterdamse	rosse	buurt.	Zelf	noemt	ze	zich	
liever	 ‘sociaal	 werkster’,	 want	 ze	 is	 ge-
specialiseerd	 om	 in	 delicate	 gevallen	 een	
kordaat	 handje	 te	 helpen.	 Haar	 klanten	
zijn	 de	 heren	 die	 met	 een	 extra	 service	
(een	verkleedpartij,	een	prettig	pak	slaag	

of	een	lichte	vernedering)	verwend	willen	
worden.
	
Greet	 is	een	vrouw	van	 ijzer	met	het	be-
kende	 gouden	 hart	 en	 één	 zwakke	 plek:	
haar	bovenbuurvrouw,	collega	en	vriendin	
Nel	 (Sylvia	 de	 Leur).	 Nel	 assisteert	Greet	
vaak	bij	de	komische	klanten,	die	elkaar	in	
de	woning	 van	Greet	 in	 rap	 tempo	afwis-
selen.	In	tegenstelling	tot	Greet,	heeft	Nel	
een	pooier	genaamd	Sjaak	 (Jules	Hamel).	
Nel	 houdt	 wel	 van	 hem	 maar	 tegelijker-
tijd	maakt	hij	haar	ook	doodongelukkig	en	
maakt	 hij	 misbruik	 van	 haar	 vertrouwen.	
Als	de	Grote	Liefde,	een	aardige	vertegen-
woordiger	uit	de	provincie,	bij	toverslag	in	
Nel’s	 leven	 komt,	 zorgt	 Greet	 ervoor	 dat	
haar	vriendin	naar	hem	kan	gaan.

Nu	 bezwijkt	 ook	 Greet	 bijna	 voor	 de	 ro-
mantiek,	maar	dat	blijkt	niets	te	worden.	
Blonde	Greet	blijft	nu	alleen	achter:	haar	
minnaar	is	weg	en	vriendin	Nel	is	inmiddels	
getrouwd.	Echter,	het	 leven	gaat	door	en	
als	de	volgende	klant	zich	meldt	voor	een	
speciale	behandeling,	krijgt	hij	van	Greet	
het	volle	pond.

Aanmelden
Je	 kunt	 je	 schriftelijk	 of	 telefonisch	 aan-
melden	bij	Nel	Molenschot,	Van	Immerseel-
straat	 12,	 tel.	 361811,	 Henk	 Schellekens,	
Oranjeplein	6e,	tel.	361693	of	Piet	van	Riel,	
Gagarinstraat	1,	tel.	361211.

Ik meld me aan voor:

0 Beide films
0 One flew over the Cuckoo’s nest
0 Wat zien ik

Naam: __________________________ Aantal personen: _____

Telefoon: ______________________________________
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	 	 	 de	Hoogt	33A	Loon	op	Zand
	 	 	 Telefoon:	06	-	506	38319		*		06	-	526	32915
	 	 	 www.vastre-bouw.nl
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“Duidelijk”,	zegt	de	dame	op	het	verjaar-
dagsfeestje,	“mijn	beeld	was	echt	anders,	
nu	snap	ik	beter	dat	jullie	regelmatig	publi-
ceren	en	bekendheid	geven	aan	Residentie	
Molenwijck.”

Mooi!	 Aannames,	 percepties,	 beelden.	
Communicatie	is	een	vak	en	is	tussen	men-
sen	soms	best	wel	een	opgave.

Residentie	 Molenwijck	&	 ZZP…	Welkom...
Kom	Wonen,	maar	in	eerste	instantie,	Zon-
der	Zorg	Pakket!

Jan Bernard Koolen
Directeur Residentie Molenwijck

Residentie Molenwijck & ZZP…

ZelfstandigZonderPer-
soneel	of	ZorgZwaarte-
Pakket?	Geen	van	deze	
twee	betekenissen	van	
de	afkorting	ZZP	is	van	
toepassing	op	Residen-
tie	Molenwijck.

Zo	vertelde	ik	onlangs	op	een	verjaardags-
feestje	aan	een	geïnteresseerde	in	Residen-
tie	Molenwijck.	Deze	dame	is	werkzaam	in	
een	verzorgings-	&	verpleeghuis.	Zij	vroeg	
zich	 af	 welke	 ZZP-indicatie	 nodig	 is	 voor	
een	 verblijf	 in	 Residentie	 Molenwijck.	 Ik	
reageerde	niet	onmiddellijk,	ik	vroeg	haar	
waarom	ze	deze	vraag	stelde.	In	het	gezel-
lige	rumoer	van	het	feestje	zei	ze	mij,	dat	
het	haar	opviel	dat	Residentie	Molenwijck	
regelmatig	 adverteert	 en	 zo	 zichtbaar	 is	
in	de	krant…	In	mijn	hoofd	bedacht	ik	dat	
deze	dame	blijkbaar	het	beeld	van	Molen-
wijck	had	 van	een	 zorginstelling	mét	ZZP	
indicaties	en	mét	veel	beschikbaarheid	 in	
een	markt	waarin	juist	zo	ontzettend	veel	
vraag	is	naar	wonen	&	zorgvoorzieningen.

Perceptie.	 Beelden.	 Ideeën	 en	 gedachten	
bij	mensen.	Aannames.	En	daar	is	natuur-
lijk	helemaal	niks	mis	mee.	Anders	dan	dat	
we	daarom	adverteren,	publiceren	en	dat	
bewoners	heel	graag	hun	ervaringen	willen	
delen.

Omdat	 Residentie	 Molenwijck	
een	 woonvoorziening	 is	 en	
juist	 geen	 zorginstelling.	 Om-
dat	Residentie	Molenwijck	zich	
daarmee	 in	 een	 concurreren-
de	 markt	 bevindt	 van	 nieuwe	
wooninitiatieven	voor	senioren.	
Daarom	 organiseren	 wij	 open	
dagen,	 kunnen	 aspirantbewo-
ners	 proefwonen	 en	 alleen-
staanden	 ná	 een	 operatie	 her-
stellen.
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MOESTUINEN 
VRIJ  

OP “DE 

HOOGE WAAI” 
Moestuinen vrij! 
Heb je interesse in tuinieren en houd je van verse groenten? 

  

 Voor de echte 
tuinliefhebbers 

 

Die verse 
groenten willen 

oogsten 

 

Of lekker bloemen 
willen plukken  

 

Ligging tuinen: 

Tussen de 

v.Rijckevorselstr 

en de 

Willibrordusstr. 

In Loon op Zand 

 
Meld je aan. 

 

 

 

 

 
 “DE HOOGE WAAI” 

 

 
contact: 

jos.annie@home.nl 

 
https://dehoogewaai.webs

.com/ 
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“Altijd in de buurt!”
Om ons klimaat kun je niet heen
Schoon	(drink)water,	droge	voeten	houden	
en	ook	het	tegengaan	van	verdroging	raakt	
inwoners	en	ondernemers	direct.	Wat	kunt	
u	van	het	CDA	verwachten?

Het CDA staat voor schoon water
Als	water	wordt	 gebruikt	 en	 via	 het	 riool	
wordt	 afgevoerd,	 is	 zuivering	 van	 belang	
om	het	water	weer	terug	te	geven	aan	de	
natuur.	 Vervuiling	 door	medicijnresten	 en	
probleemstoffen	wordt	aangepakt.

Het CDA staat voor voldoende water
Een	krachtig	watersysteem	is	nodig	om	de	

verschillen	van	 teveel	én	 te	weinig	water	
op	te	vangen:	“tegel	eruit,	plant	erin,	wa-
terbewust”	bij	je	thuis,	straat	of	wijk.

Het CDA staat voor veilig water
Het	werken	aan	waterveiligheid	in	ons	land	
is	nooit	 klaar.	Dijken,	dammen	en	 sluizen	
zorgen	 dat	 mensen	 veilig	 kunnen	 wonen,	
werken,	ondernemen	en	recreëren.

Het CDA staat voor duurzaamheid
Het	klimaat	verandert	en	vraagt	om	oplos-
singen	 voor	 extreem	 droge	 en	 natte	 pe-
rioden.	 Het	 stimuleren	 van	 bewoners	 en	
bedrijven	om	hun	bijdrage	te	leveren	aan	
duurzame	oplossingen	is	belangrijk.
De	energietransitie	vraagt	om	energiewin-
ning	 bij	 de	 zuivering	 van	 afvalwater	 en	
gebruik	 van	 effluent	 (gezuiverd	 afvalwa-
ter)	voor	landbouw,	natuur	of	bedrijven	en	
geen	 risicovolle	 gaswinning	 in	 het	 gebied	
van	het	waterschap.

Het CDA staat voor betaalbaar water
Veilig,	 voldoende	 en	 schoon	water	maakt	
water	tot	een	schaars	goed,	dat	betaalbaar	
dient	te	blijven	voor	iedereen	door	tarief-
stijging	te	beperken	en	kwijtschelding	voor	
lage	inkomens.

Meer informatie?
Heeft	u	vragen?	Mail	dan	via:
info@cdaloonopzand.nl.	 Het	 CDA	 maakt	
het	verschil.	Wilt	u	dat	ook?	Stem	dan	op	
lijst	2.	Dank	voor	uw	steun!

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

l i j s t

2

Gert-Jan van den Dries
Altijd in de buurt!

7

B r a B a n t s e  d e l t a

Gevonden
een	gouden	ring	met	inscriptie	in	het		
Land	van	Kleef.

Inlichtingen	via	tel.	361785.



58

Hulpverlening Scorpius

Zowel	hulpverleningsdiensten	als	inwoners	
met	een	AED-Alert	 reageerden	zaterdag	9	
maart	op	een	melding	van	een	reanimatie	
in	een	woning	aan	de	Scorpius.

De	 brandweer	was	 in	 de	 buurt	 bezig	met	
een	 gebeuren	 rond	 stormschade,	 brak	 dit	
af	en	was	daardoor	zeer	snel	 ter	plaatse.	
Verwarrend	 bleek	 de	 inrichting	 en	 huis-
nummering	in	de	straat.	Ambulance	en	po-
litie	 reden	 daardoor	 vanaf	 de	 ‘verkeerde	
kant’	aan.	Dat	kostte	wat	extra	tijd	om	de	
woning	te	bereiken.

Over	 de	 afloop	 zijn	 geen	 bijzonderheden	
bekend.	□
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Afsluiting carnaval 2019

Dinsdag	5	maart,	 laatste	dag	 carnaval.	 In	
De	 Kiosk	 werd	 ’s	 avonds	 ceremonieel	 af-
scheid	genomen	van	onze	Prins	Jeroen	d’un	
Irste	en	zijn	Sukkeledant	Pirke.

Na	 een	 kleine	 bedankspeech	 van	 onze	
Prins,	 werd	 hij	 en	 zijn	 Sukkeledant	 ‛ont-
kleed’	van	hun	functie	en	de	sleutel	werd	
weer	terug	gegeven	aan	de	burgemeester.
Na	de	ceremonie	ging	de	Prins	de	kist	 in,	
zodat	carnaval	op	een	ludieke	manier	‛be-
graven’	werd.	Hij	mag	er	weer	uit	komen	
op	11-11,	om	carnaval	2020,	op	te	starten.
De	‛biertafel’	werd	nog	mooi	opgeluisterd	
door	 een	 optreden	 van	 de	 Black	 Wooow.	
Daarna	 draaiden	Toon	 en	 Rène	 in	 hun	 al-
lerlaatste	uurtje,	hun	allerlaatste	plaatjes,	
echt	de	allerlaatste…	En	toen	was	carnaval	
2019	gedaan!	

We	kijken	terug	op	een	mooi	carnaval,	sa-
men	met	veel	vrijwilligers	van	verschillen-
de	werkgroepen.	Onder	andere	ouders	en	
leraren/essen	 van	 schoolcarnaval,	 L.O.S.-
Kids	 en	 ouders,	 Pr-groep,	 start	 en	 afslui-
ting-groep,	 horeca,	 L.O.S.,	 sponsoren,		
Filoz	Events	en	niet	te	vergeten	werkgroep	
van	de	Prins	en	zijn	Sukkeledant.	Al	met	al	
geslaagd	en	voor	volgend	jaar:…		 	
we	douwe	deur!!

Werkgroep carnaval
Jacqueline van der Aa

Jaarprogramma 2019   
motorclub De Deurstarters

Op	 15	 februari	 is	 bij	 de	 jaarvergadering	
het	 jaarprogramma	 2019	 van	 de	 ‛Loonse’		
motorclub	De	Deurstarters	vastgesteld.

We	 hebben	 weer	 een	 mooi	 programma	
bestaande	uit	 zo’n	 twaalf	 avond-	en	dag-
ritten,	 een	 bbq,	 een	 tweedaagse	 rit	 naar	
Friesland/Groningen	 en	 een	 lang	 motor-
weekend	 naar	 Duitsland.	 Uiteraard	 heb-
ben	 we	 ook	 onze	 reguliere	 maandelijkse	
clubavonden	 in	 ons	 ‘motorhonk’	 De	 Kiosk	
in	Loon	op	Zand.	Onze	leden	zijn	van	alle	
leeftijden	en	hebben	diverse	motoren.	Ge-
woon	lekker	toeren	is	ons	motto	en	niets	is	
verplicht.

Na	het	succes	van	de	vorige	jaren	gaan	we	
weer	het	initiatief	nemen	om,	samen	met	
Brasserie	de	Kiosk,	op	tweede	paasdag	een	
‘Stoofpotrit’,	 een	 toertocht	 met	 aanslui-
tend	een	warme	hap	te	organiseren.	Iedere	
motorrijder	kan	zich	hiervoor	 inschrijven.	
Meer	informatie	hierover	volgt.

Motorclub	 de	 Deurstarters	 is	 een	 motor-
club	voor	mensen	die	ook	wel	eens	onge-
dwongen	met	anderen	van	het	motorrijden	
willen	genieten	en	voor	wie	Loon	op	Zand	
‘geen	brug	te	ver	is’.
Uiteraard	zijn	nieuwe	leden	van	harte	wel-
kom,	 voor	 de	 contributie	 (€	 20,-/jr)	 hoef	
je	het	niet	te	laten.	Je	kunt	je	ook	aanmel-
den	om	vrijblijvend	een	aantal	keren	mee	
te	rijden.	Het	programma	wordt	je	dan	ge-
maild.

Meer informatie:	 Gerry	 Brabers	 tel:	 06-
38977618	of	mail	naar:	deurstarters@live.
nl,	 www.facebook.com/Deurstarters-Mo-
torclub-Loon-op-Zand-447420692125390.	□
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Naar het Europees Parlement   
en Brussel 

Op	de	winderige	carnavalsmaandag	4	maart	
vertrok	de	kunstkring	met	de	bus	naar	het	
Europees	 Parlement	 in	 Brussel.	 Jeroen	
Naus	ontving	de	groep.	Hij	is	medewerker	
van	Jeroen	Lenaers,	die	lid	is	van	het	Eu-
ropees	Parlement	(EP).	Naus	assisteert	Le-
naers	op	het	beleidsterrein	 ‘Binnenlandse	
Zaken,	Veiligheid	en	Justitie’.
Naus	 legde	de	 samenstelling	en	de	verte-
genwoordiging	van	het	EP	uit.	Hij	gaf	aan	
hoe	de	EU	invloed	heeft	op	het	leven	in	Ne-
derland:	60	%	van	de	NL-wetgeving	wordt	
in	de	EU	bepaald.

Na	deze	uitleg	hadden	de	deelnemers	een	
gesprek	met	 de	 politicus	 Jeroen	 Lenaers.	
Deze	legde	aan	de	hand	van	het	onderwerp	
‘klimaat’	uit	dat	de	EU	richting-	en	norm-
bepalend	 is	 en	 dat	 de	 lidstaten	 de	 invul-
ling	 hiervan	 bepalen.	 Er	 ontstond	 een	 in-
teressant	gesprek	waardoor	duidelijk	werd	
dat	de	 landen	zelf	de	uitvoering	ter	hand	
moeten	nemen	en	dat	compromitteren	een	
werkwoord	is	binnen	Europa.
De	 informatie	 en	 de	 discussie	 maakten	
twee	zaken	duidelijk.	1:	Dat	stemmen	voor	
Europa	belangrijk	is,	Europa	heeft	een	stem	
in	 de	 wereld	 van	 de	 grootmachten	 en	 2:	

Hoe	je	stem	terecht	komt	in	het	complexe	
Europa-bestuur.	Na	het	gesprek	verliet	de	
groep	het	EP	naar	het	lunchadres	voor	een	
warm	 Belgisch	 middagmaal	 met	 ‘stoemp’	
en	 een	 drankje.	 Hierna	 volgde	 een	 korte	
rondleiding	 over	 de	 prachtige	 Brusselse	
Grote	 Markt	 en	 geeft	 de	 breedsprakerige	
gids	tijdens	de	bustour	uitleg	over	deze	in-
ternationale	stad.

Uitnodiging: verhalen vertellen
Op	15	 februari	was	de	tweede	sessie	met	
verhalen	vertellen.	De	zeer	grote	opkomst	
verbaasde,	 zeker	 gezien	 het	mooie	weer.	
Op	 verzoek	 van	 de	 enthousiaste	 deelne-
mers	houden	we,	ondanks	dat	we	het	niet	
voorzien	hadden,	in	maart	nog	een	bijeen-
komst.	Luisteren	naar	amusante	en	verras-
sende	verhalen	die	door	de	schrijver	zelf,	
of	 door	 een	 professional,	 worden	 verteld	
onder	 het	 genot	 van	 een	 kopje	 koffie	 of	
thee	slaat	kennelijk	goed	aan.	Het	is	heel	
ontspannend	en	gezellig.

Daarom	organiseren	we	op	vrijdag	29	maart	
om	14.00	uur	nog	een	middag	in	de	Gerla-
chuszaal	 in	 Venloene.	 Kom	 luisteren	 naar	
vier	korte	verhalen	van	bekende	schrijvers,	
verteld	door	de	schrijvers	zelf.

 °Godfried Bomans.  °Jan Bernlef.

We	 hebben	 weer	 vier	 verhalen	 met	 een	
zeer	 verschillende	 stijl	 en	 genre	 geselec-
teerd	die	op	die	middag	worden	verteld.	U	
bent	welkom	op	vrijdag	29	maart	om	14.00	
uur. Verteld	worden	vier	amusante	en	ver-
rassende	verhalen.	Inhoud	van	de	middag:
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1.	Marjan	Berk	vertelt	haar	verhaal		 	
‛Een	flinke	meid’.

2.	Jan	Bernlef	vertelt	zijn	verhaal		 	
‛La	Promesse’.

3.	Fouad	 Laroui,	 een	 bijzondere	 heden-
daagse	schrijver,	vertelt	zijn	verhaal	‛De	
kleine	bedrieger’.

4.	Godfried	Bomans	vertelt	zijn	verhaal:	
‛Sinterklaas	op	reis’.

Werkgroep ‘Filmhuis en Praethuis’

Senioren Computer Café
Heeft	 u	 een	 vraag	 over	 uw	 smartphone,	
tablet	 of	 computer	 óf	wilt	 u	meer	weten	
over	bepaalde	digitale	onderwerpen,	kom	
dan	naar	ons	Senioren	Computercafé.	Elke	
tweede	 en	 vierde	 dinsdagochtend	 van	 de	
maand,	van	10.00	tot	12.00	uur,	 staan	de	
deuren	van	de	Gerlachushof	voor	u	open.
Data	tot	eind	mei:	12/3,	26/3,	9/4,	23/4,	
14/5	en	28/5.	Noteer	deze	data	alvast	 in	
uw	agenda.	Toegang	is	gratis.	Loop	gerust	
binnen!!

Expositie schildergroepen
In	de	gang	van	Venloene	 is	vanaf	6	maart	
een	 expositie	 van	 de	 beide	 schildergroe-
pen.	Het	thema	is	“landschap	in	stijl/stro-
ming	 van	 een	 schilder	 die	 aanspreekt”.	
De	 resultaten	zijn	verrassend	en	kleurrijk	
en	het	enthousiasme	spat	van	de	doeken.

Ook	 deze	 schilderijen	 tonen	 aan	 dat	 de	
amateurkunstenaars	 in	 ontwikkeling	 zijn	
en	goed	is	te	zien	hoe	verschillend	de	kun-
stenaars	 invulling	 geven	 aan	 het	 thema.
Wilt	 u	 dit	met	 eigen	 ogen	 zien,	 loop	 dan	
even	binnen	en	geniet	van	deze	mooie	ex-
positie,	te	zien	tot	24	april.

Oproep!
In	Venloene	heeft	onze	vereniging	een	vi-
trinekast.	In	deze	vitrinekast	kunnen	men-
sen	hun	verzameling	tentoonstellen.	Dit	is	
leuk	voor	de	belangstellenden	die	een	blik	
werpen	 in	 bedoelde	 kast	 maar	 ook	 voor	

degene	die	zijn	verzameling	tentoonstelt.	
Wij	 zijn	 op	 zoek	 naar	 iemand	 die	 dit	 wil	
coördineren	en	naar	mensen	die	hun	ver-
zameling	 ten	toon	willen	stellen.	Heeft	U	
belangstelling,	neem		dan	contact	op	met	
Jan	Hertogh.	Mail:	jphertogh@home.nl	of	
tel.	362347.

Structurele activiteiten
•	Iedere	 maandagochtend	 van	 10.00	 tot	
12.00	uur	bridge-instuif.

•	Iedere	 dinsdag	 en	 donderdagochtend	
‛Bewegen	voor	Ouderen’.

•	Iedere	 dinsdagmiddag	 inloopmiddag	 van	
13.30	tot	16.30	uur.

•	Iedere	woensdagochtend	van	9.30	-	11.30	
uur	tekenen	en	schilderen.

•	Iedere	 woensdagmiddag	 van	 14.15	 tot	
16.15	uur	werelddansen.

•	Iedere	 donderdagochtend	 van	 11.00	 tot	
12.00	uur	Tai-Chi.

•	Iedere	 vrijdagochtend	 van	 10.00	 tot	
11.00	uur	tafeltennis.

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.

•	Als	u	bij	een	huwelijksjubileum,	andere	
heugelijke	gebeurtenissen	of	een	overlij-
den	prijs	stelt	op	belangstelling	vanuit	de	
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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	20	maart:	Leeskring	2,		 	
van	9.30	tot	11.00	uur	in	Gerlachushof	1.

•	Woensdag	20	maart:		 	 	
Tekenen	en	schilderen,	groep	1.	

•	Woensdag	20	maart:	Lunchen	bij	de	Rooi	
Pannen.	 Deelnemers	 om	 11.50	 uur	 aan-
wezig	in	het	restaurant.

•	Donderdag	 21	 maart:	 Rik-	 en	 jokercon-
cours.	Aanvang	13.45	uur.

•	Donderdag	 21	 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.

•	Dinsdag	26	maart:	Seniorencomputercafé	
van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerlachus-
hof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Woensdag	27	maart:	Leeskring	1,		 	
van	9.30	tot	11.00	uur.

•	Woensdag	27	maart:	Tekenen	en	schilde-
ren,	groep	2,van	9.30	tot	11.30	uur.	

•	Woensdag	 27	 maart:	 Middagwandeling.	
Vertrek	om	13.00	vanaf	De	Wetering.	We	

wandelen	langs	de	gaswinning	en	Loonse	
Molenstraat	naar	Bosch	en	Duin.	Door	het	
Land	van	Kleef	gaan	we	weer	naar	De	We-
tering.

•	Woensdag	 27	 maart:	 Sjoelcompetitie.	
Aanvang	14.00	uur

•	Donderdag	 28	 maart:	 Dansmiddag op	
’t	 Marktplein	 in	 Venloene	 door	 de	 line-
dancegroepen	 van	 onze	 SeniorenVereni-
ging	 onder	 leiding	 van	 Karin	 Vermeu.	
Aanvang	14.30	uur.

•	Vrijdag	 29	maart:	 Verhalen	 vertellen	 in	
Gerlachushof	1-2.	Aanvang	14.00	uur.

•	Maandag	 1	 april:	 Prijsuitreiking	 van	 het	
rik-	 en	 jokerconcours	 met	 aansluitend	
bingo.	Aanvang	14.00	uur.

•	Woensdag	3	april:	Tekenen	en	schilderen	
groep	1,	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Woensdag	 3	 april:	 Jaarvergadering	 in	
Gerlachushof	1-2.	Aanvang	14.30	uur.	□

De volgende Toren-editie

Deze	 zal	 verschijnen	 vanaf	 3	 april.	 Uw	
bijdrage(n)	voor	deze	editie	dienen	uiter-
lijk	dinsdag	26	maart	19.00	uur	bij	ons	bin-
nen	te	zijn.	Advertenties	uiterlijk	25	maart.

U	help	ons	enorm	door	niet	tot	het	 laatst	
toe	te	wachten	met	het	aanbieden	ervan!	□
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Nieuws van Stichting  
Parkinsoncafé Midden-Brabant

Na	 bijna	 zes	 jaar	 heeft	 ook	 de	 Stichting	
Parkinsoncafé	 Midden-Brabant	 haar	 thuis-
haven	 bij	 restaurant/partycentrum	De	 Fi-
nanciën	moeten	verlaten.
Het	 is	jammer	dat	we	deze	mooie	locatie	
tussen	de	ziekenhuizen	van	Tilburg	en	het	
ziekenhuis	van	Waalwijk	aan	de	grote	weg	
de	N261	niet	meer	beschikbaar	is.

We	 hebben	 in	 goed	 overleg	met	 de	men-
sen	met	Parkinson,	hun	mantelzorgers,	be-
geleiders	en	 familieleden,	het	bestuur	en	
werkgroep	gekeken	naar	andere	locaties	en	
zijn	uiteindelijk	bij	Hotel	De	Druiventros	in	
Berkel-Enschot	 uitgekomen	 voor	 mensen	
uit	Loon	op	Zand,	Kaatsheuvel,	De	Moer	en	
de	 Langstraat.	Het	 is	 voor	 de	mensen	 uit	
Loon	op	Zand	wat	verder	rijden,	maar	we	
gaan	er	vanuit	dat	dit	geen	al	te	groot	pro-
bleem	zal	zijn.

Alle	data	en	tijden	zoals	eerder	opgegeven	
blijven	het	zelfde,	alleen	het	adres	is	ver-
anderd	in:	Hotel De Druiventros, Bossche-
weg 11, 5056 PP  Berkel-Enschot.
U	bent	van	harte	welkom	op	deze	voorlopig	
nieuwe	locatie.

Programma van woensdag 27 maart: 
hulpmiddelen met o.a. de ‘Alinker’
Mijn	naam	is	Ireen	van	der	Voort,	ik	ben	55	
jaar	en	woon	in	Tilburg.	Ik	heb	altijd	in	het	
Elisabeth	ziekenhuis	gewerkt	als	verpleeg-
kundige,	leidinggevende	en	zorg	coördina-
tor	orthopedie.

Vier	 jaar	 geleden	 kreeg	 ik	 mijn	 eerste	
herseninfarct	 en	 twee	 jaar	 geleden	 mijn	
tweede.	Daarnaast	heb	ik	diabetes	en	een	
chronische	 hielspoor.	 Dat	 alles	 bij	 elkaar	
maakt	dat	mijn	balans	niet	meer	optimaal	
is	en	dat	de	voeten	verminderd	belastbaar	
zijn.	Wandelen	was	altijd	een	grote	hobby,	

maar	 dat	 is	 dus	 een	 probleem	 geworden.	
Totdat	ik	bij	mijn	fysiotherapiepraktijk	de	
‘Alinker’	zag	staan.	Ik	was	direct	enorm	ge-
triggerd	 en	 geïnteresseerd	 en	 vroeg	 of	 ik	
erop	mocht	zitten.
Dankzij	 de	 ‛Alinker’	 ben	 ik	 niet	 meer	
bang	 om	 te	 vallen	 als	 ik	 beweeg.	 Ook	 is	
de	pijn	verdwenen.	Nu,	bijna	een	jaar	la-
ter,	 gebruik	 ik	 hem	nog	 steeds	heel	 veel.	
Ik	 ga	 ermee	 naar	 de	 stad,	 de	 winkels	 in	
en	 wandelen	 met	 vrienden	 en	 familie.	
Ik	kom	graag	naar	u	toe	om	hem	te	 laten	
zien	en	erover	te	vertellen,	vragen	te	be-
antwoorden	en	hem	even	uit	te	laten	pro-
beren.

Vriendelijke	groet	van	Ireen	van	der	Voort

Bestuur en werkgroep S.P.C.M.B.
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Verloren
Verloren	 tussen	 Residentie	 Molenwijck	
en	 het	 Oranjeplein:	 een	 zilveren	 arm-
band	met	inscriptie.	

Uw	reactie(s)	graag	via	telefoon:	332433.

De Hersenstichting Nederland   
bedankt alle collectanten en gevers

Hersenstichting	Nederland	heeft	in	de	col-
lecteweek	van	regio	Waalwijk	en	Loon	op	
Zand	weer	 een	 record	 gebroken!	 Dit	 jaar	
na	de	telavond	€	10.570,79.

Wij	 bedanken	 al	 onze	 organisartoren	 en	
vrijwilligers,	voor	deze	prachtige	prestatie!

Iedereen	 bedankt	 voor	 de	 donatie.	 Deze	
schitterende	opbrengst	wordt	besteed	aan	
project,	 wetenschappelijk	 onderzoek	 en	

aan	voorlichting,	om	zo	een	bijdrage	te	le-
veren	aan	een	betere	toekomst	voor	men-
sen	met	een	hersenaandoening.
Namens	 de	 Hersenstichting	 hartelijk	 be-
dankt	voor	uw	bijdrage!

Heeft	u	de	collectant	gemist?	Uw	gift	is	al-
tijd	welkom	op	banknummer:
NL18 INGB 0000 000 860	in	Den	Haag
Meer	informatie	kunt	u	vinden	op:
www.hersenstichting.nl. □
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Activiteiten in voorjaar 2019

Bij	 deze	 willen	 we	 wijzen	 op	 een	 aantal	
van	onze	activiteiten	in	maart	en	april:

Buteyko-ademmethode
Wij	organiseren	in	2019	weer	een	cursus	in	
de	 Buteyko-ademmethode.	 Deze	 zal	 zijn	
op	maandag	25,	dinsdag	26,	woensdag	27	
maart,	maandag	1	en	dinsdag	2	april	2019,	
’s	avonds	van	19.00	tot	21.00	uur.	
Plaats:	 wijkcentrum	 ’t	 Sant,	 Beneluxlaan	
74,	Tilburg.

Deze	 methode	 is	 ontwikkeld	 door	
Dr.Buteyko,	in	de	60er	jaren	in	Rusland.	Hij	
was	ernstig	ziek	en	heeft	zichzelf	genezen	
met	 deze	 ademmethode.	 Hij	 merkte	 ook	
in	de	kliniek	waar	hij	werkte	dat	zijn	pati-
enten	er	baat	bij	hadden	en	dat	bepaalde	
klachten	verdwenen.	Deze	methode	werkt	
heel	 goed	 bij	 astma,	 keelpijn,	 hoest,	 hy-
perventilatie,	hooikoorts	en	andere	lucht-
wegaandoeningen.	 Het	 werkt	 echter	 ook	
bij	 andere	 klachten.	 Er	 zijn	 wonderbaar-
lijke	genezingen	bij	mensen,	die	intensief	
getraind	hebben.

De	schrijfster	van	het	boekje	“Leef	gezond,	
adem	rustig”	over	de	Buteyko-ademmetho-
de,	 Masha	 Anthonissen-Kotousova,	 geeft	
deze	cursus	in	Tilburg.	Zij	is	opgeleid	door	
Dr.	Buteyko	zelf.

De	cursus	zal	gegeven	worden	op	vijf	avon-
den.	 In	 deze	 cursus	 wordt	 uitgelegd	 hoe	
deze	methode	werkt	en	wordt	aangeleerd	
om	deze	toe	te	passen	in	het	dagelijks	le-
ven.
Mensen	 reageren	 positief	 na	 de	 cursus.	
Heb	 je	 interesse	 kijk	 dan	 op	 de	 website		

www.buteyko-methode.eu.	Op	deze	web-
site	vind	je	een	interview	met	de	grondleg-
ger	Dr.	Buteyko.	Voor	vragen	kun	je	altijd	
contact	met	ons	opnemen.

Metamorfose Massage
Dit	 is	 een	 ontspannende	 massage,	 voor-
namelijk	 op	 de	 voeten.	 De	 levenskracht	
wordt	erdoor	versterkt.	Deze	is	vrij	gemak-
kelijk	aan	te	leren	en	toe	te	passen.

Er	is	een	uitwisselingsbijeenkomst	op	vrij-
dagmiddag	5	april	van	14.00	tot	16.30	uur.
Plaats:	van	Hornestraat	12	in	Loon	op	Zand.

Chinese gezondheidsoefeningen,   
Qigong en Taijiquan 
Qigong,	 ‘Energie-oefeningen’,	 is	 een	 on-
derdeel	 van	 de	 Traditionele	 Chinese	 Ge-
neeskunde.	Deze	ontspannende	oefeningen	
zijn	vrij	gemakkelijk	aan	te	leren	en	thuis	
toe	te	passen.	Je	wordt	soepeler,	je	even-
wicht	 wordt	 beter	 en	 je	 lichaamsenergie	
gaat	beter	doorstromen.

Taijiquan	 is	 de	 meest	 innerlijke	 Chinese	
zelfverdedigingskunst	en	Qigong	is	hier	een	
onderdeel	van.	
De	lessen	in	Loon	op	Zand	zijn	op	maandag-
morgen	 en	 donderdagavond	 en	 in	 Tilburg	
op	zaterdagmorgen.	
Een	proefles	is	altijd	mogelijk.

Viering jubileum 40 jaar Taiji-lessen
Op	27	april	is	het	Wereld	Taiji-dag.	We	gaan	
dan	 vieren,	 dat	 er	 40	 jaar	 Taiji-lessen	 in	
Tilburg	(Midden	Brabant)	gegeven	worden.	
Daarnaast	vieren	we	dat	wij	samen	80	jaar	
Taijiquan	en	Qigong	beoefenen	en	35	jaar	
daarin	les	geven.

Voor	 meer	 informatie:	 Albeweging:	 tele-
foon	 0416362004,	 e-mail:	 albeweging@
kpnmail.nl	website:	www.albeweging.nl.

Hartelijke groeten van Rian Smolders en 
Wim Weel van Albeweging
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Ook	dit	jaar	worden,	als	service	van	de	Se-
niorenVereniging	 Loon	 op	 Zand,	weer	 be-
lastingaangiften	 ingevuld	 en	 zorg-	 en/of	
huurtoeslag	 aangevraagd.	 Deze	 belasting-
service	is	bestemd	voor	AOW-gerechtigden	
met	een	inkomen	van	€	35.000	voor	een	al-
leenstaande	 en	 €	 50.000	 voor	 gehuwden/
samenwonenden.

Vier	belastinginvullers	van	de	SeniorenVer-
eniging	Loon	op	Zand	staan	voor	u	klaar	om	
deze,	 voor	 sommigen	 lastige,	 klus	 te	 kla-
ren.	In	Venloene	worden	de	formulieren	in	
uw	bijzijn	digitaal	(op	de	computer)	inge-
vuld	en	meteen	verzonden.	U	krijgt	een	ko-
pie	van	uw	aangifte	mee.
Bent	 u	 niet	 in	 de	 gelegenheid	 om	 naar		
Venloene	 te	 komen,	 dan	 bezoeken	 wij	 u	
thuis.	Bij	het	invullen	van	uw	belastingaan-
gifte	wordt	meteen	 gekeken	 of	 u	 in	 aan-
merking	komt	voor	zowel	zorg-	als	huurtoe-
slag.

Aanvraag zorg- en huurtoeslag:   
u hebt er recht op, dus vraag het aan!
Denk	 niet	 te	 snel	 dat	 u	 niet	 voor	 belas-
tingteruggaaf,	 zorgtoeslag	 of	 huurtoeslag	
in	aanmerking	komt.	Als	u	een	eigen	huis	
bezit,	komt	de	huurtoeslag	natuurlijk	niet	
in	beeld.
Als	u	als	alleenstaande	in	2019	een	verza-
melinkomen	heeft	niet	hoger	dan	€	29.562		
of	 met	 toeslagpartner	 niet	 hoger	 dan		
€	37.885	dan	heeft	u	recht	op	zorgtoeslag	
als	u	een	zorgverzekering	heeft.
Voor	de	 zorgtoeslag	werd	met	 ingang	 van	
2013	een	vermogenstoets	ingevoerd.	Er	be-
staat	geen	recht	op	zorgtoeslag	voor	2019	

Belastingaangifte over het jaar 2018: niet alleen voor  
leden van de SeniorenVereniging Loon op Zand

als	het	vermogen	(o.a.	spaargeld,	beleggin-
gen	 e.d.)	 per	 1	 januari	 2019	meer	 is	 dan	
€	114.776	voor	iemand	zonder	toeslagpart-
ner	en	€	145.136	voor	iemand	met	een	toe-
slagpartner.

Voor	huurtoeslag	mag	u,	uw	toeslagpartner	
en	 medebewoner(s)	 ieder	 max.	 €	 30.360	
vermogen	hebben.	Bovendien	mag	het	ver-
zamelinkomen	 in	 2019	 voor	 alleenstaan-
den	niet	 hoger	 zijn	dan	€	22.700	en	 voor	
samenwonenden	niet	hoger	dan	€	30.825.	
Ook	mag	de	rekenhuur	 (de	kale	huur	plus	
de	 servicekosten)	 in	 2019	 niet	 hoger	 zijn	
dan	€	720,42.

Niet automatisch
Denk	niet:	“Als	ik	er	recht	op	heb	zal	ik	het	
wel	krijgen,”	want	zo	werkt	het	niet.	Deze	
toeslagen	moeten	aangevraagd	worden,	u	
krijgt	deze	niet	automatisch!
Hebt	 u	 vorig	 jaar	 geen	 huur-	 en/of	 zorg-
toeslag	ontvangen	en	denkt	u	daar	gezien	
uw	inkomen	wel	recht	op	te	hebben?	Tot	1	
september	2019	kunnen	deze	achterstalli-
ge	toeslagen	over	2018	alsnog	aangevraagd	
worden.

Onze belastinginvullers staan voor u 
klaar!
U	 ontvangt	 geen	 zorg-	 en/of	 huurtoeslag	
en	 denkt	 daar	wel	 voor	 in	 aanmerking	 te	
komen?	 Dan	 staan	 onze	 belastinginvullers	
voor	u	klaar	om	deze	toeslag(en)	voor	u	aan	
te	 vragen.	 Voor	 meer	 informatie	 of	 aan-
vraag	 hulp	 bij	 het	 invullen	 van	 belasting-
aangifte	2018	en	aanvraag	zorgtoeslag	en/
of	huurtoeslag,	bel	Steffan	Teunissen,	tel.	
361315,	contactpersoon.

Bestaande	 klanten	worden	benaderd	door	
hun	eigen	belastinginvuller.	□
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Kleurrijke kinderoptocht in 
Loon op Zand

Op	 vrijdagmorgen	 1	 maart	 verzamelden	
alle	 leerlingen	 van	 de	 drie	 basisscholen	
zich	bij	de	kasteelweide	voor	de	start	van	
de	kinderoptocht.
Leerlingen	van	Jenaplanschool	De	Vlinder-
boom	borduurden	voort	op	de	leus	‘We	ko-
men	d’r	nie	uit’	met	o.a.	thema’s	als	‘dan	
gaan	wij	er	onderdeur”	(De	Vuurvlinders).

De	Dagpauwogen	kwamen	‘er	ok	nie	uit'	en	
de	Oranjetipjes	‘bleven	er	daarom	maar	in’	
(als	duveltjes	in	een	doos!).

De	Hooibeestjes	kwamen	er	ook	nie	uit	en	
vlogen	 er	 daarom	maar	 overheen.	 Karren	
omgebouwd	tot	vliegtuigen,	een	 luchtbal-
lon,	 leerlingen	verkleed	als	 stewardess	of	
piloot.	Dit	alles	was	onderdeel	van	HLM,	of-
wel	Hooibeestjes	Luchtvaart	Maatschappij.
Al	met	 al	 een	mooie	 optocht	waaraan	de	
leerlingen	veel	plezier	beleefd	hebben.	Na	
de	optocht	was	het	goed	feesten	in	De	We-
tering.	□

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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Jubileum concert 23 februari jl.

Geslaagd feestje in De Kiosk
Dit tweede feestje was een groot succes! 
Er waren ruim 90 man aanwezig in de 
bovenzaal van De Kiosk. Dit ter ere van 
ons, dat wil zeggen Frank Lamm (gitaar) 
en Janine Lamm (piano), bij gelegenheid 
van het 10-jarig bestaan van de lesprak-
tijk.

Dit	keer	een	optreden	in	een	pop/rock	set-
ting	 samen	met	de	band	Arrival.	Wat	 ook	
anders	was	dan	bij	ons	eerste	feestje,	een	
lunchconcert	 in	 Het	Witte	 Kasteel,	 is	 het	
betrekken	van	onze	leerlingen	bij	het	op-
treden.
Hoe	gaaf	 is	het	om	mee	te	mogen	spelen	
in	 een	 echte	 band!	 De	 nummers	 die	 de	
leerlingen	 speelden,	 komen	 voornamelijk	
uit	het	repertoire	van	de	band.	De	meeste	
nummers	staan	ook	hoog	in	de	notering	van	
de	Top	2000.	Dat	was	ook	een	van	de	ach-
terliggende	 gedachten	 van	 het	 hele	 pro-

 °Leerlingen Youri op toetsen en Noah op de 
elektrische gitaar. (Eigen foto)

ject.	Leerlingen	in	aanraking	brengen	met	
andere	muziek	dan	die	ze	normaal	gewend	
zijn	om	te	luisteren.	

Arrival band
Deze	Loonse	band	met	als	zanger	en	toet-
senist	Onno,	gitarist	Pieter,	basgitarist	Ron	
en	drummer	Peter,	repeteren	wekelijks	 in	
Loon	op	Zand.
Hun	 repertoire	 bestaat	 voornamelijk	 uit	
muziek	van	de	jaren	zeventig	en	dan	vooral	
muziek	van	bands	zoals	Toto,	Kayak,	Steely	
Dan	en	Eagels.

Optreden in De Kiosk
Het	was	een	mooie	dag,	zaterdag	23	febru-
ari	2019.	Om	half	drie	arriveerde	de	band	
om	 alles	 uit	 de	 auto’s	 te	 laden	 en	 naar	
boven	te	sjouwen.	Boxen,	versterkers,	 in-
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strumenten	 en	 alle	 toebehoren	 die	 nodig	
zijn	om	er	een	mooie	avond	van	te	maken	
compleet	met	licht	en	geluid.	Nadat	alles	
op	zijn	plek	stond	en	was	aangesloten,	was	
het	 tijd	 voor	 de	 generale	 repetitie	 voor	
de	 acht	 leerlingen	 die	 later	 op	 de	 dag	 in	
de	 spotlights	 zouden	 komen	 te	 staan.	 Na	
alles	 gecheckt	 en	 gerepeteerd	 te	 hebben	
was	 het	 nu	 wachten	 op	 het	 echte	 optre-
den.	Vanaf	half	8	die	avond	liep	de	zaal	al	
aardig	vol	met	familie	en	vrienden	van	de	
leerlingen	en	andere	belangstellenden.	

Jong én minder jong
Om	acht	uur	begon	Arrival	Band	met	twee	
nummers.	 Daarna	 mocht	 de	 eerste	 leer-
ling	 Lucas	 (13)	 beginnen	 op	 de	 basgitaar.	
Wat	 glunderde	 hij!	 Niet	 alleen	 vanwege	
het	optreden,	maar	ook	omdat	hij	op	een	
hele	grote	versterker	van	Ron,	de	basgita-
rist	van	de	band,	mocht	spelen.	Hij	speelde	
'Radar	Love'	 van	de	Golden	Earing	en	had	
zichtbaar	plezier	tijdens	het	spelen.	

Daarna	was	het	de	beurt	aan	de	jonge	pia-
nistes	Sjuul	(8)	en	Senna	(9).	Het	duo	nam	
plaats	achter	de	piano	en	speelde	‛Clocks’	
van	de	band	Coldplay.	Het	 nummer	 ‛Hold	

the	Line’	van	Toto	werd	door	Youri	(18)	op	
de	toetsen	en	Noah	(15)	op	gitaar	gespeeld.	
Ook	Noah	mocht	op	apparatuur	van	Pieter,	
de	gitarist	van	de	band,	spelen.	Eline	(18)	
speelde	 op	 haar	 staalsnarige	 gitaar	 het	
nummer	‛No	Mercy’	van	Racoon.

Maar	 het	waren	niet	 alleen	 jeugdige	 spe-
lers:	Alex	(51)	speelde	op	gitaar	een	mooi	
nummer	van	de	band	Supertramp:	‛Give	a	
little	bit’.	Hij	werd	ondersteund	door	zijn	
vrouw	 Diana	 met	 een	 prachtige	 saxofoon	
solo.	 Het	 laatste	 nummer	 werd	 door	 een	
andere	Alex	 (66)	gespeeld	op	 toetsen.	De	
klassieker	‛Music’	van	John	Miles.	Wat	blijft	
dat	toch	een	mooi	nummer…
Het	 concept	was	 heel	 bijzonder	 en	 zeker	
een	succes.	Meespelen	 in	een	echte	band	
met	alles	erop	en	eraan.	Het	was	genieten	
voor	de	leerlingen,	maar	ook	voor	iedereen	
die	getuige	was	van	een	mooie	avond	met	
goede	 muziek.	 De	 hele	 avond	 werd	 door	
Maurice	de	Beer	van	B-Movie	gefilmd,	zo-
dat	 de	 leerlingen	 het	 nog	 een	 keer	 terug	
kunnen	kijken	en	nogmaals	van	hun	optre-
den	kunnen	genieten.	
Binnenkort	is	er	op	onze	website	een	korte	
compilatie	te	zien	van	deze	avond,	www.
lesmetlamm.nl	 of	 www.pianopraktijkja-
nine.nl.

De toekomst
Op	naar	het	volgend	jubileum	zou	 ik	zeg-
gen.	 Wij	 hopen	 in	 onze	 praktijk	 aan	 de	
Scorpius	 39	 nog	 lang	 les	 te	mogen	 geven	
aan	iedereen	die	graag	iets	van	de	bijzon-
dere	wereld	van	het	muziek	maken	en	be-
leven	wil	ervaren.

Frank Lamm
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Marianne Stolp uit Loon op Zand verkiesbaar voor Provinciale Staten

Marianne	Stolp	uit	Loon	op	Zand	is	namens	
de	Partij	 voor	de	Dieren	 verkiesbaar	 voor	
de	provinciale	verkiezingen.	Zij	wil	zich	na	
20	maart	in	Provinciale	Staten	inzetten	om	
de	prachtige	natuur	 in	Noord-Brabant	be-
ter	te	beschermen.	
“De	 heidegebieden	 zijn	 aan	 het	 vergras-
sen	en	 verdrogen,	en	ook	de	weidevogels	
redden	 het	 door	 de	 intensieve	 bemesting	
en	de	monocultuur	van	de	weilanden	niet	
meer.	Daar	wil	ik	wat	aan	doen”,	aldus	Ma-
rianne.

Marianne	woont	ruim	40	jaar	in	Noord-Bra-
bant	en	is	nog	steeds	onder	de	indruk	van	
de	flora,	fauna	en	de	heilzame	rust	van	het	
gebied:	“Na	iedere	duinwandeling	besef	ik	
opnieuw	dat	we	de	kans	om	onze	aarde	ge-
zond	en	leefbaar	te	houden	nooit	door	onze	
vingers	mogen	laten	glippen.	

De	kracht	en	 inspiratie	om	dit	doel	na	 te	
streven	vond	ik	vanaf	het	begin	bij	de	Par-

tij	voor	de	Dieren.	Wie	nu	kiest	voor	onze	
aarde	 kan	 nog	 voorkomen	 dat	 er	 straks	
niets	meer	te	kiezen	valt.”

De	Partij	voor	de	Dieren	heeft	nu	twee	ze-
tels	in	de	Brabantse	Staten.	Sinds	de	partij	
in	 2006	 in	 de	Tweede	 Kamer	 is	 vertegen-
woordigd,	 is	 het	 aantal	 zetels	 in	 provin-
cies,	 gemeenten,	 waterschappen	 en	 an-
dere	overheden	bij	elke	verkiezing	verder	
gestegen.	Zetelwinst	in	Noord-Brabant	ligt	
dan	ook	in	de	lijn	der	verwachting.	
Marianne:	“Een	verdubbeling	is	zeker	mo-
gelijk,	want	 steeds	meer	mensen	ontdek-
ken	 de	 Partij	 voor	 de	 Dieren.	Wij	 stellen	
niet	 de	 belangen	 van	 een	 enkele	 groep	
mensen	voorop,	maar	de	belangen	van	de	
planeet	inclusief	alle	bewoners.”

Bart Kuijer

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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Volksuniversiteit De Langstraat zoekt Ambassadeurs

Volksuniversiteit De Langstraat verzorgt 
al bijna 60 jaar cursussen, workshops en 
lezingen in de regio De Langstraat. Deze 
cursussen worden op verschillende lo-
caties uitgevoerd door bekwame en en-
thousiaste docenten en inleiders.

Onze	 ambassadeurs	 zijn	 het	 gezicht	 van	
de	VU	en	in	die	hoedanigheid	aanwezig	bij	
de	 start	 van	 onze	 cursussen,	 lezingen	 en	
workshops.	 De	 presentielijst	 wordt	 door-
genomen	 en	 eventuele	 vragen	 van	 cursis-
ten/deelnemers	 worden	 genoteerd	 en/of		
beantwoord.

caties.	We	hebben	twee	maal	per	jaar	een	
open	avond	in	het	van	Haestrecht	College	
waar	 het	 team	 van	 ambassadeurs	 samen	
met	het	verantwoordelijke	bestuur	het	VU	
programma	presenteert.

Onze	VU	ambassadeurs	zijn	gastvrij,	klant-
gericht,	 gemotiveerd,	 flexibel,	 represen-
tatief	en	bij	voorkeur	geïnteresseerd	in	de	
doelen	en	het	werk	van	VU	De	Langstraat.

Wat maakt dit vrijwilligerswerk   
de moeite waard:
De	VU	zorgt	al	vele	jaren	voor	een	leuk	en	
leerzaam	 educatief	 programma	 en	 het	 is	
leuk	om	daar	een	bijdrage	aan	te	leveren.	
Meedenken	 wordt	 op	 prijs	 gesteld	 zodat	
we	ons	programma	kunnen	uitbreiden	en/
of	verversen.	
Iedereen	kent	de	VU	en	 staat	bekend	om	
de	goede	sfeer	en	de	laagdrempelige	cur-
sussen,	workshops	en	lezingen.	Als	ambas-
sadeur	word	je	1	à	2	dagdelen	per	maand	
ingezet	en	we	verwachten	 inbreng	 in	een	
8-tal	vergaderingen	per	jaar	in	principe	op	
2e	dinsdag	van	de	maand.

Voor	informatie	of	contactgegevens	kijk	op	
onze	 website	 www.vudelangstraat.nl	 of	
mail	naar	info@vudelangstraat.nl.

Geert van Dongen

De	 administratie	 organiseert	 samen	 met	
enkele	cursusleiders	bestaande	en	nieuwe	
cursussen,	workshops	en	lezingen	voor	het	
voorjaarsprogramma	 en	 het	 najaarspro-
gramma.	 Inbreng	van	nieuwe	 ideeën	door	
onze	ambassadeurs	wordt	daarbij	zeer	op	
prijs	gesteld.
De	administratie	houdt	contact	met	docen-
ten	en	cursisten	en	regelt	de	uitvoeringslo-
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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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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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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

W W W . I N T E R I E U R B O U W A D V A N I E R L A N D . N L

S P E C I A L I S T  I N  M A AT W E R K I N T E R I E U R S

 
I N T E R I E U R B O U W 
A D  V A N  I E R L A N D
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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.	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
Nr.	10	verschijnt	vanaf	29	mei	 21	mei	vóór	19.00	uur

Advertenties	(behalve	sociale	‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.
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Voor	gratis	opname	van	uw	berichten	
in	deze	agenda	kunt	u	een	mail	sturen	
naar:	info@ronddetoren.nl.

MAART
20 Verkiezingen	voor	Provinciale	Staten	

en	Waterschappen.
23 Drie-dorpen	Concert	om	19.30	uur	in	

De	 Wetering.	 Toegang	 gratis.	 Meer	
info	op	pagina	39.

23 en 24:	 Expositie	 in	 het	 Uilennest,	
geopend	van	11.00	-16.00	uur.	Toe-
gang	gratis.	Adres:	In	den	Uilenhoek,	
Weteringstraat	17	A.	Meer	info,	zie:	
indenuilenhoek.nl.

24 Stinzendag,	 voorjaarsbloeiers	 en	
genieten	 op	 Het	Witte	 Kasteel	 van	
11.00	tot	17.00	uur.

27 Lezing	heemkundekring	 in	De	Kiosk	
over	oude	doopjurkjes,	doopgebrui-
ken	 en	 oud	 meisjesspeelgoed	 door	
Wilma	 Verhoeven.	 Aanvang	 19.30	
uur,	entree	€	2,50.

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.

30 en 31:	 Expositie	 in	 het	 Uilennest,	
geopend	van	11.00	-16.00	uur.	Toe-
gang	gratis.	Adres:	In	den	Uilenhoek,	
Weteringstraat	17	A.	Meer	info,	zie:	
indenuilenhoek.nl.

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.

31 Stuifzand	zingt	in	De	Kiosk	van	14.00	
tot	16.00	uur,	gratis	entree.

31 Limited	 Edition	 bij	 Stapperij	
l’Amitié,	 Kerkstraat	 34	 te	 Loon	 op	
Zand	vanaf	15.00	uur,	gratis	entree.

APRIL
3 Een	 gezellige	 bingomiddag	 van	 de	

Zonnebloem	 in	 De	 Wetering.	 Aan-
melden:	zie	pagina	13.

6 Soos	 voor	 mensen	 met	 een	 beper-
king	in	De	Kuip	van	20.00	tot	23.00	
uur.	Gratis	toegang.

6 en 7:	 Expositie	 in	 het	 Uilennest,	
geopend	van	11.00	-16.00	uur.	Toe-
gang	gratis.	Adres:	In	den	Uilenhoek,	
Weteringstraat	17	A.	Meer	info,	zie:	
indenuilenhoek.nl.

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.



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



     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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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