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TST Licht en Geluid
•	Leveren	van	kwaliteit,	deskundigheid	en		 	
gedrevenheid.

Ton traint 6
•	Yoga:	verbinding	tussen	lichaam	en	geest.

Aan tafel met Wil Ligtenberg
•	De	mens	achter	de	wethouderswissel.

Wat telt is de liefde voor muziek
•	Statiedag	Concordia	met	drie	jubilarissen.

De demarrage van Silke Smulders
•	Je	verliest	vaker	dan	je	wint.	

41e Nacht van Loon op Zand
•	Loons	spektakel	start	op	13	april.
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Inleveren	kopij	via	e-mail:	info@ronddetoren.nl.

Uiterste	inleverdata	editie	7:	 	
advertenties	vóór	maandag	8	april	19.00	uur,	 	
overige	kopij	vóór	dinsdag	9	april	19.00	uur.
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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

	 	 	 de	Hoogt	33A	Loon	op	Zand
	 	 	 Telefoon:	06	-	506	38319		*		06	-	526	32915
	 	 	 www.vastre-bouw.nl
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VAN DE REDACTIE...............

Kunst
Nu	Pasen	nadert	en	het	voorjaar	steeds	tastbaarder	wordt,	is	het	net	of	wij	mensen	weer	
gevoeliger	worden	voor	creativiteit	en	kunst.	In	Oosterhout	kennen	wij	de	Heilige	Drie-
hoek:	drie	abdijen	die	vlak	bij	elkaar	liggen:	de	St.	Paulusabdij,	waar	de	Benedictijnen	
plaats	gemaakt	hebben	voor	een	moderne	kloostergemeenschap	uit	Frankrijk:	de	“Chemin	
Neuf”	(Nieuwe	Weg),	St.	Catharinadal	van	de	Norbertinessen	en	de	Onze	Lieve	Vrouwe	
Abdij	van	de	Benedictinessen.	De	kloostergebouwen,	die	alle	drie	nog	worden	gebruikt,	
worden	omgeven	door	grote	tuinen	en	landerijen,	alles	bij	elkaar	ruim	100	hectare	groot.

In	deze	drie	abdijen	werd	in	2017	een	z.g.	kunstbiënnale	gehouden:	vijfentwintig	heden-
daagse	kunstenaars,	onder	wie	Reinoud	van	Vught,	Sam	Drukker,	Carolein	Smit	en	Aziz	
Bekkaoui,	toonden	veelal	nieuwe	werken,	geïnspireerd	door	de	unieke	locatie	en	de	rijke	
historische,	religieuze	en	spirituele	tradities.	De	in	totaal	circa	150	kunstwerken	variëer-
den	van	schilderijen,	fotografie,	video,	muziek	en	prenten	tot	mode,	sculpturen	en	zelfs	
een	geurinstallatie.	De	Biënnale	vond	plaats	in	de	kloostergebouwen,	de	kloostertuinen	
en	de	kloosterkerken,	die	voor	het	eerst	werden	geopend	voor	het	grote	publiek	en	voor	
hedendaagse	kunst.	De	kunstenaars	lieten	zich	inspireren	door	het	gebied	zelf,	de	rijke	
historie	en	de	artistiek-religieuze	tradities.	De	Eerste	Biënnale	Kunst	in	de	Heilige	Drie-
hoek	was	de	enige	grootschalige	hedendaagse	kunstbiënnale	in	Europa	die	kunst	en	religie	
nadrukkelijk	als	uitgangspunt	neemt.	Het	was	zo’n	succes	dat	de	biënnale	in	september	
-	oktober	2020	weer	gehouden	zal	worden	in	Oosterhout.

Dat	is	op	zich	een	wonderlijk	gegeven.	Lange	tijd	moest	de	moderne	kunst	niet	veel	heb-
ben	van	religie.	Het	waren	twee	heel	verschillende	aandachtsgebieden.	Voor	veel	kunste-
naars	uit	de	oudere	generatie	was	religie	‛not	done’.	De	jongere	generatie	kunstenaars	
blijkt	religie	echter	meer	onbevangen	tegemoet	te	treden,	of	men	nu	gelovig	is	of	niet.	
Denk	maar	aan	de	moderne	kruisweg,	die	een	groep	jonge	Tilburgse	kunstenaars	een	jaar	
of	wat	geleden	in	de	openbare	ruimte	van	Tilburg	realiseerde.	Zij	beseffen,	dat	kunst	ons	
kan	helpen	om	de	wereld,	het	leven,	de	samenleving	beter	te	begrijpen.	Ook	religie	doet	
uiteindelijk	hetzelfde,	want	ook	religie	gaat	over	wat	mensen	ten	diepste	kan	bewegen.	
Zo	komen	kunst	en	religie	heel	dicht	bij	elkaar.

Waar	 religie	 -	hier	 in	Nederland	het	christendom	-	voor	een	groot	deel	 van	de	oudere	
generaties	besmet	was	geraakt	-	zeker	de	laatste	tijd	door	de	misbruikschandalen	-	als	
iets	om	je	tegen	af	te	zetten,	geldt	dat	voor	de	jongere	generatie	kunstenaars	blijkbaar	
in	mindere	mate.	Wat	dat	betreft	verandert	er	niet	veel:	sinds	mensenheugenis	beïnvloe-
den	kunst	en	religie	elkaar	en	ook	wij	genieten	vaak	van	wat	deze	verbintenis	opleverde:		
kathedralen,	schilderijen	en	muzikale	meesterwerken,	zoals	de	Matthäus	Passion,	die	we	
de	komende	weken	weer	gaan	horen.

Een	mooie	gedachte,	zo	tegen	Pasen…
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Leveren van kwaliteit, deskundigheid én gedrevenheid:

TST Licht en Geluid
Vorig jaar in augustus is Tim Stevens (Loon op Zand, 20 jaar) zijn 
eigen bedrijf gestart: TST Licht en Geluid. Tijd om hem eens te 
bevragen hoe het een en ander zo is gekomen en wat zijn ambities 
zijn.

Tim	 is	opgegroeid	met	muziek.	Hij	begon	met	drummen,	 is	daarna	
basgitaar	gaan	spelen	en	vervolgens	gewoon	gitaar.	Daarna	is	hij	als	
DJ	gaan	draaien.	“Door	veel	te	spelen	heb	 ik	zelf	ruime	podiumer-
varing	opgedaan	en	weet	ik	goed	wat	muzikanten	fijn	vinden	of	be-
doelen	wanneer	zij	wensen	hebben	met	betrekking	 tot	het	geluid”	
vertelt	Tim.

“Zowel	wat	betreft	het	geluid	op	het	podi-
um	als	de	mix	die	de	zaal	in	gaat.	Dat	geldt	
voor	zowel	bands	als	DJ’s.”	Op	een	bepaald	
moment	vond	Tim	de	techniek	om	de	op-
tredens	heen	interessanter	worden	dan	het	

spelen	of	draaien	zelf	en	zo	kwam	het	tot	
zijn	eigen	bedrijf	TST	Licht	&	Geluid.

Bij	licht	en	geluid	denken	mensen	vaak	aan	
grote	feesten,	al	dan	niet	met	live	muziek.	
Dat	het	veel	meer	is	dan	dat	alleen	maakt	
Tim	mij	al	snel	duidelijk.	“Vanuit	TST	kun-
nen	 wij	 van	 alles	 regelen.	 Uiteraard	 de	
feesten	en	partijen,	maar	overal	waar	licht	
en	geluid	een	rol	speelt	kunnen	wij	dat	hel-
pen	organiseren.
Zo	hebben	we	 laatst	bijvoorbeeld	het	ge-
luid	gedaan	bij	een	bijeenkomst	op	de	Rooi	
Pannen.	 Organisaties	 zijn	 vaak	 druk	 met	
het	regelen	van	sprekers	voor	een	bijeen-
komst,	maar	dan	 is	 het	wel	 zo	belangrijk	
dat	iedereen	die	persoon	ook	goed	kan	ver-
staan.	Daar	zorgen	wij	dan	voor.”

Het gaat er om hoe het klinkt
“We	zijn	er	voor	bedrijven,	maar	zeker	ook	
voor	particulieren.	Dat	kan	ook	als	 je	ge-
woon	thuis	een	feestje	hebt,	een	speaker	
op	een	 statief	nodig	hebt	en	een	docking	
voor	je	Spotify.	Als	wij	dat	neerzetten	ziet	
en	 klinkt	 dat	 toch	 even	 anders	 dan	wan-
neer	je	dat	over	een	bluetooth	boxje	doet.

En	dan	bedoel	ik	niet	dat	het	per	se	hard	
moet,	het	gaat	niet	om	de	decibellen,	maar	
wel	om	hoe	het	klinkt.	Verder	kunnen	wij	
ook	heel	veel	extra’s	regelen.	Van	een	DJ	

 °Tim Stevens van TST Licht & Geluid.   
 (Foto: RdT)
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Booth	 tot	 bekabeling,	 confettikanonnen,	
microfoons,	rookmachines	en	zowel	DJ-	als	
complete	bandopstellingen.”

TST	 kan	 zowel	 de	 spullen	 regelen,	 als	 de	
mensen.	“We	zetten	alles	klaar	voor	een	DJ	
zodat	die	alleen	zijn	USB-stick	maar	hoeft	
in	te	prikken,	maar	we	kunnen	ook	de	DJ	
erbij	regelen.	Voor	alle	genres	heb	ik	con-
tact	met	allerlei	DJ’s	die	goed	aansluiten	
op	de	vraag	van	de	klant.	Dat	kan	zijn	voor	
een	 hardstyle	 feestje,	 maar	 net	 zo	 goed	
voor	een	zestigjarige	bruiloft	die	we	laatst	
hebben	geregeld.

Aansluiten op behoefte klant
De	meeste	DJ’s	zijn	heel	allround	en	draai-
en	 dansbare	 muziek	 en	 voor	 specifieke	
wensen	kennen	wij	 gespecialiseerde	DJ’s.	
Vooraf	spreek	ik	graag	af	met	de	klant	om	
goed	 duidelijk	 te	 hebben	welke	 vraag	 en	
behoefte	 de	 klant	 precies	 heeft	 om	 daar	
vervolgens	zo	goed	mogelijk	op	aan	te	slui-
ten.	 Zowel	 wat	 betreft	 de	 kwaliteit,	 de	
mogelijkheden,	als	de	portemonnee	van	de	
klant.	Vanuit	TST	kunnen	wij	al	heel	snel,	
heel	betaalbare	middelen	regelen!”

De	kracht	van	TST	Licht	&	Geluid	is	volgens	
Tim	niet	alleen	in	het	leveren	van	kwaliteit	
en	 de	 juiste	 deskundigheid,	 maar	 vooral	
in	de	gedrevenheid.	“Wij	vinden	het	heel	
leuk	 om	 te	 doen	 wat	 we	 doen.	 Wij	 heb-
ben	heel	veel	plezier	in	het	werk	en	onze	
opdrachten.	De	 jongens	waarmee	 ik	werk	
hebben	een	opleiding	afgerond	in	licht	en	
geluidstechniek.	 Dat	 zijn	 vakjongens	 met	
plezier	 in	 hun	werk.	Dat	 is	 toch	echt	 net	
even	anders	dan	iemand	die	het	voor	zijn	
hobby	doet.	Wij	zetten	allemaal	heel	graag	
iets	 neer	 waar	 de	 mensen	 tevreden	 over	
zijn,	waarbij	zij	zelf	ook	merken	dat	er	een	
duidelijk	 verschil	 zit	 tussen	 iets	ongeveer	
regelen	en	iets	goed	regelen.”

In	 de	 toekomst	 hoopt	 Tim	 zijn	 bedrijf	 te	
kunnen	 laten	 groeien	 en	 door	 te	 ontwik-

kelen	met	de	jongens	waar	hij	nu	mee	sa-
menwerkt.	TST	Licht	en	Geluid	 is	er	 voor	
bedrijf	en	particulier,	voor	verhuur	en	voor	
verkoop.	Dus	ook	je	spullen	kun	je	regelen	
via	Tim.	Hij	kan	je	adviseren	wat	past	bij	
de	vraag	die	je	hebt.
En	 gezien	 het	 enorme	 aanbod	 dat	 er	 be-
staat	 op	 gebied	 van	 licht	 en	 geluid,	 kan	
goede	voorlichting	je	een	heel	eind	op	weg	
hebben.

Nieuwsgierig	geworden	en	wil	je	weten	wat	
Tim	voor	jou	kan	regelen?	Je	bereikt	hem	
via	info@tstlichtengeluid.nl,
www.tstlichtengeluid.nl	of 06-21373866.

Redactie: Hans Schleiffert

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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De nieuwe Wetering krijgt vorm
geschiedenis.”	Wil	je	een	repaircafé	of	een	
dorpsfeest	organiseren?	Ook	dat	gaat	 luk-
ken	in	de	nieuwe	Wetering.	Ook	voor	bui-
ten	zijn	er	concrete	plannen:	denk	aan	een	
beweegtuin	en	een	gezellig	terras.

Hoe verder? 
Deze	maand	legt	de	WPG	de	laatste	hand	
aan	het	zogenaamde	Programma	van	Eisen,	
een	 soort	 handleiding	 voor	 de	 architect.	
Ook	 wordt	 er	 nagedacht	 over	 het	 finan-
cieel	 plaatje,	 het	 beheer	 en	 een	 eventu-
eel	hostel.	Op	14	mei,	een	maand	voor	de	
gemeenteraad	 een	 besluit	 neemt	 over	 de	
plannen,	 is	 er	 een	 slotbijeenkomst	 voor	
alle	bewoners.	Jan:	“Iedereen	 is	welkom!	
Alle	tips	en	adviezen	van	bewoners	geven	
we	 mee	 aan	 de	 gemeenteraad.	 Het	 pro-
gramma	publiceren	we	in	de	Rond	de	Toren	
van	1	mei.”	□

Sinds	begin	dit	jaar	heeft	de	Wetering	Plan	
Groep	(WPG)	flinke	stappen	gezet	op	weg	
naar	de	nieuwe	Wetering.	Op	29	januari	en	
19	 februari	 hielpen	 clubs	en	 verenigingen	
om	 alle	 ingrediënten	 op	 tafel	 te	 krijgen	
en	keuzes	te	maken	voor	een	gezellige	en	
levendige	 huiskamer	 voor	 heel	 Loon!	 De	
contouren	van	het	nieuwe	gebouw	worden	
langzaam	zichtbaar.

Gastvrij onthaal
Jan	 Coenen,	 voorzitter	 van	 de	WPG	 licht	
vast	een	tipje	van	de	sluier	op:	“Een	vrien-
delijke	sfeer	met	een	gastvrij	onthaal	staat	
bij	iedereen	voorop.	Daarom	willen	we	dat	
er	 bij	 binnenkomst	 al	 meteen	 een	 goede	
sfeer	 hangt.	 Je	 kunt	 er	 flexwerken,	 een	
kaartje	 leggen	 of	met	 een	 kop	 koffie	 het	
laatste	 dorpsnieuws	 doornemen.	 Vanuit	
de	bar	heb	je	zicht	op	de	activiteiten	van	
clubs	en	verenigingen.	Je	ziet	bijvoorbeeld	
een	 koor	 repeteren	 of	 schoolkinderen	 de	
nieuwe	klimwand	bedwingen.”	

Van geschiedenis tot dorpsfeest
Ook	 andere	 ideeën	 krijgen	 vaste	 vorm.	
Jan:	 “We	willen	bij	 binnenkomst	 ook	 een	
plek	waar	 je	hulp	kan	krijgen	en	handige	
informatie	 kan	 vinden.	 Zorgprofessionals	
staan	er	voor	je	klaar	en	je	vindt	er	prach-
tige	wandelroutes	of	foto’s	van	onze	rijke	

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

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

Neem een kijkje op: 
www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
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Kunst Loon op Zand en Fotoclub 
’t Venloon tijdens Nacht van Loon

Fotoclub	’t	Venloon	houdt	weer	haar	twee-
jaarlijkse	fototentoonstelling.
De	fotoclub	bestaat	uit	vijf	 leden	en	is	al	
meer	dan	tien	jaar	in	Loon	op	Zand	geves-
tigd.	Er	zijn	zo’n	110	foto’s	te	bezichtigen	
met	onderwerpen	zoals	landschappen,	por-
tretten,	 stadsgezichten,	 architectuur,	 ar-
tistiek	lijnenspel	en	ga	zo	maar	door.

Stichting	Kunst	Loon	op	Zand	(KLOZ)	leent	
voor	 deze	 expositie	 haar	 panelen	 en	 ver-
lichting	 uit,	 zodat	 de	 foto’s	 goed	 tot	 hun	
recht	komen	in	de	grote	zaal.

De	 expositie	 is	 gratis	 te	 bezoeken	 in	 De		
Wetering,	Weteringplein	1	te	Loon	op	Zand,	
op	13	april	van	11.00	tot	21.00	uur	en	op	14	
april	van	11.00	tot	17.	00	uur.

Iedereen	 is	 van	 harte	 uitgenodigd	 deze		
expositie	te	bezoeken.	□
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

  Café – Cafétaria                    
 

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

                     
MAANDSNACK 

*BAMIBLOK*  
€ 1,00 

*BROODJE MARTINO* 
€ 3,00 

 
 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen 
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De handen uit de mouwen gestoken 
tijdens de actiedag van NLdoet

Zaterdagochtend	 16	 maart	 om	 9.15	 uur	
werden	 Frans	 en	 ik	 verwacht	 op	 De	 Pau-
welshoeve,	gelegen	aan	het	Moleneind,	om	
onze	bijdrage	te	leveren	aan	de	eerste	klus	
van	Stichting	Educatieve	Boerderij	Tilburg-
Loon	op	Zand.	De	Educatieve	Boerderij,	te-
vens	de	thuisbasis	van	de	1200	schapen	van	
‘De	Lachende	Ooi’,	staat	aan	het	begin	van	
de	 realisatie	 van	 een	 natuur-en-mensen-
ontmoetingsplek	 in	 een	 gevarieerd	 land-
schap.

In	de	voorkamer	van	de	boerderij	schoven	
wij	 met	 nog	 twaalf	 vrijwilligers	 aan	 de	
lange	 tafel	 voor	het	eerste	bakske	koffie.		
Maarten	 de	 Bruin,	 lid	 van	 de	 werkgroep	
Educatieve	 Boerderij,	 gaf	 ons	 de	 nodige	
uitleg	over	de	werkzaamheden	die	voor	die	
dag	op	de	planning	stonden.	In	de	voorma-
lige	 koeienstal	 kon	men	 aan	 de	 slag	 voor	
het	bouwen	van	 twee	 immense	wilde	bij-
enhotels	en	buiten	voor	het	maken	van	een	
natuurlijke	 haag	 rondom	 een	moestuin	 in	
wording.

Ik	zocht	nog	even	de	beschutting	op,	want	
het	was	buiten	nogal	 fris	 en	 stormachtig.	
Zo	was	ik	al	snel	in	de	weer	met	de	boor-
machine	om	ontelbare	gaten	te	boren	in	de	
blokken	hout	die	al	keurig	gestapeld	klaar	
lagen.	Leuk	werk	en	ik	ben	helemaal	in	mijn	
element	als	ik	zo	bezig	ben.	Na	een	uurtje	
kwam	toch	de	roep	“koffie	klaar”!	mooi	op	

tijd.	De	boormachine	kreeg	zo	de	tijd	om	af	
te	koelen	en	voor	mij	een	mooie	gelegen-
heid	om	de		kramp	in	mijn	handen	te	laten	
verdwijnen.	Na	de	koffie	met	stroopwafel	
ging	ik	naar	buiten	om	daar	mijn	handjes	te	
laten	wapperen.	Samen	met	nog	acht	vrij-
willigers	lekker	in	het	zwarte	zand	wroeten	
om	de	vlechthaag	gestalte	te	geven.
Verderop	 werden	 de	 twee	 bijenhotels	 op	
hun	 plaats	 gezet,	 de	 grond	 van	 de	moes-
tuin	handmatig	geëgaliseerd	en	wilgentak-
ken	verzameld	om	daarmee	later	op	de	dag	
de	haag	te	kunnen	vlechten.

Moe, maar voldaan!
Na	 een	 uitgebreide,	 stevige	 lunch	 gingen	
we	met	 zijn	 allen	weer	 vrolijk	 verder	 en	
het	resultaat	mocht	er	wezen	toen	we	om	
half	vier	met	zijn	allen	bij	elkaar	stonden.	
We	werden	 door	 Maarten	 allemaal	 harte-
lijk	bedankt	voor	onze	vrijwillige	inzet,	de	
gezelligheid	en	voor	hetgeen	vandaag	ge-
realiseerd	was.	Frans	en	ik	namen	hartelijk	
afscheid	 van	 de	 overige	 doeners	 en	 met	
het	 zwart	 onder	 de	 nagels,	 vieze	 handen	
en	lekker	uitgewaaid	gingen	we	moe	maar	
voldaan	op	huis	aan.

Redactie: Kitty van Merode

 °Frans met Siep: zijn maatje tijdens de   
 actiedag. (Eigen foto)
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Ton Traint 6.  Yoga: verbinding 
tussen lichaam en geest

Onze redacteur Ton Kalkers heeft naar 
aanleiding van zijn stijgend gewicht en 
stijgende bloeduitslagen zich voorgeno-
men meer te gaan bewegen en hij is bezig 
het bewegen van vooral senioren in Loon 
op Zand aan den lijve te ervaren, om zo 
meer bekendheid te geven aan het bewe-
gen voor senioren en er zelf gezonder van 
te worden.
In dit artikel leest u zijn nieuwe ervarin-
gen, dit keer met een les yoga die overi-
gens niet alleen voor senioren bedoeld is.

Op	 een	 woensdagochtend	 tegen	 half	 elf	
ontmoet	ik	bij	de	bibliotheek	in	de	Kloos-
terstraat	 een	 aantal	 dames	 en	 heren	 die	
voor	de	deur	wachten	tot	yoga-docent	Wim	
van	de	Laar	de	deur	opent.	Ik	word	harte-
lijk	ontvangen	door	de	deelnemers	en	Wim.	
Ik	krijg	een	matje,	zoek	een	plekje	tussen	
de	 boekenrekken	 en	 trek	 mijn	 schoenen	
uit.	Ik	ben	er	klaar	voor.	Wel	even	wennen	
om	 zo	 tussen	 de	 boeken	 yoga-oefeningen	
te	doen.	Ervaring	met	yoga	heb	ik	niet,	dus	
ik	ben	benieuwd.

Rond	 yoga	 hangt	 altijd	 nog	 een	 zweem	
van	zweverigheid,	maar	daar	heb	ik	in	dit	
oefenuur	niets	 van	 gemerkt.	Het	 lijkt	me	
een	vorm	van	bewegen	en	oefeningen	doen	
voor	rustige	en	kalme	mensen	of	voor	hen	

die	 dat	 willen	 worden.	 Om	mij	 heen	 kij-
kend	hebben	de	meesten	die	kalmte	al	wel	
gevonden	of	bereikt,	maar	misschien	is	dat	
maar	uiterlijke	schijn.

Wat is yoga
Het	woord	‘yoga’	is	afgeleid	van	het	Sans-
kriet	woord	Yuj	dat	‘verbinding’	betekent.	
Het	 gaat	 dan	 om	de	 verbinding	 tussen	 li-
chaam	en	geest.	In	het	Westen	wordt	yoga	
voornamelijk	geassocieerd	met	oefeningen	
die	het	evenwicht	in	het	menselijk	systeem	
herstellen.	Het	 gaat	dan	over	het	 verbin-
den	en	in	evenwicht	brengen	van	alle	lagen	
van	ons	bestaan	die	tegengesteld	lijken	te	
zijn	 (lichaam	en	geest,	buiten	en	binnen,	
spanning	en	ontspanning,	enz).	
Bron:	yoganederland.nl/wat-is-yoga/

In	 het	 leven	 van	 de	moderne	mens	 is	 de	
balans	 tus	sen	 lichaam	 en	 geest	 vaak	 ver-
stoord.	We	donderen	maar	door,	 luisteren	
te	weinig	naar	de	signalen	van	ons	lichaam.	
Laten	ons	meesleuren	door	de	waan	van	de	
dag	en	door	druk	van	buiten.	“Probeer	te	
vermijden	dat	je	vanuit	drukte	of	met	een	
volle	maag	in	je	yogales	stapt”,	aldus	Wim.
Yoga	 biedt	 oefeningen	 die	 het	 evenwicht	
herstellen.	 Het	 maakt	 lichaam	 en	 geest	
leven	dig	en	flexibel.	Door	yoga	 leer	 je	 te	
luisteren	naar	je	eigen	li	chaam.	Yoga	gaat	
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over	bewustwording,	zien	en	voelen	wie	je	
werkelijk	bent.

Tijdens	de	yogahoudingen	rek,	strek,	span	
en	ontspan	je	allerlei	spieren.	De	houdingen	
zorgen	 voor	 een	 verbeterde	 doorbloeding	
van	 het	 hele	 lichaam.	 De	 yogahoudingen	
(asana’s),	 de	 adem-	 en	 ontspanningsoefe-
ningen	werken	 in	 yoga	 samen	 om	 bewust	
en	 diep	 te	 ontspannen.	 Yoga	 heeft	 een	
diepe	doorwerking	op	het	energiesysteem	
en	zenuwstelsel,	het	lichaam	krijgt	de	kans	
om	te	ontspannen,	te	herstellen	en	op	te	
laden.	Door	yoga	zul	je	je	niet	alleen	licha-
melijk	fitter	 voelen,	maar	het	kan	 je	ook	
mentaal	 en	 emotioneel	 meer	 energie	 en	
ruimte	geven.

Geen prestatie maar aandacht
“Yoga	 is	 niet	 prestatiegericht”,	 legt	 Wim	
uit.	“Je	hoeft	er	niet	speciaal	lenig	voor	te	
zijn,	maar	het	bevordert	wel	de	soepelheid	
van	 het	 lichaam.	 In	 elke	 yogales	 doe	 je	
een	aantal	yogahoudingen.	Alle	houdingen	
hebben	als	doel	de	organen,	de	klieren,	de	
gewrichten,	 het	 zenuwstelsel,	 de	 bloed-
vaten,	het	evenwicht,	etc.	beter	te	 laten	
functioneren.	Je	hoeft	 je	 lijf	er	niet	voor	
in	een	knoop	te	leggen.”	Bij	de	balansoefe-

ning	merk	ik	dat	het	prettig	is	dat	ik	dicht-
bij	een	boekenrek	 sta.	Het	geeft	 je	mooi	
een	beetje	steun	als	je	gaat	wiebelen.

En	Wim	benadrukt	bij	elke	oefening.	“Kijk	
maar	 hoe	 ver	 het	 gaat,	 niet	 overdrijven.	
Stem	je	in	het	oefenen	eenvoudig	af	op	wat	
wel	of	niet	kan,	op	wat	je	mogelijkheden	
en	beperkingen	zijn.	Het	gaat	bij	yoga	niet	
zozeer	om	je	feitelijke	prestatie,	maar	om	
je	volledige,	aandachtvolle	inzet.”

Bewustwording
Tijdens	de	yogales	ben	je	met	je	hele	aan-
dacht	in	het	hier	en	nu	en	dus	bij	de	oefe-
ningen.	Door	met	 aandacht	 je	 lichaam	 te	
voelen	en	te	oefenen	vergroot	je	het	inner-
lijk	bewustzijn.	Je	krijgt	inzicht	in	de	wis-
selwerking	tussen	denken	en	voelen.	Hier-
door	leer	je	de	signalen	zoals	bijvoorbeeld	
stress	en	vermoeidheid	eerder	herkennen.
Het	 resultaat	 van	een	 yogales	 is	 dat	men	
zich	diep	ontspannen	kan	voelen.

Was dat bij mij ook het geval na de les? 
Nou,	ik	vond	het	wel	een	heel	prettig	uur	
om	mee	te	maken	en	mee	te	doen,	maar	
mijn	hoofd	was	toch	ook	steeds	deels	be-
zig	als	verslaggever	en	observator	van	wat	
er	allemaal	gebeurde.	Ook	moest	er	af	en	
toe	een	foto	gemaakt	worden	voor	bij	het	
artikel,	dus	dat	zijn	allemaal	stoorzenders	
die	verhinderen	dat	je	aandacht	bij	de	oe-
fening	is.

Op	de	website:	yogawimvandelaar.nl	ver-
telt	Wim	uitgebreid	over	yoga,	mediteren	
en	zijn	manier	van	werken.	Hij	schrijft:	“In	 
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wie	 ik	ben	en	hoe	 ik	werk	 tracht	 ik	 twee	
dingen	 tevoorschijn	 te	 brengen:	 contact	
met	het	lichaam,	met	de	vitaliteit	en	weer-
standen	 ervan	 en	 vervlochten	 daarmee,	
contact	met	 de	 stromingen	 van	 het	 hart.	
Het	is	mijn	ervaring	dat	vervulling,	levens-
vreugde	en	de	wijsheid	die	bij	 je	past	 je	
dan	vanzelf	volgen.	Ik	houd	ervan	gewoon	

te	 zijn,	 de	 vaak	 lastige	maar	wonderlijke	
eenvoud	van	hier	en	nu	aanwezig	zijn.”
En	hij	eindigt	zijn	uitleg	met:	“De	rijkdom	
van	yoga	is	dat	ze	aan	ieder	die	dat	wil	on-
derdak	biedt,	jong	of	oud,	getroebleerd	of	
levenslustig,	stram	of	soepel.	De	deur	staat	
altijd	open…”

Op	zijn	website	vind	je	ook	verdere	prakti-
sche	informatie.	De	lessen	in	Loon	op	Zand	
vinden	wekelijks	plaats	op	de	onderstaan-
de	locaties:
•	Op	maandag	in	De	Lage	Weijkens		 	
(Doelen 1)	19.15-20.15	/	20.30-21.30	uur.

•	Op	woensdag	in	de	Bibliotheek		
(Kloosterstraat 2)	10.30-11.30	uur.

Ook	zijn	er	in	de	zomer	op	de	zondagoch-
tend	 lessen	 in	de	 tuin	van	het	Witte	Kas-
teel.

Redactie: Ton Kalkers
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Echo-nieuws

In	 de	 vorige	 keer	Toren-editie	 heb	 ik	 een	
fout	gemaakt	in	mijn	verhaal	over	de	jubi-
larissen	 van	Echo	der	Duinen.	Onze	 tenor	
Kees	van	Iersel	is	geen	64	jaar,	maar	reeds		
65	jaar	lid	van	onze	vereniging.
Ere	wie	ere	toekomt!	Dit	 rechtgezet	heb-
bende,	gaan	we	weer	over	naar	de	dag	van	
vandaag.	We	hebben	afscheid	genomen	van	
ons	 oud-koorlid	 Annie	 van	 Esch-Timmer-
mans.	Annie	was	jarenlang	als	een	uitste-
kende	sopraan	aan	ons	koor	verbonden.	Ve-
len	van	u	hebben	ongetwijfeld	in	het	begin	
van	deze	eeuw	regelmatig	in	de	Toren	haar	
naam	zien	staan	als	er	weer	wat	te	melden	
was	bij	de	Echo.	Wij	zijn	Annie	veel	dank	
verschuldigd.

Op	18	maart	hadden	we	een	open	repetitie-
avond	in	de	Wetering	en	daar	mochten	we	
drie	belangstellenden	begroeten.	Van	één	
belangstellende	 hadden	 we	 een	 bericht	
van	verhindering	ontvangen.	Die	heeft	be-
loofd	 om	 op	 een	 volgende	maandag	 eens	
binnen	te	lopen	om	te	horen	en	te	zien	of	
‘Den	Echo’	een	club	is	waar	je	bij	wil	ho-
ren.	Want	fijn	is	de	sfeer	zeker	wél	bij	de	
Echo-familie	(anders	hadden	we	natuurlijk	
niet	 zoveel	 jubilarissen),	 ook	 al	 wordt	 er	
wél	wat	van	je	verwacht.	Het	is	echter	to-
taal	geen	probleem	als	je	geen	noten	kunt	
lezen	hoor:	een	muzikaal	gehoor	doet	vaak	
wonderen	en	we	hebben	een	dirigent	met	
héél	véél	geduld.
Op	dit	moment	zijn	we	druk	bezig	met	een	
nieuw	 repertoire	 en	 herhalen	 we	 enkele	
oudere	nummers.	Op	11	mei	verzorgen	we	
’s	avonds	om	19.00	uur	de	eucharistievie-
ring	in	de	St	Jan	van	Den	Bosch	en	ook	dat	
heeft	onze	volle	aandacht.

En	daarmee	bent	u	weer	op	de	hoogte	van	
het	wel	en	wee	van	‘Den	Echo’!

H. Vromans (p.r. Echo der Duinen)

De volgende Toren-editie

De	volgende	Rond	de	toren-editie	zal	van-
af	17	april	uitkomen.	Uw	bijdrage(n)	voor	
deze	 (paas-)editie	 kunt	 u	 tot	 dinsdag	 9	
april	19.00	uur	aanbieden.
U	helpt	de	redactie	enorm	door	niet	tot	het	
laatst	toe	te	wachten	met	het	inleveren	er-
van!	□
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Actie Coop Loon op Zand   
en Uno Animo groot succes

In	 juli	 2018	 werden	 we	 gebeld	 door	 be-
drijf	 Adfoloyalty	 om	 een	 voetbalplaatjes	
plakboek	 samen	 te	 stellen	 in	 samenwer-
king	met	de	Coop	Loon	op	Zand.	Na	enkele	
gesprekken	met	onder	andere	filiaalmana-
ger	Peter	Gielen	hebben	we	dit	in	werking	
gezet.	 Vele	 ouders	 hadden	 zich	 spontaan	

aangemeld	om	aan	dit	omvangrijke	project	
deel	te	nemen.

Intensieve voorbereiding
Een	intensieve	voorbereiding	begon	in	sep-
tember	vorig	jaar	i.v.m.	de	AVG	wetgeving	
die	volledig	moest	worden	nageleefd.	Van-
af	oktober	moesten	er	op	diverse	zaterda-
gen,	zondagen	en	avonden	foto’s	gemaakt	
worden	van	alle	teams,	individuele	spelers,	
commissies,	 bestuur	 en	 alle	 verdere	 vrij-
willigers.	Daarna	moest	er	nog	een	lay-out	
worden	samengesteld	voorzien	van	achter-
grondfoto’s	en	de	voetbalplaatjes	moesten	
corresponderen	met	de	juiste	namen,	wat	
vele	avonden	in	beslag	nam.

De	aftrap	werd	in	januari	gegeven	door	Pe-
ter	Gielen	die	het	eerste	boek	heeft	uitge-
reikt	aan	onze	heer	Jan	Ligtenberg.	Hierna	
volgde	 de	 spaaractie	 die	 ongeveer	 acht	
weken	in	beslag	nam.	Donderdag	21	maart	
was	 de	 ruilavond,	 drukbezocht,	 zodat	 ie-
dereen	de	benodigde	plaatjes	kon	aanvul-
len	en	hierdoor	zijn	of	haar	plakboek	com-
pleet	kon	maken.

Niet voor niets!
De	 actie,	 resultaten	 en	 reacties	 van	 de	
klanten	bij	de	Coop	zijn	lovend.	Uno	Animo	
heeft	er	nog	een	mooi	samenwerkingscon-
tract	aan	over	gehouden,	dus	alle	 inspan-
ningen	 van	 iedereen	 zijn	 niet	 voor	 niets	
geweest.

Daarom	onze	hartelijke	dank	namens	Coop	
Loon	op	Zand	en	Uno	Animo	aan	alle	vrij-
willigers	voor	deze	mooie	actie!	□

 °Tijdens de ruilavond lagen de plaatjes keurig 
gerangschikt klaar voor de vele belanstellenden. 
(Eigen foto)

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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De mens achter de wethouderswissel

Aan de keukentafel met Wil Ligtenberg
In deze uitgave van Rond de Toren een 
gesprek met Wil Ligtenberg (1952), de 
terugtredende man in de Loonse poli-
tiek, en kijk ik samen met hem terug op 
zijn lange periode als wethouder. In het 
volgende nummer een gesprek met Jan 
Brekelmans zijn opvolger, over hoe het is 
om dit stokje over te nemen.

Ik	 ontmoet	 Wil	 op	 een	 voorjaarsachtige	
middag	aan	de	‘keukentafel’.	In	de	kamer	
staat	het	vol	met	foto’s	van	zijn	Rose-Ma-
rie,	de	kinderen	en	kleinkinderen.	De	be-
langrijkste	personen	in	zijn	leven.	Groot	is	
de	leegte	na	het	overlijden	van	Rose-Marie	
en	zoals	Wil	dan	zegt:	“Ik	probeer	mijn	le-
ven	maar	weer	opnieuw	vorm	te	geven.	Ik	
moet	wennen	aan	alles	wat	er	niet	meer	is,	
mijn	vrouw	en	mijn	werk.
Voor	stoppen	met	werken	heb	ik	zelf	geko-
zen,	maar	dat	er	een	abrupt	einde	kwam	
aan	 haar	 leven	 is	 nog	 niet	 te	 bevatten.	
We	hadden	nog	de	nodige	plannen	om	sa-
men	 dingen	 te	 doen,	 ondanks	 haar	 broze	
gezondheid.	 Ik	 ben	 een	 positief	 ingesteld	
mens	en	ik	richt	me	op	alles	wat	er	nog	is	
en	probeer	daar	de	zin	in	te	vinden.”

Op	22	februari	heeft	Wil	na	22	jaar	afscheid	
genomen	als	wethouder	van	de	gemeente	
Loon	op	Zand.	Het	was	een	mooi	afscheid	
maar	 eentje	met	 emoties	 die	 alle	 kanten	
op	schoten.	Maar	het	was	niet	anders.	Hij	
kijkt	 toch	met	 een	 goed	 gevoel	 terug	 op	
zijn	afscheid.

Hoe het begon
Wil	is	een	echte	Loonse	jongen,	geboren	in	
wat	nu	de	Gerlachusstraat	heet.	Op	de	la-
gere	school	bij	de	fraters	op	de	St.	Emilius	
jongensschool	heeft	hij	zijn	eerste	onder-
wijs	genoten.	Hij	is	zelf	het	onderwijs	inge-
gaan	en	was	betrokken	bij	de	Loonse	poli-

tiek,	toen	nog	partij	Loon	op	Zand	geheten.	
Toen	Wil	 in	1997	Peter	van	Vugt	opvolgde	
als	wethouder	en	de	tijd	tot	de	verkiezin-
gen	volmaakte,	kon	hij	niet	bedenken	dat	
dit	wethouderschap	22	jaar	zou	duren.

In	1998	werd	hij	weer	wethouder	na	de	ver-
kiezingen,	maar	toch	durfde	hij	zijn	onder-
wijsbaan	op	Quirijn	er	niet	helemaal	voor	
op	 te	 geven,	 want	 werken	 in	 de	 politiek	
heeft	 tenslotte	 een	 onzekere	 toekomst.	
Hij	heeft	heel	 lang	voeling	gehouden	met	
het	 onderwijs	 via	 een	 deeltijdaanstelling	
en	dat	beviel	hem	goed.	Een	voordeel	van	
geboren	en	getogen	zijn	in	dit	dorp	is	dat	
je	veel	mensen	kent,	hun	aard	en	wat	ze	
beweegt.

In	de	loop	der	jaren	heeft	hij	op	het	gebied	
van	 zijn	 portefeuille	welzijn,	 zorg	 en	 on-
derwijs	veel	kennis	en	een	enorme	ervaring	
opgedaan.	“Mijn	leidraad	daarbij	was	en	is	

 °Wil Ligtenberg. (Foto: RdT)
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altijd	 geweest:	 ik	moet	 het	 aan	 iedereen	
uit	kunnen	leggen.	Een	eerlijk	verhaal.	Ook	
als	 iets	niet	 toegekend	wordt.	Een	beslis-
sing	moet	goed	uit	te	leggen	zijn.	Daarbij	
hoeft	men	het	 niet	met	me	eens	 te	 zijn.	
We	kijken	naar	de	regelgeving,	we	wegen	
voors	 en	 tegens.	 En	 soms	moeten	we	 an-
dere	beslissingen	nemen	die	niet	in	de	lijn	
liggen	van	wat	men	wil.”

Over welzijn, zorg en onderwijs
We	lopen	met	grote	stappen	door	zijn	por-
tefeuille	welzijn,	zorg	en	onderwijs,	tippen	
hier	en	daar	de	voortdurende	veranderin-
gen	 aan	 en	 de	 invloed	 van	 de	 landelijke	
overheid	op	budget	en	regels	en	hoe	daar-
mee	om	te	gaan.	Steeds	komt	de	leidraad	
van	Wil	weer	naar	voren:	“Ik	moet	het	uit	
kunnen	 leggen	 aan	 de	mensen.	 In	 Neder-
land	willen	we	alles	regelen	en	alles	moet	
ook	verantwoord	worden.	In	theorie	en	aan	
het	 bureau	 worden	 vaak	 oplossingen	 be-
dacht	 die	 niet	 altijd	 werken.	 Dus	 vind	 ik	
het	 belangrijk	 te	 kijken	 of	 we	 de	 goede	
dingen	doen	en	ze	ook	goed	doen.”

Als	we	het	over	de	zorg	hebben	zegt	Wil:	
“Leg	 de	 verantwoordelijkheid	 bij	 de	 pro-
fessionals	die	de	zorg	uitvoeren	en	 facili-
teer	dat.	Als	zorg	deugt,	 laat	het	dan	ge-
beuren.	 Ik	heb	een	positief	mensbeeld	en	
ga	er	niet	op	voorhand	vanuit	dat	 ik	voor	
de	gek	wordt	gehouden.

De	 privatisering	 en	 marktwerking	 in	 de	
zorg	 is	 niet	 goed.	 De	 samenhang	 is	 weg	
en	het	leidt	tot	faillissementen.	Het	tem-
po	 van	 verandering	 binnen	 zorg	 en	WMO,	
nadat	 gemeentes	 het	 op	 hun	 bordje	 had-
den	 gekregen	 met	 een	 vermindering	 van	
budget,	is	te	groot	geweest.	Prima	dat	als	
het	kan	de	naaste	omgeving	ondersteuning	
verleent,	maar	de	 randvoorwaarden	moe-
ten	goed	zijn	geregeld.	De	zekerheid	moet	
er	zijn	dat	er	professionele	hulp	is	als	het	
nodig	is.	Daarbij	is	wel	een	zorgpunt	de	in-
stroom	 van	 voldoende	 zorgverleners,	 die	

beïnvloed	wordt	 door	 een	 negatief	 imago	
van	overbelasting.”

We komen op het onderwerp beleid en 
de uitvoering ervan
“Beleid	maken	is	ook	een	aparte	kunst,	die	
tijd	 kost	 en	 om	 veel	 samenspraak	 vraagt	
met	de	betrokkenen.	Maar	als	er	eenmaal	
beleid	 is	kan	de	uitvoering	ervan	ook	nog	
trubbels	geven.	De	kunst	is	steeds	je	af	te	
vragen	wat	de	bedoeling	van	een	regeling	
is	en	daar	mensgericht	besluiten	op	te	ne-
men.”

“Een	 vakman	 zonder	 opsmuk	 en	 grote	
woorden.	Betrouwbaar,	integer	en	rustig”,	
zei	partijgenoot	Els	Coolegem:	“Zijn	grote	
dossierkennis,	 zijn	 bestuurlijke	 kwalitei-
ten,	maar	ook	zijn	open	en	sociale	karakter	
en	vooral	zijn	luisterend	oor	waren	loven-
de	kwalificaties	bij	zijn	afscheid.	Ook	zijn	
mensgerichte	 informele	 bestuursstijl	 en	
warme	 persoonlijkheid	 werden	 genoemd.	

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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Hij	heeft	vooral	veel	betekend	voor	het	so-
ciale	 karakter	 van	 onze	 gemeente	 en	 het	
onderwijs.	De	betrokkenheid	met	inwoners	
stond	voor	hem	hierbij	centraal.”	Je	zou	er	
verlegen	van	worden	en	dat	is	Wil	ook	wel	
een	beetje.

Waar ben je trots op?
“We	hebben	het	lef	gehad	om	zo’n	duizend	
asielzoekers	op	te	vangen	in	onze	gemeen-
te.	We	kwamen	er	met	de	bestuurders	niet	
uit.	Er	was	politieke	en	maatschappelijke	
onrust.	En	je	kunt	natuurlijk	altijd	iets	be-
denken	waarom	het	niet	kan.	In	het	college	
hebben	 we	 de	 vraag	 aan	 elkaar	 gesteld:	
wat	zou	je	doen	als	mens,	niet	als	bestuur-
der.	Toen	er	 eenmaal	 vanuit	 dat	 beeld	 ja	
was	gezegd,	die	mensen	moeten	geholpen	
worden,	 konden	we	 kijken	 als	 bestuurder	
wat	dan	de	consequenties	zouden	zijn.	En	
het	 is	 ondanks	 het	 roerige	 begin	 niet	 uit	
de	hand	gelopen.	Er	kwam	gaandeweg	zelfs	
meer	begrip.”

Invloed van het wethouderschap op het 
leven van alledag. Heb je dan nog tijd 
voor andere zaken?
“De	 laatste	 jaren	 werd	 het	 dagritme	 be-
paald	door	de	zorg	voor	Rose-Marie	die	al	
vroeg	in	de	ochtend	begon.”	Wil	vertelt	me	
daar	het	een	en	ander	over	en	je	kunt	niet	
anders	dan	bewondering	hebben	voor	deze	
mantelzorger.	“Het	 is	nu	 ineens	compleet	
anders.	Leeg	en	stil.”

Plannen, ideeën?
“Mijn	werk	was	mijn	hobby,	ik	heb	de	uren	
niet	als	een	belasting	gevoeld.	En	als	men-
sen	 nog	 een	 beroep	 op	 me	 willen	 doen,	
prima.	Dat	maakt	het	afscheid	en	naar	de	
luwte	gaan	toch	wat	geleidelijker.

Ik	moet	nu	zoeken	naar	een	andere	invul-
ling.	 Daarin	 past	 prima	 het	 oppassen	 op	
ons	 jongste	 kleinkind	 en	 ook	 het	 geven	
van	huiswerkondersteuning	aan	een	ander	
kleinkind.	Fantastisch	om	te	doen!

En	met	de	camper	op	pad	gaan.	Ik	ben	bij	
een	camperclub	en	dat	maakt	het	makke-
lijker	 om	 ook	 alleen	 erop	 uit	 te	 gaan.	 Ik	
heb	laatst	olieverf	gekregen	en	daar	wil	ik	
ook	wat	mee	gaan	doen.	Ik	moet	opnieuw	
mijn	weg	 zien	 te	 vinden,	want	 het	 leven	
heeft	gewoon	nog	zin.”

Blijf je ook Voor Loon actief?
“Ja,	ik	volg	de	vergaderingen	en	blijf	daar	
actief.	Maar	ik	moet	eerst	meer	los	komen	
van	 het	 wethouderschap.	 Ik	 spreek	 Jan	
Brekelmans	nu	elke	week.	We	nemen	dos-
siers	door	en	sparren	er	samen	over.”

Heb je nog een boodschap, advies, idee 
voor je opvolger? 
“Blijf	waarachtig	en	blijf	jezelf.”

Redactie: Ton Kalkers
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Blije gezichten bij de JO8-1 van 
Uno Animo
Sinds	een	paar	weken	loopt	het	team	van	
de	JO8-1	van	Uno	Animo	 in	Loon	op	Zand	
volop	te	shinen.	Niet	alleen	de	wedstrijden	
verlopen	goed	en	worden	veelal	gewonnen,	
ze	lopen	er	tevens	perfect	bij.
Hoe	dat	 komt?	Het	 team,	 dat	 bestaat	 uit	
zeven	 jongens	 en	 één	meisje,	 is	 voorzien	
van	compleet	nieuwe	trainingspakken,	die		
volledig	mogelijk	 zijn	 gemaakt	 door	 Cen-
tral	Heating	B.V.	uit	Kaatsheuvel.	Dankzij	
hun	 sponsoring	 vormt	 het	 team	 nu	 nog	
meer	één	geheel.

Via	deze	weg	willen	alle	kids	 (en	hun	ou-
ders)	Central	Heating	B.V.	dan	ook	onwijs	
bedanken	voor	hun	bijdrage.	Super	tof	dat	
dit	mogelijk	is	gemaakt.

 °Het JO8-1 tem van Uno Animo in hun nieuwe  
 trainingspakken. (Foto: Ilona Kuijpers)

Hoe	het	verder	gaat	met	de	JO8-1?	Top,	ze	
gaan	 heel	 erg	 goed	 in	 de	 competitie.	 Ze	
hebben	ontzettend	veel	plezier	 samen	en	
zijn	daarmee	echte	winnaars.

Central	 Heating	 B.V.	 nogmaals	 bedankt,	
de	JO8-1	maakt	er	mede	dankzij	jullie	een	
mooi	seizoen	van!

Special credits to:
•	Maurice	 Naaijen	 voor	 de	 bemiddeling	
met	Central	Heating	B.V.

•	Foto’s	door	Ilona	Kuijpers.
•	Tekst	door	Hester	Hamers.
•	Central	 Heating	 B.V.	 natuurlijk	 voor	 de	
sponsoring.	□

 °Ook op de achterzijde is de naam van de sponsor 
uiteraard vermeld. (Foto: Ilona Kuijpers)

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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16 maart 2019, Statiedag Concordia met drie jubilarissen 

Het is niet het getal dat telt, maar de liefde voor muziek!
“Och,	 mama,	 kijk	 eens	 gauw,	 de	 muziek	
loopt	 in	onze	straat.”	Twee	kleine	blonde	
kindjes	 met	 hun	 neusjes	 tegen	 de	 ramen	
gedrukt,	bij	mooi	weer	buiten	op	het	smal-
le	stoepje,	hun	klamme	handjes	in	de	mij-
ne…	Hun	kleine	lijfjes	bewegen	mee	op	de	
vrolijke	muziek	van	slag-	en	koperwerk	als	
de	harmonie	langskomt.	

Het	 is	 al	 even	 geleden,	 maar	 ik	 zie	 het	
beeld	nog	zó	voor	me.	Ook	vandaag	komen	
ze	langs	en	als	ik	later	deze	middag	een	van	
de	 jubilarissen	 spreek	 en	 vraag	 naar	 zijn	
spreekwoordelijke	krenten	 in	de	pap,	dan	
noemt	 hij	 zo’n	 zelfde	 voorbeeld	 als	 zijn	
mooiste	ervaring:	Kees	van	de	Ven	is	al	60	
(!)	jaar	lid	van	Koninklijk	erkende	Muziek-
vereniging	Concordia,	maar	kan	nog	steeds	
genieten	 van	 het	 muziek	 maken	 door	 de	
straten.	“Mijn	dag	kan	niet	meer	stuk	als	ik	
een	klein	kind	vanachter	de	ramen	mee	zie	
dansen	en	 zwaaien.	Daar	doe	 je	het	 toch	
allemaal	voor?!”	

De	toon	voor	deze	middag	is	gezet.	Na	tien	
minuten	zit	 ik	er	middenin.	Mijn	zaterdag	
zat	eigenlijk	te	vol,	maar	eenmaal	binnen	
in	 De	 Kuip,	 de	 thuisbasis	 van	 Concordia,	
word	ik	ondergedompeld	in	de	band	die	de	

leden	van	de	band	onderling	hebben	en	hun	
gemeenschappelijke	 deler,	 de	muziek.	De	
Kuip	is	keurig	versierd,	er	is	koffie	of	thee	
met	een	groot	stuk	taart,	iedereen	staat	er	
keurig	bij	 in	een	wit	 gestreken	overhemd	
met	logo.	Het	feest	kan	beginnen.

Een klein stukje geschiedenis
In	1910	ontstond	Concordia	na	een	afsplit-
sing	 van	 Koninklijke	 Sophia’s	 Vereeniging.	
Er	wordt	een	apart	mannenkoor	gevormd,	
maar	de	zangers	denken	met	weemoed	te-
rug	aan	hun	instrumenten.	
Ze	 hebben	 geluk,	 want	 ze	 kunnen	 voor	
slechts	268	gulden	ergens	instrumenten	en	
vaandel	overnemen.	Een	nieuwe	fanfare	is	
geboren!

Al	na	twee	jaar	vallen	ze	in	de	prijzen	en	
promoveren	 ze	 keer	 op	 keer.	 Iets	 later	
wordt	 Concordia	 officieel	 een	 harmonie;	
blaas-	 én	 slagwerkinstrumenten.	 Een	 har-
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monie	 bestaat	 niet,	 zoals	 een	
fanfare	uitsluitend	uit	koperbla-
zers,	 slagwerkers	 en	 saxofoons,	
maar	ook	uit	houtblazers	als	kla-
rinet,	dwarsfluit,	hobo	en	fagot.	
In	 1922	 krijgen	 ze	 een	 echte	
thuisbasis	als	de	Loonse	 familie	
Coomans	hun	café	aan	de	Kloos-
terstraat	 naar	 de	 vereniging	
vernoemt.	Concordia	gaat	 in	de	
nieuwe	zaal	 repeteren.	Voor	de	
jonkies	 onder	 ons,	 in	 dit	 pand	
is	 nu	 Cafetaria	 Lily	 gevestigd.	
(Concordia	 verhuist	 veel	 later	
naar	 De	 Wetering	 en	 recenter	
naar	De	Kuip).

In	de	oorlog	wordt	de	vereniging	stilgelegd,	
maar	 kort	 na	 de	 bevrijding	 is	 Concordia	
weer	actief;	er	volgen	vele	hoogtijdagen.
In	 1977	 valt	 het	 doek	 voor	 de	 harmonie	
en	 wordt	 de	 Egerländer	 Kapel	 opgericht.	
Koninklijke	Harmonie	Concordia	wordt	Ko-
ninklijk	Erkende	Muziekvereniging	Concor-
dia.	In	1979	wordt	het	inmiddels	opgerichte	
majorettekorps	landskampioen.

De	Egerländer	Kapel	 is	eind	 jaren	 ‘90	op-
geheven	en	vanaf	2012	zijn	er	helaas	ook	
geen	majorettes	meer.	Concordia	heeft	in-
middels	de	concoursen	vervangen	door	fes-
tivals	en	net	als	vroeger	begeleiden	ze	nog	
diverse	 optochten	 en	 nemen	 ze	 deel	 aan	
de	avondvierdaagse,	het	kerstconcert	etc.
De	 muziekvereniging	 is	 sinds	 1997	 in	 de	
handen	van	dirigent	Dhr.	Hein	van	Mol.	

In	2010	heeft	de	vereniging	haar	100-jarig	
bestaan	 gevierd,	 een	 prachtige	 mijlpaal.	
Zoals	wel	eens	vaker	gebeurt,	volgen	er	he-
laas	ook	donkere	dagen.	Het	ledenbestand	
loopt	dramatisch	terug	en	het	verenigings-
leven	lijkt	een	langzaam	dovend	kaarsje…
Maar	 gelukkig	 lukt	 het	 na	 een	 reüniecon-
cert	in	2013	om	de	vereniging	weer	nieuw	
leven	 in	 te	 blazen	met	 de	 komst	 van	 zes	
nieuwe	leden.

Drie jubilarissen
En	 zo	 sta	 ik	 in	 De	 Kuip	 naast	 Frits	 Toori-
ans,	hun	huisfotograaf.	 Joop	van	de	Meu-
lenreek,	voorzitter	van	de	Brabantse	Bond	
voor	Muziekverenigingen,	wethouder	 Kees	
Grootswagers	en	burgemeester	Hanne	van	
Aart	 gaan	 samen	de	 drie	 jubilarissen	 hul-
digen.	 En	 zoals	 we	 inmiddels	 een	 beetje	
gewend	 zijn,	 of	 juist	 verwend,	 neemt	 de	
burgemeester	 haar	 sprankelende	 rol	met-
een	op	zich.	
Ze	roept	de	19-jarige	Mike	Swaans	naar	vo-
ren	en	op	een	vlotte,	vriendelijke	en	grap-
pige	manier	haalt	ze	samen	met	hem	her-
inneringen	op	aan	zijn	12,5	jarig	jubileum.	
Mike	 is	 slagwerker	 in	 de	 grootste	 zin	 van	
het	woord,	want	hij	drumt,	speelt	slagwerk	
en	is	ook	percussionist.	Daarnaast	noemen	
ze	 hem	 bij	 Concordia	 een	 troetelkind	 en	
daar	 kan	 iedereen	 om	 lachen.	 De	 burge-
meester,	 bijgestaan	 door	 de	 wethouder,	
bedankt	hem	met	een	oorkonde	en	een	fles	
wijn	en	wenst	hem	nog	een	levenlang	met	
veel	muzikaal	plezier.	

Dan	 is	 het	 de	beurt	 aan	Ton	 van	Helvert.	
Hij	is	ook	12,5	jaar	lid,	is	pas	op	50-jarige	
leeftijd	begonnen	met	muziek	maken.	Ton	
is	een	bruggenbouwer.	Hij	zit	in	de	muziek-

 °De jubilarissen Mike Swaans, Ton van Helvert 
en Kees van de Ven.
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commissie	en	heeft	een	paar	jaar	in	het	be-
stuur	gezeten.	Daarnaast	is	hij	al	bijna	20	
jaar	 lid	bij	Sophia’s	Vereeniging	en	speelt	
hij	ook	nog	bij	een	Senioren-en	Carnavals-
orkest.	“Waar	haal	ik	de	tijd	vandaan?”,	zo	
grapt	 hij.	Dat	weet	 het	 publiek	 ook	niet,	
maar	blij	zijn	ze	wel	met	deze	saxofonist,	
dat	is	duidelijk.	Na	een	kus,	een	oorkonde	
en	een	fles	wijn	mag	Ton	zich	weer	mengen	
in	het	publiek.

Bijzonder
Dan	is	het	de	beurt	aan	Kees	van	de	Ven,	
het	gezicht	van	de	vereniging,	‘Ome	Kees’	
voor	 leden	 van	 Concordia.	Wat	 schuchter	
komt	 hij	 naar	 voren.	 In	 de	 belangstelling	
staan	is	duidelijk	niet	zijn	ding.	Meer	dan	
60	jaar	geleden	werd	Kees	lid	en	hoe	bij-
zonder	is	dat,	zo	zegt	onze	burgemeester?	

Het	was	 in	de	 tijd	dat	er	een	 tweedeling	
was	in	het	dorp,	want	je	was	of	bij	Sophia	
of	bij	Concordia,	meestal	van	thuis	uit	met	
de	 paplepel	 ingegoten.	 Veel	 keus	 in	 een	
hobby	was	er	trouwens	niet,	want	je	ging	
voetballen	 of	 bij	 de	 harmonie,	 zo	 vertelt	
de	 jubilaris.	 Kees	 heeft	 nooit	 spijt	 gehad	
van	zijn	keuze	en	heeft	al	van	allerlei	func-
ties	bekleed.	Ook	voor	raad	en	daad	staat	
hij	 altijd	 klaar.	Hij	 heeft	 zelf	 voor	opvol-
ging	gezorgd,	want	zijn	dochter	zit	al	jaren	
bij	de	vereniging.	

De	burgemeester	heeft	geen	ambtsketting	
om,	want	Kees	heeft	voor	zijn	indrukwek-
kende	muzikale	 loopbaan	alle	onderschei-
dingen	en	oorkondes	al	eerder	mogen	ont-
vangen,	is	al	vaak	geëerd	en	vereerd,	maar	
hopelijk	 toch	 blij	met	 de	 cadeaus	 die	 de	
andere	 jubilarissen	 ook	 kregen.	 Met	 drie	
kussen	 feliciteert	 Hanne	 van	 Aart	 ‘Ome	
Kees’	hartelijk,	waarna	ze	deze	 tambour-
maître	nog	een	mooie	tijd	wenst	bij	Con-
cordia,	in	goede	gezondheid.

Samen sterk door en met muziek
Dan	 krijgen	 de	 jubilarissen	 alle	 drie	 nog	

een	medaille	opgespeld	door	Joop	van	de	
Meulenreek.	 Concordia	 is	 een	 van	 de	 360	
muziekverenigingen	in	Brabant	en	het	pro-
bleem	met	het	ledenaantal	speelt	op	veel	
plekken.	De	tijden	zijn	veranderd,	men	is	
drukker	 dan	 ooit	 tevoren,	maar	 ook	 Joop	
benadrukt	de	kracht	van	Concordia	als	ver-
eniging	 en	 de	 grote	 invloed	 van	 muziek.	
Muziek	verbindt,	verbroedert	en	geeft	ple-
zier.	

Zonder	 kus,	 maar	 met	 een	 welgemeende	
handdruk	en	een	medaille	voor	de	 jubila-
rissen	nemen	we	zo	afscheid	van	het	offi-
ciële	gedeelte.	Het	 is	 tijd	voor	 twee	mu-
ziekstukken,	waarin	Concordia	mij	liet	zien	
waarin	ze	goed	zijn:	Samen	sterk	door	en	
met	muziek.

Rond	de	Toren	wenst	jullie	nog	veel	muzi-
kale	uurtjes.	Oh	ja,	en	nieuwe	leden!	Kijk	
op	de	website	
www.concordia-loonopzand.nl	 of	 op	 hun	
Facebookpagina	voor	meer	informatie.

Redactie: 
Lonneke van Huijgevoort-de Rooij
Foto’s: Frits Toorians
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Poster met een luchtje

Deze	 poster	 sierde	 onlangs	 ons	 dorp.	Het	
bleek	een	verwijzing	te	zijn	naar	de	nieu-
we	Hornbach-campagne	‘Zo	ruikt	het	voor-
jaar’,	die	op	deze	raadselachtige	wijze	be-
gon.	Zij	vinden	het	voorjaar	namelijk	niet	
alleen	 ruiken	 naar	 vers	 gemaaid	 gras	 en	
bloeiende	 bloemenvelden,	maar	 ook	 naar	
iets	 heel	 anders,	 dat	 zo	 puur	 is	 als	 verse	
aarde.	 Wat	 dat	 anders	 is?	 Kijk	 maar	 op	
www.zoruikthetvoorjaar.nl.

Heeft	u	ook	een	bijdrage	voor	‛Opvallend’?	
Tip	ons	via	info@ronddetoren.nl.	□

Jeugdvakantiewerk Loon op Zand 
zoekt podiumbeesten!

Jeugdvakantiewerk	 Loon	 op	 Zand	 is	 een	
begrip	in	de	laatste	week	van	de	zomerva-
kantie.	Het	hele	dorp	is	in	rep	en	roer,	om	
het	 kinderevenement	 in	 het	 dorp	 tot	 het	
allergrootste	succes	van	het	jaar	te	maken.
Wil	jij	hier	aan	mee	werken?	Dan	is	het	vol-
gende	misschien	iets	voor	jou!

De	 organisatie	 staat	 bekend	 om	 zijn	 ver-
halen,	thema	en…	toneelspelers.	Toch	zijn	
we	op	zoek	naar	deze	bijzondere	talenten.	
Heb	 je	 altijd	 al	 de	 sterren	 van	 de	 hemel	
willen	 spelen	 op	 een	 groot	 podium	 met	
professioneel	licht	en	geluid,	kostuums	en	
decors?

Dan is dit je kans om mee te doen
In	de	week	van	12	tot	en	met	16	augustus	
zoeken	we	voor	ons	toneel	vrijwilligers	die	
een	dag,	dagdeel	of	wellicht	de	hele	week	
hun	talenten	 inzetten	om	de	kinderen	uit	
Loon	op	Zand	een	‛wereldse’	week	te	ge-
ven.

Wil je meer weten of wil je mee doen? 
Mail	dan	naar:
info@jeugdvakantiewerkloonopzand.nl	
of	check	onze	Facebookpagina	en	laat	een	
berichtje	achter.

Toi,	toi,	toi	□
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Stinzendag 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	daar-
om	opnieuw	twee	Stinzendagen,	zodat	ook	
u	kunt	meegenieten	van	bosanemonen,	hy-
acinten	of	bijvoorbeeld	speenkruid.	
Tijdens	rondwandelingen	om	12.00	en	14.00	
uur,	vertelt	de	gids	u	er	graag	meer	over.	
De	rondleidingen	zijn	gratis	en	u	hoeft	zich	
niet	aan	te	melden.	De	eerste	Stinzendag	is	
inmiddels	achter	de	rug;	de	tweede	wordt	
gehouden	op	zondag	7	april.

Na	afloop	hebt	u	stinzenplanten	van	dicht-
bij	kunnen	bewonderen,	weet	u	meer	over	
welke	er	zijn,	wat	de	geschiedenis	van	stin-
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	toeven	met	
een	drankje	en	hapje.	Het	Koetshuis	is	ie-
dere	zondag	vanaf	11.00	uur	geopend.	

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.	
Neem	voor	vragen	of	meer	informatie	con-
tact	 op	met	 Marga	 Boutkan,	medeorgani-
sator	 van	 de	 Stinzendag	 en	 coördinator	
van	de	kruidentuin	van	Het	Witte	Kasteel:	
marga@hetwittekasteel.nl.

Met vriendelijke groet,
Caroline Broos

Gratis af te halen

Cd’s	met	jazz,	licht	klassiek,	60-70-er	
jaren,	diverse	moderne	muziek.

Graag	vooraf	een	telefoontje	naar	06-
53323477.

ASPERGES	Ze	zijn	er	weer,	de	 lekkerste	
asperges	van	Udenhout!	 Iedere	dag	vers	
gestoken.	 De	 boerderijwinkel	 is	 vanaf		
heden	dagelijks	geopend	vanaf	9.00	uur.

Aspergeboerderij van Iersel	
Schoorstraat 63, Udenhout. 	 	
Tel:	013-5113404.	Onze	boerderij	is	gele-
gen	tegenover	Restaurant	Bosch	en	Duin.
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Buurt 

Preventieteam

Molenwijk

BPT Molenwijk start een proef 
met kroonringen

In	de	maand	april	zal	BPT	Molenwijk	in	een	
aantal	 straten	 binnen	 Molenwijck	 starten	
met	het	plaatsen	 van	 zogenaamde	kroon-
ringen;	 een	 ophangsysteem	 aan	 een	 lan-
taarnpaal	waaraan	u	de	zakken	met	PMD-	
afval	op	kunt	hangen.

Als	 de	 proef	 een	 succes	 is,	 zullen	 we,		
samen	met	de	gemeente	Loon	op	Zand,	de	
proef	 bloksgewijs	 uitbreiden.	 Samen	 met	
de	bewoners	in	de	‛proefstraten’	is	het	van	
belang	de	richtlijnen	te	volgen,	deze	zullen	
deur	voor	deur	worden	verstrekt.	Voor	de	
duidelijkheid	hierbij	nog	even	een	opsom-
ming.

De richtlijnen:
•	Per	 straat	 zijn	 er	 een	 aantal	 plaatsen	
voor	het	verzamelen,	gebruik	deze	voor	
uw	PMD-afval.

•	Hang	de	zak	bij	voorkeur	’s	ochtends	aan	
de	haken.	De	kroonring	is	enkel		bedoeld	
om	te	gebruiken	op	de	ophaaldag	voor	de	
PMD-zakken.

•	Zorg	 dat	 de	 zakken	 goed	 om	 de	 haken	
hangen.

•	U	 voorkomt	 hiermee	 dat	 zakken	 weg-
waaien	 of	 opengetrokken	 worden	 door	
dieren.

•	De kroonring is een hulpmiddel op 
de ophaaldag: geen vrijbrief in de 
rest van de week.

Wij	danken	de	gebruikers	in	de	deelnemen-
de	straten	voor	de	medewerking!	□

Koop gewoon in Loon

				Wij	hebben	nu	een	assortiment		
oudhollands	snoepgoed	zoals:
duimdrop,	ulevellen,	jodenvet,	

stroopsoldaatjes	en	boterwafeltjes.

En	nog	veel	meer	nostalgisch	lekkers
dat	ambachtelijk	wordt	gemaakt.

       Hoge Steenweg 23A         
Telefoon 06-15364318

info@denhoogensteen.nl
www.denhoogensteen.nl
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235 jaar Gilde Sint Ambrosius Loon op Zand:  
een spannend en gezellig jaar voor de boeg!
Dit jaar bestaat het gilde Sint Ambrosius 
te Loon op Zand 235 jaar en is de heer 
Jan van Riel alweer 35 jaar hoofdman 
van ons gilde. Het jaar 2019 wordt actief, 
spannend en gezellig. Diverse keren ko-
men de leden in actie. 

Je bent van harte welkom
Natuurlijk	 zijn	 we	 actief	 met	 onze	 eigen	
onderlinge	 competities	 in	 handboogschie-

ten	 en	 jeu-de-bou-
les	 en	 wordt	 elke	
vrijdagavond	 ge-
oefend	 in	 vendel-
zwaaien,	 trommen	
en	 bazuinblazen.	
Voor	 het	 	 bazuin-
blazen	worden	 nog	
extra	 mensen	 ge-
zocht.	 Als	 je	 geïn-
teresseerd	 bent,	
loop	 dan	 eens	 bin-
nen	 op	 vrijdag-

avond.	 Tussen	 19.30	 en	 20.30	 uur	 zijn	 er	
mensen	 aanwezig	 aan	 de	 Klokkenlaan	 50	
op	het	eigen	terrein	van	het	gilde,	 ‘In	de	
Beyenthuynen’.

Wil	je	eens	proberen	of	handboogschieten	
iets	voor	je	is,	je	bent	van	harte	welkom.	
Jeugd	vanaf	ongeveer	8	jaar	tot	18	jaar	kan	
binnenlopen	op	woensdagavond	van	18.30	

uur	tot	19.30	uur	en	op	zondagochtend	van	
10.30	uur	tot	11.30	uur.	Vanaf	18	jaar	ben	
je	op	woensdagavond	welkom	vanaf	19.30	
uur	en	op	zondag	vanaf	11.30	uur.	Het	jeu-
de-boules	spel	wordt	beoefend	op	zondag	
vanaf	11.30	uur.

Indrukwekkend
Maar	we	hebben	dit	jaar	ook	andere	acti-
viteiten	 op	 het	 programma.	 Op	 31	maart		
zijn		we	gestart	met	het	6-Kringen	jeugd-
toernooi.	De	Noordbrabantse	Federatie	van	
Schuttersgilden	 bestaat	 uit	 zes	 kringen.	
Jeugdschutters	tot	18	jaar	uit	die	kringen	
zijn	bij	gilde	Sint	Ambrosius	geweest	om	te	
schieten	met	de	handboog.	De	volgende	ac-
tiviteit	is	ook	voor	de	jeugd:	12	april	komen	
kinderen	van	‘de	Lage	Weijkens’	tijdens	de	
Koningsspelen	 bij	 ons	 op	 bezoek,	waarbij	
ze	zelf	de	handboog	mogen	hanteren.

Op	27	april	organiseert	het	gilde	weer	haar	
traditionele	open	dag	en	schieten	voor	alle	
burgers	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	om	
de	titel	Burgerkoning	Gilde	Sint	Ambrosius.	
Op	4	mei	zijn	we	aanwezig	bij	de	doden-
herdenking	bij	het	Vredesmonument	aan	de	
Horst.	Vrijdag	31	mei	gaan	een	aantal	leden	
al	dauwtrappend	(te	voet	of	met	de	fiets)	
naar	 de	 St.	 Jan	 te	Den	Bosch.	De	 andere	
leden	rijden	hier	met	de	auto	naar	toe,	om	

 °Foto: website St. Ambrosius Loon op Zand.
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de	mis	 van	11.30	uur	bij	 te	wonen	en	op	
te	luisteren.	Kom	eens	kijken	of	loop/fiets	
met	ons	mee,	heel	indrukwekkend!

1 juni: Gildekoning schieten 
Zaterdag	1	juni	wordt	een	heel	belangrijke	
dag	voor	het	gilde.	Dan	vind	namelijk	het	
gildekoningschieten	plaats.	Dit	gebeurt	een	
keer	in	de	vier	jaar	en	hieraan	kunnen	al-
leen	leden	meedoen	die	officieel	zijn	aan-
gestemd.	Aspirant-	en	jeugdleden	zijn	van	
deelname	uitgesloten,	maar	kunnen	op	een	
aparte	wipboom	het	schieten	beoefenen.
Deze	 keer	 wordt	 het	 koningschieten	 ex-
tra	spannend,	want	de	huidige	gildekoning	
Frans	 Basters	 kan	 de	 titel	 van	 keizer	 op-
eisen	als	het	hem	lukt	zich	voor	de	derde	
keer	achter	elkaar	tot	gildekoning	te	schie-
ten.

In	juli	bezoeken	we	groep	7	van	een	aantal	
basisscholen	van	Loon	op	Zand,	waar	onze	
hoofdman	vertelt	over	de	geschiedenis	en	
tradities	van	ons	gilde.	Een	week	later	ko-
men	 de	 kinderen	 op	 ons	 terrein	 proeven	
van	het	handboogschieten,	jeu-	de-boules,	
trommen,	bazuinblazen	en	vendelzwaaien.	
Op	18	augustus	vind	het	 jaarlijkse	 ‘clout-
schieten’	plaats	in	de	tuin	van	onze	hoofd-
man.	Hierbij	wordt	op	een	doel	geschoten	

wat	 125	meter	 en	 160	meter	 verderop	 is	
uitgezet	 in	 het	 weiland.	 Wie	 schiet	 de	
meeste	punten?	Ook	kunnen	leden	het	jeu-
de-boules	beoefenen	als	zij	niet	meer	kun-
nen	meedoen	met	het	cloutschieten.

Tentoostelling in Het Witte Kasteel
Zondag	 1	 september	 organiseren	 we	 een	
tentoonstelling	in	Het	Witte	Kasteel.	Hierin	
worden	de	nog	in	de	maak	zijnde	schilde-
rijen	 onthuld	 van	 alle	 hoofdmannen	 die	
we	in	de	235	jaar	van	ons	bestaan	hebben	
gehad.	Daarnaast	is	nog	veel	meer	historie	
en	 zilver	 te	 zien	van	ons	gilde.	Naast	 ge-
noemde	activiteiten	bezoeken	we	ook	nog	
gildedagen	op	19	mei	en	30	juni	en	wordt	in	
september	 het	 Federatietoernooi	 bezocht	
door	onze	vendeliers.

Op	zaterdag	28	 september	 sluiten	we	het	
jaar	af	met	onze	statiedag,	waarbij	dit	jaar	
een	aantal	dames	25	jaar	officieel	lid	zijn.	
Zij	waren	de	eerste	dames	die	volwaardig	
lid	werden	van	ons	gilde	met	alle	rechten	
en	 plichten	 die	 elk	 gildelid	 heeft.	Al	met	
al	een	drukbezet	programma	voor	de	gilde-
broeders	en	–zusters.

U	 bent	 van	 harte	welkom	 eens	 te	 komen	
kijken	en	mee	te	doen.	Graag	tot	ziens!	□
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  R&R is een team van specialisten in Loon op Zand met een jarenlange ervaring, dat 
er voor zorgt dat uw computer in topvorm is en blijft. Wij verhelpen uiteenlopende 
storingen. Verwijderen virussen, spyware en hinderlijke boodschappen. Zorgen voor 
uw netwerk. Adviseren en installeren bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Vaak 
ook is uw computer te langzaam geworden. Of heeft u moeite een nieuw programma 
goed onder controle te krijgen. R&R kan u altijd helpen en is na uw belletje zo bij u.  
En dat zonder voorrijkosten. 

 
 
 
 

 

 
 

06 5122 9628 
Zeven dagen per week 

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

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

Computerservice op maat 

Uw 
Computer. 
Onze zorg. 
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373

Deze editie verschijnt twee weken na 
de vorige, wat ook de bedoeling is. On-
dertussen is er in de landelijke pers veel 
aandacht uitgegaan naar de aanslag in 
Utrecht en de verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten. In ons dorp was weinig 
nieuws dat de krant haalde.

Loonse mensen in de krant
Tine	Roelants	doet	al	zes	jaar	mee	aan	de	
schildercursus,	 die	 Desirée	 Leijs-Brugle-
mans	 geeft	 in	 Residentie	 Molenwijck.	 In-
middels	woont	zij	daar	ook	met	haar	man.	
(DK	13/3)

Gemeente en politiek
De	 afvalverwerking	 gaat	 ons	 toch	 weer	
wat	meer	geld	kosten.	We	scheiden	het	af-
val	steeds	beter,	maar	de	gemeente	moet	
meer	kosten	maken	om	het	afval	te	laten	
verwerken.	 Dit	 wordt	 doorberekend	 aan	
de	inwoners	en	dat	zal	een	verhoging	van	
10	tot	20	procent	betekenen	in	2020.	(BD	
16/3)

Jan	van	Gorkum	schreef	een	artikel	over	de	
provinciale	 statenverkiezingen.	 Hij	 vraagt	
zich	af,	wat	voor	zin	het	heeft	om	te	gaan	
stemmen	voor	de	provincie	als	de	politiek	
het	 alleen	 maar	 belangrijk	 vindt	 hoe	 de	
Eerste	Kamer	eruit	komt	te	zien.	Daar	heb	
je	 als	 burger	 toch	 eigenlijk	 geen	 invoed	
op.	Dus	is	de	conclusie	van	Jan:	Niet	gaan	
stemmen	is	ook	een	keuze.	(BD	19/3)

Desondanks	was	er	 in	onze	gemeente	een	
grote	 opkomst	 (51,4%),	 waar	 de	 burge-
meester	 erg	 blij	 mee	 was.	 Het	 stemmen	

tellen	duurde	echter	heel	lang;	pas	de	vol-
gende	dag	rond	het	middaguur	werd	de	uit-
slag	bekend.	Loon	op	Zand	was	een	van	de	
laatste	gemeenten	in	Nederland.
Ook	 hier	 was	 Forum	 voor	 Democratie	 de	
hoogste	 nieuwe	 binnenkomer	 met	 16,2%	
van	de	stemmen,	maar	de	VVD	bleef	hier	
de	 grootste	 partij	 (17,1%).	 Het	 CDA	 was	
de	 derde	 (14,4%).	 (BD	 22/3)	 De	 uitslagen	
van	de	Loonse	stembureaus	waren	op	het	
moment	van	de	afronding	van	deze	rubriek	
nog	niet	beschikbaar.

De	nieuwe	fietsroute	F261	Tilburg-Waalwijk	
werd	op	15	maart	gepresenteerd	aan	een	
aantal	 gemeenteraadsleden	 uit	 Waalwijk	
en	Loon	op	Zand.	Ook	waren	er	vertegen-
woordigers	van	de	provincie	en	de	water-
schappen	 bij	 aanwezig.	 Deze	 fietsroute	
geldt	 als	 pilot	 voor	 een	 landelijk	 onder-
zoek	 naar	 de	 verbetering	 van	 fietsroutes.	
De	aanwezigen	gingen	ook	nog	even	kijken	
naar	de	nieuwe	tunnel	onder	de	Europalaan	
in	Kaatsheuvel.	(DK	20/3)

Berichtgevingen gemeente
Er	 is	 een	 Omgevingsvergunning	 aange-
vraagd	voor	de	groenstrook	tussen	Kasteel-
laan	13a	en	de	Kasteelweide	en	ook	voor	
het	kunstwerk	dat	op	de	Kerkenakker	moet	
komen.	(DK	13/3)	
In	 Kasteellaan	 23	 wordt	 een	 woning	 ge-
bouwd.	(DK	20/3)

Boomplantdag
Deze	vond	plaats	op	13	maart	en	op	die	dag	
werden	op	de	Virgo	enkele	fruitbomen	ge-
plant.	 Op	 de	 gemeentepagina	 denkt	men	
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dat	de	Virgo	in	Kaatsheuvel	ligt,	maar	wij	
in	Loon	weten	wel	beter.	(DK	20/3)

Natuurbeheer
Op	13	april	wordt	gestart	met	een	tweede	
geboortebos	 in	 Tilburg.	 Het	 ligt	 aan	 het	
Moleneind	 tegen	 de	 grens	 met	 onze	 ge-
meente.	 Ook	 rond	 de	 schapenboerderij	
Pauwelshoeve	 worden	 nog	 plantplekken	
gezocht.	 (Groot)ouders	 kunnen	 in	 het	 ge-
boortebos	 tegen	 betaling	 een	 boom	plan-
ten	voor	hun	onlangs	geboren	(klein)kinde-
ren.	Het	eerste	bos	is	al	vol.	In	het	tweede	
kunnen	500	bomen	een	plaats	krijgen.	(BD	
26/3)

Verenigingen
Muziekvereniging	 huldigde	 tijdens	 de	 sta-
tiedag	 drie	 jubilarissen:	 Mike	 Swaans	 en	
Ton	van	Helvert	 (12	1/2	 jaar	 lid)	en	Kees	
van	de	Ven,	60	jaar	lid.	(DK	20/3)

Gilde	 St.	 Ambrosius	 bestaat	 dit	 jaar	 235	
jaar	en	Jan	van	Riel	is	al	35	jaar	hoofdman	
van	dit	gilde.	Er	zijn	daarom	dit	jaar	weer	
een	aantal	activiteiten	o.a.	een	bezoek	aan	
de	groepen	7	van	de	Loonse	basisscholen.	
(DK	20/3)

Voetbal
Het	 eerste	 elftal	 van	 Uno	 Animo	 verloor	
op	17	maart	 van	JEKA	uit	Breda	met	2-0.	
Coach	Kees	van	Loon	was	ontevreden	over	
zijn	elftal,	dat	hij	volgens	het	krantenbe-
richt	kwalificeerde	als	een	“stelletje	zout-
zakken”.	 Dennis	 Douadi	 kreeg	 een	 rode	
kaart.	(BD	18/3)

In	een	aparte	Voetbalkrant	vertelt	Jörgen	
Kroot,	 een	 van	 de	 vrijwilligers	 van	 Uno	
Animo,	hoe	het	er	op	zaterdagochtend	op	
het	sportpark	aan	toe	gaat	met	al	die	jon-
ge	voetballertjes	en	scheidsrechters	in	de	
dop.	(Voetbaljournaal	21/3)

Niet pluis
Op	 de	 Heideweg	 brandde	 op	 vrijdag	 15	

maart	een	auto	uit.	De	chauffeur	had	net	
getankt	 en	 de	 auto	 vatte	 vlam.	 Gelukkig	
kon	hij	op	tijd	uit	de	auto	komen.	(BD	16/3)
Tegen	de	overvaller,	 die	 in	 2015	de	 toen-
malige	 EmTé-supermarkt	 overviel,	 is	 op	
16	maart	zes	jaar	cel	geëist.	De	advocaat	
van	de	verdachte	uit	Almelo	zag	nogal	wat	
lacunes	in	de	bewijsvoering	van	het	Open-
baar	Ministerie.(BD	167/3).

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:
•	de	 landelijke	 sterrenkijkdagen	 2019.	
Deze	werden	ook	in	Loon	weer	georgani-
seerd	 door	 de	 astronomische	 vereniging	
Wega	 en	 sterrenwacht	 Orion.	 Berry	 Ha-
mers	vertelde	over	de	belangstelling	die	
er	op	beide	avonden	was.	(DK	20/3)

Verwacht
•	Een	 nieuw	 kleinschalig	 festival	 bij	 het	
Blauwe	 Meer	 komt	 er	 op	 9	 juni	 a.s.	 Er	
kunnen	 700	mensen	 terecht.	 Het	wordt	
georganiseerd	door	Draaimolen	Festivals		
en	Holy	Pink	en	het	gaat	heten:	 ‛Draai-
molen	x	Nous’klaer	Island’.	Op	twee	po-
dia	treden	op:		Amandra	x	Mattheis	live,	
Fenna	Fiction,	Konduku,	Oberman,	Ocea-
nic	b2b	Sandrien	house	set,	Tammo	Hes-
selink,	Upsammy	en	Valentino	Mora.	(BD	
13/3)

Dit	was	de	bescheiden	oogst	van	twee	we-
ken	kranten	lezen.	Er	is	iets	voor	te	zeggen,	
dat	het	rustig	is	in	Loon.	Of	is	het	te	rustig?	
Hoe	dan	ook,	we	gaan	gewoon	verder…	□
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Vrijwilliger gevraagd voor 
thuiswerk
Heemkundekring	 ‛Loon	 op’t	 Sandt’	 heeft	
een	 werkgroep	 Archief	 en	 Documentatie,	
die	het	‛papieren’	archief	van	de	kring	be-
heert.	Deze	werkgroep	is	momenteel	bezig	
met	het	digitaliseren	van	dit	archief,	zodat	
het	via	de	website	van	de	kring	op	de	duur	
ter	inzage	komt	van	iedereen,	die	informa-
tie	zoekt	over	de	geschiedenis	van	de	kerk-
dorpen	Loon	op	Zand	of	De	Moer.

Al	een	aantal	jaren	zijn	wij	bezig	om	kran-
tenknipsels	 te	 scannen.	 Tussen	 2014	 en	
2016	zijn	zo’n	7000	knipsels	al	gescand	in	
pdf-format.	Deze	 voldoen	echter	 kwalita-
tief	 niet	 geheel	 aan	 de	 voorwaarden,	 die	
wij	 tegenwoordig	 stellen	 aan	 een	 goede	
presentatie	 op	 het	 internet.	 Dat	 kwam	

doordat	 de	 toen-
malige	 apparatuur	
niet	 de	 mogelijk-
heden	 had,	 die	
later	 beschikbaar	
kwamen.

Deze	 7000	 scans	
van	 krantenknip-
sels	 moeten	 daar-
om	 nagekeken	

worden,	 zo	 nodig	 rechtgezet	 worden	 en	
bijgesneden,	zodat	ze	fraai	op	het	scherm	
verschijnen,	als	iemand	ze	oproept.

Voor	deze	‛controle’	of	‛correctie’	zoeken	
wij	een	vrijwilliger,	die	thuis	beschikt	over	
een	p.c.	met	de	software	‛Adobe	Acrobat	
9	 Pro’	 of	 soortgelijke	 software,	 waarmee	
pdf-bestanden	 verbeterd	 kunnen	 worden.	
De	werkzaamheden	 kunnen	 thuis	 verricht	
worden	in	een	tempo	en	frequentie	die	de	
vrijwilliger	zelf	bepaalt.
Er	is	geen	einddatum	gepland,	maar	het	is	
duidelijk,	 dat	 de	 heemkundekring	 blij	 is,	
als	dit	karwei	geen	jaren	gaat	duren.	Als	er	

twee	 vrijwilligers	 zich	 zouden	 aandienen,	
is	het	werk	uiteraard	eerder	klaar.

Als	u	voor	dit	werk	tijd	en	interesse	heeft	
en	over	de	vereiste	software	beschikt,	dan	
vinden	wij	het	fijn	als	u	zich	meldt	bij	het	
secretariaat	van	de	heemkundekring	‛Loon	
op	 ’t	 Sandt’:	 secretaris@heemkunde-
kringloonoptsandt.nl.

Als	u	meer	informatie	wilt,	kunt	u	contact	
opnemen	met	ondergetekende.

Jan van Hoof
werkgroep Archief en Documentatie
E-mail: hoofjan41@home.nl
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Bijzondere actie voor   
de Hersenstichting
Een	bijzondere	actie	in	Loon	op	Zand	t.b.v.	
de	Hersenstichting	dit	jaar	was	de	bijdrage	
van	Slagerij	William	Martens.	Hij	had	een	
plaatsje	voor	ons	ingeruimd	waar	we	kon-
den	collecteren,	voor	zijn	bijzonder	mooie	
slagerij.

Dit	werd	op	 alle	 dagen	 tijdens	 de	 collec-
teweek	 gedaan	 door	 onze	 collectevrijwil-
liger	Anita	Muijs	die	ook	beschikte	over	een	
pinbus.

Opbrengst was een succes!
Daarnaast	 had	William	 ook	 een	 prachtige	
sponsoractie	 in	 de	 vorm	 van	 een	 aanbie-
ding	waarbij	 een	 substantieel	 bedrag	 per	
verkocht	product	aan	de	collecteopbrengst	
ten	goede	kwam.	U	snapt	het:	hier	werden	
wij	als	Hersenstichting	heel	blij	van	en	ook	
de	opbrengst	was	een	succes	te	noemen!	□

 ° Slager William Martens met rechts naast zich 
collectante Anita Muijs. (Eigen foto)
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CHINEES SPECIALITEITENRESTAURANT

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

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

Thuisbezorgen vanaf          
20 tot 100 personen
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Website Rond de Toren  
vernieuwd

Onder	 leiding	 van	 onze	 eigen	 webmaster	
Ger	 Bruinsma	 heeft	 de	 website	 van	 Rond	
de	Toren	(www.ronddetoren.nl)	 in	de	af-
gelopen	 weken	 een	 grondige	 verandering	
ondergaan.	Dat	moest	ook	wel,	want	in	de	
jaren	dat	de	website	van	Rond	de	Toren	‘in	
de	lucht	is’,	werd	deze	wel	onderhouden,	
maar	niet	van	tijd	tot	tijd	voorzien	van	een	
andere	opzet	(lay-out)	die	toch	nodig	is	om	
de	volgers	van	onze	website	zo	af	en	 toe	
iets	nieuws	te	bieden.

De	 website	 van	 Rond	 de	 toren	 wordt,	 zo	
hebben	 we	 mogen	 ervaren,	 steeds	 vaker	
geraadpleegd	om	meer	te	weten	te	komen	
over	wat	wij	u	als	Rond	de	Toren	kunnen	én	
willen	bieden.	Zo	kunt	u	fotoalbums	inzien	
van	evenementen	waarvan	onze	fotografen	
foto’s	hebben	gemaakt	en	deze	voor	eigen	
gebruik	 downloaden,	 kunt	 u	 voorgaande	
edities	nog	eens	doornemen	en	maken	wij	
een	 vermelding	 van	 de	 	 belangrijkste	 ar-
tikelen	die	in	de	nieuwste	papieren	versie	
van	Rond	de	Toren	zijn	opgenomen.

Maar	u	kunt	hier	ook	gegevens	inzien	over	
de	opzet	en	organisatie	van	Rond	de	Toren,	
zoals	de	samenstelling	van	het	bestuur	en	
de	 redactie,	 gegevens	 over	 uitgavedata	
van	de	komende	edities	en	alle	informatie	
over	het	plaatsen	van	een	advertentie	met	
zelfs	de	formaten	erbij.	Natuurlijk	hebben	
wij	 als	 organisatie	 transparantie	 hoog	 in	
ons	vaandel	staan.	Daarom	treft	u	ook	de		

financiële	verantwoording	van	de	‛Stichting	
Rond	de	Toren’	op	onze	website	en	de	no-
dige	verantwoording:	ook	die	uit	voorgaan-
de	 jaren.	 Uiteraard	 kunt	 u	 ook	 via	 onze	
website	 contact	met	 ons	 opnemen	en	 uw	
bijdrage(n)	doorsturen.

Dankzij	 de	 geweldige	 medewerking	 van	
onze	 plaatselijke	 ‛Heemkundekring	 Loon	
op	’t	Sandt’	kunt	u	binnen	niet	al	te	lange	
tijd	alle	edities	van	Rond	de	Toren	via	onze	
website	 bekijken.	 Omdat	 Rond	 de	 Toren	
heel	wat	jaren	handmatig,	lees:	met	heel	
veel	‘hand-,	type-	en	plakwerk’,	werd	ge-
maakt,	moesten	deze	oude	edities	 vooraf	
pagina	voor	pagina	(!)	worden	gescand	om	
deze	digitaal	te	krijgen	om	deze	op	te	kun-
nen	nemen	in	het	digitale	archief	dat	u	via	
onze	website	kunt	opzoeken.
Een	monnikenwerk	dat	veel	tijd	en	geduld	
vergt.	Maar	daardoor	zal	het	niet	lang	meer	
duren	 voordat	 u	 alle	 edities	 digitaal	 kunt	
inzien	die	 in	de	afgelopen	 jaren	zijn	 ver-
schenen;	daar	zijn	we	dan	ook	best	trots	op	
en	ook	blij	dat	dit	mogelijk	is	gemaakt	door	
enkele	‘noeste	werkers’.

Nu	we	met	Ger	een	eigen	webmaster	heb-
ben,	kunnen	we	snel	op	veranderingen	in-
springen	en	deze	eventueel	toepassen.	Een	
voorbeeld	 daarvan	 is	 om	 het	 inzien	 van	
onze	website	op	mobiele	telefoons	zo	opti-
maal	mogelijk	te	maken.	U	merkt	het:	ook	
op	het	wereld-wijde-web	is	Rond	de	Toren	
duidelijk	aanwezig.	Surf	er	zelf	maar	eens	
naartoe	via	www.ronddetoren.nl	en	zie	en	
ervaar	wat	 de	website	 van	 ‘de	Toren’	 al-
lemaal	inhoudt.	□
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Open dag bij het gilde   
St. Hubertus

Zet	de	‘Open	dag’	van	het	gilde	St.	Huber-
tus	op	eerste	paasdag	21	april	a.s.	nu	al	in	
uw	agenda!	 Iedereen	 is	die	dag	van	harte	
welkom	bij	dit	jaarlijks	gebeuren.

Doe mee en win
Tijdens	deze	open	dag	kan	iedereen	weer	
genieten	van	alle	zaken	waarmee	het	Sint	
Hubertusgilde	 zich	 zoal	 bezighoudt.	 Zo	
kunt	u	komen	schieten	met	geweer	of	kruis-
boog,	met	als	inzet	‘Burger-kampioen’.	Bij	
deze	twee	onderdelen,	is	een	wisselbeker	

te	winnen.

Voorts	 kunt	 u	
het	 spel	 ‘steen-
werpen’	 beoe-
fenen	 en	 ‘geluk-
schieten’	 met	 de	
luchtbuks.	 Met	
deze	 onderdelen	
kunnen	 mooie	
prijzen	gewonnen	

worden,	net	als	met	het	enveloppenspel	en	
het	 raden	 van	 de	 prijs	 van	 een	 goed	 ge-
vulde	boodschappenmand.

Voor iedereen!
Aan	 de	 kinderen	 is	 ook	 gedacht:	 zij	 kun-
nen	zich	 vermaken	met	diverse	 spelletjes	
of	op	de	trampoline.	Natuurlijk	zorgen	we	
die	dag	ook	goed	voor	de	inwendige	mens,	
o.a.	de	traditionele	gratis	eieren	met	spek.
Groot	 en	 klein,	 jong	 én	 oud	 zijn	 eerste	
paasdag	welkom	bij	het	St.	Hubertusgilde	
aan	de	Klokkenlaan	21	in	Loon	op	Zand.

Interesse om u zich aan te sluiten?
De	leden	van	het	St.	Hubertusgilde	komen	
elke	zondagochtend	vanaf	10.00	uur	bij	el-
kaar	 om	met	 het	 geweer	 te	 schieten.	Op	
woensdagavond	wordt	er	met	de	kruisboog	
geschoten.	Wilt	u	zich	aansluiten	bij	dit	al-
oude	 Loonse	 gilde,	 dan	 bent	 u	 van	 harte	
welkom!

Maar	op	eerste	paasdag	21	april	a.s.	gaat	
onze	 aandacht	 uit	 naar	 de	 gasten	 bij	 ge-
legenheid	 van	onze	open	dag	vanaf	14.00	
uur	met	voor	iedereen	een	smakelijke	ver-
rassing!

Dus:	 tot	 ziens	op	het	Hubertushof	aan	de	
Klokkenlaan!	□

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.



40

De demarrage van Silke Smulders
Vanuit een groep van twaalf wielrensters 
wegrijden en dan na een solo van tien ki-
lometer als eerste over de streep gaan, 
dat leverde haar de mooiste overwinning 
tot nu toe op.
“Dit	was	een	oeps-moment!	Je	verliest	va-
ker	 dan	 dat	 je	wint	 en	 daarom	 is	 het	 zo	
speciaal”	 vertelt	 de	 bijna	 18-jarige	 Silke	
Smulders	mij	als	 ik	bij	haar	 thuis	ben	om	
haar	te	interviewen.

Geen moeilijke keuze
Dat	ik	bij	een	sportieve	familie	te	gast	ben	
is	 mij	 al	 snel	 duidelijk,	 want	 bij	 binnen-
komst	zie	ik	al	twee	racefiets-wielen	in	de	
hal	tegen	de	muur	staan.	In	de	woonkamer	
staat	de	tv	op	voetbal	en	 in	de	woonkeu-
ken	pronkt	een	wielrenfiets.	“In	de	winter	
werd	 er	 regelmatig	 geschaatst	 en	 als	 de	
temperaturen	 omhoog	 gingen	 sprong	 de	
hele	familie	op	de	fiets.	Toen	bleek	dat	ik	

het	 fietsen	 toch	wel	 leuker	 vond	 en	 over	
het	juiste	talent	beschikte,	was	voor	mij	de	
keuze	niet	moeilijk.	Ik	ben	graag	buiten	en	
fysiek	bezig,”	vertelt	Silke.

Stap vooruit
Zo	werd	ze	lid	van	de	Tilburgse	Wielerclub	
Pijnenburg,	 om	 onder	 begeleiding	 haar	
wielerkwaliteiten	 verder	 te	 ontwikkelen.	
Vele	 uren	 op	het	 smalle	 zadel,	 zowel	 tij-
dens	training	en	de	deelnames	aan	de	di-
verse	 criteriums,	 omlopen,	 meerdaagse	
wedstrijden	en	kampioenschappen,	werpen	
hun	vruchten	af.	En	ze	doet	het	niet	geheel	
onverdienstelijk	als	je	kijkt	naar	haar	pres-
tatielijst	van	de	afgelopen	seizoenen.
In	oktober	2017	stapt	ze	over	naar	Wieler-
vereniging	Schijndel.	Wel	45	kilometer	ver-
derop,	maar	voor	Silke	betekent	het	weer	
een	stap	vooruit	in	haar	wielercarrière	en	
met	de	ondersteuning	van	haar	ouders	op	
alle	vlakken	gaat	ze	er	helemaal	voor.	Haar	
ontwikkeling,	 inzet,	 kwaliteiten	en	 talent	
wordt	 ook	 opgemerkt	 door	 Loes	 Gunne-
wijk;	sinds	1	januari	2019	bondscoach	van	
de	gehele	vrouwenselectie.

Heel speciaal
In	de	periode	hiervoor	was	Loes	al	bonds-
coach	van	de	junior-vrouwen	en	zij	voegde	
dan	ook	Silke	 toe	aan	de	Nederlandse	 ju-
niorenselectie	om	deel	 te	nemen	aan	het	
EK	wielrennen	 in	Tsjechië	 en	 het	wereld-
kampioenschap	 in	 Oostenrijk	 vorig	 jaar.	
Silke:	“Heel	speciaal	om	dit	mee	te	mogen	
maken,	 deel	 uit	 te	maken	 van	 de	Oranje	
selectie	 waartoe	 ook	 mijn	 voorbeelden	
behoren,	 zoals	 Annemiek	 van	 Vleuten	 en	
Anna	van	der	Breggen.”	Haar	ultieme	doel	
is	om	van	het	fietsen	haar	werk	te	maken	
en	op	die	manier	de	wereld	rond	te	gaan.	
Dit	vergt	een	gedegen	en	strakke	planning,	
want	naast	alle	uren	op	de	racefiets	dient	
er	ook	nog	gestudeerd	te	worden.

 °Silke Smulders won op 2 juni 2018 de Jumbo- 
 ronde van Papendrecht. (Eigen foto)
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Dit	 jaar	 hoopt	 zij	 af	 te	 studeren	 aan	 het	
Theresialyceum	als	VWO-studente	om	daar-
na	haar	studie	te	vervolgen	aan	de	Techni-
sche	Universiteit	Eindhoven.	Ze	vindt	haar	
studie	minstens	net	zo	belangrijk	en	Silke	
wil	kijken	hoever	ze	kan	komen:	zowel	op	
het	maatschappelijk,	als	op	het	 sportieve	
vlak.	In	de	korte	tijd	dat	ik	met	Silke	praat	
is	mij	al	snel	duidelijk	dat	zij	een	doorzet-
ter	is	die	een	doel	voor	ogen	heeft	en	alles	
eruit	wil	halen	wat	erin	zit.	Ze	weet	wat	
haar	 sterke	 punten	 zijn	 en	 concentreert	
zich	daarop.

Het	 is	 tegen	tienen	als	 ik	naar	huis	ga	en	
voor	Silke	tijd	om	haar	rust	te	pakken.	Vol-
gens	Joop	Zoetemelk	is	dit	het	allerbelang-
rijkste	als	wielrenner,	want	een	uitspraak	
van	hem	 is:	“de	Tour	de	France	win	 je	 in	
bed”.	Goed	slapen	is	de	beste	manier	om	
te	herstellen.

Op de valreep
Net	 op	 tijd	 voor	 de	 inleverdatum	 van	 dit	

artikel	 krijg	 ik	 via	Whatsapp	 nog	 een	 be-
richtje	 van	 Silke	 over	 haar	 deelname	aan	
de	Trofeo	Alfredo	Binda	in	Italië	op	zater-
dag	23	maart.	Met	een	groepje	van	10	wa-
ren	 ze	weg	 in	 een	nerveuze	wedstrijd	 op	
slechte	wegen.
Ze	schrijft:	“Een	Amerikaanse	sprong	weg	
en	 ik	heb	er	alles	aan	gedaan	om	mee	te	
gaan,	maar	zij	was	te	sterk.	Op	de	laatste	
klim	schoot	de	kramp	in	mijn	benen	en	ik	
kon	geen	kracht	meer	vinden	en	zakte	ver	
terug.	De	Amerikaanse	won	de	wedstrijd	en	
ik	finishte	uiteindelijk	als	36e	van	de	150.	
Dat	was	echt	balen!”	Maar	Silke	weet	heel	
goed	dat	ook	dit	bij	topsport	hoort.

Namens	 de	 redactie	 van	 Rond	 de	 Toren	
wensen	wij	deze	sportieve	doorzetter	veel	
wielrenplezier	 en	 succes	 in	 de	 jaren	 die	
nog	komen	gaan!

Redactie: Kitty van Merode

 °Sportieve doorzetter Silke Smulders.   
 (Eigen foto)

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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Prijzentrekking 750-wimpelwedstrijd
De	speciale	‛750	jaar	wimpels’	geven	niet	
alleen	kleur	aan	onze	gemeente,	je	kunt	er	
ook	mooie	prijzen	mee	winnen.	Tien	keer	
de	drie	fraaie	maandprijzen	en	in	decem-
ber	de	hoofdprijs.	Een	vliegreis	naar	Cura-
çao	met	verblijf	 voor	 twee	personen.	Let	
op:	het	is	een	retourvlucht.

Eind	 februari	 zijn	 de	 eerste	 maandprij-
zen	 getrokken	 door	 notaris	 Van	 Grinsven.	
Enkele	 dagen	 eerder	 zijn	 door	 de	 speci-
ale	 750-fotograaf	 veertig	 foto’s	 van	 vlag-
genmasten	en	huizen	gemaakt	waaraan	de	
750-wimpel	 wapperde	 of	 is	 opgehangen.	
Uiteraard	 zichtbaar	 vanaf	 de	 openbare	
weg.	 Naar	 rato	 van	 de	 omvang	 van	 onze	
dorpen	 dus	 in	 Loon	 op	 Zand,	 De	Moer	 en	
Kaatsheuvel.	 De	 prijsuitreiking	 vond	 don-
derdagmiddag	28	februari	plaats.	Het	prij-
zenpakket	van	de	maandtrekkingen	wordt	
verzorgd	door	de	stichting	in	samenwerking	

met	ondernemers	uit	onze	dorpen.	Voor	de	
februaritrekking	zijn	dat	Frans	Smits	(Elec-
tro	World)	uit	Loon	op	Zand,	Proeff	uit	de	
Peperstraat	in	Kaatsheuvel	en	Bakkerij	Pe-
ter	Smolders	uit	Loon	op	Zand.

Na	ontvangst	van	de	uitslag	van	de	trekking	
door	 de	 notaris	 kon	 stichtingsvoorzitter	
Bert	 Branderhorst	 de	 prijswinnaars	 uitno-
digen	 in	 de	 zaak	 van	 Frans	 Smits	 in	 Loon	
op	Zand.	Aan	het	eind	van	de	middag	kon	
hij	daar	de	prijswinnaars	van	de	februari-
trekking	feliciteren	en	samen	met	Frans	de	
prijzen	uitreiken.
De	 hoofdprijs	 van	 februari	 ging	 naar	 de	
familie	Van	der	Schoot	en	de	tweede	prijs	
naar	 de	 familie	 Van	 der	 Hert,	 beiden	 uit	
Loon	op	Zand.	De	derde	prijs	is	voor	de	fa-
milie	 Didden-Brands	 uit	 Kaatsheuvel,	 die	
niet	 bij	 de	 uitreiking	 aanwezig	 kon	 zijn.	
Het	prijzenpakket	bestond	uit	een	DAB+	ra-
dio	(DAB+	is	digitale	radio	ontvangst),	een	
Proeff	pakket	en	de	speciale	750	taart.	De	 °De prijswinnaars van februari. 
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foto’s	van	deze	gezellige	bijeenkomst	wer-
den	gemaakt	door	Frits	Toorians	 (FoToori-
ans)	uit	Loon	op	Zand.

Eind	maart	vond	de	prijsuitreiking	van	de	
maarttrekking	plaats	en	dit	keer	in	Kaats-

heuvel	bij	Expert	Van	der	Velden.	Bij	het	
inleveren	 van	 de	 kopij	 voor	 deze	 uitgave	
van	 Rond	 de	 Toren	 zijn	 de	 winnaars	 nog	
niet	bekend.	U	leest	daar	dan	elders	over.

Doe	ook	mee!	Tweede	helft	van	april	gaat	
de	speciale	‛750	fotograaf’	weer	op	pad	en	
maakt	 een	 nieuwe	 reeks	 foto’s	 van	 wim-
pels.	 Dan	 zijn	 er	weer	 drie	maandprijzen	
te	verdelen.	
Zorg	dat	uw	wimpel	goed	zichtbaar	van	de	
openbare	 weg	 hangt	 aan	 vlaggenmast	 of	
huis.	Doe	mee.	Kleur	onze	gemeente	‛750	
jaar’	–	kleur	Loon	op	Zand	‛750	jaar’	-	en	
maak	kans	op	de	mooie	maandprijzen.	Alle	
foto’s	die	we	gedurende	de	tien	maanden	
maken,	 doen	 mee	 voor	 de	 hoofdprijs	 in	
december.	 Ook	 alle	 maandwinnaars	 doen	
daaraan	mee.

Stichting 750 jaar   
heerlijkheid/gemeente Loon op Zand.

 °De heer van der Schoot ontvangt zijn   
 gewonnen DAB+-radio.

T
Nijmegen
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“Altijd in de buurt!”

CDA bedankt de kiezers

Het	 CDA	 kreeg	 een	 ruim	 vertrouwen	 van	
de	kiezers	uit	de	gemeente	Loon	op	Zand.	
Een	winst	van	10%	voor	de	waterschappen	
en	lichte	daling	voor	de	Provinciale	Staten.	
Wij	zijn	de	kiezers	dan	ook	zeer	erkentelijk	
voor	hun	stem	en	het	vertrouwen	dat	ge-
steld	wordt	in	het	CDA	en	zijn	kandidaten.

Canvassen
Het	goede	 resultaat	 van	het	CDA	 is	mede	
te	danken	aan	de	bekendheid	die	wij	 ga-
ven	aan	de	verkiezingen.	Via	de	regionale	
bladen,	de	sociale	media,	de	campagne	op	
straat	en	persoonlijke	contacten	met	onze	
kiezers.	 Daardoor	 hebben	 wij	 tijdens	 de	
campagneperiode	 veel	 steun	 mogen	 ont-
vangen.	Wij	zijn	dan	ook	verheugd	dat	deze	
herkenbaarheid	 is	 beloond	met	 een	 stem	
op	het	CDA.	Dat	 is	voor	ons	een	opsteker	
om	in	de	gemeente	Loon	op	Zand	met	veel	
enthousiasme	verder	 te	 gaan	om	aan	een	
veilige,	 sociale	 en	 duurzame	 samenleving	
te	werken.

Voorkeurstemmen
Door	 de	 hogere	 opkomst	 zijn	 ook	 meer	
voorkeurstemmen	nodig.	Hoewel	Gert-Jan	
van	den	Dries	de	meeste	voorkeurstemmen	
kreeg,	 was	 het	 te	 weinig	 om	 gekozen	 te	
worden	in	het	waterschap.	Voor	de	Provin-
ciale	 Staten	 is	 Marcel	 Deryckere	 opnieuw	
gekozen.	Hij	kreeg	twee	maal	zoveel	stem-
men	als	vier	jaar	geleden.

Andere tijden in de provincie
In	onze	provincie	kleurt	het	politieke	land-
schap	zich	door	een	sterke	vertegenwoordi-
ging	van	het	CDA	in	Oost	Brabant,	de	VVD	in	
Midden-Brabant	en	Forum	voor	Democratie	
in	 het	meest	westelijk	 deel	 van	 Brabant.	
Deze	 partijen	waren	 ook	 in	 de	 gemeente	
Loon	 op	 Zand	 de	 grootste	 partijen.	 Ook	
Groen	 Links	 kreeg	 meer	 stemmen.	 Onze	
felicitaties	gaan	dan	ook	uit	naar	deze	par-
tijen.

Meer informatie?
Wat	 kan	 het	 CDA	 voor	 u	 betekenen?	 Kijk	
op	 www.cdaloonopzand.nl	 of	 Facebook.	
Op	 23	 mei	 zijn	 de	 verkiezingen	 voor	 het	
Europees	 Parlement.	 Wij	 nodigen	 wij	 u	
graag	 uit	 voor	 een	 werkbezoek	 op	 8	 mei	
van	scheidend	parlementariër	Lambert	van	
Nistelrooij	 en	 Brabantse	 kandidaat	 Tom	
Berendsen.	Mail	ons	via:	info@cdaloonop-
zand.nl.	Ook	voor	uw	vragen.

Gert-Jan van den Dries,
voorzitter CDA Loon op Zand
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Collecteweek Hartstinchting
Van	8	 t/m13	april	 vindt	de	 jaarlijkse	 col-
lecteweek	van	de	Hartstichting	plaats,	de	
hartweek.	Om	deze	 52ste	 collecte	 tot	 een	
succes	te	maken	komt	de	collectant	bij	u	
aan	de	deur.	In	2019	is	het	hebben	van	con-
tant	 geld	 steeds	minder	 en	minder	 gang-
baar.	 Vele	 betalingen	 geschieden	 tegen-
woordig	digitaal.

QR-code
Op	de	collectebus	staat	een	QR-code.	Door	
het	scannen	van	deze	code	middels	uw	mo-
bieltje	kunt	u	uw	gift	aan	de	Hartstichting	
overmaken.

Hoe ziet die strijd tegen   
hart- en vaatziekten eruit?
We	 gaan	 door	 op	 het	 gebied	 van	 onder-
zoek,	 voorlichting,	 patiëntenzorg	 en	 be-
langenbehartiging.	 De	 Hartstichting	 heeft	
al	veel	bereikt,	maar	we	zijn	er	nog	 lang	
niet.	Daarom	wil	de	Hartstichting	elke	dag	
werken	aan	oplossingen	waarmee	we	Hart-	
en	vaatziekten	kunnen	verslaan.

Er zijn nu 1 miljoen hart- en   
vaatpatiënten in ons land
Dagelijks	 overlijden	 er	 100	 mensen	 aan	
deze	 ziekten	 en	 komen	 er	 1000	 mensen	
met	deze	ziekten	in	het	ziekenhuis	terecht.	
De	preventie,	behandeling	en	genezing	van	
de	ziekte	is	de	belangrijkste	missie	van	de	
Hartstichting.	

Wij	 strijden	 tegen	 hart-	 en	 vaatziekten,	
een	van	de	belangrijkste	doodsoorzaken	in	
ons	land,	door	financiering	van	onderzoek,	
voorlichting	over	een	gezonde	 leefstijl	en	
het	realiseren	van	innovaties	in	de	zorg.
Laat	de	collectant	bij	u	aan	de	deur	niet	in	
de	kou	staan.

Bij	voorbaat	dank	voor	uw	gift.

Ben Schleiffert en Judith Ouwekerk
Coördinatoren Loon op Zand

Inboedel sale

Datum:		20 april aanstaande.
Wegens	verhuizing	naar	kleinere	woning.
Locatie:	Hoge	Steenweg	68
Tijd:	 11.00	tot	15.00	uur.

U	bent	van	harte	welkom!!!
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Kerkberichten van   
6 tot en met 19 april

Zondag 7 april 9.30 uur:	5e	zondag	van	de	
40-dagentijd,	 dameskoor,	 celebrant	 pas-
toor	Luijckx.	Annie	Verschuren–Pijnenburg,	
Jeanne	Janssen,	Sjef	van	Loon	b.g.v.	ver-
jaardag,	Anny	van	Esch–Timmermans,	Mari-
nus	Pijnenburg	b.g.v.	verjaardag.

11.30 uur:	 Doop	Gijs	Puts.

Dinsdag 9 april 10.15 uur:	Kapel	Venloe-
ne,	celebrant	pastoor	Luijckx.	(geen	misin-
tenties	ontvangen)

Zaterdag 13 april 19.00 uur:	Palmpasen,	
Gezinsviering,	kinderkoor	St.	Janneke,	ce-
lebrant	pastoor	Luijckx,	diaken	Alexis	Sze-
jnoga.	(Geen	misintenties	ontvangen)

Zondag 14 april 9.30 uur:	Palmpasen,	he-
renkoor,	 celebrant	 pastor	 Groos.	 Ter	 na-
gedachtenis	 aan	Theo	 Reulen,	 Kees	Wolfs	
b.g.v	 verjaardag,	 jaargetijde	Betsie	 Kem-
meren–Taks,	jaargetijde	Kees	Vermeulen.

Dinsdag 16 april 10.15 uur:	Kapel	Venloe-
ne,	celebrant	pastoor	Luijckx.	Kees.	Wolfs	
b.g.v.	verjaardag.

Witte Donderdag 18 april 19.00 uur:	
Laatste	Avondmaal	van	de	Heer,	herenkoor,	
celebrant	 pastoor	 Luijckx,	 Wij	 gedenken	
tevens	de	 instelling	van	de	heilige	eucha-
ristie.	Aansluitend	waken	bij	het	Heilig	Sa-
crament	in	de	dagkapel	tot	21.00	uur.

Vanaf	het	Gloria	in	de	eucharistieviering	op	
Witte	Donderdag	worden	er	tot	het	Gloria	
in	de	paaswake	geen	klokken	geluid.

Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur:	Kruis-
weg	 bidden	 met	 kinderen	 o.l.v.	 pastoor	
Luijckx,	samenzang.

Vooraankondiging vieringen Pasen
Zaterdag 20 april 21.00 uur:	 Paaswake,	
dameskoor,	celebrant	pastor	Groos.

Zondag 21 april 9.30 uur:	Hoogfeest	 Pa-
sen,	herenkoor,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Maandag 22 april 9.30 uur:	 2e	 paasdag,	
dameskoor,	 kinderkerk,	 dameskoor,	 cele-
brant	pastor	Groos,	diaken	Alexis	Szejnoga.	
Na	de	eucharistieviering	paaseieren	zoeken	
in	de	pastorietuin	voor	de	kinderen.

In	alle	kerken	van	de	parochie	liggen	flyers	
om	mee	naar	huis	te	nemen	met	hierop	een	
overzicht	van	alle	vieringen	in	de	parochie	
in	de	Goede	Week	en	Pasen.

Gezinsviering - 13 april om 19.00 uur
Kerk:	St.	Jans	Onthoofding	te	Loon	op	Zand.
Het	thema	voor	de	viering	is:	Palmzondag, 
Een Koning op een ezeltje.	In	deze	viering	
staan	we	 stil	 bij	 het	 begin	 van	 de	Goede	
Week.	De	kinderen	mogen	een	zelfgemaak-
te	palmpasenstok	mee	naar	de	kerk	nemen.	
Ze	zijn	versierd	met	groene	takken,	klein	
fruit	en	paaseitjes,	een	hoopvol	teken	van	
leven	op	deze	aarde.	In	de	manden	die	in	
de	kerk	staan	liggen	nog	meer	takjes.	Wij	
vragen	de	pastoor	om	deze	takjes	te	zege-
nen.	Samen	bidden	en	vieren	we	voor	een	
goede	voorbereidingstijd	op	het	paasfeest.	
Na	de	viering	brengen	we	gezamenlijk	de	
Palmpasenstokken	naar	Woon-	en	Zorgcen-
trum	Venloene.	Wil	je	graag	meehelpen	in	
de	kerk?	Dat	kan	door	tijdens	deze	viering	
te	lezen	of	een	doe	taak	te	verzorgen.
Stuur	voor	8	april	a.s.	een	mailtje	met	je	
naam	en	taak	erop	naar:
annie.van.kuijk@ziggo.nl.

Wij	 zorgen	 dat	 jij	 op	 tijd	 je	 boekje	met	
taken	thuis	krijgt.	We	maken	er	met	jouw	
hulp	een	fijne	viering	van.
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Vastenactie 2019: In teken van water

Even	 je	 handen	 wassen,	 een	 glas	 water	
pakken,	de	wc	doortrekken	of	theezetten:	
we	staan	er	in	Nederland	nauwelijks	bij	stil	
wat	een	luxe	het	is	dat	we	kranen	in	huis	
hebben	waar	altijd	schoon	water	uit	komt.	
In	grote	delen	van	de	wereld	is	water	ver	
weg	en	vaak	ook	onveilig.	Dat	veroorzaakt	
talloze	problemen:	op	het	gebied	van	ge-
zondheid,	opleiding	en	scholing,	economi-
sche	ontwikkeling	en	de	verhouding	tussen	
mannen	 en	 vrouwen.	 Vooral	 vrouwen	 en	
kinderen	 ondervinden	 namelijk	 de	 gevol-
gen	van	het	gebrek	aan	schoon,	toeganke-
lijk	water.	Ze	lopen	vaak	dagelijks	urenlang	
naar	het	dichtstbijzijnde	moeras,	naar	de	
rivier	of	het	meer	om	water	te	halen.	Die	
tijd	 kunnen	 ze	 niet	 besteden	 aan	 andere	
dingen,	zoals	naar	school	gaan	of	geld	ver-
dienen.	 Vastenactie	 steunt	 diverse	 pro-
jecten	 die	 schoon	 water	 dichtbij	 mensen	
brengen.	 En	 daarmee	worden	 levens	 blij-
vend	veranderd!

Wat kunt u doen?
•	Een	 rechtstreekse	 donatie	 op	 rekening:	

NL21 INGB 0000005850.
•	Achter	 in	 de	 parochiekerken	 liggen	 en-
veloppen	 van	 de	 vastenactieorganisatie	
en	staat	er	een	speciale	bus	waarin	u	uw	
bijdragen	kunt	stoppen.

Alphabijeenkomsten
Ontmoeten,	 vragen	 en	 ontdekken	 –	 dat	
doe	je	op	Alpha.	Het	is	een	introductie	in	
het	christelijk	geloof	die	in	onze	parochie	
wordt	aangeboden.	De	bijeenkomsten	zijn	
op	 het	 Parochieel	 Centrum	 in	 Kaatsheu-
vel	 en	 de	 eerste	Alpha	 gaat	 op	 maandag	
29	april	 van	 start.	 In	 tien	 interactieve	en	
gezellige	bijeenkomsten	ontdek	je	wat	het	
christelijk	 geloof	 inhoudt.	 Elke	 avond	be-
gint	met	een	lekkere	maaltijd.	Hét	moment	
om	elkaar	op	een	ontspannen	manier	goed	
te	 leren	kennen.	Na	de	maaltijd	 luisteren	
de	Alpha-deelnemers	naar	een	kort,	inspi-

rerend	verhaal.	Elke	bijeenkomst	staat	een	
ander	onderwerp	centraal	waarover	wordt	
doorgepraat	in	kleine	gespreksgroepen.
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	wordt	 gegeven	 van	
18.00	tot	(uiterlijk)	21.00	uur	in	het	Paro-
chieel	 Centrum	 (Hoofdstraat	 34	 te	 Kaats-
heuvel)	 in	 tien	 opeenvolgende	 weken.	
Steeds	 op	 maandagen,	 met	 uitzondering	
van	de	eerste	week	van	elke	maand,	dan	
verschuift	deze	naar	de	dinsdag	(7	mei,	4	
juni	en	2	 juli).	 In	Nederland	hebben	ruim	
300.000	mensen	 een	Alpha	 gevolgd.	 Jong	
of	oud,	gelovig	of	niet-gelovig;	je	bent	van	
harte	welkom!
Onderzoek	de	zin	van	het	leven	in	een	laag-
drempelige,	leerzame	en	leuke	setting.
Er	 is	 ruimte	 voor	 al	 je	 vragen.	 Kijk	 voor	
meer	 informatie	 en	 verhalen	 van	 Alpha-
deelnemers	 op	 alphacursus.nl	 of	 neem	
contact	op	met	het	secretariaat	voor	aan-
melding	en	meer	informatie	over	de	Alpha	
in	Kaatsheuvel:
(secretariaat@parochiewillibrord.nl,	
0416-361215).	□
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Wat is het nut ervan?

Op	de	 foto	onder	 ziet	u	de	parkeerplaats	
voor	het	medisch	centrum,	gelegen	aan	de	
Kamperfoelielaan.
Zoals	te	zien	 is,	staan	daar	twee	paaltjes	
(amsterdammertjes)	waardoor	er	minimaal	
een	auto	minder	kan	staan	en	er	vaak	te-
genaan	 wordt	 gereden,	 zoals	 u	 ook	 weer	
kunt	zien	aan	de	schuine	stand	van	de	paal-
tjes.

Wat	kan	het	nut	van	deze	paaltjes	zijn	en	
waarom	worden	ze	niet	verwijderd?

Sjaak Vermeulen

Ludiek stemadvies...
In	 aanloop	 naar	 de	 verkiezingen	 voor	 de	
Provinciale	Staten	en	de	waterschappen	op	
woensdag	20	maart	jl.,	trof	men	dit	wel	erg	
ludiek	bedoeld	‛stemadvies’	in	ons	dorp.	□
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Bij Bakker Geerts nu ook   
delicatessen!

In	 juni	 2017	 opende	 bakkerij	 Leo	 Geerts	
zijn	 vierde	 winkel	 met	 brood	 en	 banket	
op	 het	 Oranjeplein	 in	 Loon	 op	 Zand.	 Het	
was	van	meet	af	aan	een	groot	succes,	de		
klantenkring	groeide	snel.
Bakkerij	 Geerts	 staat	 regionaal	 bekend	
als	een	bakker	die	gezondheid	hoog	in	het	
vaandel	heeft	staan.	Al	hun	brood	is	lacto-
sevrij	en	heeft	het	laagste	zoutgehalte	van	
Nederland.	 Daarnaast	 denken	 zij	 er	 ook	

aan	 dat	 mensen	 zichzelf	 en	 anderen	 wel	
eens	 lekker	 willen	 verwennen.	 Vorig	 jaar	
haalden	zij	dan	ook	goud	met	hun	worsten-
broodjes	en	progres	gebakjes.

Maar	bakkerij	Geerts	zou	zijn	naam	tekort	
doen,	als	ze	nog	niet	meer	willen	beteke-
nen	voor	de	gemeenschap.	Daarom	werd	er	
een	 enquête	 gehouden	 onder	 de	 klanten.	
Er	 was	 namelijk	 nog	 ruimte	 voor	 uitbrei-
ding	 in	de	winkel.	De	enquête	werd	mas-
saal	 ingevuld	en	daaruit	bleek	dat	er	een	
grote	behoefte	was	aan	delicatessen.	Meer	
dan	90%	van	de	mensen	hadden	dit	boven-
aan	hun	verlanglijstje	staan.

Vanaf dinsdag 2 april
Daarom	was	de	 keuze	 van	de	bakker	niet	
zo	moeilijk.	Op	maandag	 1	 april	 vindt	 de	
verbouwing	plaats	en	vanaf	dinsdag	2	april	
bent	 u	 van	 harte	welkom	om	hun	nieuwe	
producten	te	komen	proeven.	U	kunt	voort-
aan	bij	Bakker	Leo	Geerts	ook	terecht	voor	
Hollandse	 en	 buitenlandse	 kazen,	 diverse	
salades,	wijn	en	een	groot	assortiment	vers	
gebrande	nootjes.

Om de heropening te vieren hebben zij 
deze speciale aanbiedingen voor u:
•	Van	dinsdag	2	tot	en	met	dinsdag	9	april:	
alle	Hollandse	kazen	(jong,	belegen,	ex-
tra	belegen):	500	gram	voor	€	4,99.

•	Van	woensdag	10	tot	en	met	zaterdag	13	
april:	 roombrie	 van	 het	 huis:	 100	 gram	
voor	€	0,99.	Daarnaast	bij	diverse	salades	
het	derde	bakje	gratis!	□

 ° Eigenaar Tijs Evers van Bakker Leo Geerts aan 
het Oranjeplein is trots op de uitbreiding van 
het assortiment! (Eigen foto)

Aangeboden

Handige	50-plusser	heeft	tijd	voor	klei-
ne	 klusjes	 en	 karweitjes	 waar	 u	 zelf	
niet	aan	toekomt!

Bel	 gerust:	06 - 30 53 82 04	 of	mail	
naar: ronschoorl@gmail.com.
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Volkstuinvereniging  
"de Hooge Waai" Loon op Zand 

Heeft nog moestuinen vrij! 
Heb je interesse in tuinieren en houd je van 
verse groenten of bloemen. 

Meld je aan bij Jos van Leeuwen:  

 06- 17461576 

jos.annie@icloud.com 

 

https://dehoogewaai.webs.com/ 
 

 Voor de echte 
tuinliefhebbers 

 

Die verse 
groenten willen 

oogsten. 

 

Of lekker bloemen 
willen plukken.  

 

Ligging tuinen: 

Tussen  
v.Rijckevorselstr 

en  
Willibrordusstr. 

in Loon op Zand 

 
Meld je aan!   

Jos 

 

 

 

 
“DE HOOGE WAAI” 

    

 
contact: 

jos.annie@icloud.com 

Tel: 06-17461576 
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Ons moeder wilde    
een gewone begrafenis

Hoe	 vaak	 gebeurt	 het	 niet	 dat	 ik	 bij	 een	
familie	kom	en	dan	te	horen	krijg	dat	ze	ei-
genlijk	geen	speciale	wensen	hebben	voor	
de	uitvaart?	

Zo	 ook	 laatst	 weer.	
Ik	 zat	met	 de	 doch-
ter,	 zwager	 en	 zoon	
om	de	 tafel	 voor	de	
uitvaart	van	hun	ne-
gentigjarige	moeder.	
“Ons	 moeder	 wilde	
een	gewone	begrafe-
nis”,	 was	 bijna	 het	
eerste	wat	ze	zeiden	
tegen	 mij.	 “Geen	
ballonnen	 oplaten,	

geen	 glazen	 wijn	 heffen	 op	 het	 leven	 of	
een	wit	beschilderde	kist.	Dat	past	niet	bij	
haar	en	ook	niet	bij	ons.”

Ze	keken	meer	dan	opgelucht,	toen	ik	zei	
dat	 dat	 ook	 helemaal	 niet	 nodig	 is.	 “Het	
gaat	erom	dat	wát	we	gaan	doen,	past	bij	
moeder	en	bij	jullie.	Dan	wordt	alles	wat	
gebeurt	bijzonder.	Omdat	het	goed	is	voor	
jullie.”	

Zo	gingen	we	dus	de	week	van	voorberei-
ding	in.	Bij	iedere	keuze	die	we	maakten,	
hielden	we	voor	ogen:	is	het	‘gewoon’	ge-
noeg	voor	moeder	en	past	het	bij	ons?	
Het	mooie	was	dat	de	familie	steeds	vrijer	
werd	 in	 hun	 keuzes.	 En	 dat	 het	 al	 bij	 al	
toch	een	bijzonder	afscheid	werd.	
Niet	omdat	wat	gebeurde	nog	nooit	was	be-
dacht,	maar	omdat	het	goed	was	voor	hen.

Aan	het	einde	van	de	intensieve	week	stond	
ik	met	de	dochter	op	de	begraafplaats.	
“Ik	had	niet	verwacht	dat	het	zo	mooi	zou	
zijn.	Dank	je	wel	Sjaak,	voor	alles	wat	je	
hebt	gedaan.	Ik	weet	nog	zo	goed	hoe	we	
aan	het	begin	van	de	week	bang	waren	ge-

weest	voor	een	begrafenis	met	toeters	en	
bellen.	Dit	is	wat	wij	wilden.	Het	was	ge-
woon	een	bijzonder	afscheid.”

Heeft	 u	 vragen	 over	 uw	 uitvaartwensen,	
bel	mij	gerust.	

Sjaak van Esch
mobiel: (06) 17405610
mail: sjaak@vangorpuitvaartzorg.nl
Van Gorp Uitvaartzorg, tel. 851405

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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Verloren

Ik	ben	mijn	gouden	 ring	verloren,	klein	
formaat,	met	twee	kleine	diamantjes.
Uw	reactie	graag	via	telefoon	362411.

Loon op Zand viert het   
750-jarig bestaan

De	 festiviteiten	 ter	 gelegenheid	 van	 dit	
speciale	 jubileum	 zijn	 inmiddels	 in	 volle	
gang.	Ook	Uno	Animo	 steunt	de	organisa-
tie	door	middel	van	het	plaatsen	van	een	
banier.	

Anjo Damen, v.v. Uno Animo

Loon op Zand gaf voor vrijheid!

Toen	ik	op	vakantie	was	in	Egypte	werden	
twee	vrienden	van	mij	doodgeschoten.	En	
toen	ik	daartegen	protesteerde	werd	ik	op-
gepakt,	gemarteld	en	vier	 jaar	vastgezet.	
Maar	dankzij	Amnesty	 International	 kwam	
ik	weer	 vrij!	Dit	 vertelde	 Ibrahim	Halawa	
uit	Ierland.

Het	 werk	 van	 Amnesty	 International	 is	
mede	 mogelijk	 dankzij	 de	 opbrengst	 van	
de	landelijke	collecte,	die	tussen	11	en	16	
maart	plaatsvond.	In	Loon	op	Zand	was	de	
opbrengst	ruim	€	900,-.
Namens	de	Amnestygroep	Loon	op	Zand	en	
namens	Ibrahim	heel	erg	bedankt!

Harry de Weert

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Bewegen voor Senioren
In	de	week	van	8	t/m	14	april	zetten	wij	de	
deuren	voor	u	open!	Speciaal	in	deze	week	
stellen	wij	 u	 in	 de	 gelegenheid	 kennis	 te	
komen	maken	met	de	verschillende	vormen	
van	Bewegen	voor	Senioren.

Als	u	overweegt	iets	of	méér	aan	bewegen	
te	gaan	doen	is	dit	een	unieke	kans	om	na-
der	kennis	te	maken	met	de	verschillende	
groepen	 en	 instructeurs	 en	 instructrices.	
Wij	nodigen	u	van	harte	uit	om	te	komen	
kijken	of	nog	liever,	mee	te	doen	en	te	er-
varen	hoe	leuk	het	is	om	in	groepsverband	
te	 bewegen.	 Wij	 bieden	 een	 uitgebreid	
programma	waarvan	u	zult	zien	dat	er	echt	
voor	 iedereen	 een	 passende	 bewegings-
vorm	is,	ook	voor	u!	 In	deze	week	kunt	u	
kosteloos	 meedoen	 aan	 alle	 geboden	 be-
wegingslessen,	een	hele	mooie	manier	om	
te	bepalen	wat	u	het	leukst	vindt.
Bewegingsactiviteiten:
•	Iedere	dinsdag	van	9.00	tot	10.00	en	van	
10.00	tot	11.00	uur	Bewegen	voor	Senio-
ren	onder	leiding	van	Wim	Joziasse.

•	Voorts	van	11.00	tot	12.00	uur	‛Bewegen	
voor	 Senioren’	 onder	 leiding	 van	 Conny	
Mallens.

•	Iedere	 woensdagmiddag	 van	 14.15	 tot	
16.15	 uur	 werelddansen	 onder	 leiding	
van	Francy	Verspeek.

•	Iedere	donderdag	van	9.30	tot	10.30	uur	
Bewegen	voor	Ouderen	onder	leiding	van	
Carla	Poppelier.

•	Iedere	donderdag	van	11.00	tot	12.00	uur	
Tai	Chi	onder	 leiding	van	Edwin	van	der	
Laan.

•	Iedere	donderdag	van	13.00	tot	16.00	uur	
(één	uur	beginners	en	2	uur	gevorderden)	
Line-dance	 onder	 leiding	 van	Karin	Ver-
mue.

•	Iedere	vrijdag	van	10.00	tot	11.00	uur	Ta-
feltennis.

Al	 deze	 activiteiten	 vinden	 plaats	 in	 zaal	
G3	van	Venloene,	Gerlachushof	3.	Ook	bij	
sportschool	 Eaysyfit	 kunt	 u	 als	 lid	 van	 de	
SeniorenVereniging	 tegen	gereduceerd	 ta-
rief	sporten.	Chris	van	de	Gevel	staat	met	
zijn	team	in	deze	week	voor	u	klaar	om	u	
te	ontvangen.	Als	u	deze	week	lid	wordt	bij	
Easyfit	 betaalt	 u	 geen	 inschrijfkosten	 van	
€	25,-.

Zoals	u	ziet	er	is	nagenoeg	iedere	dag	een	
mogelijkheid	om	te	bewegen.	Maak	in	deze	
week	gebruik	van	de	mogelijkheid	om	een	
gratis	proefles	te	volgen.	Al	onze	docenten	
zijn	bovendien	graag	bereid	om	uw	vragen	
te	beantwoorden.	Tot	ziens	op	een	of	meer	
van	onze	cursussen.

Seniorencomputercafé
Heeft	 u	 een	 vraag	 over	 uw	 smartphone,	
tablet	 of	 computer	 óf	wilt	 u	meer	weten	
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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:	9/4,	23/4,	14/5	en	28/5.	
Noteer	deze	data	alvast	in	uw	agenda.	Toe-
gang	is	gratis.	Loop	gerust	binnen.

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

•	Iedere	dinsdag	en	donderdagochtend	
	‛Bewegen	voor	Senioren’.

•	Iedere	dinsdagmiddag	inloopmiddag	van	
	13.30	tot	16.30	uur.

•	Iedere	 woensdagochtend	 van	 9.30	 tot	
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	kunt	u	in	verband	
met	omstandigheden	tijdelijk	informatie	
inwinnen	bij	Ans	Pollaert	tel.	361862.

•	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	
SeniorenVereniging,	stuur	dan	een	briefje	

naar	Ineke	Leijtens,	Hertog	van	Brabant-
weg	64,	5175	EC		Loon	op	Zand.

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

Expositie schildergroepen
In	de	gang	van	Venloene	 is	vanaf	6	maart	
t/m	 24	 april	 een	 expositie	 van	 de	 beide	
schildergroepen	 te	 zien.	 Het	 thema	 is	
‛landschap	in	stijl/stroming	van	een	schil-
der	die	aanspreekt’.
Agenda:
•	Woensdag	3	april:	Jaarvergadering	van	de	
SeniorenVereniging	 Loon	 op	 Zand	 in	 de	
Gerlachushof.	Aanvang	14.30	uur.

•	Donderdag	4	april:	Rik-	en	jokerconcours	
op	4	-11	en	18	april.	Aanvang	13.45	uur.

•	Donderdag	4	april:	Line-dance	op	4-11-18	
en	25	april	van	13.00	tot	14.00	uur	voor	
beginners	en	van	14.00	tot	15.00	en	voor	
gevorderden	van	15.00	tot	16.00	uur.

•	Vrijdag	 5	 april:	 De	 Seniorenfilmclub	
draait	 de	 romantische	 klucht	 ‛Wat	 zien	
ik’	in	de	theaterzaal	van	Venloene.	Aan-
vang	14.00	uur.

•	Maandag	8	april:	Fotogroep	van	14.00	tot	
16.00	uur	in	de	Gerlachushof.

•	Dinsdag	 9	 april:	 Senioren	 Computercafé	
van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerlachus-
hof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Woensdag	 10	 april:	 Tekenen	 en	 schilde-
ren,	groep	2	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Woensdag	10	april:	20	km	wandeling	naar	
de	Mortelen.	Voor	deelname	moet	u	zich	
aanmelden	via	de	website	van	de	Senio-
renVereniging.

•	Zondag	 14	 april:	 Koffie-uurtje	 in	 Gerla-
chushof	1-2	van	10.30	tot	12.30	uur.	De	
activiteitencommissie	 nodigt	 u	 uit	 om	
onder	 het	 genot	 van	 een	 kopje	 of	 thee	
gezellig	bij	te	buurten.

•	Dinsdag	16	april:	 Inloop	voor	Mantelzor-
gers	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gilden-
bond	te	Kaatsheuvel.

•	Woensdag	 17	 april:	 Tekenen	 en	 schilde-
ren,	groep	1	van	9.30	tot	11.30	uur.	□
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GGD naar Reitseplein in Tilburg

De	GGD	Hart	voor	Brabant	verhuist	in	2020	
naar	het	Reitseplein	 in	Tilburg.	Daar	kun-
nen	 we	 een	modern	 gezondheidsplein	 in-
richten	voor	onze	inwoners.	Na	een	lang	en	
prettig	verblijf	 in	het	mooie	pand	aan	de	
Ringbaan	West	kiezen	we	nu	voor	de	moge-
lijkheden	die	we	zien	aan	het	Reitseplein.

Meer open ruimtes nodig
We	hebben	lang	en	naar	tevredenheid	ons	
werk	kunnen	doen	aan	de	Ringbaan	West.	
Inmiddels	 is	 onze	 werkwijze	 echter	 sterk	
veranderd.	We	krijgen	steeds	meer	behoef-
te	aan	grotere	open	ruimtes,	waar	we	een	
gezondheidsplein	 kunnen	 inrichten.	 Maar	
ook	 aan	 overleg-	 en	 ontmoetingsruimtes	
waar	 we	 kunnen	 samenwerken	 met	 onze	
professionele	 partners.	 En	 ruimte	 waar	
onze	medewerkers	 in	 een	 open	 structuur	
met	elkaar	kunnen	samenwerken.

Het	pand	aan	de	Ringbaan	West	heeft	een	
kloosterstructuur	met	gangen	en	kamers	en	
is	daardoor	minder	geschikt	voor	onze	hui-
dige	wensen.	

Reitseplein biedt mogelijkheden
Het	pand	aan	het	Reitseplein	biedt	ons	de	
mogelijkheid	om	het	naar	eigen	inzicht	en	
wensen	aan	te	passen.	Zowel	de	inrichting	
als	de	afwerking	laten	we	straks	aansluiten	
op	onze	toekomstplannen.	Een	extra	argu-
ment	in	het	voordeel	van	het	Reitseplein	is	
dat	het	financieel	voordeliger	is.

Fijne samenwerking met gemeente
We	waarderen	 het	 zeer	 dat	 de	 gemeente	

Tilburg,	samen	met	ons,	heeft	onderzocht	
wat	er	mogelijk	is	in	ons	huidige	pand	aan	
de	 Ringbaan	West.	Thijs	 van	 Kessel,	wet-
houder	van	de	gemeente	Oss	en	portefeuil-
lehouder	bedrijfsvoering	van	het	dagelijks	
bestuur	van	de	GGD,	heeft	ook	waardering	
voor	de	inzet	van	de	gemeente	om	de	GGD	
voor	haar	gebouw	te	behouden.	
Maar,	zegt	hij:	“De	inhoudelijke	en	financiële	
aspecten	gaven	de	doorslag	en	leidden	in	het		
bestuur	 tot	 een	 voorkeur	 voor	 verhuizen	
naar	 het	 Reitseplein.	 Vandaar	 ook	 onze	
steun	voor	dit	besluit.”

Inwoners gezonde kansen bieden
De	 inwoners	 van	 de	 regio	 kunnen	 blijven	
rekenen	 op	 de	 dienstverlening	 van	 onze	
professionals.	We	blijven	ons	met	veel	en-
thousiasme	en	betrokkenheid	inzetten.	We	
gaan	de	dienstverlening	verder	verbeteren	
samen	met	onze	partners	in	de	regio	en	de	
stad	Tilburg.	

Je	 kunt	 daarbij	 denken	 aan	 bijvoorbeeld	
Integrale	 Vroeghulp	 en	 de	 coöperatie	
Toegang	 Tilburg.	 Wij	 zijn	 trots	 op	 Til-
burg,	 dat	 wij	 een	 bijdrage	 mogen	 leve-
ren	 aan	 een	 stad	 waar	 je	 gezond	 en	 ge-
lukkig	 kunt	 zijn.	 Een	 gezonde	 basis	 voor		
iedereen!	□
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KinderYoga op school
Samen	 ontspannen	 op	 naar	 de	 volgende	
les,	 dat	 kan	met	 kinderyoga.	 Yogajuf	 Ka-
rin	heeft	in	de	omgeving	van	Loon	op	Zand	
meerdere	scholen	bezocht	om	daar	een	of	
meer	yogalessen	te	verzorgen.	
Zo	was	zij	ook	te	gast	bij	OBS	De	Start	in	De	
Moer	en	OBS	Den	Bussel	in	Kaatsheuvel.	In	
zo’n	drie	kwartier	neemt	Karin	de	kinderen	

mee	 door	 oefeningen	 die	 gericht	 zijn	 op	
houding,	 concentratie	 en	 ontspanning.	 En	
daarnaast	krijgen	de	leerkrachten	handrei-
kingen	van	Karin	mee	om	vervolgens	yoga	
toe	te	passen	binnen	de	eigen	klas.

Waarom	Karin	dit	doet?	“Als	ik	over	yoga	of	
kinderyoga	begin	dan	krijg	 ik	veelal	terug	
dat	je	er	rustig	voor	moet	zijn	en	dat	het	
alleen	maar	Zen	en	heel	zweverig	is.	Daar	
stap	ik	van	af!”,	zo	begint	Karin	haar	ver-
haal.	 “Graag	 laat	 ik	 anderen	 zien	 dat	 de	
oefeningen	 die	 ik	met	 kinderen	 doe,	 ook	
voor	thuis	en	op	school	zijn.	Want	één	oe-
fening	kan	zomaar	het	verschil	maken	voor	
een	kind	dat	na	de	pauze	nog	zit	te	wiebe-
len,	of	een	kind	dat	zich	niet	kan	concen-
treren	omdat	hij	nog	met	zijn	hoofd	elders	
zit.”

Heel normaal
Peck	 e.a.	 (2005)	 verklaren	 vanuit	 onder-
zoek	dat	yoga	bij	kinderen	zelfbeheersing,	
aandacht,	 concentratie	 en	 lichaamsbe-
wustzijn	bevordert	en	stress	doet	vermin-
deren.	En	daar	richt	Karin	zich	op.	Ze	ver-
telt	verder:	“Jaren	geleden	paste	ik	binnen	
het	regulier	en	speciaal	(basis)onderwijs	al	
diverse	oefeningen	toe.
Hoewel	 andere	 leerkrachten	 er	 toen	 nog	
behoorlijk	 aan	moesten	wennen,	was	 het	
voor	de	kinderen	in	mijn	klas	heel	normaal	
om	voor	en	na	een	toets	even	een	adem-
halingsoefening	te	doen.	Het	klimaat	in	de	
klas	veranderde	en	het	zelfvertrouwen	van	
individuele	kinderen	verbeterde.	Geweldig	
toch?”

Uit	 het	 gesprek	 met	 Karin	 blijkt	 dat	 zij	
voorlopig	nog	niet	stil	zal	zitten	en	gewoon	
door	gaat	met	het	aanbieden	van	yoga	op	
scholen.

Is	Karin	nog	niet	bij	jou	op	school	geweest	
en	wil	je	dat	wel	heel	graag?	Mail	dan	even	
naar	info@krachtuitzevenzonnestralen.nl   
of	laat	je	school	even	contact	opnemen.	□

 °Yoga bevordert bij kinderen zelfbeheersing, 
aandacht, concentratie en lichaamsbewustzijn 
en doet stress verminderen. (Eigen foto)
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41e Nacht van Loon op Zand
In	het	weekend	van	13	op	14	april	a.s.	or-
ganiseert	Wandelsportvereniging	 Hart	 van	
Brabant	voor	de	41e	keer	de	Nacht	van	Loon	
op	Zand.	Deze	 internationale	 snelwandel-
wedstrijd	 start	 op	 zaterdag	om	21.00	uur	
vanuit	 sporthal	De	Wetering,	waar	15	uur	
later	op	zondag	om	12.00	uur	de	finish	is.

Deelnemersveld
Helemaal	 tevreden	 zijn	 we	 niet	 over	 het	
deelnemersaantal!	De	overvolle	 loopagen-
da	 in	 april,	 met	 name	 het	 weekend	 van	
13	op	14	april	waarin	grote	evenementen	
gehouden	worden	in	Nederland,	België	en	
Duitsland,	 is	 daar	 debet	 aan.	 Momenteel	
staan	er	slechts	75	deelnemers	uit	Neder-
land,	België,	Engeland	en	Frankrijk	op	de	
startlijst.

Startschot
Sportwethouder	Kees	Grootswagers	zal	za-
terdagavond	het	startschot	geven,	waarna	
de	 41e	 Nacht	 van	 Loon	 op	 Zand	 van	 start	
kan	gaan.

Zelfde formule
De	Nacht	van	Loon	op	Zand	heeft	weer	de	
zelfde	formule	als	vorig	jaar.	Aan	de	route	
is	niets	veranderd.	De	 limiet	 ligt	weer	op	
80	kilometer	in	15	uur	voor	zowel	dames	als	
heren.	Als	men	de	80	km.	heeft	volbracht	
mag	men	stoppen,	maar	ook	doorlopen	om	
de	15	uur	vol	te	maken.	Zowel	na	80	kilo-
meter	als	na	15	uur	komt	er	een	uitslagen-

lijst.	Alle	 deelnemers	 die	 voldoen	 aan	 de	
limiet	 ontvangen	 naast	 een	 diploma,	met	
vermelding	 van	 afstand	 en	 tijd,	 als	 belo-
ning	een	beker.

Wie worden de nieuwe winnaars?
Bij	de	dames	krijgen	we	een	nieuwe	win-
naar:	Wilma	Driesen	kiest	dit	jaar	voor	de	
wedstrijd	in	België.	Jenny	Bergs,	Adrie	Ro-
mijn	en	Corina	Riezebosch-Rijploeg	zijn	nu	
de	 grote	 kanshebbers.	 Aaf	 Peter-de	 Rijk	
komt	voor	de	33e	keer	aan	de	start!

Bij	de	mannen	 is	Dirk	 Jan	Nieuwenhuizen	
titelverdediger	en	opnieuw	kanshebber.	Er-
win	van	den	Bosch,	Remy	van	de	Brand	en	
Michel	Verschuren	(Waalwijk)	zijn	de	grote	
tegenstanders.	Ook	de	Fransman	Habib	Sali	
verwachten	 we	 hoog	 in	 het	 klassement.	
Jan	 Nieuwenhuysen	 (Den	 Haag)	 en	 Adrie	
Ros	 (Bergen	 op	 Zoom)	 maken	 een	 grote	
kans	om	als	beste	debutant	op	het	podium	
te	staan.

Voor	 de	 Gemeentelijke	 promotiebokaal	 is	
het	nu	nog	een	onderonsje	tussen	de	oud-
winnaars	Yvonne	Grootswagers-Leermakers	
en	haar	vader	Ad	Leermakers.	Deelnemers	
uit	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	 die	 deze	
beker	 nog	 niet	 hebben	 gewonnen,	 komen	
hiervoor	 als	 eerste	 in	 aanmerking.	 Welke	
Loonse	“stapper”	durft	de	uitdaging	aan?

Estafettewedstrijd
Het	team	Hart	van	Brabant,	als	organisator,	
brengt	hiervoor	dit	 jaar	een	team	aan	de	
start.

Verzorging
De	organisatie	heeft	tijdens	de	grote	ronde	
twee	 verzorgingsposten	 staan,	 een	 in	 de	
sporthal	 en	 een	 in	 de	 Ruimtevaartstraat,	
waar	de	lopers	van	eten	en	drinken	worden	
voorzien.

Daarnaast	is	het	mogelijk	in	de	sporthal	of	
het	Weteringplein	een	eigen	post	in	te	rich-



61

ten.	Vanuit	de	sporthal	wordt	de	hoofdtijd-
waarneming	geregeld.	Bij	doorkomst	krijgt	
men	op	een	scherm	meteen	de	gelopen	af-
stand,	tijd	en	het	gemiddelde	te	zien,	zo-
dat	 iedereen	meteen	 zijn	 eigen	 resultaat	
kan	waarnemen.	Supporters	zijn	zeker	ook	
in	sporthal	welkom!

Recreatieloop
Mensen	die	mee	willen	 lopen	in	de	recre-
atieloop	kunnen	vanaf	21.00	uur	van	start	
gaan:	 samen	 met	 de	 deelnemers	 van	 De	
Nacht	van	Loon	op	Zand.	Men	loopt	op	het-
zelfde	 parcours	 als	 de	wedstrijdlopers	 en	
men	 kan	 zelf	 bepalen	 hoeveel	 kilometer	
men	wil	 lopen.	 Inschrijven	 is	mogelijk	 op	
de	zaterdag	avond	vanaf	18.00	uur	en	de	
deelname	is	gratis.

Parcours
Start	kleine	rondes	Molenwijck:	twee	maal:	
start	 vanuit	 Sporthal	 De	 Wetering,	 Eclip-
tica,	Andromeda,	 Ursa	 Minor,	 Ursa	 Major,	
Gagarinstraat,	Ruimtevaartstraat,	Ursa	Mi-
nor,	Kloosterstraat,	Weteringplein,	De	We-
teringsporthal.

Daarna gaat men over op de grote rondes 
van 4572 meter:
Grote	ronde:	
weer	 vanuit	 sporthal	 De	 Wetering,	 Eclip-
tica,	Andromeda,	 Ursa	 Minor,	 Ursa	 Major,	
Ecliptia,	 deze	 rondweg	 blijven	 volgen,	
Ruimtevaartstraat	(langs	verzorger	en	tel-
post	 op	 privéterrein)	 Ursa	 Minor,	 Kloos-
terstraat,	 Kamperfoelielaan,	 Berkenlaan,	
Esdoornlaan	 (Venloonstraat	 oversteken),	
Gerlachusstraat,	 Van	 den	 Hummelstraat,	
Van	 Hornestraat,	 Van	 Salm	 Salmstraat,	
Hoge	Steenweg,	Gerlachusstraat,	Van	Rijc-
kevorselstraat,	 Doelen,	 Venloonstraat,	
Oranjeplein,	 langs	 De	 Kiosk.	 einde	 en	 via	
sluis	Kloosterstraat	oversteken.

Zondag	morgen	na	11.00	uur	gaan	alle	lo-
pers	weer	over	op	de	kleine	ronde	tot	aan	
de	finish	12.00	uur.

Verkeersmaatregel
Vanaf	zaterdag	13	april	20.00	uur	is	er	geen	
doorgang	mogelijk	vanaf	Oranjeplein	naar	
de	Kloosterstraat	en	omgekeerd.	Er	is	een	
omleiding	aangegeven	via	de	Ecliptica.	Be-
stemmingsverkeer	uitgezonderd!	Dit	tot	ui-
terlijk	zondag	14	april	12.00	uur.

Prijsuitreiking
Zondag	14	april,	nadat	alle	lopers	de	finish	
hebben	 bereikt,	 zal	 burgemeester	 Hanne	
van	Aart	alle	winnaars	huldigen	en	alle	lo-
pers	 die	 aan	 de	 limieten	 hebben	 voldaan	
hun	beker	en	diploma	overhandigen.
Voor	 informatie,	 ook	 voor	 opzetten	 sup-
porterstentjes,	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	 de	 organisatie	 via	 telefoonnummers:	
362858	of	362246	of	een	mail	sturen	naar:	
leermakers.ad@gmail.com.

Wij	zien	u	graag	aan	de	start	of	als	suppor-
ter,	dus	tot	13	april	bij	de	‘Nacht	van	Loon	
op	Zand’!

W.S.V. Hart van Brabant

 °Dirk Jan Nieuwenhuizen: winnaar Nacht van  
 Loon op Zand 2018. (Eigen foto)
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Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864

Drie dorpen geven geslaagd concert

Het	 was	 volle	 bak	 vorig	 weekend	 bij	 het	
Drie-Dorpen-Concert	 in	 de	 Wetering	 in	
Loon	 op	 Zand.	 Naast	 muziekvereniging	
Concordia	gaven	ook	muziekvereniging	De	
Moer	 en	 het	 middenorkest	 van	 Harmonie	
Kaatsheuvel	acte	de	présence.
De	avond	werd	gepresenteerd	door	Maikel	
van	 der	 Velden.	 Begonnen	 werd	met	 een	
optreden	 van	muziekvereniging	 Concordia	
uit	 Loon	 op	 Zand.	 Zij	 namen	 het	 publiek	
onder	 de	 bezielende	 leiding	 van	 dirigent	
Hein	 van	 Mol	 o.a.	 mee	 naar	 het	 Spaanse	
Oviedo,	naar	Disney’s	Beauty	and	the	Beast	
en	naar	de	Böhmischer	Traum.	Vervolgens	
kon	het	in	groten	getale	aanwezige	publiek	
genieten	 van	de	filmmuziek	 uit	 het	wilde	
westen	van	Ennio	Morricone	en	de	bekende	
klanken	van	enkele	Elvis-oldies,	met	als	af-
sluiter	het	nummer	Arromanches.

Na	 Concordia	 was	 het	 de	 beurt	 aan	 mu-
ziekvereniging	De	Moer.	Onder	leiding	van	
dirigent	Luuk	de	Bakker	begonnen	zij	met	
St.	Florian	Choral.	Ook	muziekverenging	De	
Moer	bracht	een	bekende	Disney-klassieker	
ten	gehore	 ‛Colors	of	 the	Wind’	uit	Poca-
hontas.	Verder	werden	enkele	welbekende	

top	40-hits	van	Amy	Winehouse,	Bette	Mid-
ler	en	Neil	Diamond	gespeeld.
Na	een	korte	pauze	trad	het	middenorkest	
van	 Harmonie	 Kaatsheuvel	 aan	 voor	 een	
spetterend	 optreden.	 Vol	 enthousiasme	
werden	de	nummers	Celtic	Air	 en	 Shalom	
ten	gehore	gebracht.	Bij	de	Bayerische	Pol-
ka	kon	het	publiek	genieten	van	een	prach-
tige	trombonesolo.	Het	optreden	werd	af-
gesloten	met	de	Pokemonsong	en	‛Happy’	
van	Pharrell	Williams.	Het	geheel	werd	aan	
elkaar	 gepraat	 door	 de	 dirigent	Anne	 Pe-
ters.

Muziek	is	emotie	en	het	verbindt	mensen.	
Samen	vieren	we	als	gemeenschap	ook	het	
750	jubileum	van	Loon	op	Zand	–	de	banie-
ren	 en	 banners	 versierden	 de	 theaterzaal	
van	De	Wetering.

De	 afsluiter	 van	 deze	 prachtige	 muzikale	
avond	 was	 het	 alom	 bekende	 ‛Brabant’,	
uitgevoerd	 door	 alle	 muzikanten	 van	 de	
drie	 orkesten.	 De	 publieke	 belangstelling	
was	erg	groot	en	de	bezoekers	spraken	na	
afloop	hun	waardering	uit	voor	de	gevari-
eerde	 muzikale	 avond.	 Het	 was	 dan	 ook	
weer	volop	genieten	geblazen	voor	het	pu-
bliek.

Marianne Kemmeren
MV Concordia



64

BBQ 
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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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Bloemenactie 2019
De	 lente	 is	begonnen!	Tijd	om	uw	bloem-
bakken	en	borders	weer	te	vullen.	Bloemen	
kunt	u	hiervoor	weer	bestellen	bij	de	leer-
lingen	van	basisschool	De	Blokkendoos.	De	
opbrengst	van	deze	jaarlijks	terugkerende	
actie	 komt	 ten	 goede	 aan	 de	 leerlingen	
zelf.

Zij	komen	in	de	periode	van	27	maart	tot	5	
april	bij	u	aan	de	deur	met	een	bestellijst.	
Ook	dit	jaar	kunt	u	weer	kiezen	uit	rode,	
witte	en	roze	geraniums	en	witte,	roze	en	
paarse	 Spaanse	margrieten.	Al	deze	bloe-
men	kosten	€	1,30	per	stuk.	Uw	bestelling	

wordt	 bij	 u	 afgeleverd	 vanaf	woensdag	 8	
mei.	Mocht	u	geen	leerling	van	onze	school	
aan	de	deur	krijgen,	dan	kunt	u	uw	bestel-
ling	doormailen	naar:
ouderraad@bsdeblokkendoos.nl.

U	kunt	uw	bestelling	dan	zelf	ophalen	bij	
De	Blokkendoos	op	woensdagmiddag	8	mei	
tussen	12.00-12.30	uur.	Bij	afhalen,	graag	
gepast	betalen!	Alvast	bedankt	voor	uw	be-
stelling!

Ouderraad en leerlingen
Basisschool De Blokkendoos
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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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Gigaklus
Al	 enkele	 maanden	
wordt	aan	de	Hilsestraat	
in	 Kaatsheuvel	 gewerkt	
aan	 ruim	 2100	 middel-
eeuwse	tunica’s	en	mut-
sen.	 Deze	 zijn	 bestemd	
voor	 het	 Kinderkasteel-
feest	 van	 28	 juni	 a.s.	
Dan	 komen	 ruim	 1800	
leerlingen	 van	 alle	 tien	
basisscholen	uit	onze	ge-
meente	 met	 leerkrach-

ten	 en	 begeleiders	 naar	 kasteel	 en	 kas-
teelweide	 in	Loon	op	Zand.	En	zij	dragen	
–	 allemaal	 –	 een	middeleeuws	 tuniek	met	
bijbehorende	muts.

En	die	2100	tunica’s	en	mutsen	worden	al-
lemaal	 op	 maat	 geknipt	 en	 gezoomd.	 Op	
maat	gemaakt	voor	4	tot	6-jarigen,	voor	de	
leeftijd	van	7	tot	en	met	9,	voor	de	10	tot	
12-jarigen	en	voor	de	leerkrachten	en	be-
geleiders.	Een	gigaklus	die	wordt	verricht	
door	Yvonne	van	Atelier	Yvonne	uit	Kaats-
heuvel.	 In	 november	 2018	 leverde	Noote-
boom	enkele	pallets	vol	met	rollen	stof	bij	
haar	af.	Vanaf	dat	moment	wordt	met	ge-
zwinde	spoed	gewerkt;	Yvonne	is	een	echte	
routinier!

Na	de	start	van	het	jubileumjaar	–	met	het	
Openingsfestijn	in	het	Efteling	Theater	op	
23	 januari	 –	 is	 gestart	met	 het	 bezoeken	
van	 alle	 basisschoolleerlingen	 in	 de	 ge-
meente	Loon	op	Zand.	Op	de	dinsdagmid-
dagen	wordt	één	van	de	tien	basisscholen	
bezocht;	 iedere	week	 een	 andere	 school.	
Komende	week	komen	we	daar	in	deze	ru-
briek	nader	op	terug.

Op	de	foto’s	ziet	u	Yvonne	bezig	met	haar	
gigaklus	–	het	maken	van	ruim	2100	tunica’s	
en	mutsen	voor	onze	basisschoolleerlingen	
en	hun	leerkrachten	en	begeleiders.	Yvon-
ne	‛maakt	het	mee!’.

Stichting 750 jaar 
Heerlijkheid gemeente Loon op Zand
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Uitbreiding SEH Elisabeth

De	 afdeling	 Spoedeisende	 Hulp	 (SEH)	 op	
locatie	 Elisabeth	 van	 het	 ETZ	 (Elisabeth-
TweeSteden	 Ziekenhuis)	 in	 Tilburg	 nam	
vrijdag	15	maart	twee	nieuwe	gipskamers	
en	 zes	 fast	 track	 kamers	 in	 gebruik.	 Hier	
worden	aan	de	Hilvarenbeekseweg	relatief	
kleine	 letsels	 behandeld,	 zoals	 wondjes,	
botbreuken	 en	 verstuikingen	 of	 kneuzin-
gen.

Deze	 uitbreiding	 is	 nodig	 omdat	maandag	
27	mei	de	afdeling	 Spoedeisende	Hulp	op	
locatie	TweeSteden	sluit,	met	uitzondering	
van	de	Eerste	Hart	Hulp	(voor	hartpatiën-
ten).	Daardoor	zullen	zich	vanaf	deze	da-
tum	meer	patiënten	melden	bij	de	SEH	op	
locatie	Elisabeth.

Daar	wordt	medio	mei	ook	nog	een	Acuut	
Kort	Verblijf	met	zes	bedden	en	zeven	com-
fortabele	stoelen	geopend,	waar	patiënten	
verblijven	 die	 bijvoorbeeld	 wachten	 op	
een	uitslag	van	een	onderzoek.	En	waarvan	
wordt	verwacht	dat	deze	patiënten	daarna	
weer	naar	huis	kunnen.

Minder lang wachten
De	 SEH	 ontvangt	 dagelijks	 vele	 tientallen	
patiënten.	Bij	binnenkomst	informeert	een	
SEH-verpleegkundige	 naar	 de	 klacht	 en	
wordt	bepaald	hoe	 spoedeisend	de	klacht	
is.	 Veel	 klachten	 kunnen	 in	 een	 snel	 tra-
ject,	 onder	 verantwoordelijkheid	 van	een	
medisch	 specialist,	 worden	 behandeld	 op	
een	van	de	fast	track	kamers.	Dit	heeft	als	
groot	 voordeel	dat	patiënten	minder	 lang	
hoeven	te	wachten.

Traumacentrum ETZ
De	‘oude’	fast	track	kamers	op	de	SEH	wor-
den	nu	verbouwd	tot	een	aantal	extra	high	
tech	 kamers.	 Hier	 worden	 ernstig	 zieke	
mensen	 opgevangen.	 Die	 bijvoorbeeld	 in-
stabiel	zijn	en	bewaking	nodig	hebben.	Na	
de	verbouwing	beschikt	de	SEH	op	locatie	
Elisabeth	 over	 zestien	 high	 tech	 kamers.	
Bovendien	 bevinden	 zich	 op	 de	 SEH	 twee	
grote,	moderne	traumakamers	voor	ernstig	
gewonde	 patiënten	 die	 door	 ambulances	
uit	de	wijde	regio	naar	Tilburg	worden	ge-
bracht.	Het	ETZ	is	hét	traumacentrum	voor	
de	provincie	Noord-Brabant.	□

 °Het team van SEH Elisabeth. (Eigen foto)



70

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



71

Bijzondere jaarvergadering  
EHBO St. Rafaël van 19 maart

Het	 was	 wederom	 een	 bijzondere	 jaar-
vergadering,	 waarbij	 onze	 secretaris	 Mari	
Kuijpers	 na	 ruim	 30	 jaren	 het	 stokje	 van	
het	secretarisschap	overdraagt	aan	zijn	op-
volger	Özlem	Savasli.
Mari:	heel	veel	dank	voor	al	 jouw	inspan-
ningen,	betrokkenheid	en	vele	waardevolle	
momenten!

Voor	 zijn	 jarenlange	 bijzondere	 verdien-
sten	voor	onze	samenleving	heeft	de	ver-
eniging	Mari	het	erelidmaatschap	verleend.	
In	2016	heeft	Mari	een	koninklijke	onder-

 °Mari was erg blij met zijn cadeau en bloemen die 
hij tijdens de jaarvergadering mocht ontvangen. 
(Eigen foto)

scheiding	 in	 ontvangst	mogen	 nemen.	Als	
hulpverlener	zal	Mari	actief	lid	blijven	van	
onze	vereniging,	waar	wij	erg	blij	mee	zijn.	

Özlem	verricht	reeds	vrijwilligerswerk	bin-
nen	de	vereniging.	Ze	wil	graag	iets	beteke-
nen	voor	haar	medemens	en	haar	steentje	
bijdragen	 aan	 onze	 samenleving.	 Zij	 gaat	
het	 bestuur	 helpen	met	 allerlei	 activitei-
ten	op	o.a.	social	media	en	pr-activiteiten.	
Daarnaast	zal	Özlem	aan	het	einde	van	dit	
jaar	ook	actief	ingezet	worden	als	hulpver-
lener	bij	diverse	posten.

Mari,	 nogmaals	 veel	 dank	 namens	 EHBO-
vereniging	St.	Rafaël!	□
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

APOTHEKEN

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

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

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

HUISARTSEN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND
Afdeling	van	KBO	Brabant	-	Samen	actief
Secretariaat:	Jan	Hertogh
Kloosterstraat	50,	5175	BJ		Loon	op	Zand
tel:	0416-362347
e-mail:	secretaris@kbo-loonopzand.nl.
website:	www.kbo-brabant.nl.
KUNST LOON OP ZAND
secretaris:	Ingrid	van	Iersel
e-mail:	kunstloonopzand@gmail.com
tel:	0416-362354.
EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
EHBO/reanimatie/AED	cursussen
Secretaris:	Özlem	Savasli,	tel.	06-19663985
zie	ook:	www.ehbo-loonopzand.nl.
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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
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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.

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.
e-mail:	info@popkoorundercover.nl
website:	www.popkoorundercover.nl.

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)
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:	infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website:	www.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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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



79

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.	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.

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@heemkundekringloonoptsandt.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	t.n.v.	Stichting	Rond	de	Toren	
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.
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Voor	gratis	opname	van	uw	berichten	
in	deze	agenda	kunt	u	een	mail	sturen	
naar:	info@ronddetoren.nl.

APRIL
3 Een	 gezellige	 bingomiddag	 van	 de	

Zonnebloem	in	De	Wetering.	
3 Wat:	

Open	Repetitie	Popkoor	Undercover
Wie:	We	zoeken	enthousiaste	Bassen	
en	Tenoren
Waar:	De	Wetering	Loon	op	Zand
Hoe laat:	20.00-22.15	uur
Info:	 www.popkoorundercover.nl	
of	info@popkoorundercover.nl.

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.

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

10 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

12 Prijsuitreiking	Nico	Schut	Rik-	en	Jo-
kerconcours	2018-2019.

13 en	14:	Expositie	fotoclub	’t	Venloon	
locatie	De	Wetering.

13 en 14:	41e	keer	Nacht	van	Loon	op	
Zand	snelwandelspektakel.	Start	op	
zaterdag	om	21.00	uur	en	eindigt	op	
zondag	om	12.00	uur.

13 2e	 Jaar	 Wijtvliet	 Hoogjastoernooi	
in	 café	 De	 Kiosk.	 Aanmelden	 via		
cwijtvliet@home.nl.

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

16 Herhalinsles	 EHBO	 in	 De	 Wetering	
van	20.00	tot	22.00	uur.

18 Afsluiting	 basisscholenproject	 SOL	
en	SPE,	aanvang	18.30	uur.

21 ‘Open	dag’	bij	het	gilde	St.	Hubertus	
in	de	Klokenlaan	te	Loon	op	Zand.

27 Koningsdag	2019.
27 Traditionele	‛Open	dag’	en	schieten	

voor	 alle	 burgers	 van	de	 gemeente	
Loon	op	Zand	om	de	titel	Burgerko-
ning	Gilde	Sint	Ambrosius	in	de	Klok-
kenlaan.

27 Pastoor	 Simonsgroep	 viert	 Konings-
dag	i.s.m.	het	Gilde	en	Jongencen-
trum	de	Kuip	aan	de	Klokkenlaan.

MEI
4 Dodenherdenking	bij	het	Vredesmo-

nument	aan	de	Horst.

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





Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Argenta  1,65% 
Florius    1,67% 

20 jaar vast met NHG 
NIBC Direct  2,24% 
Florius  2,25% 

30 jaar vast met NHG 
NIBC Direct  2,45% 
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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