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

Banken
Volgens	een	onderzoek	stappen	slechts	4%	van	alle	Nederlanders	over	naar	een	andere	
bank.	De	rompslomp,	de	afnemende	dienstverlening,	stijgende	kosten,	bijkomende	voor-
waarden,	 een	 juiste	 bankkeuze	 en	 het	 verminderen	 van	 het	 aantal	 banken	 staan	 het	
overstappen	in	de	weg.

Tijdens	ons	leven	bezoeken	en	verslijten	we	heel	wat	banken.	Amper	geboren	ben	je	al	lid	
van	de	voedselbank.	Zonder	drempels,	schaamte	en	toetsing	ben	je	vaste	klant.	Je	kunt	er	
dag	en	nacht	terecht	en	je	was	dik	tevreden	ondanks	de	geringe	productkeuze.	Eenmaal	
in	de	schoolbanken	kwam	op	maandag	een	mevrouw	van	de	Boerenleenbank	je	centjes	
ophalen	voor	het	spaarbankboekje.	In	de	tweede	klas	kwam	ook	mijnheer	pastoor	regel-
matig	langs	ter	voorbereiding	van	de	eerste	communie.	En	zo	zat	je,	in	een	door	moeder	
gemaakt	wit	jurkje	en	lakschoentjes,	op	een	houten	kerkbank	en	kreeg	je	de	eerste	hos-
tie.	Daarna	was	het	feest	en	kreeg	je	als	cadeautje	een	groen	bankbiljet	van	5	gulden.	Je	
banksaldo	groeide	nog	meer	toen	je	je	eigen	geld	ging	verdienen.

Later,	bijna	volwassen	en	dikke	verkering	met	vaak	 ‘heel	erg	 samenzijn’	op	een	park-
bankje,	was	de	tijd	rijp	om	kennis	te	maken	met	de	hypotheekbank.	Je	vormde	met	je	
echtgenoot	een	heus	bankstel,	soms	bijna	bankroet.	Maar:	beiden	gezond,	gelukkig,	niet	
zittend	in	de	kaartenbak	van	de	vacaturebank	en	een	paar	jaren	verder	met	twee	koters	
gesponsord	door	de	Sociale	Verzekeringsbank.	Die	gingen	op	de	achterbank	van	de	twee-
dehandse	Mitsubishi	mee	om	vakantie	te	vieren	in	Frankrijk	met	in	de	handtas	een	stapel-
tje	eurocheques.	Je	hoefde	er	maar	mee	te	wapperen	in	de	plaatselijke	Crédit	Agricole	
en	de	portemonnee	was	gevuld	met	Franse	francs.	Bij	thuiskomst	was	de	pret	al	snel	over,	
want	dan	lag	een	envelop	van	de	bank	op	de	deurmat	met	een	stapeltje	bankafschriften	
die	op	volgorde	in	het	gratis	verkregen	blauwe	ringbandmapje	werden	bewaard.

Na	wikken	en	wegen,	een	beetje	onder	dwang,	werd	besloten	om	een	zelfstudie	te	gaan	
doen.	En	met	succes.	Sinds	1997	zijn	we	thuisbankier.	Elke	maand	moet	er	nog	wel	€	2,90	
bij	bij	het	inloggen	op	de	bank-app	om	te	internetbankieren.	Maar	door	de	bank	genomen	
zitten	we	tevreden	op	de	met	zorg	uitgekozen	3-zits	bank	van	Africa-leder,	wetende	dat	
de	bankpasjes	in	de	skimvrije	pasjeshouder	zitten.	Je	hoeft	niet	van	de	bank	af,	ook	al	
wordt	dat	gewenst	door	de	gemeente.	Hopelijk	laten	ze	de	leugenbank	met	rust,	want	
die	mag	op	veel	klandizie	rekenen	en	ook	met	het	Torenbankje	op	het	Oranjeplein	mag	er	
zijn.	Het	uitzicht	kan	beter,	maar	je	kunt	niet	alles	hebben!	Te	hopen	is	ook	dat	de	nodige	
toonbanken	in	ons	dorp	behouden	blijven,	want	kinderen	vinden	dat	de	leukste	banken	
als	er	wordt	gevraagd:		“lust	je	een	worstje	of	mag	hij/zij	een	eierkoek	of	mandarijntje”?

Wij	wensen	u	veel	succes	en	plezier	met	uw	bankkeuze.	En	op	of	bij	welke	bank	u	zit:		
geniet	ervan!	Wie	weet	wel	samen	met	deze	Toren-editie!
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Aan de ‘keukentafel’ met Jan Brekelmans

De wereld achter de wethouderswissel!
Vanaf 21 februari 2019 is Jan Brekelmans 
wethouder van de gemeente Loon op Zand 
met als portefeuille welzijn, zorg en on-
derwijs. Hij volgde Wil Ligtenberg op. Uw 
redacteur had een gesprek met de verse 
wethouder over zijn eerste ervaringen als 
wethouder, zijn drijfveren en aanpak.
Een avondafspraak was efficiënt snel ge-
maakt en bij hem thuis aan de ‘keukenta-
fel’ maak ik nader kennis met de ingetogen 
ogende Jan Brekelmans die een verrassend 
toegankelijke gesprekspartner blijkt te 
zijn.

Wie is Jan?
Jan	 is	 geboren	 in	 1955	 in	 Kaatsheuvel	 en	
daar	opgegroeid	in	een	gezin	met	8	kinde-
ren.	De	eerste	18	levensjaren	werden	door-
gebracht	in	Kaatsheuvel.	In	1978	is	hij	ge-
trouwd.	Samen	hebben	ze	drie	kinderen	en	
nu	zijn	ze	trotse	opa	en	oma	van	alweer	3	
kleinkinderen	en	de	vierde	wordt	verwacht	
in	juli.	In	het	begin	van	hun	huwelijk	heb-
ben	ze	13	jaar	in	Eindhoven	gewoond,	ver-
huisden	in	1991	naar	een	huurhuis	in	Loon	
op	Zand	omdat	ze	een	huis	in	Kaatsheuvel	
aan	het	bouwen	waren.Vanaf	2002	wonen	
ze	weer	in	Loon	op	Zand.	

De	 eerste	 jaren	 van	 zijn	werkzame	 leven	
rijdt	 Jan	 op	 de	 vrachtwagen	 met	 de	 be-
kende	 Mona-toetjes	 om	 de	 supermarkten	
te	voorzien	van	deze	lekkernij.	Gaandeweg	
heeft	Jan	zich	via	allerlei	cursussen	verder	
ontwikkeld.	 Daardoor	 kreeg	 hij	 ook	meer	
“in	de	melk	te	brokkelen”.

Van	de	Mona-producten	ging	hij	in	1991	over	
naar	de	kaasdivisie	van	Campina	Melkunie.	
Later	werd	dit	in	2009	door	fusie	Friesland	
Campina.	 Als	 nationaal	 accountmanager	
basiszuivel	heeft	Jan	veel	te	maken	gehad	
met	de	supermarktconcerns.	Hij	heeft	al-

tijd	met	veel	plezier	gewerkt	om	met	een	
team	nieuwe	producten	in	de	markt	te	zet-
ten.	Per	1	juli	2018	komt	daar	een	eind	aan	
omdat	Jan	na	40	jaar	‘koemelk’	stopt	met	
werken.

Eerst	worden	er	klussen	in	en	om	het	huis	
gedaan,	maar	als	die	klaar	zijn,	begint	het	
toch	 weer	 te	 kriebelen	 en	 als	 in	 oktober	
2018	een	opvolger	wordt	gezocht	voor	Wil	
Ligtenberg	 als	 wethouder,	 komt	 Jan	 in	
beeld.	
Jan	is	al	vanaf	2002	raadslid	van	Voor	Loon	
en	vanaf	2008	fractievoorzitter.	In	die	po-
sities	 heeft	 hij	 al	 veel	 ervaring	 opgedaan	
in	 de	 plaatselijke	 politiek.	 Hij	 heeft	 de	
ruimte	qua	tijd	en	is	gemotiveerd	om	zich	
voor	deze	portefeuille	welzijn,	zorg	en	on-
derwijs	fulltime	in	te	zetten	als	wethouder.

 °Jan Brekelmans. (Foto: RdT)
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Wel wennen aan de andere kant   
van de tafel 
Als	 raadslid	ben	 je	bezig	met	goedkeuren	
en	 controleren	 van	 de	 uitvoering	 van	 het	
beleid	 van	het	 college	van	B&W.	Als	wet-
houder	en	lid	van	het	college	ben	je	bezig	
met	beleid	maken	en	steun	krijgen	van	de	
raad,	het	uitvoeren	van	beleid	en	verant-
woording	afleggen	over	de	uitvoering.	Dat	
is	toch	een	heel	andere	positie.	

Hij	 leest	momenteel	erg	veel	om	goed	op	
de	hoogte	te	raken	van	alles	wat	er	speelt	
in	zijn	portefeuille.	Ook	is	hij	betrokken	bij	
vergaderingen	in	de	regio	op	onderwerpen	
waar	we	 als	 gemeente	 samenwerken	met	
andere	gemeentes.	Jan	daarover:	“Volgen-
de	 week	 is	 er	 bijvoorbeeld	 een	 regiover-
gadering	over	en	met	de	GGD.	De	agenda	
bevat	9	bijlages	met	stukken.	Wil	je	goed	
mee	 kunnen	 praten	 en	 besluiten	 kunnen	
nemen,	moet	je	goed	op	de	hoogte	zijn	van	
de	materie.”

KISS
Als	wethouder	werk	je	ook	met	een	team	
ambtenaren.	 Jan:	 “We	 werken	 met	 een	
vrij	 jong,	 open	 en	 enthousiast	 team	 van	
mensen,	maar	het	is	toch	een	andere	cul-
tuur	dan	het	bedrijfsleven.	Dat	is	wel	wen-
nen.	Voor	mijn	gevoel	 kan	het	 soms	 slag-
vaardiger,	 sneller.	 Een	 aantal	 vragen	 van	
inwoners	 hoeven	 niet	 de	 hele	 ambtelijke	
mallemolen	 door	 en	 kunnen	 rechtstreeks	
beantwoord	 worden.	 Dat	 is	 klantvriende-
lijker.	Mijn	vraag	 is	altijd:	zou	je	het	ook	
zo	 doen,	 beslissen	 of	 uitgeven	 als	 het	 je	
eigen	 bedrijf	 was?	 En	 zo	 ja,	 waarom	wel	
en	zo	nee,	waarom	niet?		Een	beetje	meer	
ondernemerschap	 en	 doorpakken,	 als	 het	
kan,	 zou	 mijn	 voorkeur	 hebben.	 Waarbij	
KISS	 wat	mij	 betreft	 leidend	 zou	moeten	
zijn.”

Het	 KISS-principe	 (afkorting	 voor	 ‘keep	 it	
simple,	stupid’)	gaat	er	vanuit	dat	dingen	
het	beste	werken	wanneer	ze	simpel	wor-

den	gehouden	in	plaats	van	complex	wor-
den	gemaakt.	Eenvoud	dient	een	hoofddoel	
te	zijn	bij	het	maken	van	ontwerpen.	Daar-
door	gaat	de	ontwikkeling	sneller,	worden	
er	minder	fouten	gemaakt	en	is	ook	het	be-
heer	en	onderhoud	eenvoudiger.	

Welzijn, zorg en onderwijs
Jan	vertelt	over	zijn	portefeuille:	“Steeds	
zijn	 er	 weer	 nieuwe	 uitdagingen	 en	 op-
drachten	 voor	 onze	 gemeente	 op	 deze	
gebieden.	Denk	maar	aan	de	ouderen-	en	
jeugdzorg	die	veel	energie	en	geld	vraagt.	
Het	mantelzorgbeleid,	het	vormgeven	aan	
een	 dementievriendelijke	 gemeente	 en	
vergeet	niet	het	schuldsaneringsbeleid.	En	
bij	 al	 deze	 onderwerpen	 geldt	 voor	 mij:	
We	 moeten	 investeren	 aan	 de	 voorkant.	
Voorkomen	is	beter	dan	genezen.	Niet	pas	
reageren	als	de	problemen	hoog	zijn	opge-
lopen.	Het	project	De	Wetering	is	voor	ons	
dorp	een	groot	project.	Aanpassing	en	ver-
bouwing	moet	je	goed	voorbereiden,	want	

Koop gewoon in Loon

Wij	hebben	cadeaus	voor	kleine	
prijsjes,	ook	voor	Moederdag.		

Wij	maken	mokken,	tekstborden	en	
tegeltjes,	ook	met	uw	eigen	tek-
sten,	foto's	en	herinneringen	aan	
een	gebeurtenis	of	jubileum.

Hoge Steenweg 23A 
Telefoon 06-15364318

info@denhoogensteen.nl
www.denhoogensteen.nl
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we	moeten	het	er	de	komende	veertig	jaar	
weer	mee	doen,	dus	moet	je	de	inwoners	
van	Loon	op	Zand	erbij	betrekken	om	een	
goed	 functionerend	 dorpshuis	 te	 ontwik-
kelen.	 De	 Wetering	 Plan	 Groep	 doet	 dat	
prima.	Het	plan	 van	eisen	komt	eraan	en	
de	architect	kan	daarna	aan	de	slag	om	het	
vorm	te	geven.	Beter	iets	meer	tijd	aan	de	
voorbereiding	 besteden	dan	half	werk	 af-
leveren.”

Soms kunnen mensen nogal   
ongenuanceerd reageren. 
“Ja	dat	kan	lastig	zijn.	Ik	zal	het	altijd	pro-
beren	 uit	 te	 leggen,	waarbij	 ik	 als	motto	
heb:	hard	op	de	inhoud	en	zacht	in	de	re-
latie.	Ik	ben	toch	iemand	die	altijd	de	ver-
binding	zoekt.”

Waar staat hij voor?
“Ik	 sta	 voor	 zorg	 voor	 elkaar”,	 zegt	 Jan.	
“Het	 gat	 wordt	 langzamerhand	 te	 groot	
tussen	 mensen	 die	 alles	 of	 veel	 hebben	

en	mensen	 die	 het	 lastig	 hebben	 in	 onze	
maatschappij.	 Dat	moet	 niet	 in	 zo’n	 ont-
wikkelde	 maatschappij	 waarin	 we	 leven.	
We	moeten	alert	zijn	op	mensen	die	onder-
steuning	nodig	hebben.	Daarom	is	er	Baan-
brekers	die	mensen	ondersteunen	naar	een	
betaalde	 baan.	 En	 iemand	 met	 schulden	
moet	weer	perspectief	krijgen.	Het	is	een	
domein	waar	je	veel	met	mensen	te	maken	
hebt	en	hopelijk	het	verschil	kunt	maken.”

Toch nog tijd voor hobby’s?
Voor	 Jan	 is	 dat	 op	 vakantie	 gaan	met	 de	
camper,	de	tuin,	de	computer	en	niet	op	de	
laatste	plaats	het	contact	met	kinderen	en	
kleinkinderen.	Ook	dochter	Kiki	zit	nu	in	de	
politiek	en	de	raad,	als	kritische	opvolger	
van	jou.	
Jan:	“Ja,	ze	is	er	langzaamaan	ingegroeid.	
Thuis	 werd	 altijd	 al	 over	 politiek	 gespro-
ken	en	toen	ze	ontevreden	was	over	de	be-
schikbaarheid	van	woonruimte	voor	jonge-
ren,	hebben	we	Kiki	gestimuleerd	dan	maar	
op	 een	 plek	 te	 gaan	 zitten	waar	 je	meer	
invloed	kunt	uitoefenen.”

Zijn kijk op en boodschap aan   
Wil Ligtenberg
“Ik	 ben	 wat	 ongeduldiger	 dan	 Wil.	 Daar	
kan	ik	van	leren.	Hij	bekijkt	en	weegt	een	
probleem	van	alle	kanten.	Hij	handelt	zeer	
integer,	heeft	een	zuivere	mond,	zoals	de	
uitdrukking	 is.	 Ik	wens	hem	alle	goeds	en	
geluk.	Ook	 hoop	 ik	 dat	 hij	 zijn	 kennis	 en	
kunde	nog	kan	blijven	inzetten	in	onze	ge-
meente.”

Eind	maart	is	Jan	zijn	eerste	optreden	ge-
weest	 in	de	 raadsvergadering	als	wethou-
der	 aan	 de	 andere	 kant	 van	 de	 tafel.	 De	
vuurdoop	is	geweest	en	hopelijk	vindt	Jan	
snel	zijn	plek	als	wethouder	en	kan	hij	zijn	
agenda	voor	welzijn,	zorg	en	onderwijs	de	
komende	 jaren	 vorm	 geven.	 We	 wensen	
hem	daarbij	alle	goeds.

Redactie: Ton Kalkers
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Charlotte Muller - VLOT coaching en training

Werken vanuit jouw persoonlijke kracht 
Mensen	 of	 teams	 (weer)	 in	 beweging	 brengen,	 doordat	 ze	 hun	 eigen	
bronnen,	drijfveren	en	patronen	leren	kennen	en	alternatieven	voor	ge-
drag	creëren.	Dat	staat	te	lezen	op	de	zeer	verzorgde	website	van	Char-
lotte	Muller,	die	in	september	vorig	jaar	de	stap	zette	om	voor	zichzelf	
te	beginnen.	Afgelopen	februari	sprong	ze	in	het	diepe,	door	haar	baan	
als	HR	adviseur	voor	de	Veiligheidsregio	Midden-	en	West-Brabant	los	te	
laten.

“Ik	 ben	 best	 wel	 perfectionistisch	 aange-
legd	en	als	ik	iets	doe,	dan	wil	ik	het	wel	
graag	heel	goed	doen”	aldus	Charlotte,	die	
mij	 te	 woord	 staat	 in	 haar	 open,	 rustige	
en	keurig	ingerichte	spreekkamer	bij	haar	
thuis.

Achtergrond
“Ik	heb	voor	verschillende	organisaties	als	
P&O-adviseur	 gewerkt”	 vertelt	 Charlotte.	
“Vanuit	 de	 gemeente	 Tilburg	 ben	 ik	 naar	
de	brandweer	Tilburg	gegaan	wat	later	een	
samenwerking	werd	met	Breda	en	later	sa-
men	opging	in	de	Veiligheidsregio	Midden-	
en	West-Brabant.

Vanuit	 die	 functie	 heb	 ik	 altijd	 al	 veel	
coaching	en	begeleiding	geboden	aan	me-
dewerkers	 en	 leidinggevenden.	Dan	 vroeg	
iemand	zich	bijvoorbeeld	af	of	hij	nog	wel	
op	de	goede	plek	zat,	op	de	goede	weg	zat,	
of	 de	 organisatie	 nog	 wel	 paste.	 Maar	 ik	
coachte	bijvoorbeeld	ook	leidinggevenden	
om	dergelijke	gesprekken	met	hun	mede-
werkers	te	voeren.

Na	zulke	gesprekken	merkte	ik	dat	op	die	
dagen	niet	alleen	die	ander,	maar	ook	 ik-
zelf	 fluitend	 naar	 huis	 ging.	 Het	 gaf	 mij	
energie	om	mensen	alternatieven	te	laten	
zien,	waar	zij	die	zelf	niet	altijd	zagen	of	
herkenden.”

Het begin
“Tijdens	 mijn	 werk	 voor	 de	 Veiligheids-
regio	had	 ik	op	een	bepaald	moment	een	
strategische	 opdracht	 rondom	 een	 talen-
tentraject	 voor	 medewerkers	 en	 daarbij	
werkte	 ik	 samen	met	 een	 coach.	 Tijdens	
die	samenwerking	kreeg	ik	steeds	meer	in	
de	gaten,	die	stoel	waar	hij	op	zit,	daar	wil	
ik	eigenlijk	zelf	op	zitten!	Dat	zijn	de	ele-
menten	in	mijn	werk	waar	ik	zelf	heel	veel	
energie	van	krijg.	Toen	heb	 ik	het	besluit	
genomen	om	daar	serieus	mee	aan	de	slag	
te	gaan	en	ben	ik	een	opleiding	tot	coach	
gaan	volgen.”

VLOT
De	naam	VLOT	is	uiteraard	geen	toevallige	
keuze,	zoals	Charlotte	de	hele	opbouw	van	
haar	praktijk	met	een	scherpe	focus	heeft	
aangepakt.	“Een	vlot	is	een	op	water	drij-
vende	constructie,	een	hulpmiddel	om	van	
de	ene	kant	van	het	water	naar	de	andere	
kant	 te	 komen.	Als	 je	 als	 persoon	 op	 dat	
vlot	gaat	zitten,	moet	je	zelf	aan	de	slag	en	
je	kracht	inzetten	om	daar	te	komen	waar	
je	heen	wilt.	De	letters	van	het	woord	Vlot	
staan	 voor	 de	 uitgangspunten	 in	mijn	 be-
geleiding:	 Veiligheid	 en	 vertrouwen,	 Lief-
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 °Charlotte Müller. (Eigen foto)

de	en	compassie,	Overgave	en	Terug	naar	
jezelf.	Lot	 is	ook	een	verkorting	van	mijn	
naam,	Charlotte.”

Coaching en training
Je	 kan	 bij	 Charlotte	 terecht	 voor	 zowel	
persoonlijke	 coaching,	 als	 trainingen	 in	
groepen.	 Charlotte	 is	 geen	 psycholoog.	
Haar	 focus	 ligt	op	het	ervaren	en	voelen.	
Niet	beredeneren	en	argumenteren,	maar	
echt	terug	naar	de	situatie	waarvan	je	last	
hebt	of	iets	aan	wilt	doen.	“Als	coach	is	het	
mijn	 rol	 om	de	 ander	 inzicht	 te	 geven	 in	
wat	er	bij	iemand	in	een	bepaalde	situatie	
gebeurt.	Het	gaat	daarbij	om	patroonher-
kenning.

De	focus	is	gericht	op	het	leren	kennen	van	
de	eigen	patronen.	Vanuit	die	ruimte	kan	ik	
handvatten	 bieden	 om	 die	 ingesleten	 pa-
tronen	te	kunnen	veranderen.	Daar	gebruik	
ik	diverse	technieken	bij	zoals	transactio-
nele	 analyse,	 neurolinguïstisch	 program-
meren	(NLP)	en	systemisch	werken.”
Voor	wie	 niet	 bekend	 is	met	 al	 deze	 ter-
men,	Charlotte	is	vooral	heel	praktisch	in-
gesteld	en	werkt	veel	met	visualisaties	om	
die	patronen	letterlijk	zichtbaar	te	maken	
waardoor	 dingen	 ineens	 heel	 erg	 op	 zijn	
plek	kunnen	vallen.

Patronen
Het	komt	in	ons	gesprek	regelmatig	terug.	
Het	effect	van	ingesleten	patronen	op	onze	
dagelijkse	 reacties.	 Binnen	 bestaande	 re-
laties,	maar	ook	in	nieuwe	situaties	spelen	
ingesleten	 patronen	 vaak	 onbewust	 een	
grote	rol.

“Wat	ik	doe	is	terugkijken	naar	het	verle-
den	om	samen	 te	verkennen	hoe	 je	eerst	
zaken	oploste	en	hoe	je	dat	nu	doet.	Wat	
gebeurt	er	met	je	in	relatie	tot	die	ander	
en	hoe	kun	je	daar	dan	op	een	andere	ma-
nier	mee	omgaan.	De	grootste	stap	richting	
een	 oplossing	 is	 dat	 leren	 herkennen	 en	
gaan	zien.”

Het roer hoeft niet om
Coaching	kan	op	allerlei	terreinen	helpen.	
Het	 kan	 te	maken	 hebben	met	 werk,	 re-
laties	 (ook	 familie	 en	 verhoudingen	 bin-
nen	 vriendschappen)	 of	 met	 de	 vraag	 of	
je	nog	wel	bezig	bent	met	datgene	wat	je	
het	liefste	doet.	“Mensen	denken	soms	dat	
veranderen	alleen	maar	mogelijk	is	binnen	
luxe	omstandigheden,	als	ze	de	loterij	win-
nen.	Denken	vaak	dat	de	waan	van	de	dag	
verandering	in	de	weg	staat.	Coaching	kan	
juist	helpen	om	ruimte	te	vinden	in	die	be-
staande	situatie.	Coaching	kan	je	leren	om-
gaan	met	al	die	taken	die	je	in	wil	of	moet	
vullen	zonder	dat	je	alleen	energie	verliest	
of	 het	 gevoel	 krijgt	 dat	 er	 geen	 ruimte	
meer	voor	jezelf	is.	Coaching	leert	je	juist	
omgaan	met	de	dagelijkse	 realiteit	 als	 je	
die	omstandigheden	niet	aan	kunt	passen.”

Voor wie
“Ik	coach	volwassenen	die	vastzitten	in	een	
situatie,	werk	of	relatie.	Als	je	het	gevoel	
hebt	 steeds	 tegen	dezelfde	muren	aan	 te	
lopen,	 stilstand	 ervaart,	 jezelf	 verdrietig	
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of	 leeg	 voelt,	 of	 je	 overvallen	 voelt	 door	
het	gevoel:	is	dit	alles?	Mijn	aanpak	is	niet	
zweverig.	 Ik	 ga	 praktisch	 met	 je	 aan	 de	
slag.	Ik	ben	direct	en	je	krijgt	terug	wat	ik	
zie	 en	 voel	 tijdens	 onze	 sessie,	 uiteraard	
met	respect.”

Manier van werken
“De	start	is	een	vrijblijvende	intake.	Het	is	
heel	belangrijk	dat	de	cliënt	zelf	het	ver-
trouwen	heeft	 in	ons	contact.	Als	die	klik	
er	is	bepalen	we	gezamenlijk	een	doel.	Wat	
wil	je	bereiken?	Waar	werken	we	naartoe?	
Vervolgens	bekijken	we	samen	welk	pakket	
(hoeveel	 sessies)	 passend	 is.	 Vervolgens	
maak	ik	een	offerte	en	dan	gaan	we	aan	de	
slag.	Die	intake	is	overigens	wederzijds	be-
langrijk.	Het	is	voor	mij	een	moment	om	te	
kijken	of	ik	je	ook	bij	je	hulpvraag	kan	hel-
pen.	 Ik	 ben	bijvoorbeeld	 geen	 relatiethe-
rapeut.	Het	kan	ook	zijn	dat	je	problemen	
van	dien	aard	zijn	dat	 je	misschien	beter	
door	een	psycholoog	of	andere	hulpverle-
ner	 geholpen	 kunt	worden.	 Die	 duidelijk-
heid	naar	elkaar	vooraf,	is	erg	belangrijk.”	

Particulier en zakelijk
Charlotte	wordt	 ook	 door	 bedrijven	 inge-
huurd	 om	 coaching-	 en	 trainingstrajecten	
met	 medewerkers	 en/of	 teams	 te	 doen.	
Andersom	kan	het	zo	zijn	dat	de	werkgever	
je	coaching	graag	wil	vergoeden	om	je	bin-
nen	je	werk	vooruit	te	helpen	of	om	je	in	

je	privésituatie	op	weg	te	helpen	zodat	je	
sneller	ook	weer	voor	het	bedrijf	inzetbaar	
bent.	 Het	 loont	 dus	 de	moeite	 om	 even-
tueel	 met	 je	 werkgever	 te	 bespreken	 of	
deze	aan	de	coaching	kan	bijdragen.	“Als	
ik	door	een	bedrijf	word	gevraagd	om	een	
coaching	te	doen	heb	ik	wel	altijd	contact	
met	 hen	 als	 opdrachtgever,	 om	 te	 weten	
wat	deze	verwacht	van	mijn	inzet.	Inhou-
delijk	zijn	de	coachinggesprekken	absoluut	
privé,	maar	op	procesniveau	doe	ik	dan	wel	
een	terugkoppeling.”	Voor	de	goede	orde:	
Charlotte	 doet	 geen	mediation	 tussen	 de	
werkgever	en	de	werknemer.

Voorleven
Charlotte	vertelt	vol	energie	over	de	stap	
die	zij	heeft	gezet.	Hoe	zij	het	oude	heeft	
losgelaten	 en	 het	 nieuwe	 omarmd.	 “Ik	
merk	 dat	 het	 vertellen	 van	mijn	 verhaal,	
over	hoe	ik	mijn	eigen	hart	heb	gevolgd	en	
hoe	ik	tot	mijn	keuzes	ben	gekomen	vaak	
een	positief	effect	heeft	op	mensen.	Ik	ge-
loof	 erg	 in	 authenticiteit.	 Dat	 doen	waar	
je	blij	van	wordt.	Voor	mij	betekende	dat	
zekerheden	loslaten	en	nieuwe	keuzes	ma-
ken.	Mijn	kracht	 is	dat	 ik	goed	kan	horen	
wat	er	niet	wordt	gezegd.	Ik	gebruik	wat	ik	
tijdens	het	gesprek	bij	mezelf	ervaar	ook	in	
het	gesprek	met	de	ander.	Door	te	zijn	wie	
ik	ben	nodig	ik	de	ander	uit	om	te	zijn	wie	
de	ander	is.	Het	gaat	niet	om	de	redenatie,	
het	draait	om	de	ervaring.”

Je	komt	met	Charlotte	in	contact	via	haar	
website:	 www.vlotcoachingentraining.nl			
of	haar	facebook	of	linkedIn	pagina.
Haar	telefoonnummer	is	(06)	51282775	en	
haar	e-mailadres	is:	 	
charlotte@vlotcoachingentraining.nl.

Redactie: Hans Schleiffert
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Het leek even een soort van ouderwets spelletje tikkertje:

Scouting PSG viert zilveren jubileum
Al	maanden	geleden	
was	 er	 een	 gesprek	
aangevraagd	 voor	
een	 jubileumartikel	
in	 de	 Toren,	 maar	
toen	de	datum	dich-
terbij	 kwam	konden	
we	 niemand	 vinden	
die	 een	 soort	 van	
‘goed	 genoeg’	 was,	
waardoor	steeds	een	

ander	de	 tikbeurt	 kreeg.	Via	 via	 kwam	 ik	
bij	 iemand	 van	de	 staf	 terecht,	maar	die	
verwees	me	netjes	 terug.	Na	een	mailtje	
werd	ik	doorgestuurd	naar	een	ander	team-
lid,	want	die	wist	weer	veel	meer	van	de	
afgelopen	 25	 jaar,	waar	 dit	 artikel	 vooral	
over	zou	gaan…

Maar	uiteindelijk	kwam	het	allemaal	goed	
en	zo	zitten	we	op	zaterdag	6	april	in	hun	
jubileumjaar	 dan	 toch	 aan	 tafel	 in	 scou-
tinggebouw	 ’t	 Klokhuis	 aan	 de	 Klokken-
laan.	Bart	van	der	Klugt	(penningmeester)	
en	Heidi	van	Esch	(verhuur)	doen	afwisse-
lend	het	woord.
Vanuit	de	keuken	komen	onweerstaanbaar	
lekkere	 geuren	 van	 gebraden	 vlees,	 uien	
en	knoflook	de	kamer	binnen	gedwarreld:	
vanavond	vieren	ze	hun	jaarlijkse	Bourgon-
dische	avond;	een	heerlijk	eetfestijn.
Een stukje geschiedenis
Tussen	1899	en	1903	vecht	de	Engelse	kolo-
nel	Lord	Baden-Powell	in	Zuid-Afrika	in	de	
Boerenoorlog.	Later	krijgt	hij	opdracht	een	
verkennersopleiding	 te	 ontwikkelen,	 een	
onmisbare	 functie	 in	 oorlogsjaren,	 want	
overleven	in	de	natuur	is	van	levensbelang.

In	1907	organiseert	Baden-Powell	zijn	eer-
ste	zomerkamp	en	richt	hij	Scouting	op.	In	
1909	 wordt	 de	 eerste	 grote	 bijeenkomst	

voor	scouts	gehouden,	later	Jamboree	ge-
naamd.	 In	 1910	 wordt	 in	 Amsterdam	 de	
eerste	 Nederlandse	 afdeling	 opgericht,	
toen	 nog	 vaak	 ‘padvinders	 of	 verkenners’	
genoemd.	Ons	Koningshuis	is	betrokken	bij	
de	 scoutingbeweging	 en	 de	 vijfde	Wereld	
Jamboree	in	1937	in	Vogelenzang	(gemeen-
te	Bloemendaal)	wordt	door	scouts	uit	54	
landen	bijgewoond	en	geopend	door	Konin-
gin	Wilhelmina.	

Doelstelling
Tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	is	scouting	
verboden	en	moeten	uniforms	en	materia-
len	ingeleverd	worden	en	hoofdbestuursle-
den	worden	zelfs	gearresteerd.	Maar	na	de	
bevrijding	is	de	scouting	in	Europa	al	gauw	
weer	springlevend	en	wordt	zelfs	Koningin	
Juliana	 als	 padvindster	 geïnstalleerd	 in	
1950.	Om	uw	geheugen	 een	beetje	 op	 te	
frissen	leggen	we	de	doelstelling	van	scou-
ting	nog	even	aan	u	uit.	Omdat	de	organisa-
tie	dat	zelf	als	beste	kan,	citeren	we	hier:

“Scouting	 is	 een	 open,	 maatschappelijk	
betrokken	 jeugd-	 en	 jongerenorganisatie,	
die	haar	leden	met	het	scoutingprogramma	
een	plezierige	en	uitdagende	vrijetijdsbe-
steding	 biedt.	 In	 dit	 scoutingprogramma	
wordt	 in	 actief	 samenspel	 met	 leeftijds-
genoten,	geïnspireerd	op	het	buitenleven,	
een	bijdrage	geleverd	aan	de	vorming	van	
de	 persoonlijkheid.	 Hierdoor	 leren	 scouts	
met	respect	voor	zichzelf	en	hun	omgeving	
de	eigen	grenzen	te	verkennen	en	verant-
woordelijkheid	te	nemen	voor	zichzelf,	el-
kaar	en	de	wereld	om	hen	heen.”

Terug naar Loon op Zand, de oprichting 
van de Pastoor Simonsgroep 
In	1993	vindt	er	een	afsplitsing	plaats	van	
Scouting	 Kaatsheuvel	 en	 richten	 5	 men-
sen	een	lokale	scoutingafdeling	op	in	Loon	
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op	 Zand.	 Pastoor	 Si-
mons,	 overleden	 in	
1990,	 werd	 vanwege	
zijn	 maatschappelijke	
ver-	 diensten	 als	 be-
schermheer	 gekozen	
en	 daarmee	 zijn	 naam	
aan	de	Loonse	scouting	
verbonden.
Onder	 leiding	 van	 Ge-
rard	 van	 Wijnen	 (†),	
met	 hulp	 van	 Jan	 van	

Gennip,	 Bart	 van	 der	 Klugt	 senior,	 Rina	
Moonen	 en	Hans	Hakkenes	 (†),	 bieden	 zij	
de	benodigde	acte	op	13	januari	1994	ter	
ondertekening	aan	bij	de	notaris.	Scouting	
Pastoor	 Simonsgroep	 Loon	 op	 Zand,	 kort-
weg	PSG,	is	geboren!	

Scouting	PSG	heeft	een	vliegende	start	met	
al	snel	100	leden,	waar	men	50	leden	ver-
wachtte.	 Er	 is	 geen	 eigen	 gebouw,	 maar	
men	mag	een	 klein	 gedeelte	 van	De	Kuip	
aan	 de	 Klokkenlaan	 gebruiken.	 De	 opslag	
gebeurt	in	een	zeecontainer,	helemaal	ach-
ter	 op	 het	 terrein	 en	 uiteraard	 is	 er	 ook	
plaats	voor	een	kampvuur.

In	het	voorjaar	van	1998	verandert	alles	als	
er	brand	gesticht	wordt	en	De	Kuip	volledig	
in	de	as	wordt	gelegd.	Een	drama	voor	alle	
betrokkenen.

Er	 herrijst	 gelukkig	 een	 prachtig	 multi-
functioneel	 gebouw	 met	 R.O.S.,	 De	 Kuip	
en	 Scouting	 Pastoor	 Simonsgroep.	 En	 dan	
zijn	 er	 opeens	 genoeg	 lokalen	 voor	 alle	
groepen	bevers,	welpen,	scouts,	stafleden	
etc.	 Er	 zijn	 slaapzalen,	 een	 keuken,	 een	
opslagruimte	en	nog	veel	meer.	Men	houdt	
rekening	met	de	verhuur	van	het	scouting-
gebouw,	zodat	men	makkelijker	het	hoofd	
boven	water	kan	houden	in	een	tijd	waarin	
subsidiekranen	dichtgedraaid	worden.

En	zo	zijn	we	25	jaar	en	heel	veel	activi-
teiten	 verder.	 Dit	 jaar	 viert	 de	 PSG	 hun	
zilveren	 jubileum	met	 diverse	 feestelijke	
activiteiten,	te	beginnen	met	Koningsdag,	
die	dit	jaar	zowel	bij	Het	Witte	Kasteel	als	
-terug	 van	weggeweest!-	 aan	de	Klokken-
laan	gehouden	wordt.

 °Een gemaskerde PSG-groep. (Eigen foto)

 °Pastoor Simons   
 († 1990) 
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Scouting PSG in een modern jasje
Dan	proberen	we	samen	een	bruggetje	te	
slaan	naar	nu.	Bart	doet	me	met	zijn	rus-
tige	 stem	 en	 stoere	 uiterlijk	 een	 beetje	
aan	 een	 vriendelijke	 teddybeer	 denken.	
Hij	werkt	voor	een	‘groen’	adviesbureau	in	
Noord-Holland,	maar	komt	nog	regelmatig	
naar	Brabant.	Hij	kreeg	het	scoutinggebeu-
ren	met	de	paplepel	ingegoten.

Hij	 vertelt	 enthousiast	 dat	 PSG	 inmiddels	
62	 leden	 heeft,	 inclusief	 leiding.	 Het	 is	
een	hechte	club	met	fanatieke	mensen	die	
wat	voor	elkaar	over	hebben,	maar	graag	
nieuwe	 leden,	 leiding	 en	 klusjesmensen	
zouden	verwelkomen.	Een	paar	uurtjes	per	
week	of	 twee	weken	zou	hem	al	blij	ma-
ken.	Als	penningmeester	weet	hij	als	geen	
ander	 hoe	 zwaar	 het	 wegvallen	 van	 alle	
subsidie,	het	regelen	van	vergunningen	en	
afdrachten	wegen,	om	over	de	WOZ-waar-
de	maar	te	zwijgen.	De	scouting	wordt	nl.	
als	bedrijf	gezien	en	dat	maakt	de	heffing	
‘heftig’.	 Een	 gedeelte	 van	hun	 gebouw	 is	
uitgeleend	 aan	 Heemkundekring	 Loon	 op	
’t	Sandt,	maar	deze	tijdelijke	constructie	
duurt	inmiddels	al	ruim	vijf	jaar.	“Het	zou	
mooi	 zijn	 als	 ook	 zij	 een	 geschikte	 eigen	
plek	 zouden	 krijgen”,	 aldus	 Bart.	 De	 ge-
meente	is	nu	aan	zet.

Naar elkaar luisteren
“Verder	 zijn	we	 nog	 altijd	 gericht	 op	 die	
belangrijke	beginwaarden	binnen	de	scou-
ting,	zoals	o.a.	zorgzaamheid	naar	elkaar,	
de	natuur	en	de	omgeving	waarin	je	leeft,	
maar	wel	in	een	modern,	aangepast	jasje.	
Zo	 vinden	 we	 het	 bij	 Scouting	 PSG	 nog	
steeds	 belangrijk	 dat	 jongeren	 van	 oude-
ren	leren	en	dat	naar	elkaar	luisteren	een	
voorwaarde	 is	 om	verder	 te	 komen.	Maar	
ook	 nieuwe	 leden	 leren	 van	 leden	 die	 er	
al	 lang(er)	 zijn.	 Eigenlijk	 leert	 iedereen	
van	iedereen!	Er	is	nog	steeds	plaats	voor	
oude	tradities,	zoals	foto’s	maken	met	fo-
torolletjes,	 het	 maken	 van	 oude	 radio’s	

om	berichten	te	zenden	en	ook	het	kamp-
vuur	speelt	nog	steeds	een	grote	rol.	Maar	
wel	 met	 een	 veilige	 kampvuurkuil,	 em-
mers	zand,	brandblussers	én	de	benodigde	
stookvergunning.	Ook	het	jaarlijkse	zenden	
via	de	lucht,	(boog)schieten,	kaart	&	kom-
pas	zijn	nog	steeds	populair.”

En	vervolgt:	“Het	aanleren	van	natuurken-
nis,	zoals	herkennen	van	planten,	dieren	en	
bomen	is	nog	altijd	een	onderdeel	van	het	
scoutinggebeuren.	Want	hoe	je	zou	kunnen	
(over)leven	in	en	van	de	natuur?	Welke	bes-
sen	kun	je	bijvoorbeeld	eten	en	hoe	pluk	je	
ze	zó	dat	de	dieren	of	mensen	na	jou	ook	
nog	 iets	hebben?	Wat	heb	je	allemaal	no-
dig	als	je	op	zomerkamp	gaat	en	hoe	regel	
je	dat?	Nou,	samen,	in	je	eigen	tempo	en	
eventueel	met	hulp.	 Scouting	 is	 leerzaam	
en	gezellig	én	met	de	middelen	van	deze	
tijd!	We	beseffen	overigens	ook	dat	we	een	
grote	 verantwoordelijkheid	 naar	 onze	 le-
den	 hebben.	 Ouders	 vertrouwen	 hun	 kin-
deren	een	paar	uur	per	week	aan	ons	toe.	
Op	dat	vertrouwen	zijn	we	zuinig,	want	het	
is	de	basis	van	onze	groep”,	zo	zegt	Bart,	
waarbij	Heidi	instemmend	knikt.

Voor	 een	 lidmaatschap	 betaal	 je	 €	 42,50	
per	 kwartaal	 en	 behalve	 feestdagen	 ben	
je	dan	 iedere	zaterdag	van	harte	welkom	
binnen	 je	 eigen	 clubje.	Heb	 je	 interesse,	
loop	gerust	eens	binnen.	Om	 te	kijken	of	
scouting	 iets	 voor	 je	 is,	mag	 je	drie	 keer	
gratis	meedraaien.
Voor	 alle	 feestactiviteiten	 verwijzen	 we	
u	 naar	 de	 website	 www.scoutingpsg.nl,	
maar	Koningsdag	en	de	braderie	op	19	mei	
moeten	in	ieder	geval	in	de	agenda.	Graag	
tot	dan!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Koningsdag 27 april a.s.

Open dag en Burgerkoning schie-
ten bij Gilde Sint Ambrosius 

Ook	dit	jaar	organiseert	gilde	Sint	Ambrosi-
us	weer	haar	open	dag.	Wij	nodigen	ieder-

een	van	harte	uit	om	op	
zaterdag	 27	 april	 een	
kijkje	bij	ons	te	komen	
nemen.

U	bent	welkom	bij	 ons	
vanaf	 13.00	 uur	 ‛In	 de	
Beijenthuynen’	 aan	 de	
Klokkenlaan	 50.	 Ieder-
een	heeft	de	mogelijk-

heid	eens	te	schieten	met	de	handboog	op	
doel,	 ongeacht	 hoe	 jong	 of	 oud	 je	 bent.	
Daarnaast	kun	 je	een	potje	 jeu-de-boules	
spelen	en	is	het	heerlijk	toeven	op	ons	ter-
ras.	 Ook	 organiseren	 we	 leuke	 spelletjes	
waar	je	tegen	een	zeer	kleine	vergoeding	
aan	kan	deelnemen.

Dit	jaar	zijn	er	ook	allerlei	leuke	activitei-
ten	bij	onze	buren.	Ga	ook	eens	kijken	en	
meedoen	bij	Scouting	Pastoor	Simonsgroep,	
Jongerencentrum	 De	 Kuip,	 gilde	 Sint	 Hu-
bertus	en	kinderdagverblijf	Buitenlust.

Wie wordt de nieuwe Burgerkoning?
Natuurlijk	 kunt	u	bij	 Sint	Ambrosius	weer	
schieten	om	de	titel	Burgerkoning	van	Gil-
de	St.	Ambrosius	2019.
Wie	daagt	de	Burgerkoning	van	2018	Frank	
Paridaens	 uit?	 Iedereen	 vanaf	 18	 jaar	 en	
woonachtig	in	de	gemeente	Loon	op	Zand	
mag	meedoen.

Je	schiet	met	handboog	op	wip.	Dit	bete-
kent	dat	je	met	een	handboog	en	stompe	
pijl	 probeert	 een	 plaatje	 (wip)	 van	 de	

boom	 (12,5	 meter	 hoog)		
te	 schieten.	 Je	 krijgt	 6	
pogingen,	 1	 proefpijl	 en	
5	 pijlen	 die	 meetellen.	
Degene	 die	 het	 vaakst	
raak	schiet	kampt	met	de	
Burgerkoning	 van	 vorig	
jaar	 af	 om	de	 titel.	Aan-
vang	 van	 de	 voorrondes:	
13.00	 uur,	 melden	 onder	
de	schutsboom.	Om	uiter-

lijk	16.00	uur	stoppen	we	met	inschrijven	
voor	de	voorrondes.	Aanvang	finalerondes:	
16.30	uur.

Graag	tot	ziens	op	zaterdag	27	april	bij	ons	
gilde	in	onze	accommodatie	‘In	de	Beijen-
thuynen’	aan	de	Klokkenlaan	50.	□

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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Elkaar ontmoeten staat centraal

Succesvol eerste jaar voor de Buurtkamer

De Buurtkamer is gevestigd aan de Van 
Rijckevorselstraat 56, in een woning die 
door Casade beschikbaar is gesteld voor 
dit bijzonder bewonersinitiatief.
Omwonenden	hebben	samen	de	handen	uit	
de	mouwen	gestoken	om	van	de	ruimte	een	
gezellige	huiskamer	te	maken	waar	ieder-
een	welkom	 is.	Niet	 alleen	 omwonenden,	
maar	 iedereen	 uit	 Loon	 op	 Zand	 kan	 ge-
bruik	maken	van	de	Buurtkamer.

Begin	 mei	 vorig	 jaar	 kwamen	 een	 16-tal	
bewoners	uit	de	Van	Rijckevorselstraat	en	
omliggende	 straten	 bij	 elkaar	 in	 de	 net	
geopende	 ‘Buurtkamer’	 op	 nummer	 56	 in	
deze	 straat.	 Doel	 van	 deze	 bijeenkomst:	
wat	 kunnen	we	 voor	 elkaar	 betekenen	 in	
deze	buurt	van	het	dorp,	waarbij	de	Buurt-
kamer	centraal	staat.	Deze	eerste	bijeen-
komst	leidde	meteen	tot	de	nodige	ideeën	
en	 afspraken	 met	 als	 ultiem	 doel	 meer	
gezelligheid,	 meer	 sociale	 betrokkenheid	
en		‘elkaar	helpen	wanneer	nodig’	voor	de	
buurt.	Daarmee	was	de		basis	voor	het	be-
staan	van	de	Buurtkamer	gelegd!

Ik heb de hele avond staan te buurten!
Na	 de	 opening	 zijn	 er	 inmiddels	 verschil-
lende	activiteiten	die	hun	plek	in	de	Buurt-
kamer	hebben	gevonden.	Zo	wordt	er	met	

regelmaat	 een	 veganistische	 avond	 geor-
ganiseerd,	 gaan	 bewoners	 samen	 eten	 en	
komt	 er	 wekelijks	 een	 naaiclubje	 samen.	
Vanuit	 de	 Buurtkamer	 wordt	 ook	 het	 bij-
houden	 van	 de	 groenperkjes	 in	 de	 straat	
(gemeentelijk	project	 ‘adoptiegroen’)	 ge-
regeld.		Op	woensdagavond	is	er	een	gezel-
lige	avond.	Buurtbewoners	organiseren	dan	
een	open	inloop,	waarbij	elkaar	ontmoeten	
centraal	 staat.	 Er	 staat	 een	 kop	 koffie	 of	
thee	met	wat	lekkers	klaar	en	de	buurtge-
noten	leggen	een	kaartje	of	gaan	voor	de	
winst	met	een	potje	sjoelen.

Het	 afgelopen	 jaar	 heeft	 de	 Buurtkamer	
bewezen	in	een	behoefte	te	voorzien,	ge-
tuige	het	toenemend	aantal	bezoekers	en	
de	activiteiten	die	vanuit	dit	pand	worden	
georganiseerd.	 Om	 dat	 succes	 te	 vieren	
hadden	 Ad	 van	 den	 Burg	 en	 Laurens	 van	

 °Wethouder Jan Brekelmans (rechts) met naast 
zich Ad van den Burg. (Eigen foto)



18



19

der	 Velden,	 initiatiefnemers	 van	 het	 eer-
ste	uur,	een	bijzondere	woensdagavond-in-
loop	georganiseerd	op	woensdag	27	maart.	
Hierbij	waren	niet	alleen	de	nodige	omwo-
nenden	aanwezig,	maar	ook	leden	van	het	
wijkteam	 ‘Samenwerken	 aan	 de	Wijk’	 en	
wethouder	Jan	Brekelmans.

De	 gasten	 werden	 door	Ad	 allehartelijkst	
ontvangen	met	mooie	woorden	én	met	‘Ap-
pel	Victoria	gebak’	van	onze	Loonse	huis-
bakker	Frans	van	den	Hurck,	die	daarmee	
in	1976	de	‘Gouden	Bakkersring’	won.	Het	
werd	 in	 alle	 opzichten	 een	 geweldig	 ont-
spannen	avond	 voor	 iedereen:	mede	door	
de	 zelfgemaakte	 hapjes	 van	 de	 zoon	 (én	
chef-kok)	van	Ad.	 Iedereen	was	het	er	na	
afloop	over	eens:	dit	was	een	 succesvolle	
avond	waarbij	 iedereen	heeft	 genoten	en	
gezellig	 met	 elkaar	 gekletst	 heeft.	 Dat	
vond	ook	de	uitgenodigde	wethouder:	 “Ik	
heb	de	hele	avond	staan	buurten,	dus	te-
recht	heet	deze	 locatie	de	Buurtkamer!”,	
aldus	Jan	Brekelmans.

Ruimte gratis ter beschikking
Maar	de	initiatiefnemers	gaan	niet	achter-
over	leunen	na	dit	eerste	succesvolle	jaar,	
want	 ze	 willen	 de	 mogelijkheden	 van	 de	
Buurtkamer	verder	uitbreiden.	Laurens	van	
der	Velden:	“Het	 ligt	 in	de	bedoeling	dat	
er	‘op	de	plaats	achter’	een	jeu-de-boules-
baan	 komt	 en	 dat	 er	 een	 tuintje	 voor	 de	
kleintjes	 wordt	 gerealiseerd.	 Daarnaast	
is,	 met	 uitzondering	 van	 de	 woensdag-
avond	wanneer	we	 ‘vrije	 inloop’	 hebben,	
de	ruimte	van	de	Buurtkamer	beschikbaar	
voor	vergaderingen	van	welke	vereniging	of	
groep	dan	ook.	De	ruimte	stellen	wij	gratis	
ter	beschikking,	maar	we	spreken	van	tevo-
ren	wel	af	dat	deze	weer	netjes	wordt	ach-
tergelaten.	 Men	 kan	 zelfs	 gebruik	 maken	
van	de	mogelijkheid	om	zelf	koffie	of	thee	
te	maken,	inclusief	het	gebruik	van	aanwe-
zig	serviesgoed.	Er	wordt	nog	hard	gewerkt	
om	in	de	Buurtkamer	ook	Wifi	gerealiseerd	
te	 krijgen.	 Mocht	 er	 interesse	 zijn,	 mijn	
mobiel	nummer	is:	06-51402467.”

Een ‛blijvertje’ van maken
Het	eerste	 jaar	van	de	Buurtkamer	 is	dus	
succesvol	 verlopen,	 maar	 de	 initiatiefne-
mers	 en	 de	 vaste	 bezoekers	 weten	 maar	
al	 te	 goed	 dat	 het	 er	 nu	 op	 aankomt	 om	
er	een	‘blijvertje’	van	te	maken.	Per	slot	
van	rekening	is	bij	de	aanvang	van	dit	pro-
ject	afgesproken	dat	dit	project	zichzelf	in	
stand	moet	houden	en	dat,	los	van	het	ter	
beschikking	stellen	van	de	ruimte	en	nuts-
voorzieningen,	zij	niet	kunnen	rekenen	op	
enige	financiële	ondersteuning.

Gezien	 de	 opgedane	 ervaringen	 uit	 het	
afgelopen	jaar	ziet	het	er	naar	uit	dat	zij	
er	prima	in	slagen	ook	zonder	deze	onder-
steuning	een,	voor	Loon	op	Zand,	uniek	ini-
tiatief	 steeds	meer	 vaste	 vorm	 te	 geven.	
Daarmee	 wenst	 de	 redactie	 van	 Rond	 de	
Toren	hen	alle	succes	toe!

Redactie Rond de Toren

 °Laurens van der Velden. (Foto: RdT)
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 °Sinds maandag 1 april zijn ze er weer in ons dorp; de zebrapaden. Rond het Oranjeplein werden 
er liefst drie aangelegd. Met de herinrichting van de verkeerssituatie verdwenenen ze. Motivatie 
was dat zebrapaden voor schijnveiligheid zorgen. Na de nodige klachten zijn ze er nu weer. Nu 
maar hopen dat weggebruikers de verkeersregels nog kennen en oversteken weer veilig kan.   
(Foto + tekst: Ruud Peters)

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Open Tuinen Midden Brabant 22 april 

Tweede paasdag Bollenfeest in de  
tuinen Midden Brabant

Het	is	volop	lente	in	de	tuinen.	Bloesemen-
de	bomen,	fris	groen,	uitbundige	rododen-
drons	en	natuurlijk	heel	veel	tulpen,	nar-
cissen,	 blauwe	 druiven	 en	 nog	 veel	meer	
kleurigs:	welkom	in	de	open	tuinen	Midden	
Brabant.
	
In	de	herfst	zijn	er	weer	duizenden	bollen	
gepoot	door	de	ijverige	tuiniers	en	die	zul-
len	tijdens	het	Bollenfeest	op	maandag	22	
april	 (tweede	 paasdag)	 naar	 verwachting	
allemaal	in	bloei	staan.	Ze	zorgen	voor	een	
echt	kleurenspektakel	in	de	tuin.	

U	bent	van	harte	welkom	om	mee	te	komen	
genieten	in	de	volgende	tuinen:

•	Tuin	De	Dwerg,	Kleinestraat	17,	Drunen.
•	Ons	Buiten,	Kraanven	10,	Loon	op	Zand.
•	Hof	’t	Einde,	Bergstraat	66,		 	
Loon	op	Zand.

•	De	Dijkgaerd,	Zuidhollandsedijk	1,		
Kaatsheuvel.

De tuinen zijn open van 10.00 tot 17.00 
uur. Entree € 2,50 p.p.p.t. inclusief een 
kopje koffie of thee.

In	 Hof	 ’t	 Einde	 en	 De	 Dijkgaerd	 gaat	 het	
Bollenfeest	nog	een	week	lang	door.	Deze	
tuinen	 zijn	 van	 maandag	 22	 april	 tot	 en	
met	zondag	28	april	elke	dag	geopend	van	
10.00	tot	17.00	uur.

Meer	informatie	en	inspirerende	foto’s	van	
de	 tuinen	 zijn	 te	 vinden	op	www.tuinen-
middenbrabant.nl	of	tel.	272936.	□
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De sportclub van de R.K.J.B.    
(Rooms Katholieke Jonge Boerenstand)
Kort na de oorlog vond in Loon op Zand 
een revolutie plaats, waarvan vrijwel 
niemand iets heeft meegekregen. Het 
was een opstand tegen het overdreven 
gezag van de plaatselijke geestelijkheid 
en de rebellen waren de jonge boeren.

De	 R.K.J.B.	 was	 opgericht	 in	 1934	 (Loon	
en	De	Moer	samen)	en	stond	formeel	onder	

toezicht	 van	 de	 Boe-
renbond.	 Dit	 toezicht	
beperkte	 zich	 er	 in	 de	
praktijk	 toe	 dat	 bij	 de	
algemene	 ledenverga-
dering	 een	 bestuurslid	
van	de	Boerenbond	aan-
wezig	was.	Die	kondigde	

dan	een	geringe	subsidie	aan	en	hij	gaf	tij-
dens	de	vergadering	een	rondje.	Daarnaast	
had	elke	vereniging	met	het	predicaat	R.K.	
een	 geestelijk	 adviseur,	 de	 pastoor	 of	 de	
kapelaan.	 Die	 hadden	 wel	 degelijk	 (te)	
veel	invloed.	Toen	bijvoorbeeld	tijdens	een	
vooroorlogse	 vergadering	 van	 de	 R.K.J.B.	
de	 geestelijk	 adviseur	 niet	 aanwezig	 kon	
zijn,	werd	in	de	notulen	vastgelegd	dat	de	
nieuwgekozen	 bestuursleden	 werden	 be-
noemd	onder	voorbehoud	van	goedkeuring	
door	de	kapelaan.

In	 de	 eerste	 vergadering	 na	 de	 oorlog	
moest	een	volledig	nieuw	bestuur	worden	
gekozen.	De	geestelijk	adviseur,	 kapelaan	
H.	 Veltman,	 en	 de	 Boerenbondafgevaar-
digde	Jan	van	der	Lee	stuurden	aan	op	een	
kandidaatstelling,	 maar	 de	 leden	 accep-
teerden	zo’n	half	voorgebakken	verkiezing	
niet	meer	en	eisten	een	vrije	stemming.	Er	
ontstond	enig	tumult	en	de	kapelaan	moest	
bakzeil	halen.	Op	13	april	1946	escaleerde	
de	boel	pas	echt.	Men	wilde	een	sportclub	
oprichten,	wat	al	eerder	door	Tinus	Hamers	

en	Jos	van	den	Hoven	 tevergeefs	was	ge-
probeerd.	 Nu	 zou	 men	 twee	 sportleiders	
kiezen,	 die	 dan	 meteen	 ook	 bestuurslid	
zouden	worden.	Opnieuw	dreven	de	leden	
door	dat	er	een	vrije	stemming	zou	worden	
gehouden	en	daarbij	werden	Tinus	Hamers	
en	 Jos	 van	 den	Hoven	 gekozen,	maar	 die	
weigerden	 in	 verband	 met	 hun	 eerdere	
vergeefse	poging.	Kapelaan	Veltman	zette	
de	twee	onder	zware	druk.	Ze	konden	het	
niet	maken	te	weigeren	als	ze	duidelijk	de	
voorkeur	van	de	leden	hadden.

De	twee	gaven	geen	krimp	en	toen	de	gees-
telijk	 adviseur	 vervolgens	 woorden	 ging	
gebruiken	 als	 ‛dwarsliggen’	 en	 ‛wringerij’	
barstte	de	bom.	Tinus	Hamers	gaf	op	hoge	
toon	te	kennen	dat	hij	zich	door	niemand	
wenste	te	laten	beledigen,	ook	niet	door	de	
kapelaan.	Iedereen	zweeg	verschrikt.	Men	
vond	een	excuus	op	zijn	plaats,	maar	Tinus	
excuseerde	zich	(pas	tijdens	de	rondvraag)	
alleen	 voor	 het	 feit	 dat	 mede	 door	 zijn	
toedoen	 de	 vergadering	 was	 uitgelopen.	
De	rebel	tegen	het	gezag	van	de	geestelijk	
adviseur	 hield	 zijn	 rug	 recht.	Uiteindelijk	
werden	 Gerardus	 Brabers	 en	 Kees	 Kuij-
pers	gekozen.	Zij	wisten	met	moeite	op	16	
maart	 1947	 een	 twaalftal	 sporters	 bijeen	
te	brengen	om	aan	de	slag	te	gaan	in	het	
parochiehuis	onder	leiding	van	kringsport-
leider	P.	van	Hoof	uit	Hilvarenbeek,	maar	
na	 vier	 keer	 oefenen	 werd	 het	 bijltje	 er	
weer	bij	neergegooid.

Begin	jaren	vijftig	begonnen	de	jonge	boe-
rinnen	 met	 een	 gymnastiekclub.	 De	 19	
clubs	 van	 kring	 Tilburg	 kwamen	 op	 twee	
sportdagen	 tegen	 elkaar	 uit.	 De	 meisjes	
hielden	zich	bezig	met	volksdansen	en	gym-
nastische	oefeningen	met	o.a.	knotsen	en	
hoepels,	meestal	op	muziek.	Bij	de	jongens	
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lag	 het	 zwaartepunt	 van	 de	 eerste	 sport-
dag	op	gymnastiek	(gymnastische	oefenin-
gen	op	tel	en	op	muziek,	piramide	bouwen,	
maar	 ook	 4	 x	 100	meter	 estafette	 en	 de	
1500	 meter);	 de	 tweede	 sportdag	 bracht	
meer	 atletiek	 (100	 meter,	 hoogspringen,	
verspringen,	hink-stap-sprong,	kogelstoten	
en	1500	meter),	maar	daarnaast	 toch	ook	
de	gymnastiek.

Omdat	Loon	op	Zand	geen	jongensclub	had,	
kwamen	de	dames	tot	hun	spijt	niet	in	aan-
merking	voor	het	organiseren	van	zo’n	ge-
zamenlijke	sportdag.	Dat	veranderde	door	
een	initiatief	van	de	schrijver	in	het	voor-
jaar	van	1955.
Bij	 een	 informele	 bijeenkomst	 na	 afloop	
van	een	toneelstuk	in	Kaatsheuvel	wist	hij	
in	Café	‛De	Efteling’	van	Janus	Vugts	met-
een	 al	 elf	mensen	 voor	 het	 idee	 van	 een	
sportclub	te	winnen.	De	officiële	oprichting	
in	het	bijzijn	van	P.	van	Hoof	vond	plaats	op	
3	maart	1955:	elf	leden	plus	twee	leiders:	
Gerardus	Pijnenburg	Jzn.	als	eerste	en	An-
ton	van	der	Lee	als	tweede	leider.	Het	jaar	

daarop	werd	op	het	terrein	van	Uno	Animo	
meteen	al	een	sportdag	georganiseerd.	Het	
was	stralend	weer	en	het	publiek	stroomde	
van	alle	kanten	toe.
Het	 werd	 in	 financieel	 opzicht	 de	 beste	
sportdag	die	ooit	binnen	kring	Tilburg	is	ge-
houden.	Hoe	het	verder	ging	met	de	club	
zou	de	moeite	waard	zijn	om	nog	eens	 in	
Rond	de	Toren	te	verhalen.

Maar	we	schreven	over	een	revolutie	tegen	
de	 sterke	 invloed	 van	 de	 parochiegeeste-
lijkheid.	 Pastoor	 Schoenmakers	 was	 een	
hardere	 noot	 om	 te	 kraken.	 Die	 dreigde	
zelfs	de	Rijvereniging	R.O.S.	(Ruiterij	Onze	
Sport,	een	door	de	Boerenbond	opgerichte	
vereniging)	 het	 predicaat	 R.K.	 te	 ontne-
men	wanneer	ze	op	15	augustus	naar	een	
concours	 hippique	 zou	 gaan	 in	 plaats	 van	
deel	te	nemen	aan	de	jaarlijkse	processie	
naar	het	Mariakapelletje	aan	de	Tilburgse-
weg.	 In	 1956	 kwam	 ik	persoonlijk	 in	 aan-

 °De Loonse sportclubs gezamenlijk op de sport-
dag van 1959 in Moergestel.
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varing	met	de	pastoor,	omdat	ik	weigerde	
de	sportclub	geüniformeerd	te	laten	mee-
lopen	 in	 de	Gerlachusbedevaart.	Die	 club	
was	er	volgens	mij	om	te	sporten	en	niet	
om	de	'vèèrrekesbèèvert'	op	te	leuken.

De	 pastoor	 heeft	 me	 daarna	 geen	 woord	
meer	waardig	gekeurd	en	 ik	had	dat	kun-
nen	weten,	want	een	oude	boerenwijsheid	
zegt:	“Ès	ge	in	de	pestoîr	z'n	klompen	piest	
dan	worre	ze	noît	mir	dreug.”	Maar	niet	al	
te	 lang	daarna	ging	hij	met	emeritaat	 en	
de	parochianen	gaven	hem	als	afscheidsca-
deau	een	televisie.
Zijn	opvolger,	pastoor	Mommers,	werd	aan	
de	 grens	 van	 de	 parochie	 ingehaald	 door	
veel	Loonse	mensen	en	de	twee	harmonie-
en.	Hij	bleek	niet	meer	de	jongste	te	zijn.	
De	man	naast	me	stootte	mij	teleurgesteld	
aan:	“Dèsser	wir	eene	vur	’ne	tillevisie.”

Heemkundekring Loon op ’t Sandt
Anton van der Lee

Verloren

Ik	 heb	 mijn	 sleutelbosje	 (groen)	 met	
daarop	‛Lieve	Opa’	met	3	sleutels	ver-
loren.	 Misschien	 heeft	 iemand	 die	 ge-
vonden	en	zou	ik	het	fijn	vinden	om	ze	
weer	terug	te	hebben.
U	 kunt	 mij	 bereiken	 via	 tel.nr.	 06-
49626466.	Alvast	bedankt!
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In gesprek met elkaar

Leven na kanker: en nu…?
Als	kanker	in	je	leven	komt,	zal	alle	hoop	
gevestigd	zijn	op	een	leven	daarna.	Kanker	
zien	te	overleven	 is	het	grootste	doel.	En	
wat	als	dat	mag	lukken?	Wat	als	een	leven	
na	alle	behandelingen	mogelijk	blijkt?	Vaak	
probeert	men	de	draad	weer	op	te	pakken	
en	verder	te	gaan	waar	men	gebleven	is.

Maar	 regelmatig	 is	 dit	 niet	 voor	 iedereen	
even	gemakkelijk.	Er	is	veel	veranderd…
Gedurende	vijf	bijeenkomsten	zal	in	Inloop-
huis	Toon	stil	gestaan	worden	bij	verschil-
lende	onderwerpen	m.b.t.	leven	na	kanker.	
We	gaan	in	gesprek	met	elkaar	over:
•	Verder	zonder	ziekenhuis,	verder	met	ei-
gen	lichaam.

•	Leven	met	(zichtbare	en	niet	zichtbare)	
lichamelijke	beperkingen.

•	Omgaan	met	verwerking,	verlies	en	rouw.
•	Weer	 aansluiting	 vinden	met	de	buiten-
wereld	(dierbaren,	vrienden,	werk	etc.).

•	Zingeving	en	bewustwording.

Judith	 van	 der	 Valk	 (ex-patiënt)	 en	 Karin	
Spapens	 (Verliesbegeleiding	 de	 Zeester)	
zullen	 deze	 bijeenkomsten	 begeleiden,	
met	als	doel	te	komen	tot	contact	met	el-
kaar	en	het	delen	van	ervaringen.

De	 bijeenkomsten,	 voor	 iedereen	 die	 te	
maken	heeft	gehad	met	kanker	en	het	le-
ven	 weer	 probeert	 op	 te	 pakken	 (ex-pa-
tiënten,	 dierbaren	 en	 bekenden),	 zijn	 op	
dinsdag	 23	 april,	 11	 juni,	 3	 september,	 8	
oktober	en	12	november	2019:	telkens	van	
13.15	tot	15.15	uur	(inclusief	pauze).
Plaats:	 Inloophuis	TOON	Waalwijk,	 Jan	de	
Rooystraat	15,	5141	EN		Waalwijk.

De	toegang	is	gratis,	wel	graag	vooraf	aan-
melden	via	info@thhw.nl	of	telefonisch	via	
652734.	□
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Sporten als verbindende kracht 
in gemeente Loon op Zand

Onlangs	behandelde	het	college	het	nieu-
we	sportbeleid.	Een	sportbeleid	dat	samen	
met	 sportverenigingen,	 inwoners,	 maat-
schappelijke	partners,	de	Wmo	adviesraad	
en	de	gemeenteraad	tot	stand	kwam.
De	gemeente	zet	met	het	nieuwe	sportbe-
leid	 in	 op	 kansen	 en	 mogelijkheden	 voor	
sporten	en	bewegen	in	de	gemeente	Loon	
op	Zand.

Sport en bewegen mogelijk maken
De	gemeente	Loon	op	Zand	wil	dat	elke	in-
woner	 een	 vorm	van	 sportbeoefening	 en/
of	bewegen	kan	doen;	jong	of	oud,	met	of	
zonder	beperking.

Dit	maakt	de	gemeente	Loon	op	Zand	mo-
gelijk	met	de	inzet	van	vier	instrumenten:	
sportstimulering,	subsidies,		verenigingson-
dersteuning	en	een	goede	basisinfrastruc-
tuur	van	accommodaties	en	voorzieningen.	

Sport als verbindende factor
Wethouder	 Kees	 Grootswagers:	 “Sport	 en	
bewegen	is	voor	veel	mensen	een	populai-
re	vorm	van	vrijetijdsbesteding:	het	is	leuk	
om	te	doen	en	het	zorgt	voor	ontspanning.

Daarnaast	 draagt	 sport	 en	 bewegen	 bij	
aan	een	beter,	actiever	en	gezonder	leven	
en	aan	een	gemeente	waar	 inwoners	zich	
prettig	voelen.	Het	accent	komt	meer	dan	
voorheen	 te	 liggen	op	het	 stimuleren	 van	
sport	 als	 verbindende	 kracht	 in	 onze	 sa-
menleving”.

Uitvoering
De	 gemeente	 vertaalt	 het	 sportbeleid	 in	
een	 tweejaarlijks	 uitvoeringsplan	 waarin	
staat	beschreven	hoe	de	gemeente	de	am-
bities	op	het	gebied	van	sport	gaat	realise-
ren.	Bij	de	uitvoering	van	het	sportbeleid	
werkt	 de	 gemeente	 samen	met	 de	 sport-
verenigingen,	 onderwijsinstellingen	 en	
maatschappelijke	organisaties.

De	gemeente	gaat	onder	andere	aan	de	slag	
met	het	opstellen	van	een	sociale	beweeg-
kaart,	het	organiseren	van	thema-avonden,	
verenigingsondersteuning,	 het	 opstellen	
van	 een	 programma	 ‘kennismaken	 met	
sport	in	de	gemeente	Loon	op	Zand’	en	het	
oprichten	van	een	sportraad.	□

Vakantie huisartsenpraktijk  
Kools, Van Liempd en Van Loon

In	verband	met	vakantie	zijn	wij	afwe-
zig	 van	 maandag	 29	 april	 tot	 en	 met	
vrijdag	3	mei.	Voor	waarneming	kunt	u	
terecht	bij	dkt.	Verheijen,	Kamperfoe-
lielaan	1a,	tel.	363355.

Uw	 normale	 herhaalmedicatie	 kunt	 u	
gedurende	 onze	 vakantie	 rechtstreeks	
indienen	bij	uw	apotheek.

Huisartsenpraktijk Kools, Van Liempd  
en Van Loon
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Werelddansen,   
sierlijk bewegen!
Onze redacteur Ton Kalkers heeft zich 
naar aanleiding van zijn stijgend gewicht 
en stijgende bloeduitslagen voorgenomen 
meer te gaan bewegen en hij is bezig het 
bewegen van senioren in Loon op Zand aan 
den lijve te ervaren om zo meer bekend-
heid te geven aan het bewegen voor seni-
oren en er zelf gezonder van te worden. 
In dit artikel (de 7de in  deze reeks) zijn 
ervaringen met werelddansen.

Ik	 meld	 me	 op	 een	 woensdagmiddag	 om	
14.00	 uur	 in	 Venloene	 in	 het	 lokaal	 Ger-Ger-
lachushof	3	van	de	SeniorenVereniging	bij	
het	groepje	dansliefhebbers,	dat	onder	lei-
ding	 van	 dansdocente	 Francy	 Verspeek	 al	
dansend	de	wereld	verkent.
De	les	vindt	plaats	van	14.15-16.15	uur	en	
ik	word	meteen	hartelijk	welkom	geheten	
door	Ans	 Vuijsters	 van	 Seniorenvereniging	
Loon	op	Zand.	En	wat	ik	al	eerder	heb	ge-
merkt,	ook	de	dames	in	dit	groepje	vinden	
het	prima	en	gezellig	dat	er	ook	mannelijke	
deelnemers	zijn.

Vandaag	is	er	een	deelnemer	afwezig	zodat	
de	groep	wat	kleiner	 is.	Met	een	karretje	
met	muziekapparatuur	en	een	aantal	cd’s	
komt	 Francy	 Verspeek	 binnen.	 Ze	 vertelt	
dat	ze	al	vele	jaren	heeft	gedanst	bij	Volks-
dansvereniging	‛Mie	Katoen’	en	nu	in	Uden-

hout	bij	een	groep	danst	die	’t	Accordeert	
heet.	 Toen	 vorig	 jaar	 de	 dansdocente	 er	
mee	stopte,	heeft	zij	met	al	haar	ervaring	
dit	 groepje	 onder	 haar	 hoede	 genomen.	
Het	zijn	allemaal	deelnemers	die	van	dan-
sen	houden	en	ervan	genieten	om	met	el-
kaar	in	een	bepaald	patroon	te	bewegen	op	
muziek.	Begonnen	wordt	met	twee	dansen	
die	wat	rustiger	zijn	als	een	soort	opwar-
mertje.	Voor	mij	ziet	het	er	al	ingewikkeld	
uit,	maar	ik	ben	dan	ook	niet	met	dansen	
opgevoed.	

Ze	stappen	met	gemak	over	van	Israël	naar	
Rusland	en	dan	naar	Mexico	of	Zuid-Afrika	
en	 je	 ziet	 de	 gezichten	 langzaam	 roder	
worden.	Zeker	als	het	een	dans	is	met	veel	
pasjes	 en	 ook	 nog	 vlug	 achter	 elkaar.	 Dit	
is	 zeker	 goed	 voor	 de	 conditie.	 Gelukkig	
wordt	er	ook	tijd	ingeruimd	voor	enige	na-
bespreking,	zodat	er	ook	gelegenheid	is	tot	
even	bijkomen.

Kunst	is	het	patroon	in	je	hoofd	te	hebben.	
Het	klinkt	dan,	als	ik	het	goed	onthouden	
heb,	ongeveer	als	 volgt:	 “Voor,	 terug,	 tja	
tja	ja,	voor	en	voor,	op	de	plaats,	balans,	
voor	en	voor,	hak-teen,	enz...	“	Het	is	een	
kwestie	 van	 tellen,	 passen,	 onthouden,	
coördinatie	 en	 concentratie.	 Het	 ziet	 er	
meestal	sierlijk	uit,	ondanks	dat	de	heupen	
af	 en	 toe	 niet	 meer	 mee	 willen	 werken.	
Dan	 is	de	Bolero	van	Ravel	aan	de	beurt.	
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Die	 begint	 langzaam,	 wordt	 gaandeweg	
sneller	en	eindigt	met	snelle	passen.	Het	is	
een	sierlijke	en	mooie	dans,	maar	na	afloop	
even	uitrusten.

Van	15.00-15.15	uur	wordt	er	gezellig	een	
kopje	 koffie/thee	 gedronken,	 want	 aan-
dacht	voor	de	sociale	contacten	is	ook	be-
langrijk.	Dansen	en	vrolijk	zijn	hoort	bij	el-
kaar.	Dus	van	dansen	krijg	je	vanzelf	goede	

zin.	 En	 al	 gaat	 het	 allemaal	 niet	meteen	
perfect,	 de	 passie	 en	 het	 plezier	 spat	 er	
van	af.	Een	enkele	dans,	zoals	‘Pick	a	bale	
of	cotton’	 is	meer	een	 linedance	en	deze	
is	 zeker	 goed	 voor	 je	 conditie,	 want	 het	
gaat	 steeds	 sneller.	 Maar	 ook	 de	 Tumble	
Weeds	met	 ‘Somewhere	 between	me	 and	
you’	 komt	 voorbij	 en	die	 dans	 kan	 ik	 nog	
wel	volgen.

Het	werelddansen	is	niet	meer	het	vroege-
re	 simpele	 boerenvolksdansen,	 maar	 veel	
gevarieerder.	 Voor	 de	 kosten	 hoef	 je	 het	
niet	te	laten.	Die	bedragen	€	66,-	per	jaar	
voor	40	lessen.	Niet-leden	van	de	Senioren-
vereniging	betalen	€	76,-.	U	kunt	gratis	een	
proefles	volgen.	Er	zijn	GEEN	lessen	in	de	
schoolvakanties.	 Meer	 informatie	 tijdens	
de	les	op	woensdagmiddag	bij	Ans	Vuijsters	
of	Corry	Linders,	tel.	365270,	of	stuur	een	
mail	naar:	cvdkloz@ziggo.nl.

Redactie: Ton Kalkers
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Insecten: Fabels en Feiten
Dit	 voorjaar	 vindt	 u	 in	 uw	Rond	de	Toren	
regelmatig	 korte,	 maar	 krachtige	 stukjes	
over	insecten.	“Daar	is	al	zoveel	aandacht	
voor	in	de	media”,	hoor	ik	u	zeggen,	maar	
de	 nood	 schijnt	 groot	 te	 zijn:	 door	 aller-
lei	 oorzaken	 is	 het	 totale	 aantal	 en	 het	
aantal	 soorten	 insecten,	 alleen	 al	 in	 ons	
land,	erg	afgenomen.	En	of	ze	nu	kruipen	
of	vliegen,	voor	veel	zaken	zijn	wij	afhan-
kelijk	van	insecten,	waarbij	het	bestuiven	
van	onze	groenten	en	 fruit	het	meest	 tot	
de	 verbeelding	 spreekt.	Maar	 stelt	 u	 zich	
de	enorme	berg	bladeren	in	de	bossen	eens	
voor	die	niet	meer	opgeruimd	zou	worden	
als	bodeminsecten	nog	verder	verdwijnen?	
En	wat	gebeurt	er	met	onze	zomers	als	er	
geen	wespen	meer	 zijn	die	 ieder	per	dag	
zo’n	 vijftig	 vliegen	 opeten?	 Is	 het	 zo	 erg	
dat	er	hier	geen	veldleeuweriken	meer	zin-
gen	 of	 zwermen	 zwaluwen	 door	 de	 lucht	
scheren?	Geen	bloemenvelden	vol	met	zoe-
mende	bijen	en	insecten?

veel	 andere	 dieren.	 En	 omdat	 bijna	 ie-
dereen	een	fladderend	vlindertje	 schattig	
vindt,	bieden	we	vanaf	nu	wat	ruimte	aan	
andere,	 juist	 wat	 onbekendere	 insecten.	
Zoals	u	weet,	onbekend	maakt	onbemind.	
We	zorgen	voor	informatie	waar	u	als	inwo-
ner	van	Loon	op	Zand	wat	aan	heeft,	want	
de	 insecten	 die	 we	 uitkiezen	 leven	 hier,	
net	als	wij.	Vandaag	is	het	de	beurt	aan	de	
vuurwants!

In een ideale wereld is alles in balans
Inmiddels	weten	we	dat	insecten	een	we-
zenlijk	onderdeel	van	de	natuur	op	aarde	
zijn,	als	opruimers	van	plantaardig	of	dier-
lijk	materiaal	en	als	voedselbron	voor	heel	

De vuurwants
Al	wandelend	met	de	hond	kwamen	we	be-
gin	april	deze	insecten	weer	tegen.	We	tel-
den	er	wel	50	op	het	fietspad	achter	sport-
park	 De	 Klokkenberg,	 allemaal	 in	 setjes	
van	twee,	hun	koppies	van	elkaar	af.	Een	
kniebuiging	leerde	ons	al	gauw	dat	het	om	
de	 vuurwants	 ging,	 een	 felrood	 of	 oranje	
gekleurde	wants	met	zwarte	patronen,	die	
algemeen	voorkomt.	Soms	lijkt	het	patroon	
van	hun	‘rugmasker’	op	Bert	van	Ernie	uit	
Sesamstraat;	ziet	u	dat	ook?	Deze	6-potige	
alleseters	die	niet	kunnen	vliegen	houden	
van	warmte	en	zijn	dit	jaar	al	een	maandje	
eerder	 uit	 hun	 winterschuilplaatsen	 ont-
waakt.	 Warme	 fietspaden	 en	 de	 bermen	
zaten	er	vol	mee!

De	 vuurwants	 is	 familie	 van	 de	 grotere	
bruine	wants,	die	afgelopen	najaar	zo	vaak	
in	onze	huizen	en	schuren	werd	aangetrof-
fen,	op	zoek	naar	een	overwinteringsplek.	
Vuurwantsen	zijn	ongeveer	een	centimeter	
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groot,	 plat,	 vuurrood,	 hebben	 zwarte	 pa-
tronen	en	2	stippen.	Hun	‛jasje’	ziet	eruit	
als	 een	 schild	waarmee	 ze	 andere	 dieren	
lijken	af	te	schrikken	en	net	als	veel	andere	
wantsen	kunnen	ze	bij	gevaar	een	stinken-
de	 stof	 afscheiden	 die	 hen	 geen	 geliefde	
prooi	maakt.	Veel	 vogels	eten	dit	beestje	
daarom	niet	op.

De	 vuurwants	 komt	 in	 heel	 Europa	 voor;	
de	laatste	jaren	steeds	noordelijker,	waar-
schijnlijk	 door	 de	 warme	 zomers.	 In	 het	
voorjaar	komen	er	veel	meldingen	binnen	
van	ongeruste	burgers,	want	wantsen	zien	
er	misschien	wat	vreemd	uit	en	zitten	soms	
massaal	op	boomstammen	van	lindebomen	
of	 (bol)acacia’s,	 die	 daardoor	 bijna	 rood	
kleuren.	Bij	het	lindenlaantje	naar	Het	Wit-
te	Kasteel	zie	je	ze	nu	volop.	Ook	planten	
als	 malva	 en	 stokrozen	 zijn	 geliefd.	 Toch	
zijn	deze	insecten	vrij	onschuldig.	Met	hun	
lange	 zuigsnuit,	 die	 ze	 trouwens	 meestal	
plat	onder	hun	lijf	vouwen,	eten	ze	vooral	
plantensappen	 uit	 afgevallen	 bladeren	 en	
zaden,	maar	ook	een	insect	staat	soms	op	
het	menu.

Wie loopt voorop
Het	 paargedrag	 van	 vuurwantsen	 is	 bij-
zonder	 te	 noemen,	 want	 de	 paring	 duurt	
namelijk	erg	lang,	van	12	uur	tot	wel	7	da-
gen.	Omdat	ze	in	grote	groepen	leven	is	de	
concurrentie	groot.	Het	mannetje	laat	het	
vrouwtje,	eenmaal	gevangen,	niet	zomaar	
los.	 Zo	 voorkomt	 hij	 dat	 andere	 manne-
tjes	er	met	‘zijn’	wijfje	vandoor	gaan.	Hij	
steekt	er	letterlijk	en	figuurlijk	een	stokje	
voor!	 Net	 als	 vlinders	 paren	 wantsen	 ook	
achterstevoren,	dus	niet	bovenop	elkaar	en	
dat	zie	je	terug	op	de	foto.	Wie	er	voorop	
loopt	blijft	de	vraag...

Het	 laatste	 nieuwtje	 over	 een	 bijzondere	
ontwikkeling	waar	de	vuurwants	een	hoofd-
rol	 in	speelt	gaat	over	een	van	de	chemi-
sche	 stoffen	die	 hij	 afscheidt	 en	waaraan	
hij	al	 sinds	1767	door	Linnaeus	zijn	naam	

dankt,	 pyrrhocorine.	 Deze	 stof	 zou	 in	 de	
toekomst	misschien	 een	 oplossing	 kunnen	
bieden	 door	 zijn	 antibacteriële	 werking.	
Vooral	bij	bacteriën	die	bestand	zijn	tegen	
de	meeste	 antibiotica,	 zoals	 de	MRSA-	 of	
ziekenhuisbacterie	is	dit	van	groot	belang.
Zoals	u	leest	is	de	vuurwants	een	interes-
sant	beestje	dat	we	de	laatste	jaren	steeds	
vaker	 tegenkomen.	 Je	 treft	 ze	 nooit	 bin-
nenshuis,	want	volwassen	dieren	overwin-
teren	onder	stenen	of	in	de	grond.	
Oppakken	om	een	exemplaar	eens	goed	te	
bekijken	is	toch	geen	goed	idee,	gezien	de	
steeksnuit	 en	 het	 verschrikkelijke	 parfum	
dat	 nog	 uren	 aan	 je	 handen	 zit,	 zelfs	 na	
het	wassen!	Maar	een	vuurwants	heeft	niks	
met	mensen	en	bestrijden	heeft	geen	en-
kele	zin;	het	middel	 schijnt	veel	erger	 te	
zijn	dan	de	‘kwaal’.

Redactie en foto’s:
Lonneke van Huijgevoort

 °Jonge (links) en volwassen (rechts boven) 
vuurwantsen. Foto: Wikipedia
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 °Triest. Gedeputeerde Johan van de Hout gaf op 29 maart het startsein voor een provinciale actie 
tegen storten van afval in de natuur. Een dag later, 30 maart, was het in ons dorp echter al weer 
raak. Op het zandpad tussen het Kraanven en de Heideweg werd een dump van elektronica-afval 
aangetroffen. (Foto: Ruud Peters)
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De fietsers en wandelaars zijn weer wak-
ker geworden en actief in de natuur 
rond ons kerkdorp. Ook de jaarlijkse 
Verbeeten-challenge op 7 april speelde 
zich rondom Loon af en heeft dit jaar 
het recordbedrag van € 120.237,13 op-
gebracht. De volledige opbrengst van het 
sportieve evenement -  ondermeer wiel-
rennen, skeeleren en bootcamp - gaat 
naar onderzoek gericht op een verbeter-
de behandeling van vrouwen met borst-
kanker. Er waren1692 deelnemers.

Loonse mensen in de krant
Op	26	maart	overleed	in	residentie	Molen-
wijck	 mevr.	 Deetje	 Vullers-Fernée	 in	 de	
leeftijd	van	92	jaar.	(BD	29/3)

Tijdens	de	Boomfeestdag	op	de	Virgo	waren	
zowel	de	oudste	(mevr.	Ros)	als	de	jongste	
bewoner	(Bjorn)	aanwezig	en	gingen	samen	
op	de	foto.	Alleen	had	de	fotograaf	niet	in	
de	gaten	dat	de	duwstang	van	de	kinderwa-
gen	net	voor	het	gezichtje	van	Bjorn	zat,	
zodat	we	nog	niet	weten	hoe	hij	eruitziet.	
(DK	27/3)

Cees	 Swaans	 woont	 met	 zijn	 vrouw	 een	
half	 jaar	 in	 residentie	Molenwijck	en	ver-
telt	 over	 zijn	 positieve	 ervaringen	 daar.	
(DK	27/3)

Mari	Kuijpers	nam	na	33	 jaar	afscheid	als	
secretaris	 van	 EHBO-vereniging	 St.	 Rafa-
el.	 Hij	 kreeg	 het	 erelidmaatschap	 van	 de	
vereniging	en	wordt	opgevolgd	door	mevr.	
Özlem	Savasli.	(DK	3/4)

De	 fam.	van	Wanrooij	won	een	DAB-radio	

omdat	ze	de	feestwimpel	750	jaar	Heerlijk-
heid	buiten	hebben	hangen.	(DK	3/4)

Gemeente en politiek
Het	 iedere	 week	 ophalen	 van	 GFT-afval	
blijkt	toch	te	duur	te	zijn.	De	komende	zo-
mer	wordt	het	weer	om	de	veertien	dagen.	
Om	de	stank	en	het	ongedierte	bij	zomerse	
temperaturen	te	vermijden	moeten	we	pa-
pieren	zakken	gaan	gebruiken.	(BD	27/3)

Wij	moeten	van	onze	gemeente	allemaal,	
jong	en	oud,	van	de	bank	af,	want	we	wor-
den	 te	 lui.	 Na	 een	 aantal	 jaren	 bezuini-
gingen	ook	voor	de	sportclubs	is	er	nu	een	
nieuwe	 Sport-	 en	 Beweegnota	 2019-2030.	
Het	college	van	b&w	heeft	als	uitgangspunt	
dat	iedere	inwoner	een	vorm	van	sport	of	
beweging	kan	doen.	De	verenigingen	en	ac-
comodaties	worden	ondersteund;	bewegen	
voor	de	jeugd	krijgt	meer	aandacht	en	er	
komt	wellicht	een	sportraad.	(BD	30/3,	DK	
3/4)

Op	11	april	kwam	de	Toekomstagenda	aan	
de	 orde	 in	 een	 extra	 gemeenteraadsver-
gadering.	 Leefbaarheid	 is	 een	 belangrijk	
thema	en	er	staan	ideeën	ter	discussie	zo-
als	 een	beweegtuin	 en	 intergenerationele	
leercentra.	(DK	3/4)

Rini	Boertjes,	kersverse	voorzitter	van	SL-
LoZ	 (Stichting	 Leisure	 Loon	 op	 Zand),	wil	
samen	 met	 de	 gemeente	 de	 gemeente	
ontwikkelen	 tot	 een	 toeristische	 hotspot.	
Deze	 stichting	 neemt	 het	 werk	 over	 van	
de	Stichting	Goud	in	Handen	en	de	Lokaal	
Toeristische	Adviesraad,	die	met	hun	werk-
zaamheden	 zijn	 gestopt.	 Er	 is	 €	 92.000,-	
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Met Pasen ASPERGES eten. Het is een 
prima combinatie met de eieren.
Iedere dag vers gestoken en u kunt de 
asperges direct laten schillen.
De boerderijwinkel is dagelijks
geopend vanaf 9.00 uur.

Aspergeboerderij van Iesel, 
Schoorstraat 63, Udenhout.
Tel. 013-5113404. Onze boerderij is 
gelegen naast Rest. Bosch en Duin.

Jan Clarijs

redactielid Rond de Toren

30-04-2014  -  30-04-2019
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uitgetrokken	voor	de	aanleg	van	een	‛groe-
ne	geleding’	in	de	kern	Loon	op	Zand:	meer	
vervangend	groen	in	de	onlangs	vernieuw-
de	hoofdstraten.	(BD	6/4)

Berichtgevingen gemeente
Bij	basisschool	De	Lage	Weijkens	wordt	de	
speelplaats	uitgebreid	en	een	hekwerk	ver-
plaatst.	(DK	27/3)
Bij	de	Eenhoorn	27	wordt	een	poort	en	een	
overkapping	gebouwd	en	er	loopt	een	aan-
vraag	 voor	 een	 omgevingsvergunning	 voor	
Duikse	Hoef	1A-bis.	(DK	3/4)

Wegen
De	meeste	chauffeurs	uit	ons	dorp	hebben	
wel	gezien,	dat	er	camera’s	hangen	aan	en-
kele	viaducten	boven	de	N261.	U	zult	mis-
schien	gedacht	hebben,	dat	die	dienen	voor	
trajectcontrole	op	de	Midden-Brabantweg,	
maar	dat	is	niet	het	geval.
De	provincie	telt	hiermee	het	verkeer	per	
rijstrook.	Trajectcontrole	komt	er	ooit	wel,	

maar	het	is	niet	bekend	wanneer.	(BD	5/4)

Kunst
Er	 komt	 vanuit	 de	 gemeente	 een	 nieuwe	
bezinning	op	de	kunst	in	de	openbare	ruim-
te.	 Verschillende	 kunstwerken,	 die	 door	
vandalisme	 beschadigd	 zijn	 of	 om	 andere	
redenen	 niet	meer	 op	 de	 oorspronkelijke	
plaats	staan,	moeten	een	andere	bestem-
ming	krijgen.	Zo	 is	er	over	het	kunstwerk	
‛Ontmoeten	 sport	 en	 spel’	 van	 de	 Waal-
wijkse	 kunstenaar	 Wim	 Suermondt,	 dat	
aan	de	afgebroken	sporthal	van	De	Werft	in	
Kaatsheuvel	hing,	nog	geen	duidelijkheid.	
De	commissie	KLOZ	(Kunst	in	Loon	op	Zand)	
kwam	met	 het	 idee	 om	het	werk	 voor	 te	
stellen	 aan	 de	 Wetering	 Plan	 Groep.	 Het	
drieluik	past	niet	meer	bij	De	Werft,	omdat	
in	de	nieuwbouw	daar	het	sociaal-culturele	
gedeelte	is	vervallen.	Dat	is	verhuisd	naar	
Het	Klavier.	Voor	delen	van	het	kunstwerk	
bestaat	 vanuit	 Waalwijk	 belangstelling,	
maar	de	verantwoordelijk	wethouder	hoopt	
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Computerservice op maat 

Uw 
Computer. 
Onze zorg. 
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dat	het	een	mooi	plaatsje	kan	krijgen	aan	
de	gevel	in	de	nieuwe	Wetering.	(BD	29/3)

Voetbal
Uno	Animo	 JO19-1	 won	 op	 30	maart	met	
maar	liefst	5-1	van	DESK	JO19-1.	Het	ver-
slag	 van	 Desk	 spreekt	 van	 een	 keiharde	
overwinning	voor	Uno	(DK	3/4)

Uno	Animo	1	won	op	31	maart	met	1-0	van	
Hoeven,	dank	zij	een	goal	van	Bodie	Schol-
ten.	De	drie	punten	kon	het	team	wel	ge-
bruiken	in	de	strijd	tegen	degradatie.	(BD	
1/4)

Toch	 ging	 het	 de	 week	 daarop	 weer	 niet	
goed.	De	goal	van	Rick	van	Broekhoven	kon	
niet	 voorkomen,	 dat	 de	 wedstrijd	 tegen	
Sarto	verloren	werd	met	1-2.	Trainer	Kees	
van	Loon	verwacht	voor	Uno	1	een	nacom-
petitie	 i.v.m.	 mogelijke	 degradatie.	 (BD	
8/4)

Vrijwilligers
De	 Buurtkamer	 in	 de	 Van	 Rijckevorsel-
straat	56	kreeg	naast	de	buurtgenoten	op	
27	 maart	 ook	 bezoek	 van	 het	 wijkteam	
‛SamenwerkenaandeWijk’	 en	 wethouder	
Jan	Brekelmans.	De	initiatiefnemers	Ad	en	
Laurens	 deelden	 Oud-Loonse	 koeken	 uit	
(Appel-Victoria-gebak	dat	 in	1976	de	gou-
den	bakkersring	won).	(DK	3/40

Niet pluis
Aan	 de	 Heideweg	 was	 op	 25	 maart	 een	
stapel	elektriciteitskabels,	waaruit	het	ko-
per	was	verwijderd,	in	brand	gestoken.	De	
brandweer	was	spoedig	ter	plaatse	en	kon	
de	brand	blussen	met	enkel	een	gieter.	Het	
was	nog	geen	1	april!	(BD	26/3)

In	 de	 vorige	 Krantenbak	 meldden	 wij	 al	
dat	de	rechtszaak	tegen	de	vermoedelijke	
overvaller	 van	 de	 EmTé	 in	 2015	 voor	 de	
rechtbank	 is	geweest.	Er	was	zes	 jaar	te-
gen	hem	geëist,	maar	hij	werd	vrijgespro-
ken	wegens	gebrek	aan	bewijs.	(BD	30/3)
Op	 de	 Midden-Brabantweg	 (N261)	 werd	

vrijdagavond	29	maart	een	coureur	betrapt	
die	maar	liefst	225	km/uur	reed.	Hij	raakte	
zijn	auto	en	zijn	rijbewijs	kwijt.	(BD	1/4)

Op	dinsdag	2	april	werden	er	 in	 onze	ge-
meente	 54	 hardrijders	 op	 de	 bon	 geslin-
gerd.	Er	werd	niet	bij	vermeld	in	welke	van	
de	drie	kerkdorpen	dit	gebeurde.	(BD	4/4)

In	de	Willibrordusstraat	is	in	de	nacht	van	
3	op	4	april	2019	een	auto	volledig	uitge-
brand.	De	politie	onderzoekt	de	toedracht.	
(BD	5/4)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:
•	Muziekverenigingen	 Concordia	 en	 De	
Moer	en	Harmonie	Kaatsheuvel	gaven	op	
24	maart	een	concert	in	De	Wetering.	Di-
rigenten	waren	resp.	Hein	van	Mol,	Luuk	
de	Bakker	en	Anne	Peters.	De	presentatie	
was	in	handen	van	Maikel	van	der	Velden.
(DK	27/3)

•	Wilma	 Verhoeven	 uit	 Waalwijk	 hield	 op	
27	maart	een	lezing	over	doopjurkjes	en	
doopgebruiken	 voor	 de	 heemkundekring	
‛Loon	op	’t	Sandt’.	(DK	27/3)

•	Op	zaterdag	30	maart	voerde	strijkorkest	
Fiedelino	 uit	 Drunen	 in	 de	 Loonse	 kerk	
op	uitnodiging	van	de	Culturele	Stichting	
Trias	het	Stabat	Mater	van	G.B.	Pergolesi	
uit	 o.l.v.	 Mariëtte	 Akkerman.	 Organist	
was	Rob	Dommisse.	(DK	27/3)

•	Op	 31	 maart	 vond	 bij	 Natuurpoort	 van	
Loon	voor	de	derde	keer	de	Ride	for	Villa	
Pardoes	 plaats	 en	 voor	 de	 eerste	 keer	
was	er	ook	een	paardenspullenmarkt.	

En	 na	 deze	 laatste	
berichten	 maken	 we	
plaats	 voor	 de	 paas-
haas,	die	hopelijk	een	
paar	 lekkere	 eieren	
weet	te	verstoppen. □
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Stoofpotrit

Na	het	succes	van	vorige	jaren	organiseert	
motorclub	de	Deurstarters	wederom	samen	
met	 Brasserie	 De	 Kiosk	 op	 2e	 paasdag	 22	
april	2019	een	‘Stoofpotrit’:	een	toertocht	
met	 aansluitend	 een	 warme	 hap.	 Iedere	
motorrijder	 kan	 zich	 hiervoor	 inschrijven	
(€	12,00	p.p.).

Inschrijven	kan	voorafgaand	aan	de	rit	van-
af	9.00	uur	tot	9.45	uur	bij	De	Kiosk	aan	het	
Oranjeplein	in	Loon	op	Zand.	De	route	kan	
digitaal	 (GPS-Garmin)	bij	 inschrijving	ver-
kregen	worden.	We	vertrekken	in	groepjes	
vanaf	10.00	uur.

Meer informatie:
Gerry	 Brabers,	 tel:	 06-38977618	 of	 mail	
naar:	deurstarters@live.nl.
www.facebook.com/Deurstarters-Motor-
club-Loon-op-Zand-447420692125390.	□
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‘Brieven aan Rik’
“Van 2014 tot midden 2017 schreven 
Hans en Rik elkaar columns over datgene 
dat hen bezig hield. Kort bij huis of ver 
bij hen vandaan. Ze deelden hun menin-
gen, zich verbazend of verwonderend, 
humorvol, kritisch of openhartig.

Tweemaal	waren	 Rik	 en	 ik	 in	 De	 Kiosk	 te	
zien	onder	de	naam	‘We	Schrijven	Nog’.
Een	avond	waarop	we	onze,	aan	elkaar	ge-
schreven,	columns	voorlazen.	Ondersteund	
door	 bijpassende	 muziek.	 Het	 ging	 over	
de	bloedbank,	Minionpakken,	Parijs,	Jip	&	
Janneke,	Thomas	Dekker	en	nog	veel	meer.	
Over	wat	heel	Nederland	of	alleen	onszelf	
bezig	hield.	Nu	verschijnt	mijn	verzameling	
van	deze	‘Brieven	aan	Rik’.

wijsheden,	maar	vooral	veel	liefde.”

‘Brieven	aan	Rik’	bevat	ruim	zestig	columns	
in	meer	dan	180	pagina’s.	Deze	bundel	kun	
je	 bestellen	 voor	 €13,50	 (ex.	 eventuele	
verzendkosten)	door	een	mail	te	sturen	aan	
hansschleiffert@gmail.com	onder	vermel-
ding	van	'Brieven	aan	Rik'.

Redactie: Hans Schleiffert

Deze	 bundel	 bevat	 alle	 ‘Brieven	 aan	 Rik’	
die	Hans	heeft	geschreven	in	een	tijd	waar-
in	zijn	dochter	leerde	lopen	en	zijn	zoons	
werden	 geboren.	 In	 een	 tijd	 dat	 IS	 op-
kwam,	er	aanslagen	werden	gepleegd	en	de		
MH-17	uit	de	lucht	werd	geschoten,	terwijl	
hij	 zelf	 verhuisde	 en	 de	 basisschool	 voor	
zijn	kinderen	uitzocht.
Kortom:	over	een	vader	die	zijn	weg	zoekt.	
Met	 vragen,	 twijfels,	 een	 mening,	 eigen-

Geen Arriva-busdiensten meer 
in Rond de Toren
De	redactie	van	Rond	de	Toren	heeft	beslo-
ten	om	de	busdiensten	van	Arriva,	die	vier	
maal	 per	 jaar	 op	de	middenpagina’s	wer-
den	opgenomen,	niet	meer	te	plaatsen.

De	reden	hiervoor	is,	dat	hiervan	nog	maar	
weinig	 gebruik	werd	gemaakt:	mede	door	
het	gebruik	van	apps	op	mobiele	telefoons	
en	 het	 raadplegen	 van	 andere	 mogelijk-
heden,	zoals	openbaar	vervoer-websites	en	
informatie	bij	bushaltes.	Daarnaast	 is	ook	
het	 financiële	 aspect	 als	 reden	meegeno-
men	in	dit	besluit.

Mocht	 in	de	 toekomst	blijken	dat	er	 toch	
behoefte	bestaat	voor	het	opnemen	van	de	
busdiensten	op	reguliere	basis,	dan	zal	de	
redactie	zich	hierop	zeker	beraden.

Redactie Rond de Toren
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Kerkberichten van 20 april tot en 
met 3 mei

Zaterdag 20 april 21.00 uur:	 Paaswake,	
dameskoor,	celebrant	pastor	Groos.	Fami-
lie	 van	 Rooij–Stouthart,	 familie	 Fabert–de	
Weerd,	Christine	van	Lieshout-Petit.

Zondag 21 april 9.30 uur:	Hoogfeest	 Pa-
sen,	herenkoor,	celebrant	pastoor	Luijckx.	
Ter	 nagedachtenis	 aan	 Wim	 en	 Mien	 v.d.	
Velden–Kuis,	 Jos	 Biemans,	 Rien	 en	 Corrie	
Haans–van	 Loon,	 Sjaan	 van	 Esch–Taks,	 Ria	
Graumans,	Thea	Jansen.

Maandag 22 april 9.30 uur:	 2e	 Paasdag,	
dameskoor,	 kinderkerk,	 celebrant	 pastor	
Groos,	 diaken	Alexis	 Szejnoga.	 Na	 de	 eu-
charistieviering	 paaseieren	 zoeken	 in	 de	
pastorietuin	voor	de	kinderen.

Dinsdag 23 april 10.15 uur:	 Eucharistie-
viering	kapel	Venloene.

Zondag 28 april 9.30 uur:	 2e	 Zondag	
van	 Pasen,	 herenkoor,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx.	 Martinus	 Marisael,	 Gerardus	 en	
Sjaan	Brabers	en	zoon	André.

12.30 uur	 Doop	Emily	Wang.
13.30 uur	 Doop	Céline	Aerssens.

Dinsdag 30 april 10.15 uur:	 Eucharistie-
viering	Kapel	Venloene.

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

Power of Fire
Zaterdag	30	maart	waren	honderden	jonge-
ren	uit	ons	bisdom	aanwezig	in	Den	Bosch	
voor	de	 jaarlijkse	dag	voor	alle	vormelin-
gen.	 Er	was	 een	prachtige	eucharistievie-
ring	 in	 de	 kathedraal	waar	 een	 jongeren-
band	mooie	muziek	 maakte.	 Monseigneur	
De	 Korte	 richtte	 zich	 in	 een	 persoonlijk	
woord	tot	de	jongeren	om	hen	te	laten	we-
ten	dat	Jezus	hen	wil	helpen	de	goede	weg	
te	 vinden	 en	 hun	 talenten	 te	 ontplooien.	
Daarna	waren	er	diverse	workshops	op	het	
seminarie	St.	Janscentrum	en	het	bisdom-
huis,	zoals;	“Over	de	streep”;	(welke	keuze	
maak	jij),	“Vraag	maar	raak”	(Een	broeder	
en	 zuster	 beantwoordden	 allerlei	 levens-
vragen	 van	 de	 kinderen)	 en	 “Creatief”,	
maak	 een	 glazen	 lichtje	 voor	 een	 ander	
en	versier	het.	Ook	was	er	een	intensieve	
speurtocht	in	de	St.	Jan.	Tijdens	de	pauzes	
konden	de	kinderen	zich	heerlijk	uitleven	
op	 de	 stormbanen	 in	 de	 tuin	 van	 het	 se-
minarie	Het	was	 een	prachtige,	 leerzame	
en	gezellige	dag	met	fantastisch	weer.	Veel	
dank	aan	de	organisatoren	en	de	begelei-
ders	van	de	groep	vanuit	onze	parochie.

Parochie bedevaart
Op	dinsdag	21	mei	 zal	de	 jaarlijkse	paro-
chiebedevaart	weer	plaatsvinden.	Dit	keer	
is	gekozen	voor	Scherpenheuvel.	Uiteraard	
stellen	 wij,	 zoals	 u	 dat	 van	 ons	 gewend	
bent,	 een	mooi	 programma	 samen	 en	 in-
formeren	wij	u	nader	over	het	verloop	van	
deze	dag.	In	de	volgende	Rond	de	Toren	zul-
len	we	het	complete	programma	plaatsen.

Meimaand
Iedere	woensdag	van	de	meimaand	wordt	
om	19.00	uur	het	rozenhoedje	gebeden	bij	
het	 Mariakapelletje	 aan	 de	 Financiën.	 U	
bent	van	harte	uitgenodigd	u	aan	te	sluiten	
in	 gebed	 en	 voor	 de	 gevraagde	 intenties.	
Woensdag	8	mei	vertrekt	het	Gilde	St.	Hu-
bertus	om	18.30	uur	 in	optocht	vanaf	het	
gildehuis	 naar	 het	 kapelletje.	 Hierbij	 zal	
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gildeheer	 pastoor	 Luijckx	 ook	 aanwezig	
zijn.	 Na	 het	 bidden	 van	 het	 rozenhoedje	
gaat	 de	 optocht	 terug	 naar	 het	 gildehuis	
aan	de	Klokkenlaan	waar	koffie	en	lekkers	
klaarstaat.	 Belangstellenden	 zijn	 hierbij	
uitgenodigd.	Voor	mensen	slecht	ter	been	
kan	vervoer	geregeld	worden.

Woensdag 17 april:   
Chrismamis in de Sint-Jan
Ieder	jaar	wordt	aan	de	vooravond	van	Wit-
te	Donderdag	in	de	Sint-Jans	kathedraal	in	
’s-Hertogenbosch	 de	 Chrismamis	 gevierd.	
Tijdens	 deze	 eucharistieviering	 hernieu-
wen	de	priesters	hun	wijdingsbeloften	aan	
de	bisschop.	Ook	wordt	het	chrisma	gewijd	
en	de	zieken-	en	catechumenenolie	geze-
gend.
De	Chrismamis	 is	dit	jaar	op	woensdag	17	
april	om	19.00	uur.	Het	 is	hét	moment	 in	
het	 jaar	 dat	 het	 hele	 bisdom	 samenkomt	
rondom	 de	 bisschop.	 Naast	 de	 priesters,	
diakens,	 pastoraal	 werkenden,	 catechis-
ten	en	alle	 religieuze	gemeenschappen	 in	
ons	bisdom,	zijn	dan	ook	alle	gelovigen	van	
harte	 welkom	 om	 de	 Chrismamis	 mee	 te	
vieren

Alphabijeenkomsten	parochie	H.	Willibrord
Hebt	u	de	introductieavond	gemist	en	wilt	
u	toch	graag	deelnemen	dan	is	onderstaan-
de	informatie	iets	voor	u.	Ontmoeten,	vra-
gen	 en	 ontdekken	 –	 dat	 doe	 je	 op	Alpha.	
Het	 is	 een	 introductie	 in	 het	 christelijk	
geloof	 die	 in	 onze	parochie	wordt	 aange-
boden.	 De	 bijeenkomsten	 zijn	 op	 het	 Pa-
rochieel	 Centrum	 in	 Kaatsheuvel	 en	 de	
eerste	Alpha	gaat	op	maandag	29	april	van	
start.	In	tien	interactieve	en	gezellige	bij-
eenkomsten	 ontdek	 je	wat	 het	 christelijk	
geloof	inhoudt.	Elke	avond	begint	met	een	
lekkere	maaltijd.	 Hét	moment	 om	 elkaar	
op	 een	 ontspannen	manier	 goed	 te	 leren	
kennen.	 Na	 de	maaltijd	 luisteren	 de	Alp-
ha-deelnemers	 naar	 een	 kort,	 inspirerend	
verhaal.	Elke	bijeenkomst	staat	een	ander	
onderwerp	centraal	waarover	wordt	door-

gepraat	in	kleine	gespreksgroepen.	De	cur-
sus	 is	 gratis	 en	 wordt	 gegeven	 van	 18.00	
tot	 (uiterlijk)	 21.00	 uur	 in	 het	 Parochieel	
Centrum	 (Hoofdstraat	 34	 te	 Kaatsheuvel)	
in	 tien	 opeenvolgende	 weken.	 Steeds	 op	
maandagen,	met	uitzondering	van	de	eer-
ste	week	 van	 elke	maand,	 dan	 verschuift	
deze	naar	de	dinsdag.	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@parochie-
willibrord.nl,	0416-361215).

29	april	 Wie	is	Jezus?
7	mei	(di.)	Waarom	stierf	Jezus	aan	het		

	 kruis?
13	mei	 Hoe	kan	ik	zeker	zijn	van	mijn		

	 geloof?
20	mei	 Bidden;	waarom	en	hoe?
27	mei	 Bijbel	lezen
4	juni	(di.)	Hoe	leidt	God	ons?
10	juni	 Hoe	kan	ik	het	kwade	weer-	

	 staan?
17	juni	 Waarom	en	hoe	moeten	we	het		

	 anderen	vertellen?
24	juni	 Geneest	God	vandaag	de	dag		

	 nog?
2	juli	(di.)	 Hoe	zit	het	met	de	kerk?

Verjaardag pastoor Luijckx

Donderdag	 9	 mei	 viert	 pastoor	
Luijckx	 zijn	 verjaardag.	 U	 bent	
van	harte	welkom	om	op	de	koffie	
of	thee	te	komen	en	een	drankje	
te	 nuttigen	 tussen	 14.00	 uur	 en	
17.00	 uur	 in	 de	 parochiezaal	 of	
bij	goed	weer	in	de	pastorietuin.
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Te koop

Kachel-pallethout	verkrijgbaar.

Interesse?	Bel	06-26969270.

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866 
MOBIEL: 06-21971018 
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Voedselvoetafdruk
Wat	je	eet	heeft	niet	al-
leen	 invloed	 op	 jezelf,	
het	 heeft	 ook	 invloed	
op	de	aarde.	Voordat	er	
eten	 op	 je	 bord	 ligt,	 is	
er	 een	 heel	 traject	 van	
handelingen	 aan	 vooraf-
gegaan.	 Het	 wordt	 ge-

produceerd,	 bewerkt,	 vervoerd,	 verpakt	
en	bereid.

Deze	 handelingen	 kunnen	 milieubelasting	
veroorzaken,	afhankelijk	van	waar	de	pro-
ductie	plaats	vindt,	hoe	er	vervoerd,	ver-
pakt	en	bereid	wordt.	Al	deze	aspecten	bij	
elkaar	 bepalen	 de	 ecologische	 voetafdruk	
van	je	voedsel.	Hoe	groot	die	is	kun	je	zelf	
berekenen	op	de	website	van	het	Voedings-
centrum,	op	de	pagina	Voedselafdruk.
Als	je	het	belangrijk	vindt	om	een	beperkte	
voedselvoetafdruk	 te	 hebben,	 net	 als	 wij	
van	 de	 Voedselwerkgroep	 van	 Wereldge-
meente	Loon	op	Zand,	kun	je	rekening	hou-
den	met	het	volgende:

•	eet	minder	vlees	en	beperkt	zuivel,
•	koop	producten	van	het	seizoen,
•	koop	producten	uit	eigen	streek,
•	doe	 je	 boodschappen	 lopend	 of	 op	 de	
fiets,

•	neem	een	eigen	tas	mee,
•	gebruik	 katoenen	 zakjes	 (te	 koop	 o.a.	
bij	 de	 boerderijwinkel	 van	 Pluktuin	 De	
Sprankenhof	in	Udenhout)	om	los	fruit	en	
groente	 in	 te	 verpakken,	 zodat	 je	 geen	
plastic	zakjes	hoeft	te	gebruiken,

•	vermijd	verspilling	door	niet	teveel	eten	
klaar	te	maken,

•	als	er	toch	restjes	zijn,	bewaar	ze	in	de	
koelkast	en	las	regelmatig	een	‘kliekjes’-
dag	in.

Wil	je	meer	lezen	en	zoek	je	CO2-lage	re-
cepten	dan	 is	het	boek	Voetprint	Cooking	
van	Dorien	Soons	een	aanrader.
Op	de	website	 van	Wereldgemeente	 Loon	
op	 Zand:	 www.wereldgemeenteloonop-
zand.nl	is	meer	informatie	te	vinden	over	
Voedsel	en	Duurzaamheid,	met	o.a.	tips	om	
voedselverspilling	te	voorkomen	en	adres-
sen	van	boerderij	winkels	in	de	buurt.

Wil	 je	 meedoen	 met	
de	 Voedselgroep	 van	
Wereldgemeente	
Loon	 op	 Zand	 of	 wil	
je	 iets	 melden?	 Mail	
naar	 info@wereldge-
meenteloonopzand.
nl.	□
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Hans	 Eenshuistra	 woont	 nu	 pakweg	 twee	
jaar	in	Loon	op	Zand	en	ons	mooie	dorp	be-
valt	hem	erg	goed.	“Loon	 is	een	mooi	en	
prettig	dorp.	Mensen	zijn	hier	ontzettend	
actief	en	aarzelen	maar	weinig	om	iets	op	
te	 pakken”,	 begint	 Hans.	 “Wat	 ik	 alleen	
wel	jammer	vind	bij	binnenkomst	van	ons	
dorp,	 is	 dat	 er	 zwerfafval	 in	 de	 bermen	
ligt.	Zonde.

Zwerfafval	 komt	 er	 ook	 niet	 zomaar,	 we	
doen	 het	 zelf.	Als	 er	 in	 het	 dorp	 iets	 op	
straat	 ligt,	 dan	 zou	het	 eigenlijk	 vanzelf-
sprekend	moeten	zijn	dat	je	dat	als	bewo-
ner	even	snel	opraapt	en	het	net	zo	snel	in	
de	prullenbak	gooit.
Het	sowieso	weggooien	van	je	lege	blikje	of	
zakje	snoep	zou	in	de	eerste	plaats	al	een	
goeie	 zijn	 om	 thuis	 bespreekbaar	 te	 ma-
ken.”	Maar	waar	Hans	vooral	naar	op	zoek	
is,	zijn	wandelaars	die	net	als	hij	graag	een	
rondje	rondom	huis/ons	dorp	maken.

Actief bezig
De	 combinatie	 zwerfafval	 meenemen	 en	
een	goede	wandeling	maken,	is	voor	Hans	
eigenlijk	 als	 vanzelfsprekend	 opgekomen.	
Hans	is	aangesloten	bij	de	Koninklijke	Wan-
del	 Bond	Nederland	 (KWBN)	en	heeft	wel	
vaker	tijdens	een	wandeling	zwerfvuil	op-
geruimd.	Naast	actief	wandelaar,	zet	Hans	
zich	ook	in	als	vrijwilliger	voor	de	Voedsel-
bank.

Via	 deze	 weg,	 waarbij	 hij	 aandacht	 wil-
de	 vragen	 voor	 armoede	 en	 gezondheid,	
kwam	 Hans	 terecht	 bij	 de	 werkgroep	
‘Leefbaarheid’	die	meewerkt	aan	de	‘Toe-
komstagenda	 voor	 Loon	 op	 Zand’.	 Meer	
informatie	 hierover	 kunt	 u	 vinden	 op:		
www.loonopzand.nl/toekomst.
Het	 idee	van	het	zwerfafval	stond	ook	op	
het	to-do-lijstje	van	Hans,	en	via	een	kort	
lijntje	binnen	de	gemeente	kwam	Hans	uit	

bij	Elena	Sanchez	van	het	wijkteam	van	de	
gemeente	voor	Loon	op	Zand.

Even kortsluiten bij een kopje koffie
Samen	 bedachten	 Elena	 en	 Hans	 dat	 een	
koffiemomentje	regelen	wel	een	goed	idee	
zou	zijn.	Vandaar	deze	oproep	in	de	Rond	
de	Toren,	want	Hans	hoort	graag	wie	er	van-
daag	 de	 dag	 al	 met	 een	
grijpertje	 door/rondom	
ons	 dorp	 zorgt	 voor	 het	
opruimen	van	het	 zwerf-
afval.	 “Het	 zou	 jammer	
zijn	als	we	een	stuk	groen	
dubbelop	 bewandelen,	
terwijl	 een	 andere	 berm	
geen	 aandacht	 krijgt”,	
verklaart	Hans.	Ook	kan	dit	een	leuke	start	
zijn	om	meer	te	gaan	wandelen.

“Hoe	vaak	of	wanneer	je	met	de	prikstok	
de	berm	meeneemt,	daar	ben	je	vrij	 in”,	
gaat	Hans	verder.	“Er	zit	zeker	geen	dwin-
gend	karakter	op	de	bijeenkomst.	Het	is	al-
leen	fijn	om	te	weten	wie	waar	zoal	loopt,	
of	misschien	tref	je	wel	een	wandelmaat-
je.	Ik	vind	het	vooral	een	mooi	moment	om	
met	elkaar	in	contact	te	komen.”
Voor	 contact	 hierover	 kan	 je	 Hans	 Eens-
huistra	 bereiken	 door	 te	 mailen	 naar		
heenshui@home.nl.	 Graag	 een	 reactie	
vóór	1	mei,	zodat	er	gezamenlijk	een	ge-
schikte	datum	voor	een	koffiemoment	ge-
prikt	kan	worden.

Ergens heen met je verzamelde  
zwerfafval
“Naast	 het	 verzorgen	 van	 het	 koffiemo-
ment/startbijeenkomst	zullen	wij	ook	zor-
gen	 voor	 de	 prikstokken	 of	 grijpertjes”,	
vertelt	Elena	Sanchez	die	namens	Contour-
deTwern	in	het	wijkteam	zit.	“Ook	het	ver-
zamelde	zwerfafval	hoeft	uiteraard	niet	in	
de	kliko	bij	de	mensen	thuis	te	verdwijnen,	

Gezocht: Wandelaars die van groen houden!
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dat	zullen	we	natuurlijk	overnemen.”
Meer	informatie	over	de	wijkteams	in	onze	
gemeente	kunt	u	vinden	op:		 	
www.loonopzand.nl/wijkteams.

“Het	zou	mooi	zijn	om	richting	de	gemeen-
te	 te	 laten	zien	dat	vrijwilligers	meewer-
ken	 aan	 een	 verzorgde	 en	 schone	 entree	
van	 ons	 dorp”,	 rondt	 Hans	 het	 interview	
af.	Vergeet	u	niet	met	Hans	contact	op	te	
nemen	om	aan	dit	mooie	initiatief	mee	te	
werken?

De	 redactie	 van	 de	 Rond	 de	 Toren	 wenst	
Hans	veel	succes	met	zijn	initiatief!

Redactie: Dana Pollaert-Veltman



46

BBQ 
HIGH TEA 

FEEST BUFFET  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 

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
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Programma herdenking Oorlogsslachtoffers   
4 mei 2019 Gemeente Loon op Zand
Beste inwoners van de    
Gemeente Loon op Zand,

Wij nodigen u graag uit om de Doden-
herdenking bij te wonen op zaterdag 4 
mei a.s. bij het Vredesmonument aan de 
Horst. Vertrek volgens schema naar het 
monument waar om 19.00 uur de herden-
king begint.

• Algemene thema: ‛Geef vrijheid door’.
• Jaarthema 2019: ‛In vrijheid kiezen’:  

100 jaar algemeen kiesrecht en 2019 
verkiezingen Provinciale Staten en Eu-
ropese verkiezingen.

Het programma
• 18.15 uur:	 Verzamelen	 op	 parkeerter-
rein	bij	de	afslag	Horst/Efteling.

• 18.30 uur:	 Opstellen	 aanwezigen	 van-
af	 de	 Horst	 volgens	 schema	 en	 op	 aan-
wijzingen	van	Jos	Smit.		 	
Daarna	vertrekt	de	stoet	naar	het	monu-
ment,	begeleid	door	de	gilden:	St	Ambro-
sius,	 St.Jan-	 Baptist	 en	 St.	Hubertus	 en	
Scouting	MLK.

• 18.55 uur:	Bij	aankomst	speelt	‛Muziek-
vereniging	Concordia’.	De	gilden	stellen	
zich	 op	 rondom	monument,	 aanwezigen	
nemen	plaats.

• 19.00 uur:	Opening	van	de	bijeenkomst	
door	 de	 voorzitter	 van	 de	 werkgroep,	
Frans	van	Dongen.

•	Allegria:	 ‛Zal	er	ooit	een	dag	van	vrede	
zijn’.

•	Toespraak	 door	 de	 burgemeester	 van	
Loon	op	Zand,	Hanne	van	Aart.

•	Muziekvereniging	‛Concordia’.
•	Verhaal	over	Toon	van	der	Made	uit	het	
Kraanven	verteld	door	Eric	Michgelsen.

Kranslegging
Frans	van	Dongen	kondigt	de	volgorde	aan:	
•	Het	gemeentebestuur	van	Loon	op	Zand.
•	Namens	 de	 Stichting	 Oranje	 vieringen	
Gemeente	Loon	op	Zand.

•	Namens	de	Stichting	Herdenking	 Slacht-
offers	2de	Wereldoorlog	Gem.	LoZ.

•	Namens	 de	 Stichting	 Vrienden	 van	Mau-
thausen.

•	Kinderen	 van	 basisschool	 ‛de	 Kinder-
boom’	en	leerlingen	‛van	Haestrechtcol-
lege’.

•	Scoutinggroep	 ‛Martin	 Luther	 King’	 uit	
Kaatsheuvel.

•	Namens	de	gilden	St.	Ambrosius,	St.	Jan-
Baptist	en	St.	Hubertus.

•	Gelegenheid	 voor	 aanwezigen	 om	 zich	
hierbij	aan	te	sluiten.

•	Muziekvereniging	‛Concordia’.
•	Mathilde	Willemz:	‛Anna’.
•	Allegria:	‛Tears	in	Haeven’.
•	Vredesmonument:	 Kinderen	 van	 basis-
school	 ‛de	 Kinderboom’	 en	 leerlingen	
‛van	Haestrechtcollege’.

•	Allegria:	‛Speeltuin’	van	Marco	Borsato.
•	Vendelgroet	door	vendeliers	van	de	3	Gil-
den.

•	Solist	blaast	‛Last	Post’.

• 20.00 uur: Twee minuten stilte. Daarna 
het ‛Wilhelmus’ (1e en 6e couplet) door 
alle aanwezigen.  
Hierna terugtocht naar het parkeerter-
rein. □
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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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Gemeente Loon op Zand pakt 
door op veiligheid

In	de	afgelopen	periode	legde	de	gemeente	
meerdere	dwangsommen	op	aan	drugsdea-
lers	en	een	inbreker	in	de	gemeente	Loon	
op	Zand.
Met	 de	 dwangsommen	 wil	 de	 gemeente	
voorkomen	 dat	 drugsdealers	 en	 inbrekers	
(opnieuw)	 in	 de	 fout	 gaan.	 De	 gemeente	
mag	deze	dwangsommen	opleggen	sinds	de	
aanpassing	 van	 de	 Algemeen	 Plaatselijke	
Verordening	(APV)	in	december	2018.

Samenwerken met politie
Gemeente	 Loon	 op	 Zand	 werkt	 nauw	 sa-
men	met	de	politie	bij	het	aanpakken	van	
deze	criminele	activiteiten.	Burgemeester	
Hanne	 van	 Aart:	 “De	 verdachten	 krijgen	
niet	alleen	een	tik	op	de	vingers	van	de	ge-
meente,	maar	 worden	 ook	 strafrechtelijk	
vervolgd.
Omdat	 die	 vervolging	 vaak	 maanden	 op	
zich	laat	wachten	en	verdachten	in	de	fout	
kunnen	blijven	gaan,	leggen	we	dwangsom-
men	op.	Met	deze	dwangsommen	willen	we	
gemeente	Loon	op	Zand	minder	aantrekke-
lijk	maken	voor	criminelen.”

Last onder dwangsom
Iemand	die	in	gemeente	Loon	op	Zand	een	
inbrekerswerktuig	(zoals	breekijzer	en	slo-
tentrekker)	of	zakjes	drugs	bij	zich	heeft,	
krijgt	eerst	een	waarschuwing	 van	de	ge-
meente.

Dit	is	een	zogenoemde	‘last	onder	dwang-
som’.	 Bij	 een	 volgende	 overtreding	 volgt	

de	boete.	In	gemeente	Loon	op	Zand	is	dat	
€	 2.500	 voor	 inbreken	 of	 het	 dealen	 van	
drugs.

Informatie van inwoners cruciaal
Informatie	 van	 inwoners	 over	 verdachte	
situaties	 maakt	 het	 mogelijk	 voor	 de	 ge-
meente	en	politie	om	sneller	op	te	treden	
bij	criminele	activiteiten	of	andere	versto-
ringen	van	de	openbare	orde.

Burgemeester	Hanne	van	Aart:	“De	whats-
app-groepen	in	onze	wijken	zijn	een	goed	
voorbeeld	 van	 laagdrempelig	 communice-
ren	 met	 de	 gemeente.	 De	 whatsapp	 be-
richten	 van	 onze	 inwoners	 zijn	 voor	 ons	
cruciaal	in	het	opsporen	van	verdachte	si-
tuaties.”

Meld verdachte situaties
Ziet	u	een	verdachte	situatie?	Meld	het	bij	
de	 politie	 (112)	 of	 via	Meld	Misdaad	Ano-
niem	(0800-7000).	□

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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Het	is	woensdagochtend	en	deze	keer	staat	
er	 voor	 de	 Rond	 de	 Toren	 een	 kop	 koffie	
klaar	bij	Nicole	Slagter.	Aan	deze	keuken-
tafel	hebben	wij	al	eerder	gezeten,	want	
deze	sportieve	vrouw	heeft	een	paar	jaar	
geleden	rondom	de	Kilimanjaro	in	Tanzania	
gefietst	 voor	de	Africa	Classic.	Dat	 is	 een	
goed	 doel	 voor	 Amref	 Flying	 Doctors	 die	
zich	 inzetten	voor	een	betere	gezondheid	
van	kwetsbare	mensen	in	Afrika.
“Deze	 keer	 wordt	 het	 de	 ‘Alpe	 d’HuZes’	
voor	 KWF	 Kankerbestrijding”,	 begint	 Ni-
cole.

Het begon met een liefdesbrief op 
Valentijsdag…
Op	14	februari,	de	dag	van	de	liefde	ont-
vingen	vrienden	en	familie	een	liefdesbrief	
van	Nicole.

Nicole:	 “Op	deze	dag	heb	 ik	besloten	om	
voor	 al	 die	mensen	die	 ik	 liefheb	en	met	
deze	 ziekte	 te	 maken	 hebben,	 de	 Alpe	
d’HuZes	 te	 gaan	 doen.	 In	 het	 bijzonder	
voor	mijn	moeder,	 die	 de	 strijd	 elke	 dag	
opnieuw	 aangaat.	Wij	 zijn	 blij	 dat	 zij	 de	
mogelijkheid	heeft	gekregen	om	met	nieu-
we	medicatie	te	kunnen	starten,	waardoor	
haar	pijn	een	stuk	draaglijker	wordt.	
De	medicatie	en	de	onderzoeken	hiervoor	
kosten	 natuurlijk	 heel	 veel	 geld	 en	 dat	
moet	ergens	vandaan	komen.	Daarom	be-
dacht	ik	om	het	fietsen,	waar	ik	veel	ple-
zier	 aan	 beleef,	 te	 combineren	 met	 ook	
iets	goeds	doen	voor	een	ander.”

Huize Slagter  
gaat er voor
Ondanks	 dat	 het	
idee	 pas	 vrij	 re-
cent	ontstaan	 is,	
heeft	 eigenlijk	
iedereen	in	huize	
Slagter	 de	 Alpe	
d’HuZes	 spirit	 te	
pakken.
“Mijn	man	helpt	en	steunt	mij	met	de	voor-
bereidingen”,	 vertelt	 Nicole.	 “Op	 de	 dag	
zelf	 zal	 hij	 de	 verzorging	op	 zich	nemen,	
zodat	 ik	 zo	 goed	 mogelijk	 deze	 klus	 kan	
klaren.	De	kinderen	zullen	(als	hun	agenda	
dat	toelaat	die	week)	mij	komen	aanmoe-
digen	 in	 Frankrijk.	We	maken	 er	met	 het	
gezin	een	gezamenlijk	uitje	van;	de	cam-
ping	in	Frankrijk	is	al	geboekt!”

Spinningmarathon bij Easyfit
“In	korte	tijd	heb	ik	al	wel	veel	kunnen	re-
gelen.	 Zo	 heeft	 Easyfit	 op	 6	 april	 jl.	 een	
spinningmarathon	 aangeboden	 als	 sponso-
ring,	waarbij	de	gehele	opbrengst	naar	het	
goede	doel	ging.	Dat	was	natuurlijk	gewel-
dig	van	ze!

Er	 is	een	mooi	bedrag	opgehaald	en	Chris	
van	 Easyfit	 verdubbelde	 het	 bedrag	 nog	
een	keer.	Echt	 top!	Het	was	een	heel	ge-
slaagde	 ochtend:	 mooie	 opkomst,	 mooie	
donatie,”	kijkt	Nicole	tevreden	terug.	“We	
zijn	sportief	en	gezellig	bezig	geweest	met	
z’n	 allen.	 Dank	 aan	 het	 team	 van	 Easyfit	
en	alle	deelnemers	voor	hun	enthousiaste	
bijdrage!”

Bootcamp voor het goede doel
Op	vrijdag	10	mei	is	er	van	19.30	tot	20.30	
uur	 ‘Bootcamp d’HuZes’ in	 het	 Noorder-
bos.	Dat	is	het	stukje	bos	aan	de	rand	van	

‘De klim van je leven maken, voor het leven van een ander’

De Alpe d’HuZes en Nicole Slagter
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goede	 doelen	worden	 doorgaans	met	 een	
warme	 bijdrage	 verwelkomd.	 Maar	 mis-
schien	loopt	u	de	collectebus	wel	eens	mis	
of	heeft	u	steeds	minder	klein	geld	op	zak.	
Misschien	is	het	sponsoren	van	een	dorps-
genoot	 die	 zich	 inzet	 voor	 een	 goed	doel	
voor	een	keer	een	leuke	afwisseling.
“Het	 sponsorgeld	 komt	 geheel	 ten	 gunste	
van	het	goede	doel”,	legt	Nicole	uit.	“Dat	
ik	 dit	 avontuur	 aan	 ga,	 is	 omdat	 ik	 graag	
aandacht	wil	voor	de	bestrijding	van	kan-
ker	 en	 ik	 vind	 dit	 een	 mooie	 manier	 om	
mijn	energie	erin	te	kunnen	stoppen.

Ook	 staat	 er	 bij	 Slagerij	 William	 Martens		
op	 het	 Oranjeplein	 een	 collectebus	 waar	
mensen	hun	donatie	 kwijt	 kunnen.	Het	 is	
fijn	dat	de	middenstand	zo	meewerkt.	Toen	
ik	een	aantal	jaar	geleden	voor	het	goede	
doel	de	Africa	Classic	ging	fietsen,	bedacht	
de	slager	de	Africaburger,	waarmee	hij	via	
die	 burger	 bijdroeg	 aan	 mijn	 sponsoring.	
Super	lief!”

Digitale bijdrage en meer informatie
Voor	 uw	 digitale	 bijdrage	 of	 ge-
woon	 uit	 interesse	 waarvoor	 Nicole	
zich	 gaat	 inzetten	 kunt	 u	 terecht	 op		
www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/
nicoledassen/alpe	of	door	met	uw	mobiel-
tje	de	qr-code	te	scannen.

“Elke	 bijdrage	 is	
welkom	 en	 ik	 kijk	
uit	naar	6	juni	wan-
neer	 ik	 daadwer-
kelijk	 op	 de	 fiets	
zit	 voor	 de	 Alpe	
d’HuZes,”	 aldus	
Nicole.	 “Voor	 wat	
betreft	 de	 strijd	
tegen	 kanker	 geldt	
voor	 mij	 “Never	
give	up!”

Redactie: Dana Pollaert-Veltman

Loon	op	Zand,	richting	Tilburg.	Het	wordt	
georganiseerd	door	trainer	Jeffrey	van	En-
joy	Outdoors	die	onder	andere	bootcamps	
in	 het	 Noorderbos	 organiseert.	 “Ik	 ken	
Jeffrey	 via	 mijn	 man	 die	 bootcampt.	 Op	
maandag-,	 dinsdag-	 en	 woensdagavond,	
maar	ook	op	woensdag-,	vrijdag-	en	zater-
dagochtend	kan	je	daar	terrecht	voor	een	
goede	bootcampwork-out	 in	de	natuur.	Je	
maakt	 van	 alles	 gebruik	 tijdens	 je	 work-
out;	van	het	springen	over	slootjes	of	hek-
jes,	boksoefeningen	en	bijvoorbeeld	speer-
werpen.	Het	is	een	mooie	combinatie	van	
kracht-	en	conditietraining.

Voor	 de	Alpe	 d’HuZes	 is	 het	 de	 uitdaging	
om	zes	keer	de	Alpe	d’Huez	op	te	fietsen	
en	bij	iedere	klim	21	bochten	te	nemen”,	
gaat	Nicole	 verder.	 “De	 bootcamptraining	
van	 Jeffrey	 zal	 op	 deze	 10	 mei	 een	 ver-
rassing	zijn	en	 in	het	 teken	 staan	van	dit	
Alpe	 d’HuZes-parcours;	 alle	 spiergroepen	
zullen	zeker	aan	bod	komen.	Na	afloop	 is	
er	ook	nog	even	tijd	om	gezellig	samen	te	
zijn	onder	het	genot	van	een	hapje	en	een	
drankje.”

Benieuwd	naar	wat	bootcamp	 is	 of	 ben	u	
sowieso	al	sportief	aangelegd?	Dan	kunt	u	
met	Nicole	meedoen!

Wat?	 Bootcamp d’HuZes
Waar?		 Kalverstraat19, Tilburg (naast	de
	 Noordplas)
Wanneer?	Vrijdag 10 mei a.s.	van	19.30		
	 uur	tot	20.30	uur.
Aanmelden	kan	door	te	bellen	of	te	Whats-	
Appen	met	Nicole	via	06-25053713.	De	bij-
drage	voor	deze	work-out	 is	€	10,-	en	zal	
(wederom)	geheel	ten	gunste	zijn	voor	het	
goede	doel!

Uw bijdrage aan  
KWF Kankerbestrijding
De	meeste	van	u	zullen	vast	een	jaarlijkse	
bijdrage	over	hebben	voor	een	goed	doel.	
Collectes	 aan	 de	 deur	 voor	 dergelijke	



52

Uno-shirts voor het   
voetbalteam van Samba

Ik	was	dit	jaar	in	januari	drie	weken	in	Ba-
kau	 (Gambia),	 in	 de	 kuststreek.	 Niet	 ver	
van	Banjul	waar	het	vliegveld	is.	Ik	was	nu	
voor	de	zesde	keer	 in	Gambia.	Het	 is	een	
mooi	 land	met	 schitterende	 stranden.	 De	
mensen	 zijn	 vriendelijk	 en	 gastvrij,	maar	
straatarm.

Gambia	 is	 een	 land	 waar	 je	 na	 één	 keer	
nooit	 meer	 komt	 of,	 zoals	 ik,	 elke	 keer	
weer	naar	terug	wil.	Ik	heb	een	aantal	heel	
goeie	 vrienden	 gekregen,	 die	 ik	 elk	 jaar	
weer	terug	zie.	Ik	ben	na	de	eerste	vakan-
tie	 van	 alles	 gaan	 verzamelen:	 kleding,	
schoenen,	 handdoe-
ken,	 kortom:	 alles	
wat	ze	gebruiken.	Ik	
heb	 zo	 al	 heel	 wat	
bananendozen	 kun-
nen	opsturen.

De	Uno	Animo	 voet-
balshirts	 kreeg	 ik	
van	Ellen	en	stuurde	
ze	 naar	 mijn	 vriend	
Samba.	
Hij	 wilde	 met	 zijn	
vrienden,	 het	 voet-
balteam,	 een	 wed-
strijd	 voor	 ons	
spelen	 op	 een	 zon-
dagmiddag.	 Een	 su-
per	 leuke	belevenis.	

Ze	vroegen	mij	of	ik	iedereen	wilde	bedan-
ken	die	de	shirts	hadden	gegeven	en	ook	of	
zij	misschien	op	nog	meer	 shirts	én	voet-
balschoenen	mogen	hopen.

Veel dank namens het voetbalteam   
van Samba!
Ria

 °Ria (derde van links), samen met Gambiaanse  
 voetballers in Unoshirt! (Eigen foto)

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Sneller dan verwacht

De	bomen	die	 vanwege	 de	 aanleg	 van	 de	
Kasteelhoevenweg	 en	 de	 rotonde	 aan	 de	
Kasteellaan	 moesten	 wijken,	 zijn	 een	
paar	 jaar	 geleden	 geplaatst	 als	 een	 soort		
‘totempalen’	o.a.	langs	de	Kasteelhoeven-
weg	 ter	 hoogte	 van	 de	 Jeu-de-boulesclub	
en	 de	 tennisbanen	 (zie	 inzet).	 Ze	 waren	
bedoeld	als	rustplekje	en/of	hangplek	voor	
vleermuizen	 en	 ander	 vliegverkeer.	 Ook	
allerlei	beestjes	konden	zich	tegoed	doen	
aan	de	dode	bomen.

Blijkbaar	is	het	rottingsproces	toch	sneller	
gegaan	dan	verwacht	en	werden	de	bomen	
wat	wankel.	Maandag	 8	 april	 zijn	 de	drie	
‛totempalen’	 omgezaagd	 om	 gevaarlijke	
situaties	 bij	 harde	 wind	 te	 voorkomen.	
Helaas	voor	alles	wat	vliegt.	Ze	zullen	een	
nieuw	plekje	moeten	vinden.	□

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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Middeleeuws gezelschap   
op alle basisscholen

Vanaf	 eind	 januari	 tot	 begin	 vorige	 week	
trok	op	dinsdagmiddagen	een	middeleeuws	
gezelschap	door	onze	dorpen.	Heel	opval-
lend:	zij	bezochten	steeds	een	andere	ba-
sisschool	 in	 onze	 gemeente.	 In	 totaal	 10	
basisscholen.	Wie	waren	 deze	mensen	 en	
wat	deden	ze	daar?

Dit	 middeleeuwse	 gezelschap	 bestond	 uit	
een	 kruidenvrouw	 en	 een	 nar,	 twee	 hof-
dames,	een	landman	en	een	ridder.	Samen	
gaven	 zij	 een	 inkijk	 in	 de	 leefwereld	 van	
gewone	mensen	 in	de	middeleeuwen.	Van	
koningen,	keizers	en	kardinalen	wisten	we	
wel	wat,	maar	van	het	 leven	van	gewone	
mensen	niet.

Met	 hun	 bezoek	 en	 uitleg	 gaven	 de	 rid-
der	en	zijn	gevolg	de	kinderen	van	de	ba-
sisscholen	 een	 inkijk	 in	 het	 leven,	wonen	
en	werken	 in	 de	middeleeuwen.	 Het	was	
destijds	een	zwaar	bestaan.	Ziekten,	plun-
deraars,	wetteloosheid	en	het	oprukkende	
zand	bemoeilijkten	het	leven	in	onze	regio,	
op	de	grens	van	Brabant,	Gelre	en	Holland.	

 °Dit middeleeuws gezelschap trok langs de 
basisscholen van de gemeente Loon op Zand. 
(Eigen foto)

Daarom	 werden	 gebieden	 ingesteld	 met	
een	heer	als	“baas”.	Ook	in	Loon	op	Zand.	
En	dat	is	nu	750	jaar	geleden.

Het	middeleeuws	gezelschap	vertelde	het	
verhaal	van	de	gewone	mensen	in	de	mid-
deleeuwen.	De	kruidenvrouw	en	de	nar	be-
ten	het	spits	af.	De	nar	deed	enkele	leuke	
trucjes	en	de	kruidenvrouw	leidde	de	ver-
anderingen	 op	 het	 platteland	 in.	 Daarna	
kwamen	de	hofdames	en	de	landman	op	en	
zij	droegen,	terwijl	de	kruidenvrouw	op	de	
harp	speelde,	allemaal	een	strofe	voor	uit	
een	gedicht	over	het	ontstaan	van	de	heer-
lijkheid.	En	dan	kwam	ridder	Roderick	met	
zware	helm,	zwaard	en	hellebaard…	

Na	 zijn	 “ontwapening”	 door	 de	 landman	
vertelde	Roderick	over	het	ridderleven,	gaf	
een	mini-workshop	“juichen”	en	las	een	be
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langrijke	brief	van	Hertog	Jan	van	Brabant	
voor.	De	hertog	nodigde	hierin	de	kinderen	
uit	 om	 op	 vrijdag	 28	 juni	 naar	 Het	Witte	
Kasteel	en	de	Kasteelweide	te	komen.	Dat	
is	 de	 dag	 van	 het	 kinderkasteelfeest.	 De	
kinderen	herbeleven	dan	de	middeleeuwen	
met	spelen	met	historische	figuren	als	rid-
ders,	schutters	en	troubadours.		

Bij	hun	bezoek	aan	de	basisscholen	kwam	
de	middeleeuwse	groep	niet	met	lege	han-
den.	 Om	 het	 kasteelfeest	 en	 de	 beleving	
compleet	 te	 maken,	 brachten	 zij	 voor	
alle	leerlingen	en	hun	begeleiders	middel-
eeuwse	tunieken	mee.	Hierop	brachten	de	
leerlingen	zelf	versieringen	aan	om	zich	zo	
samen	voor	te	bereiden	op	het	kinderkas-
teelfeest.	Met	ruim	1800	kinderen	en	enke-
le	honderden	begeleiders	in	passend	tenue	
wordt	dat	een	onvergetelijk	feest!

Stichting 750 jaar heerlijkheid/gemeente 
Loon op Zand

Gezocht

Werkend	 gezin	 zoekt	 voor	 1	 ochtend	
of	middag	per	twee	weken	een	poets-
vrouw	in	Loon	op	Zand.

Werktijden	flexibel	in	overleg.
Bij	interesse	graag	bellen	naar	
06-30534916.

De volgende editie

De	 eerstvolgende	 Rond	 de	 Toren-editie	
kunt	u	vanaf	1	mei	 in	uw	brievenbus	ver-
wachten.

Bijdragen	voor	deze	editie	kunt	u	tot	dins-
dag	23	april	19.00	uur	aanbieden.	U	helpt	
de	 redactie	 door	 niet	 tot	 het	 laatst	 toe	
te	 wachten	 met	 het	 aanbieden	 van	 uw	
bijdrage(n).□
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Middagwandeling op 24 april
We	vertrekken	om	13.00	uur	vanaf	De	We-
tering	op	de	fiets	naar	de	ijsbaan	in	Kaats-
heuvel.	Vandaar	wandelen	we	via	Plantloon	
naar	 ‛Het	Genieten’	 voor	een	pauze.	Dan	
gaan	we	met	een	kleine	omweg	door	een	
prachtig	stukje	duingebied	weer	terug	naar	
de	ijsbaan	(totaal	9,7	km).
Dagtocht op 14 juni
De	 activiteitencommissie	 heeft	 optie	 ge-
nomen	 op	 een	 prachtige	 dagtocht	 met	
bestemming:	Nationaal	park	de	Eifel	–	Vo-
gelsang	op	vrijdag	14	juni.	Vogelsang	is	één	
van	de	burchten	die	tussen	1934	en	1936	in	
de	Eifel	werden	gebouwd.	Hier	werd	jonge-
ren	tussen	25	en	30	jaar	de	politieke	leer	
onder	dwang	bijgebracht.	Na	de	2de	wereld-
oorlog	werd	het	 een	militair	 oefenterrein	
voor	 diverse	 NAVO-landen.	 Tegenwoordig	
is	 Vogelsang	 een	 onderdeel	 van	Nationaal	
Park	de	Eifel.	

Wij	 vertrekken	 op	 14	 juni	 tussen	 7.30	 en	
7.45	uur	vanaf	De	Wetering.	Dat	 is	vroeg:	
maar	we	 zitten	dan	wel	 om	9.15	uur	 aan	
de	 koffie	 met	 Limburgse	 vlaai	 in	 Thorn.	
Daarna	 vervolgen	 wij	 onze	 weg.	 Onder-
weg	geniet	u	van	de	mooie	omgeving.	Als	
we	 in	Vogelsang	aankomen	staat	de	 lunch	
voor	u	klaar	in	het	panoramarestaurant.	Na	
de	 lunch	 krijgen	we	een	 rondleiding	door	
een	deel	van	het	complex.	Om	een	goede	
indruk	 van	 het	 verleden	 te	 krijgen	wordt	
tijdens	de	rondleiding	een	bezoek	aan	het	
museum	 gebracht.	 Hierna	 vertrekken	 we	
weer	richting	Loon	op	Zand.

Op	de	terugweg	wordt	nog	gestopt	voor	een	
goed	 verzorgd	 drie-gangen-diner.	 De	 prijs	
voor	deze	unieke	reis	bedraagt	€	72,50	p.p.
Meer	informatie	volgt	later!	

Senioren Computercafé
Heeft	 u	 een	 vraag	 over	 uw	 smartphone,	
tablet	 of	 computer	 óf	wilt	 u	meer	weten	
over	bepaalde	digitale	onderwerpen,	bijv.	
hoe	 foto's	 te	ordenen	op	uw	computer	óf	
smartphone	óf	hoe	phishing	e-mails	te	her-
kennen,	kom	dan	naar	ons	Senioren	Com-
putercafé.	Elke	tweede	en	vierde	dinsdag-
ochtend	van	de	maand,	van	10.00	tot	12.00	
uur,	staan	de	deuren	van	de	Gerlachushof	
voor	u	open.	Data	tot	eind	mei:	23/4,	14/5	
en	 28/5.	 Noteer	 deze	 data	 alvast	 in	 uw	
agenda.	Toegang	is	gratis.	Loop	gerust	bin-
nen!

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	-	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.

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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Mededelingen Commissie Zorg
•	Voor	algemene	vragen	kunt	u,	in	verband	
met	 omstandigheden,	 tijdelijk	 informa-
tie	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	
heuglijke	gebeurtenissen	of	een	overlij-
den,	 prijs	 stelt	 op	 belangstelling	 vanuit	
de	 SeniorenVereniging,	 verzoeken	 wij	 u	
uw	 correspondentie	 daarover	 te	 sturen	
naar	Ineke	Leijtens,	Hertog	van	Brabant-
weg	64,	5175	EC		Loon	op	Zand.

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

Agenda
•	Woensdag	 17	 april:	 Tekenen	 en	 schilde-
ren	groep	2,	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Donderdag	 18	 april:	 Rik-	 en	 jokercon-
cours.	Aanvang	13.45	uur.

•	Donderdag	18	en	25	april:	Linedance	van	
13.00	tot	14.00	uur	voor	beginners	en	van	
14.00	 tot	 15.00	 en	 15.00	 tot	 16.00	 uur	
voor	gevorderden.

•	Dinsdag	 23	 april:	 Seniorencomputercafé	
van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerlachus-
hof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Woensdag	 24	 april:	 Tekenen	 en	 schil-
deren,	 groep	 2,	 van	 9.30	 tot	 11.30.uur.	
Laatste	les.

•	Woensdag	 24	 april:	 Middagwandeling.	
Vertrek	om	13.00	uur	met	de	fiets	vanaf	
De	Wetering.

•	Woensdag	24	april:	Sjoelcompetitie.	Aan-
vang	14.00	uur.

•	Vrijdag	26	april:	Vernissage	voor	de	schil-
dergroepen	 1	 en	 2	 van	 16.00	 tot	 18.00	
uur.

•	Woensdag	1	mei:	Lees-
kring	 2,	 van	 9.30	 tot	
11.00	uur	in	Gerlachus-
hof	1.	□

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

Laten we samen een mooi ‘oranje’ feestje vieren

Op 27 april viert Nederland de verjaardag van Koning Willem-Alexander. In Loon op 
Zand zijn rondom ‛Het Witte Kasteel’ volop activiteiten. Verderop vindt u een over-
zicht van alle activiteiten in ons dorp.
Start op 26 april
Om	Koningsdag	goed	in	te	luiden	kunnen	de	
allerkleinsten	hun	fiets,	bolderkar,	step	of	
ander	 voertuig	 versieren.	 De	 vrijwilligers	
van	 Kinderopvang	 “Buitenlust”	 staan	 pa-
raat	om	je	te	helpen.	Versierspullen,	scha-
ren,	plak	en	alles	wat	nodig	is	om	je	fiets	
mooi	 te	 versieren	 zijn	 aanwezig.	 Vanaf	
18.00	uur	ben	je	welkom	bij	het	Gilde	St.	
Hubertus	aan	de	Klokkenlaan.

Officiële opening op 27 april
Om	12.00	uur	is	de	opening	waarbij	aanwe-
zig	zijn	de	gilden	St.	Hubertus	en	St.	Am-
brosius	en	muziekvereniging	Concordia.	Na	
een	toespraak	van	burgemeester	Van	Aart,	
het	hijsen	van	onze	nationale	driekleur	en	
het	 zingen	 van	 ons	 volkslied,	 brengen	 de	
gilden	een	vendelgroet	uit.

Vrijmarkt en kinderactiviteiten
Na	 de	 opening	 trekken	 de	 allerkleinsten	
in	een	bonte	 stoet	over	de	Kasteelweide.	
Bij	terugkomst	bij	‛Het	Witte	Kasteel’	is	er	
voor	ieder	kind	een	leuke	attentie.

Daarna	 start	 de	 vrijmarkt	 en	 kunnen	 kin-
deren	met	hun	ouders	zich	vermaken	met	
verschillende	 oud-Hollandse	 spelen.	 Als	
het	 weer	 niet	meezit	 wordt	 de	 vrijmarkt	
gehouden	in	het	kasteel.	Jong	en	oud	kun-
nen	hun	kleedje	neerleggen	en	zijn	of	haar	
tweedehands	 spullen	 verkopen.	 De	 vrij-
markt	 is	 helemaal	 gratis.	 Inschrijven	 kan	
via	oranjevieringen.loz@outlook.com.

Muziekvereniging Concordia	 (o.l.v.	 Hein	
van	 Mol)	 verzorgt	 een	 sfeervol	 mini-con-
cert	 met	 marsmuziek,	 muziek	 uit	 de	 Top	

2000,	evergreens	en	percussie.	Al	deze	ac-
tiviteiten	vinden	plaats	rondom	‛Het	Witte	
Kasteel’.

Coverband en ontvangst   
Graaf van Horne
Vanaf	13.30	uur	treedt	coverband	‘Back	in	
Business’	op.	Deze	Loonse	band	brengt	de	
beste	covers,	pop,	rock	en	bluesmuziek	uit	
de	jaren	’60,	’70	en	’80.

Omstreeks	14.00	uur	wordt	de	Heer	Willem	
van	Horne	ontvangen	door	de	Kasteelheer	
en	 Kasteelvrouwe.	 Een	 bont	 gezelschap	
van	rijtuigen	is	te	bewonderen.

Koningsschieten en ‘Lekker Loons’
Vanaf	14.00	uur	kunt	u	terecht	bij	Gilde	St.	
Ambrosius.	In	de	‛Beijentuijnen’	vindt	het	
jaarlijkse	 Koningsschieten	 plaats.	 Vanaf	
16.00	 uur	 gaat	 het	 feest	 los	 bij	 Café	 ‛De	
Kiosk’.	Met	muziek	van	Vinyl	zullen	de	pla-
tenbazen	 aftrappen.	 Vervolgens	 draait	 DJ	
Arno	lekkere	plaatjes.	Omstreeks	20.30	uur	
zal	John	de	Bever	een	koninklijke	lach	op	
ieders	gezicht	toveren.

 °(Foto: Frits Toorians)
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Het programma
In	een	overzicht	ziet	het	programma	er	als	
volgt	uit:

•	12.00	uur	 Officiële	opening.
•	12.30	uur	 Kinderoptocht.
•	13.00	uur	 Uitreiking	kinderoptocht.
•	13.00	uur	 Aanvang	vrijmarkt	en	kinder-	
	 spelen.

•	13.00	uur	 Optreden	Muziekvereniging	
	 Concordia.

•	13.30	uur	 Back	in	Business.

•	14.00	uur	 Ontvangst	Heer	Willem	van		
	 Horne	op	‛Het	Witte	Kasteel’.	
	 Start	Koningsschieten	Gilde		
	 St.	Ambrosius.

•	16.00	uur	 Swingen	bij	Café	‛De	Kiosk’.

Om	Koningsdag	te	vieren	hoef	je	het	dorp	
niet	uit.	Laten	we	er	samen	een	mooie	Ko-
ningsdag	van	maken.	Meer	informatie	over	
Koningsdag	 en	 andere	 oranjeactiviteiten	
kunt	u	vinden	op	www.oranjeviering.nl.	□
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Vandalisme na Tuin & Tapas op 
de Vlinderboom

Op	 Jenaplanschool	
De	 Vlinderboom	
zijn	 ook	 ouders	
van	 leerlingen	 erg	
betrokken.	 Niet	
alleen	 bij	 het	 on-
derwijs	 maar	 ook	
bij	 uiteenlopende	

activiteiten,	zoals	onlangs	bij	Tuin	&	Tapas.	
Bij	 deze	 activiteit	werken	 leerlingen,	 ou-
ders	en	team	samen	om	de	schooltuinen	zo	
nu	en	dan	te	onderhouden.	Dit	gebeurt	ook	
regelmatig	door	 leerlingen	 tijdens	de	 les-
sen,	bijvoorbeeld	 tijdens	het	 schoolbrede	
thema	Groei	&	Bloei.
Op	vrijdag	29	maart	waren	diverse	ouders,	
leerlingen	en	stamgroepleiders	’s	middags	
actief	in	de	schooltuinen.	Het	weer	werkte	
mee	en	het	resultaat	mocht	er	zeker	zijn!	
Iedereen	 kon	 tevreden	 naar	 huis	 en	 het	
weekend	in.

Zeer teleurgesteld
Bijzonder	 teleurstellend	 was	 dan	 ook	 de	
aanblik	op	maandagmorgen:	plantjes	kapot	
getrapt,	stenen	verspreid	in	de	tuin	en	een	
houten	afrasteringshekje	lag	kapot	voor	de	
schooltuin.	 Enkele	 leerlingen,	 die	 op	 de	
vrijdag	 enthousiast	 hadden	meegeholpen,	
waren	behoorlijk	ontdaan.	Wie	doet	zoiets?

Oogje in het zeil houden
Onze	 vraag	 aan	 buurtbewoners	 is	 om	 na	
schooltijd	en	in	het	weekend	een	vriende-
lijk	oogje	in	het	zeil	te	houden.	Spelende	
kinderen	in	de	buurt	juichen	wij	uiteraard	
toe	en	ook	met	 respect	ontdekkende	kin-
deren	 in	 onze	 tuinen	 zijn	welkom.	 Graag	
wel	 onder	 toezicht	 van	 een	 oudere	 die	
hen	kan	 leren	over	hoe	met	de	natuur	en	
andermans	spullen	om	te	gaan.	Vraag	aan	
ouders	waarvan	de	kinderen	in	deze	buurt	
spelen:	 Praat	 er	met	 elkaar	 over	 en	 cor-
rigeer	elkaar	of	andere	kinderen	als	je	iets	
ziet	gebeuren.

Wilt	u	iets	weten	of	vragen	over	onze	ma-
nier	 van	werken?	 U	 bent	 altijd	 van	 harte	
welkom	om	even	binnen	te	stappen!

Anja van Riel
OJBS De Vlinderboom

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

Op herhaaldelijk verzoek organiseren 
yogadocente Melissa van der Marel en 
coach/begeleider Merel Eveleens na twee 
jaar eindelijk weer een Outdoor Yoga & 
Coach Retreat!

Op	zaterdag	18	mei	bieden	zij	een	unieke	
zelfzorgdag	 aan	 voor	 13	 deelnemers.	 De	
dag	staat	in	het	teken	van	ontspanning,	be-
weging,	zelfontwikkeling	en	in	een	stroom-
versnelling	komen	richting	de	toekomst	die	
je	 zelf	 wilt.	 Bijzonder	 is	 dat	 oefeningen,	
activiteiten	en	sessies	buiten	plaatsvinden.	
Locatie	is	dan	ook	het	prachtig	gerenoveer-
de	gastenverblijf	van	Kristel	Bressers	(Land	
van	Kleef),	 aan	de	 rand	van	de	prachtige	
Loonse	en	Drunense	Duinen.

Voor	iedereen	die	toe	is	aan	tijd	voor	zich-
zelf,	maar	 ook	 staat	 te	 springen	 om	 her-
nieuwde	inspiratie	op	te	doen	én	wil	groei-
en	(in	de	brede	zin	van	het	woord),	is	dit	
een	ideale	dag.
Ontspannen	 in	 de	 natuur,	 goede	 voeding,	
creativiteit,	 beweging,	 gezelligheid	 en	
zelfontwikkeling:	het	 is	er	allemaal	op	de	
Outdoor	Yoga	&	Coach	Retreat.	We	gaan	je	
deze	dag	helpen	om	in	een	stroomversnel-
ling	te	komen	waar	het	gaat	om	jouw	per-
soonlijke	doelen	behalen	en	dat	ga	je	doen	
vanuit…	rust	en	tijd!

De	 nadruk	 ligt	 op	 buiten,	 zowel	 voor	 de	
yoga-	als	de	coachsessies,	omdat	het	in	de	
natuur	makkelijk	ontspannen	is,	de	omge-
ving	gezond	en	inspirerend	is	en	je	zodoen-
de	makkelijker	tot	nieuwe	inzichten	komt.	
Deze	dag	ontstond	dan	ook	om	tegemoet	te	
komen	aan	een	aantal	behoeften	die	zowel	
Melissa	als	Merel	nogal	eens	horen	van	hun	
klanten:	meer	buiten	willen	zijn,	meer	wil-
len	bewegen,	vaker	willen	ontspannen.

Omdat	 deze	 dag	 ook	 echt	 bedoeld	 is	 om	
het	gezellig	te	hebben	en	te	genieten,	heb-
ben	we	een	speciale	Bring	a	Friend-korting!
Meer	weten	over	de		Outdoor	Yoga	en	Coach	
Retreat?
Kijk	 op:	 www.merel-eveleens.nl/groeps-
aanbod-events/yoga-coach-retreat.

Ook	 op	 de	 hoogte	 blijven	 van	 allerlei	
nieuwtjes?	 Ga	 dan	 naar	 www.facebook.
com/yogacoachretreat.
Wilt	 u	 zich	aanmelden	of	 contact	hebben	
met	Melissa	of	Merel?	Mail	dan	naar:
yogacoachretreat@gmail.com.	□

 °Organisatoren Merel Eveleens en Melissa van 
der Marel. (Eigen foto)
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Een speciale middag
Als	 hulpverlener	 van	 de	 Loonse	 EHBO	 St.	
Rafaël	was	ik	bij	het	praktijkexamen	Jeugd	
EHBO	 voor	 de	 kinderen	 van	 groep	 8.	 De	
leerlingen	bevonden	zich	voor	dit	examen	
op	een	 ‘Kermis’	waar	veel	ongelukjes	ge-
beurden.	Met	tweetallen	moesten	ze	hulp-
verlenen.	Van	alles	kwam	aan	bod,	waarbij	
ze	gade	werden	geslagen	door	deskundige	
kaderinstucteurs	 en	 lotuspersonen	uit	Til-
burg	die	onze	vereniging	ondersteunden	bij	
dit	gebeuren.	Ook	de	moeders	en	de	conci-
erge,	die	steeds	meegeholpen	hebben	met	
de	praktijkmiddagen,	waren	van	de	partij.

Dankzij	 de	 geslaagden	 van	 deze	 mid-
dag	 is	 Loon	 op	 Zand	 weer	 stukken	 veili-
ger.	 Zij	weten	 nu	 te	 handelen	 als	 er	 een	
calamiteit	 is:	 ze	 kunnen	 bellen	met	 112,	
deskundige	 hulp	 halen	 zoals	 ouders,	
buurman	 en/of	 een	 huisarts.	 Ze	 weten	
wat	 te	 DOEN,	 namelijk:	 hulp	 verlenen.	
In	 januari	 is	 de	 juf	 van	 groep	 8	 met	 de	
theorieles	 begonnen.	 De	 leerlingen	 ge-
bruikten	 een	 boek	 met	 echte	 foto’s	 van	
wonden,	 foto’s	 van	 personen	 in	 stabiele	
zijliggingen	ga	zo	maar	door.	In	die	maand	
werd	 ook	 gestart	 met	 oefeningen	 met	
verbandjes	 en	 pleisters	 en	 elkaar	 hel-

pen	 bij	 een	 verslikking	 en	 flauwvallen.	
En	 ook:	 wat	 te	 doen	 bij	 een	 bloedneus?	

Op	26	maart	was	het	groot	feest.	Veel	be-
langstellende	 ouders	 en	 opa’s	 en	 oma’s	
waren	er	om	drie	uur	bij.	Alle	geslaagden	
kregen	een	diploma	met	een	presentje,	ap-
plaus	en	limonade	met	een	plakje	cake.	De	
hulpouders	 kregen	 een	 grote	 bos	 tulpen.	
Dat	gaf	een	‘blij’	lentegevoel.
Danielle	 van	 der	 Broek	 geeft	 het	 stokje	
van	 de	 organisatie	 door	 aan	 een	 jongere	
moeder	 met	 ook	 praktijkervaring	 in	 de	
zorg,	want	 haar	 jongste	 is	 schoolverlater.	
De	EHBO	vereniging	is	reuze	blij	met	deze	
voortgang.

Als	 vereniging	 willen	 we	 hierbij	 ook	 nog	
een	 oproep	 doen.	 We	 zoeken	 naar	 hulp-
verleners	 tijdens	 evenementen	 zoals	 de	
avondvierdaagse,	 carnavalsoptocht,	 paas-
voetbaltoernooi	 enz.	 Informatie	 hierover	
kunt	 u	 inwinnen	 bij	 EHBO	 vereniging	 St.	
Rafaël.

Bianca Sluis

 °De geslaagden van groep 8 van ‛de Blokkendoos’. 
(Eigen foto)
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Maart-trekking   
750 jaar-wimpelwedstrijd
Vrijdagavond	29	maart	vond	de	prijsuitrei-
king	van	de	maandtrekking	van	de	maand	
maart	plaats	bij	Expert	Van	der	Velden	 in	
Kaatsheuvel.	 Want	 u	 weet	 het:	 de	 speci-
ale	 ‛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	 december	
de	hoofdprijs:	een	vliegreis	met	retourtic-
ket	 naar	 Curaçao	 met	 verblijf	 voor	 twee	
personen.

De	 ‛750	 fotograaf’	was	 in	de	3e	week	van	
maart	 op	 pad	 geweest	 en	 had	 weer	 een	
veertigtal	wimpels	aan	panden	op	de	foto	
gezet.	Uiteraard	zichtbaar	vanaf	de	open-
bare	weg	opgehangen	en	naar	rato	van	om-
vang	 van	 de	 onze	 dorpen	 dus	 in	 Loon	 op	
Zand,	De	Moer	en	Kaatsheuvel.	DGF	nota-
rissen	trokken	de	drie	prijswinnaars	en	die	
kwamen	vrijdagavond	in	spanning	naar	Van	
der	Velden.	Daar	kon	de	stichtingsvoorzit-
ter	Bert	Branderhorst	de	prijswinnaars	ver-
welkomen,	 vertellen	 wie	 welke	 prijs	 had	
gewonnen	en	deze	samen	met	Dennis	van	
der	Velden	uitreiken.

Het	prijzenpakket	van	de	maandtrekkingen	
wordt	verzorgd	door	de	stichting	in	samen-
werking	met	ondernemers	uit	onze	dorpen.	
Voor	de	maarttrekking	zijn	dat	Expert	Van	
der	Velden,	Mitra	Lips	en	Bakker	Orrin	Kuis	
(Marktstraat),	allen	uit	Kaatsheuvel.
De	hoofdprijs	van	maart	ging	naar	de	fami-
lie	Van	Wanrooij	uit	Loon	op	Zand.	Zij	won-
nen	een	DAB+	radio.	De	families	Van	Best	
en	Van	Nieuwburg	uit	Kaatsheuvel	wonnen	
resp.	de	tweede	en	derde	prijs,	zijnde	een	
mooi	drankenpakket	en	een	heerlijke	slag-
roomtaart.	 Voor	 de	 foto	 tekende	 ditmaal	
Gerdy	Zijlmans	(GGAB)	uit	Kaatsheuvel.

Eind	april	vindt	de	volgende	maandtrekking	
plaats	uit	een	nieuwe	reeks	foto’s	van	wim-
pels.	Ook	dan	maken	de	deelnemers	weer	
kans	op	een	van	de	drie	maandprijzen.	Zorg	
dat	uw	wimpel	goed	zichtbaar	van	de	open-
bare	weg	 hangt	 aan	 vlaggenmast	 of	 huis.	
Doe	mee.	Kleur	onze	gemeente	‛750	jaar’	
en	maak	kans	op	de	mooie	maandprijzen.	
Alle	foto’s	die	we	gedurende	de	tien	maan-
den	maken,	doen	mee	voor	de	hoofdprijs	in	
december	 2019.	 Ook	 alle	 maandwinnaars	
doen	daaraan	mee.

Stichting 750 jaar   
heerlijkheid/gemeente Loon op Zand
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Vitamine C vierde 10-jarig bestaan

Zaterdag 6 april was het zover. Gezel-
ligheidskoor Vitamine C bestaat 10 jaar 
en dat mocht gevierd worden. De leden 
werden om 13.30 uur door het bestuur 
ontvangen bij De Wetering met koffie en 
gebak. Zodra iedereen aanwezig was nam 
Marleen, onze voorzitter, het woord. Ze 
heette ons allen welkom met een over-
zicht van de afgelopen 10 jaar.

Van	de	start	bij	de	Mussenberg,	daarna	bij	
Manege	van	Loon	en	L’Amitië.	Vanaf	april	
2018	 zijn	we	 te	 gast	 bij	 De	Wetering.	 Ze	
blikte	 terug	 op	 o.a.	 de	 optredens	 die	we	
uitvoerden,	 het	 delen	 van	 lief	 en	 leed,	
maar	 vooral	 de	 gezelligheid	 onder	 elkaar	
die	we	nog	steeds	als	zeer	positief	ervaren.	
Plotseling	werden	we	verrast	door	een	be-
zoek	 van	mrs.	 Lemon	 en	mrs.	 Orange.	 In	

een	leuke	act	huldigden	zij	de	jubilarissen	
met	een	kunststof	sinaasappel	waar	een	10	
opstond.	De	dirigent	kreeg	een	bronskleu-
rige	 banaan	 voor	 vijf	 jaar.	We	heten	 niet	
voor	 niks	 Vitamine	 C.	 Het	 bestuur	 en	 de	
dirigent	 werden	 door	 de	 koorleden	 in	 de	
bloemetjes	gezet.

Workshop Djembé
Na	de	borrel	verplaatsten	we	ons	naar	de	
grote	zaal	waar	Jeroen	Engel	op	ons	wacht-
te	 met	 zijn	 muziekinstrumenten.	 Jawel!	
Het	 werd	 een	 heuse	 workshop	 Djembé.	
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Deze	 met	 geitenvel	 bespannen	 trommels	
bespeel	 je	met	 de	 hand.	We	 leerden	hoe	
we	met	de	handen	op	de	Djembé	moesten	
slaan.

De	 groep	 werd	 in	 tweeën	 gedeeld	 en	 op	
de	maten	 ananas-appel-banaan	 en	 kokos-
noten-met-een-dikke-schil	kwamen	er	ver-
schillende	 klanken	 uit	 voort.	 Enkelen	 van	
ons	gingen	met	de	stokken	aan	de	gang	en	
anderen	 met	 kleine	 handpercussie-instru-
menten	 (bellen,	 shakers).	 En	 zo	 was	 de	
percussie	kompleet	en	genoten	we	er	met	
zijn	allen	van.	Super!
Na	 intensief	bezig	zijn	werd	het	tijd	voor	
de	 borrel	 en	 wachtte	 troubadour	 Leo	 de	
Vlieger	op	ons.	Uit	volle	borst	zongen	we	
mee	 en	 belangstellenden	 konden	 het	 ar-
chief	doorspitten.	Vijf	mappen	met	10	jaar	
Vitamine	C	momenten	en	foto’s.
‛Lekker	 Gewoon	 uit	 Loon’	 verzorgde	 een	
uitstekend	 vijf-gangen-diner	met	 nog	 een	
extra	 asperge-amuse.	 En	 de	 troubadour	
speelde	lekker	door	en	wie	zijn	mond	leeg	
had	mocht	meezingen.	Wat	een	pret.

Om	 19.30	 uur	 kwamen	 onze	 partners	 om	
ons	 feest	mee	 te	 vieren.	 De	 alten	 en	 so-
pranen	hadden	een	act	ingestudeerd.	Zelfs	
de	mannelijke	koorleden	hadden	een	piep-

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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kleine	act	wat	behoorlijk	op	de	lachspieren	
werkte.	We	dronken	een	wijntje,	biertje	of	
fris	en	genoten	volop.

Bedankt	 bestuur	 voor	 deze	 fijne	 dag	 na-
mens	alle	koorleden	en	bedankt	Marcel	en	
Rianne	voor	de	goede	verzorging.

Maria van der Laak-Verschuren
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Gezond2 doet leven!
Jeugdverpleegkundige	 Ellis	 Hoogveld	 van	
de	GGD	Hart	voor	Brabant	helpt	kinderen	
en	jongeren	van	0	tot	18	jaar	-	en	hun	ou-
ders	-	om	gezonder	op	te	groeien.	Dat	doet	
ze	in	de	Graafsewijk	in	Den	Bosch.	“Ik	kan	
echt	iets	betekenen	voor	mensen.	Dat	vari-
eert	van	het	geven	van	praktische	(op)voe-
dingstips	 tot	 hulpvragen	 van	 ouders	 over	
de	opvoeding	van	hun	kind.	Het	geeft	mij	
veel	voldoening	die	vragen	samen	met	hen,	
mijn	teamcollega’s	en	ketenpartners	te	be-
antwoorden.	Zeker	als	we	ze	daarmee	een	
zetje	in	de	goede	richting	geven.”

Ellis	 maakt	 normaal	 gesproken	 voor	 het	
eerst	 kennis	 met	 ouders	 en	 kind	 als	 een	
kind	 tien	 dagen	 oud	 is.	 “Daarna	 komen	
ze	 op	 gezette	 tijden	 naar	 het	 consulta-
tiebureau.	 Tijdens	 de	 gehele	 basisschool-
periode	zie	ik	ze	in	principe	twee	keer	en	
op	het	voortgezet	onderwijs	nog	één	keer.	
Het	is	belangrijk	om	samen	te	werken	met	
scholen,	buurtteams,	sportclubs	en	andere	
partijen	in	het	sociale	netwerk	van	een	ge-
zin.	 Zo	 word	 ik	 bijvoorbeeld,	 samen	met	
andere	hulpverleners,	vijf	tot	zes	keer	per	
jaar	betrokken	bij	kindbesprekingen	op	de	
twee	basisscholen	in	de	Graafsewijk.”
Breder kijken
“Gezond2	 doet	 leven!	 gaat	 zeker	 niet	 al-
leen	 om	 goede	 voeding”,	 vervolgt	 Ellis.	
“Het	gaat	om	de	gehele	 leefsituatie.	Hoe	
betrokken	zijn	ouders	bij	de	opvoeding	van	
hun	kind?	Eet	een	kind	voldoende	(gezond)?	
Hoe	staat	het	met	de	hygiëne?	Speelt	een	
kind	voldoende	buiten?	Sport	een	kind?	Hoe	
uitgebreid	 is	 het	 sociale	 netwerk?	 Groeit	

een	kind	veilig	op?	Wordt	een	kind	gepest	
op	 school?	 Ik	 let	 op	 heel	 veel	 facetten,	
die	 samen	 bepalen	 hoe	 gezond	 kinderen	
of	 jongeren	denken	en	doen.	Hoe	 iemand	
opgroeit.	Ze	zijn	tenslotte	niet	alleen	een	
zoon	of	dochter,	maar	ook	een	broer	of	zus,	
een	vriend	of	vriendin,	een	klasgenoot,	een	
teamgenoot…”

Dankbaar voor aandacht
Dat	‘breder	kijken’	deed	Ellis	ook	toen	ze	
in	 juni	 2018	 kennismaakte	met	 het	 gezin	
van	een	achtjarige	Syrische	jongen	met	de	
diagnose	 obesitas.	 “Onze	 jeugdarts	 nam	
contact	 met	 mij	 op	 vanwege	 de	 keten-
aanpak	overgewicht	 in	Den	Bosch.	De	BMI	
(Body	Mass	 Index)	 van	 de	 jongen	was	 27.	
Kortom:	 hij	 had	 aanzienlijk	 overgewicht.	
Voor	iemand	van	zijn	leeftijd	kan	dat	onder	
andere	ernstige	gevolgen	hebben	voor	het	
functioneren	van	vitale	organen.	Ik	maakte	
een	afspraak	met	zijn	ouders	om	samen	te	
kijken	hoe	we	de	leefstijl	van	hun	zoon	én	
het	gezin	konden	aanpassen.“
Het	 Syrische	 gezin	 bestond	 naast	 de	 jon-
gen	uit	zijn	vader,	moeder	en	twee	oudere	
zussen.	 Eén	 daarvan	 fungeerde	 als	 tolk.	
“De	 ouders	 waren	 heel	 dankbaar	 dat	 we	

 °Foto van Ellis Hoogveld.



67

aandacht	hadden	voor	hun	gezin,	want	ze	
maakten	 zich	 zorgen	 over	 hun	 zoon.	 Ze	
zagen	 zelf	 natuurlijk	 ook	 dat	 hij	 overge-
wicht	had,	maar	wisten	niet	precies	hoe	ze	
hem	 het	 best	 konden	 helpen.	 De	moeder	
probeerde	haar	zoon	te	 laten	bewegen	of	
sporten,	maar	 hij	wilde	niet	 naar	 buiten.	
Hij	had	geen	vriendjes	en	was	ooit	gepest	
in	de	speeltuin,	waardoor	hij	dacht	dat	alle	
kinderen	hem	stom	vonden.	Hij	speelde	lie-
ver	computergames	alleen	op	zijn	kamer.”

Stap voor stap verbeteren
Ellis	bedacht	samen	met	de	ouders	allerlei	
ideeën	hoe	ze	de	leefstijl	van	hun	zoon	stap	
voor	stap	konden	verbeteren.	“Dat	werkte	
goed.	 De	 ouders	 maakten	 afspraken	 over	
hoe	lang	hun	zoon	elke	dag	op	de	computer	
mocht.	Ze	wilden	er	daarnaast	voor	zorgen	
dat	hij	meer	ging	bewegen.	Ik	bracht	ze	in	
contact	met	een	welzijnswerker	om	te	be-
kijken	 of	 hun	 zoon	 ná	 schooltijd	 iets	 aan	
sport	kon	doen.	Maar	we	spraken	ook	over	

zoiets	simpels	als	hem	dagelijks	voldoende	
water	 laten	 drinken	 in	 plaats	 van	 allerlei	
suikerhoudende	frisdrank.”

We	 zijn	 nu	 een	 halfjaar	 verder.	 Ellis	 ziet	
dat	 zowel	 de	 jongen	 als	 het	 gezin	 veel	
vooruitgang	boeken.	“De	 jongen	 is	 inmid-
dels	aangemeld	voor	de	zwemles	en	beide	
zussen	gaan	op	basketbal.	Ook	doet	hij	nu	
twee	keer	per	dag	boodschappen	voor	zijn	
moeder.	 Zijn	 beeldschermtijd	 is	 terugge-
bracht	 naar	 maximaal	 anderhalf	 uur	 per	
dag.	 Dankzij	 deze	 veranderingen	 in	 leef-
stijl	is	het	overgewicht	van	de	jongen	al	af-
genomen.	Nog	niet	voldoende,	maar	ze	zijn	
op	de	goede	weg.	Het	is	nu	een	kwestie	van	
samen	 volhouden.	 En	 met	 samen	 bedoel	
ik	de	jongen	én	het	gezin,	eventueel	met	
ondersteuning	 van	 mij	 en	 ketenpartners.	
Want	 Gezond2	 doet	 leven!	 gaat	 om	 zelf	
willen	en	zelf	doen.	Het	gaat	om	mensen	in	
hun	eigen	kracht	zetten.	En	daaraan	draag	
ik	heel	graag	bij.”	□
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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.

Zie ook pag. 27
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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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Wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom een passend afscheid? Wij denken 
graag met u mee, ook over de kosten. Bel ons gerust voor een afspraak. Wij komen 
kosteloos en vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.  
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Voor iedereen 
een passend 
afscheid. 

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

Bloemendaal
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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.	Info:	Bert	Jansen,	e-mail:	bert.
jansen1949@gmail.com,	tel:	06-51235971.

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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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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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	 in	 Hotel	 de	 Druiventros	 Bos-
scheweg	11	te	Berkel-Enschot.

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.

DE GEHEUGENWERKPLAATS
Voor	 mensen	 met	 geheugenproblemen.	 Inloop	
ma	en	do	van	10.00-13.00	uur	en	een	vasj1
te	activiteit	van	13.00-14.00	uur.	Rode	Loper.
E-mail:	info@geheugenwerkplaats.nl.
Tel:	06-13085892.

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.

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.	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
Nr.	11	verschijnt	vanaf	12	juni	 4	juni	vóór	19.00	uur

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

APRIL
18 Afsluiting	 basisscholenproject	 SOL	

en	SPE,	aanvang	18.30	uur.
21 ‘Open	dag’	bij	het	gilde	St.	Hubertus	

in	de	Klokkenlaan	te	Loon	op	Zand.
22 Tweede	 paasdag	 Bollenfeest	 in	 de		

tuinen	Midden-Brabant.	Zie	pag.	21	
van	editie	7.

22 ‘Stoofpotrit’:	 een	 toertocht	 vanaf	
De	Kiosk	met	 aansluitend	 een	war-
me	hap.	Iedere	motorrijder	kan	zich	
hiervoor	 inschrijven	 (€	12,00	p.p.).	
Mail	naar:	deurstarters@live.nl.

26 Vanaf	18.00	uur	zijn	kinderen	en	hun	
ouders	welkom	bij	het	Gilde	St.	Hu-
bertus	aan	de	Klokkenlaan	voor	het	
versieren	van	hun	fiets,	bolderkar	of	
step	voor	Koningsdag.

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.
4 Soos	 voor	 mensen	 met	 een	 beper-

king	in	De	Kuip	(Karaokeavond)	van	
20.00	tot	23.00	uur.

5 Bevrijdingsdag.

5 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	
van	Het	Witte	Kasteel,	Huis	ter	Hei-
de	(zuid).

8 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

15 Bingo	 bij	 ‛de	 Financiën’,	 Kasteel-
laan	 29	 te	 Loon	 op	 Zand.	Aanvang	
20.00	uur,	zaal	open	om	19.30	uur.

18 Bio	Amerikaans	&	veganborrel	bij	de	
Buurtkamer,	 Van	 Rijckevorselstraat	
56,	van	19.00	tot	23.00	uur.

19 Braderie	PSG	met	leuke	activiteiten	
voor	 jong	 en	 oud,	 taartbak	 wed-
strijd,	muziek,	drinken	en	eten.

19 Loons	 Garagesale	 2019	 in	 Molen-
wijck	van	9.00	tot	16.00	uur.

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Start 1 januari 2019! 
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