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

1 mei
Op	het	moment	dat	deze	Toren	weer	bij	u	in	de	bus	valt	is	het	1	mei.	En	zoals	u	weet	is	het	
dan	Internationale	Dag	van	de	Arbeid.	Dat	vieren	ze	bijna	in	de	hele	wereld,	maar	niet	in	
ons	land.	Dit	jaar	valt	deze	dag	weer	in	de	meivakantie,	maar	een	groot	gedeelte	van	de	
bevolking	zonder	schoolgaande	kinderen	is	waarschijnlijk	gewoon	aan	het	werk.	Wat	wij	
hier	eigenlijk	dus	niet	vieren	moest	opgezocht	worden,	al	ging	er	wel	ergens	een	‘rood ’	
belletje	rinkelen	en	hoorden	we	in	de	verte	het	oude	Franse	strijdlied	‘De	Internationale’.	

Oorspronkelijk	is	1	mei	een	dag	die	gevierd	werd	door	arbeidersbewegingen,	allereerst	
uit	 Engeland,	 later	 ook	uit	Verenigde	 Staten	en	de	 rest	 van	de	wereld.	Van	oorsprong	
droegen	zij	rode	kleding,	sjaals	of	vlaggen:	de	kleur	van	o.a.	het	socialisme.	Al	in	de	15e	
eeuw	klonken	er	in	Engeland	stemmen	vanuit	deze	vroege	vakbonden	om	de	lengte	van	
de	werkdagen	te	beperken	tot	acht	uur.	Het	duurde	tot	1889	voor	deze	wens	ingewilligd	
werd	en	in	de	Verenigde	Staten	werd	besloten	hier	een	nationale	feestdag	van	te	maken	
op	1	mei	1890.

In	die	zin	is	er	niks	nieuws	onder	de	zon,	want	de	laatste	nieuwe	feestdagen	komen	ook	
allemaal	vanuit	de	VS	overgewaaid.	Denk	maar	aan	Halloween,	Valentijnsdag	en	ook	Black	
Friday	heeft	inmiddels	in	ons	land	zijn	fanatieke	intrede	gedaan,	of	je	dat	nou	wilt	of	niet.	
Deze	dagen	zijn	niet	per	se	Amerikaans	van	oorsprong,	maar	de	commerciële	twist	eraan								
wel	degelijk.	Maar	deze	Dag	van	de	Arbeid	gaat	een	heel	eind	terug,	zoals	u	leest.	En	zo	
hebben	we	iedere	dag	wel	iets	te	vieren…
1	mei	is	namelijk	ook	de	dag	van	de	couveuseouders,	al	kunnen	we	ons	niet	goed		voorstel-
len	dat	je	deze	themadag	wilt	vieren.	De	dag	dat	je	kindje	uit	de	couveuse	mag,	lijkt	ons	
een	veel	mooiere	herinnering	en	een	goede	jaarlijkse	reden	voor	taart.

Inmiddels	is	het	tuinseizoen	ook	weer	aangebroken	en	we	worden	haast	gek	gemaakt	met	
prachtige	folders	en	reclames	op	tv	of	social	media:	die	tuin	of	dat	balkon	móet	prachtig	
worden.	Met	schitterende	planten	en	een	grasmat,	met	een	luxe	lounge	set	en	een	plek	
om	een	vuurtje	te	stoken	of	met	minimaal	een	terrasheater.	U	kent	ze	wel,	zo’n	energie-	
slurpende	opwarmer	van	de	buitenlucht.
Maar	toevallig	is	het	deze	eerste	zaterdag	in	mei	ook	de	Internationale	Dag	van	het	naakt	
tuinieren	(sinds	2005).	Overdag	zonder	bescherming	van	laarzen,	
handschoenen	of	een	dikke	bodywarmer	onkruid	tussen	de	tegels	
uit	 krabben	 of	 de	 brandnetels	 en	 paardenbloemen	 uit	 je	 gazon	
plukken.	Maar	uiteindelijk	komt	er	aan	iedere	dag	een	einde	en	
kunnen	we	poedelnaakt	 tegen	die	 terrasheater	aan	kruipen.	Als	
u	deze	Toren	al	uitgelezen	heeft	kan	hij	eventueel	op	het	design	
houtvuurtje.	Serieus:	we	zien	het	meteen	helemaal	voor	ons…

We	wensen	u	een	fijne	week,	met	of	zonder	kleren,	
en	tot	de	volgende	Toren!  °Foto: BP nieuws.nl
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Samen met cliënt blokkades opheffen

Massagepraktijk Kelly Oerlemans
Met	een	goed	gevoel	trok	Kelly	Oerlemans	eind	november	2018	de	deur	
van	Schoonheidssalon	Babet	in	Waalwijk	achter	zich	dicht	om	zich	vol-
ledig	te	richten	op	het	opzetten	van	haar	eigen	praktijk	voor	Massage-
therapie.

Naast	haar	werk	als	schoonheidsspecialiste	is	zij	in	2011	de	vierjarige	
beroepsopleiding	op	HBO-niveau	aan	de	Holos	Academie	voor	Massage-
therapie	in	Utrecht	gaan	volgen:	een	zeer	gedegen,	brede	opleiding.	

Opleiding succesvol afgerond
Om	 als	 massagetherapeut	 aan	 de	 slag	 te	
kunnen,	dien	je	over	de	benodigde	kennis	
van	het	menselijk	lichaam	en	het	brein	te	
beschikken.	Met	succes	heeft	zij	deze	stu-
die	 in	 2015	 afgerond	 en	 nu	 sta	 ik	 als	 uw	
redactrice,	samen	met	Kelly	in	haar	eigen	
praktijk	die	nu	nog	op	de	zolderverdieping	
van	haar	eigen	woning	aan	de	Hoge	Steen-
weg	gesitueerd	is.

Een	grote,	rustig	ogende	ingerichte	ruimte	
met	op	de	vensterbank	haar	velerlei	studie-
boeken.	In	het	midden	van	
de	lichte	ingerichte	kamer	
als	 vanzelfsprekend	 de	
benodigde	 massagetafel,	
met	 daarnaast	 het	 afge-
schermde	omkleedgedeel-
te	 en	 een	 massagestoel/
bank.

Wat is massage-  
therapie?
Het	is	niet	vreemd	dat	ik,	
net	als	zoveel	mensen,	bij	
massage	denk	aan	de	ont-
spannen	 vorm	 of	 aan	 het	
losser	 maken	 van	 stijve	
spieren	na	een	pittige	 in-
spanning,	 beken	 ik	 aan	
Kelly.	 Dus	 vandaar	 mijn	
vraag:	 “wat	 is	 massage-
therapie?”

Kelly:	“Veel	mensen	hebben	of	krijgen		ge-
zondheidsklachten	die	 zich	uiten	 in	 aller-
lei	ongemakken	van	het	lichaam.	Denk	aan	
hoofdpijn,	 rugpijn,	 darmklachten,	 over-
vermoeidheid,	 hoge	mate	 van	 stress:	 dus	
voortdurende	 belasting	 van	 ons	 lichaam.	
Het	dagelijks	functioneren	wordt	daardoor	
belemmerd	 met	 alle	 gevolgen	 van	 dien.	
Door	 middel	 van	 massagetherapie	 kan	 ik	
er	samen	met	de	client	voor	zorgen	dat	de	

 °Kelly Oerlemans in haar behandelruimte.   
 (Eigen foto)
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blokkades	verdwijnen	en	het	lichaam	weer	
in	balans	brengen	en	houden.	Samen	met	
de	client	ga	ik	in	gesprek,	luister	aandach-
tig	naar	de	reden,	klachten	en	wensen	en	
ga	ik	van	daaruit	op	zoek	naar	de	oorzaak	
van	 de	 ongemakken	 om	 de	 daarbij	 pas-
sende	 lichaamsgerichte	 massagetherapie	
toe	te	passen	in	een	aantal	behandelingen.	
Samen	 de	 tijd	 nemen,	 het	 gehele	 proces	
doorlopen	 en	 er	 zo	 voor	 zorgen	 dat	 de	
klachten	verdwijnen	en	wegblijven.”

In de praktijk
Vol	trots	vertelt	Kelly	dat	ze	ook	is	toege-
laten	als	lid	van	de	NVST:	de	Nederlandse	
Vereniging	 voor	 Soma	 Therapeuten.	 Een	
professionele	beroepsvereniging	die	kwali-
teit	en	professionaliteit	stimuleren,		bevor-
deren	en	handhaven.	Een	strenge	screening	
ging	daaraan	vooraf,	wat	toch	wel	de	no-
dige	 spanning	 met	 zich	 meebracht,	 maar	
Kelly	heeft	de	toetsing	goed	doorstaan.	De	
NVST	werkt	 ook	 nauw	 samen	met	 diverse	

zorgverzekeraars:	 voor	de	client	 reden	 te	
meer	 om	 te	 kijken	 of	 er	 een	 vergoeding	
mogelijk	is.

Kelly	is	er	nu	helemaal	klaar	voor	en	u	kunt	
vrijblijvend	telefonisch	of	via	email	contact	
met	haar	opnemen,	als	u	meer	informatie	
wil	of	meteen	een	afspraak	wil	maken.	Kelly	
zal	u	nu	nog	ontvangen	op	haar	woonadres:	
Hoge	Steenweg	59,	maar	binnen	niet	al	te	
lange	tijd	zal	zij	haar	praktijk	voortzetten	
aan	de	overkant,	op	nummer	58.	Dat	houdt	
in:	 een	 praktijk	 op	 de	 begane	 grond,	 die	
voor	iedereen	toegankelijk	is	en	voor	haar-
zelf	 dat	werk	en	privé	 gescheiden	wordt.	
Dan	is	het	plaatje	helemaal	rond	voor	deze	
27-jarige	gemotiveerde	onderneemster.

Mede	 namens	 de	 redactie	 wens	 ik	 Kelly	
veel	succes!

Redactie: Kitty van Merode

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Toekomstagenda Loon op Zand 2030

Burgers maakten plannen en lieten 
hun wensen horen en zien!

Donderdag 11 april jl. was het zover. De 
toekomstagenda zou besproken worden 
door de makers van de agenda en de ge-
meenteraad.
Hanne	van	Aart	als	burgemeester	en	aanja-
ger	van	dit	project	loodste	de	wat	onwen-
nige	leden	van	de	werkgroepen	en	de	wat	
gespannen	raadsleden	moeiteloos	door	de	
bespreking	heen.
Er	 werd	 op	 heel	 informele	 wijze	met	 el-
kaar	 gesproken	 over	 de	 visie	 die	 de	 ma-
kers	 van	 de	 toekomstvisie	 (inwoners	 van	
onze	gemeente)	hadden.	Hoe	zien	wij	onze	
gemeente	in	2030?	Zelfstandig	of	heringe-
deeld?	Als	 een	 groene	 gemeente	 of	meer	
beton?	Meer	of	minder	cultureel	erfgoed?
Hoe	 blijven	 we	 gezond	 oud	 zonder	 een-

zaam	te	zijn?	Hoe	zorgen	we	er	voor	dat	de	
jeugd	 in	ons	kerkdorp	kan	blijven	wonen,	
etc.	etc.?

Zo’n	80	inwoners	van	onze	gemeente	heb-
ben	vanaf	23	oktober	avonden	lang	samen	
vergaderd	in	kleine	groepjes	om	te	komen	
tot	 een	 toekomstagenda	 die	 er	 veelbelo-
vend	 uitziet.	 11	 april	 was	 het	 dan	 zover.	
De	gemeenteraad	werd	die	avond	gevraagd	
wat	zij	vonden	van	de	gepresenteerde	toe-
komstvisie.
Een	gemeenteraad	die	nog	niet	eerder	op	
deze	manier	had	vergaderd,	laat	staan	een	
visie	onder	ogen	kreeg	met	wensen	en	aan-
bevelingen,	 zonder	 dat	 daar	 een	 euro	 bij	
geplaatst	 was.	 Er	 waren	 ideeën	 waarvan	
je	dacht,	dat	wij	daar	niet	eerder	aan	ge-
dacht	hebben…

Bart	van	Drunen	van	“Voor	Loon”	vond	de	
gepresenteerde	 toekomstagenda	 een	 ca-
deautje	 en	 was	 blij	 verrast.	 Ook	 andere	
partijen	maakten	 complimenten.	 Over	 en	
weer	 werden	 er	 vragen	 gesteld	 en	 ver-
wachtingen	geuit.	Dat	laatste	is	erg	belang-
rijk.	Wat	 doet	 de	 gemeenteraad	met	 alle	
aanbevelingen	die	in	deze	toekomstagenda	
zijn	 opgesomd.	 Nee,	 ze	 verdwijnen	 echt	
niet	onder	in	de	bureaula,	maar	zullen	als	
leidraad	fungeren	bij	nieuw	te	maken	be-
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CHINEES SPECIALITEITENRESTAURANT

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

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

Thuisbezorgen vanaf          
20 tot 100 personen
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leid.	De	toekomstvisiemakers	zullen	daar-
bij	betrokken	zijn	en	blijven.	De	gemeente	
zal	hen	steeds	betrekken	bij	haar	plannen	
zodat	de	makers	van	de	agenda	hun	mening	
over	de	plannen	ook	in	de	toekomst	kunnen	
blijven	geven.

Kunnen	alle	voorstellen	worden	uitgevoerd?
Een	groot	aantal	staan	al	op	de	rol	en	an-
dere	zullen	op	haalbaarheid	getoetst	moe-
ten	 worden.	 Maar	 nogmaals:	 alles	 in	 sa-
menspraak	met	de	werkers	in	het	veld.	Een	
heel	nieuwe	manier	van	werken:	ook	voor	
de	 ambtenaren.	 Een	 aantal	 zijn	 daarvoor	
al	enthousiast	gemaakt,	omdat	ze	de	agen-
damakers	mee	hebben	ondersteund	in	het	
maken	van	de	plannen,	zonder	hen	daarbij	
te	hebben	gesouffleerd.	Zij	waren	onder	de	
indruk	van	het	enthousiasme	en	de	kundig-
heid	waarmee	men	te	werk	was	gegaan.

De	toekomstagenda	Loon	op	Zand	2030	met	
als	titel	“Samen	de	toekomst	in!”	werd	met	
algemene	stemmen	vastgesteld.
Bent	 u	 nieuwsgierig	 geworden	 wat	 er	 in	
deze	 toekomstagenda	 Loon	 op	 Zand	 2030	
staat?	 Raadpleeg	 de	 website	 van	 de	 ge-
meente:	www.gemeenteloonopzand.nl.

“Voor	Loon”	dankt	alle	agendamakers	voor	
hun	 geweldig	werk.	We	 gaan	 in	 toekomst	
samen	verder!	Afgesproken!

Namens “Voor Loon”
Bart van Drunen, Els Coolegem   
en Kiki van Eijndhoven

Koninklijke onderscheiding  
voor Michel van Iersel
Van	de	zeven	onderscheidingen	die	bij	ge-
legenheid	 van	 Koningsdag	 op	 vrijdag	 26	
april	in	de	gemeente	Loon	op	Zand	zijn	uit-
gereikt	door	de	burgemeester,	werd	er	één	
opgespeld	in	Loon	op	Zand.
Die	 eer	 was	 voor	 Michel	 van	 Iersel,	 waar	
Hanne	van	Aart	hem	op	die	dag	tegen	13.00	
uur	 thuis	 bezocht.	 Onze	 burgemeester	
prees	 de	 inzet	 van	 Michel	 door	 de	 jaren	
heen.	Zo	was	hij	van	1962	 tot	1965	voor-
zitter	van	de	‘Katholieke	Arbeids	Jongeren’	
(KAJ),	van	1977	tot	1982	secretaris	van	de	
plaatselijke	 Jeugdnatuurwacht,	 van	 1983	
tot	2000	secretaris	en	jeugdtrainer	van	Ta-
feltennisvereniging	‘The	White	Bals’	en	van	
1998	tot	2016	wedstrijdleider	bij	het	Vete-
ranen	Biljart	District	Loon	op	Zand.

Zijn	 huidige	 inzet	 verricht	 Michel	 bij	 bil-
jartvereniging	 ‘Loon	 op	 Zand’,	 waaraan	
hij	vanaf	1998	verbonden	is	en	momenteel	
wedstrijdleider.	Vanaf	2004	zet	hij	zich	in	
bij	 Heemkundekring	 Loon	 op	 ’t	 Sandt	 als	
lid	van	de	werkgroep	Genealogie	en	is	hij	
actief	met	het	verzamelen	van	bid-	en	de-
votieprentjes,	 waarover	 hij	 ook	 lezingen	
verzorgt.	 In	2016	was	Michel	medeoprich-
ter	van	de	Maasduinen	Bokaal-competitie,	
die	hij	nog	steeds	ondersteunt.

Al	met	al	een	fraaie	‘palmares’	die	Michel	
in	 de	 loop	 der	 jaren	 heeft	 opgebouwd,	
waarvoor	 hij	 terecht	 de	 onderscheiding	
‘Lid	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau’	mocht	
ontvangen.	De	redactie	van	Rond	de	Toren	
wenst	hem	daarmee,	mede	namens	al	haar	
lezers,	van	harte	proficiat!	□
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Prachtig nieuw evenement op zondag 5 mei

Bevrijdingsvuur Loon op Zand
Dat	we	anno	2019	in	vrijheid	leven	is	niet	
vanzelfsprekend.	 In	 de	 jaren	 ’40	 tot	 ’45	
hebben	 veel	mensen	 gestreden	 voor	 onze	
vrede	en	vrijheid.		Vrijheid	die	zelfs	nu	nog	
steeds	 niet	 vanzelfsprekend	 is.	 Vrijheid	
komt	niet	vanzelf,	vrijheid	geef	je	door.

Van herdenken naar vieren
In	 de	 nacht	 van	 4	 op	 5	mei	 vertrekt	 een	
groep	van	20	mensen	uit	de	gemeente	Loon	
op	Zand	naar	Wageningen.	Deze	groep	be-
staat	 uit	 lopers	 en	 verzorgers.	 Vlak	 voor	
Hotel	‛De	Wereld’,	waar	op	5	mei	1945	de	
capitulatie	 van	 de	 Duitse	 bezetter	 werd	
getekend,	 ontvangen	 zij	 het	 vredesvuur.	
Op	dat	moment	gaat	het	herdenken	van	de	
gevallenen	in	de	oorlog	over	naar	vieren.

Bevrijdingsvuur
Op	dat	moment	wordt	het	bevrijdingsvuur	
over	heel	Nederland	verspreid.	Onder	 lei-
ding	 van	 Ad	 Leermakers	 en	 zijn	 dochter	
Yvonne	 Grootswagers	 zal	 het	 vuur	 in	 es-
tafette	 ook	 naar	 Loon	 op	 Zand	 gebracht	
worden.	Een	tocht	van	zo’n	70	kilometer,	
die	grotendeels	 in	het	donker	gelopen	zal	
worden.	Buiten	de	lopers	gaan	er	ook	vol-
doende	 verzorgers	 mee.	 Munckhof	 Taxi	
zorgt	 ervoor	 dat	 de	 lopers	 en	 verzorgers	
vervoerd	worden.

Brengt u het vuur mee   
naar Loon op Zand?
Omstreeks	12.30	uur	zal	het	vuur	ariveren	
bij	 ‛Het	 Galgenwiel’.	 Vanaf	 dat	 moment	
zullen	 de	 lopers	 begeleid	 worden	 door	
prachtige	voertuigen	van	‘Keep	‘m	Rolling’		
uit	 de	 Tweede	 Wereldoorlog.	 Iedereen	
die	 vrede	 en	 vrijheid	 in	 zijn	 of	 haar	 hart	
meedraagt	 wordt	 uitgenodigd	 om	mee	 te	
lopen.	Sporters,	niet-sporters,	mensen	van	
alle	leeftijden	en	gezindten	worden	uitge-
nodigd	om	aan	te	sluiten.	Dat	kan	op	drie	

punten,	 namelijk:	 ‛Het	 Galgenwiel’,	 ‛De	
Molen’	en	‛Chalet	Fontaine’.

Laat het bevrijdingsvuur branden
Om	twee	uur	zal	de	stoet	aankomen	op	het	
Anton	 Pieckplein.	 Op	 dit	 plein	 zullen	 de	
voertuigen	worden	opgesteld.	Na	een	korte	
ceremonie	zal	een	vertegenwoordiging	van	
het	College	van	Burgemeester	en	Wethou-
ders	het	vuur	ontsteken	waarna	we	de	vrij-
heid	doorgeven.	Op	dat	moment	zullen	we	
onze	vrijheid	op	een	vurige	manier	vieren.

Vurig vieren
Vlakbij	 het	 terras	 van	 ‘Bij	Anton’	 zal	 een	
prachtig	 podium	 worden	 opgebouwd.	 Op	
dit	podium	zullen	onder	andere	drumband	
Prins	Maurits	en	Back	in	Business	optreden.	
Deze	coverband	heeft	een	stevige	live-re-
putatie.	 Back	 in	 Business	 speelt	 uiteenlo-
pende	muziek	uit	de	jaren	’60,	’70	en	’80.	
Zowel	pop,	blues	en	rock	’n	roll	en	nog	vele	
andere	golden	oldies.	Kortom,	een	prach-
tige	manier	om	op	een	positieve	manier	de	
vrijheid	te	vieren.

Het bevrijdingsvuur geef je door
Bevrijdingsvuur	 is	 een	 nieuw	 evenement	
in	 de	 Gemeente	 Loon	 op	 Zand.	 Traditie,	
sportiviteit	 en	 muziek	 worden	 gebundeld	
tot	een	eigentijds	geheel.	Bevrijdingsvuur	
moet	een	traditie	gaan	worden	die	op	een	
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krachtige,	maar	luchtige,	manier	vrede	en	
vrijheid	 bij	 de	 Loonse	 mensen	 onder	 de	
aandacht	brengt.	Het	 is	 de	bedoeling	dat	
we	het	‘vuur’	ook	naar	de	toekomst	door-
geven	en	volgend	jaar	dit	symbool	weer	la-
ten	vlammen	in	Loon	op	Zand.

Ben erbij, doe mee..
Ben	erbij,	doe	mee.	Wil	je	meelopen?	Dat	
kan,	sluit	aan	bij	‛Het	Galgenwiel’,	‛De	Mo-
len’	of	 ‛Chalet	Fontaine’.	Heb	 je	een	ge-
dicht	of	wil	je	optreden	op	het	podium,	dat	
kan	 ook.	 Neem	 daarvoor	 contact	 op	 met	
oranjevieringen.loz@outlook.com.

Uiteraard	ben	je	ook	van	harte	welkom	om	
in	grote	getalen	aanwezig	 te	zijn	 ‛Bij	An-
ton’	op	het	Anton	Pieckplein.

Maikel van der Velden  °Ook vorig jaar werd ook het Bevrijdingsvuur  
 naar onze gemeente gehaald. (Eigen foto)
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De Geheugenwerkplaats: een echte werkplaats
Begin	 2018	 koos	 het	 publiek	 zeven	 win-
naars	 van	 de	 ideeënwedstrijd	 ‛Het	 beste	
idee	voor	hulp	en	zorg’.	Zij	ontvingen	een	
eenmalige	 subsidie	 om	 hun	 idee	 te	 reali-
seren.	Het	idee	‛Geheugenwerkplaats’	was	
een	van	deze	winnaars.	Het	is	een	initiatief	
van	 	 dementieconsulent	 Marlies	 Smulders	
(58)	i.s.m.	Schakelring,	Thebe	en	Maasdui-
nen	en	werd	mede	mogelijk	gemaakt	door	
de	gemeente	Loon	op	Zand	en	Rabobank	de	
Langstraat.

Onze	 redacteur	 ging	 een	 kijkje	 nemen	 in	
de	geheugenwerkplaats	om	te	zien	hoe	het	
idee	van	toen	is	uitgewerkt	en	concreet	ge-
stalte	heeft	gekregen.	Hij	sprak	in	De	Rode	
Loper	 in	 Kaatsheuvel	 met	 Marlies	 Smul-
ders,	 nu	 ook	 voorzitter	 van	 de	 stichting	
Geheugenwerkplaats	en	Ans	Huijbregts	die	
sinds	haar	pensionering	bij	de	Rabobank	nu	
penningmeester	is	bij	de	stichting.	In	2018	
is	met	hard	werken	en	het	nodige	overleg	

met	 de	 professionele	 partners	 de	 eerste	
geheugenwerkplaats	 gerealiseerd.	 De	 am-
bitie	is	om	in	Loon	op	Zand	en	De	Moer	ook	
activiteiten	te	ontwikkelen.

Zelfstandig blijven
Marlies	heeft	als	wijkverpleegkundige	zich	
vanaf	 2002	 gespecialiseerd	 als	 dementie-
consulent	en	ze	werkt	ook	als	casemanager	
bij	jonge	mensen	met	dementie.	Ze	komt	
bij	veel	mensen	thuis,	heeft	daar	individu-
ele	contacten	en	dan	is	het	fijn	dat	ze	men-
sen	voor	vragen	en	ondersteuning	ook	kan	
verwijzen	naar	de	geheugenwerkplaats.
Ans	is	behalve	penningmeester	ook	vrijwil-
liger.	 Ze	 is	 in	 contact	 gekomen	met	 deze	
doelgroep	via	een	project	indertijd	op	haar	
werk.	Dat	heeft	haar	het	duwtje	gegeven	
om	zich	nu	als	vrijwilliger	in	te	zetten.	En	
ze	krijgt	veel	energie	van	dit	werk,	vertelt	
ze.

De	 geheugenwerkplaats	 bestaat	 nu	 in	
Kaatsheuvel	 één	 jaar	 en	 probeert	 het	 ta-
boe	 rond	 dementie	 doorbreken.	De	 stich-
ting	 Geheugenwerkplaats	 heeft	 ten	 doel:	
het	ervoor	zorgdragen	dat	mensen	met	ge-
heugenproblemen	of	een	vorm	van	demen-
tie	zolang	mogelijk	en	op	een	zo’n	prettig	
mogelijke	manier	 zelfstandig	 kunnen	blij-
ven	wonen	en	alles	wat	daarmee	verband	
houdt.

De	 ruimte	 van	 de	 geheugenwerkplaats	 is	
gezellig	 en	 huiselijk	 ingericht.	 Er	 staan	
mooie	 digitale	 geheugentrainingshulpmid-
delen	waarmee	op	maandag	van	13.00	tot	
14.00	uur	individueel	of	in	een	groepje	ge-
heugenfitness	 wordt	 gedaan.	 Er	 kan	 hier	
eventueel	ook	eerst	nog	geluncht	worden.	
Op	donderdag	is	er	vanaf	12.45	uur	Breinfit	
samen	met	bewegingscoach	Ine	van	Liempd	
uit	Loon	op	Zand.	Ze	doen	bewegingsactivi-
teiten	samen	met	geheugentraining. °Marlies Smulders. (Foto: RdT)
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Ans:	 “We	 stimuleren	 ook	 de	 partners	 en	
mantelzorgers	om	elkaar	te	ontmoeten	en	
te	praten	over	de	veranderde	rol	die	is	ont-
staan.	 De	 gelijkwaardige	 partnerrol	 ver-
schuift	 steeds	meer	 naar	 de	 zorgrol.	Men	
leert	 van	elkaar	 krijgt	 steun,	 tips	en	om-
gangsadviezen.

Het	is	dus	een	inloop-,	ontmoetings-,	activi-
teiten-	en	informatiecentrum	voor	mensen	
met	 geheugenproblemen	 en/of	 dementie	
en	hun	naaste(n).	Iedereen	kan	de	geheu-
genwerkplaats	bezoeken	in	de	Rode	Loper,	
Paulus	Potterplein	44	in	Kaatsheuvel.
Het	is	echter	geen	dagopvang	of	dagbeste-
ding	voor	mensen	met	geheugenproblemen	
of	een	vorm	van	dementie.	Mensen	komen	
hier	zelf	te	voet,	met	fiets	of	auto	naar	toe.
We	proberen	ook	andere	groepen	wegwijs	
te	 maken	 in	 het	 omgaan	 met	 dementie.	
Denk	 maar	 aan	 winkeliers	 en	 hun	 mede-
werkers,	 maar	 ook	 buurtgenoten,	 leden	
van	 verenigingen,	 enz.	 Dat	 past	 naadloos	
bij	het	project	Dementie	Vriendelijke	Ge-
meente.”

Vraaggericht werken
Marlies	 vertelt:	 “De	 geheugenwerkplaats	
is	een	voorziening	die	past	in	de	fase	voor	
dagopvang	 en	 dagbesteding.	 We	 werken	
niet	 aanbodgericht	 maar	 vraaggericht	
d.w.z.	 we	 proberen	 te	 ondersteunen	 bij	
vragen	en	problemen	die	mensen	met	ge-
heugenproblemen	 en	 hun	 partner	 of	 fa-
milie	 ondervinden.	 Samen	 kijken	 we	 hoe	
mensen	er	het	beste	mee	om	kunnen	gaan.

De	geheugenwerkplaats	is	een	plek	waar	jij	
en	je	partner	of	familielid,	met	alle	vragen	
terecht	kan,	waar	je,	onder	het	genot	van	
een	kop	koffie	of	thee	lotgenoten	treft,	een	
krantje	 kunt	 lezen	 of	 deelneemt	 aan	 een	
activiteit.	Binnen	of	buiten,	actief	of	juist	
niet	actief,	 samen	een	maaltijd	nuttigen.	
Er	worden	gespreksgroepen	georganiseerd	
voor	 lotgenoten.	 Wekelijks	 wordt	 geheu-
genfitness	gegeven	en	er	zijn	hulpmiddelen	

aanwezig	 om	het	 geheugen	 te	 ondersteu-
nen.	Er	is	een	kleine	geheugenwinkel	waar	
hulpmiddelen	 uitgeprobeerd	 kunnen	 wor-
den.	Er	is	een	mogelijkheid	om	de	partner	
een	activiteit	te	laten	doen,	terwijl	u	zelf	
even	een	boodschap	doet	in	het	centrum.”

Welke activiteiten worden er verder 
georganiseerd?
Naast	de	laagdrempelige	inloop,	twee	dag-
delen	per	week	van	10.00	tot	13.00	uur,	is	
er	 geheugenfitness,	 themabijeenkomsten	
voor	 organisaties,	 instellingen,	 doelgroe-
pen	en	workshops	over	dementie	aan	mid-
denstand/bedrijven,	enz.	

Ook	worden	er	ondersteuningsgroepen	aan-
geboden	voor	mensen	met	dementie	 (lot-
genotengroep)	 en	 aan	 mantelzorgers	 van	
mensen	met	dementie.

 °Ans Huijbregts. (Foto: RdT)
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Ook	zijn	er	bijeenkomsten	in	het	kader	van	
‛Dementie	 Vriendelijke	 Gemeente’	 (DVG)	
en	worden	activiteiten	georganiseerd	door	
mantelzorgers,	samen	met	mensen	met	de-
mentie,	waarbij	de	activiteiten	aansluiten	
bij	deze	doelgroep:	bewegen/prikkelen.

Niet te vlug dingen uit handen nemen
Zo	 is	 er	 op	 15	 april	 een	 bijeenkomst	 ge-
weest	 over	 het	 belang	 van	 communicatie	
bij	 dementie.	 Daarbij	 kwamen	 kwesties	
aan	bod	als:	hoe	kun	je	het	beste	reageren	
als	je	partner	steeds	weer	dezelfde	vraag	
stelt.	 Hoe	 kun	 je	 reageren	 als	 je	 partner	
je	steeds	als	broer,	zus	of	moeder	ziet	en	
je	zo	noemt,	wat	als	hij	kwaad	wordt	als	
je	zijn	foute	uitspraken	verbetert.	Moet	je	
foute	uitspraken	wel	verbeteren?

Maar	ook	voor	de	mantelzorger,	familie	en	
naaste	omgeving	is	het	handig	om	de	juiste	
handvaten	 te	hebben	 in	de	communicatie	
met	 de	 persoon	met	 dementie.	 Uitgangs-
punt	is	in	dit	stadium	niet	te	vlug	dingen	uit	
handen	nemen.

Vragen?
Als	u	vragen	hebt,	meer	wilt	weten	of	als	
vrijwilliger	 in	de	geheugenwerkplaats	zin-
vol	werk	wilt	doen,	 loop	dan	eens	binnen	
bij	 de	 Geheugenwerkplaats	 in	 de	 Rode		
Loper	in	Kaatsheuvel.

Openingstijden:
Op maandag en donderdag:
•	Inloop	van	10.00	-	13.00	uur.
•	Vaste	activiteit	van	13.00	-	14.00	uur.

Voor	 meer	 informatie	 stuur	 een	 e-mail	
naar:	info@geheugenwerkplaats.nl	of	bel:	
06 - 13085892.
Zie	ook: www.geheugenwerkplaats.nl.

Redactie: Ton Kalkers

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



14

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



15

Natuurlijk	weet	je	wel	wie	het	is.	Het	is	die	
van	die,	die	altijd	zus	en	zo.	Maar	wat	weet	
je	 eigenlijk	 nog	 meer?	 Aan	 de	 hand	 van	
iemand	 zijn	 platenkast	 maken	 we	 graag	
verder	kennis.	Deze	editie	de	vijf	sleutel-
platen	van	Evy	Boons,	zangeres	en	lerares	
van	groep	3	op	de	Lage	Weijkens	(Loon	op	
Zand,	1996).

Het	 is	 even	 plannen.	 Tussen	 haar	 verhui-
zing,	 werk	 en	 opnames	 in	 de	 studio	 voor	
een	nieuw	album	met	haar	band	in,	weten	
we	een	gezamenlijk	gaatje	in	de	agenda	te	
vinden	voor	dit	 interview	voor	de	platen-
kast.	Evy	heeft	zoveel	plannen	en	ambities	
dat	24	uur	in	één	dag	soms	echt	te	weinig	
lijkt.

Eerste plaat
“De	eerste	plaat	die	ik	mij	herinner,	die	ik	
echt	helemaal	grijs	heb	gedraaid	en	waar	
ik	 alle	 liedjes	 van	 kende,	 was	 het	 album	
‛21’	 van	Adele.	 Ik	was	13	 jaar.	We	waren	
op	vakantie	in	Italië	in	de	buurt	van	Rimini.	
En	daar	was	hij.	Mijn	eerste	echte	vakan-
tieliefde.	 Mijn	 maag	 die	 omdraaide,	 niet	
kunnen	eten,	het	was	voor	het	eerst	dat	ik	
dat	meemaakte.	Maar	 toen	 ging	 hij	weer	
terug	naar	Rotterdam.	Ik	geloof	dat	ik	dat	
album	wel	een	jaar	lang	op	repeat	heb	ge-
zet.	Ja	en	dan	natuurlijk	vooral	het	num-
mer	“Don’t	you	remember.”
Evy	zong	toen	ze	zelf	op	de	basisschool	zat	
al	liedjes	voor	de	klas	en	vanaf	groep	8	is	
ze	zangles	gaan	volgen.	Haar	eerste	bandje	
was	hier	 in	Loon	en	heette	Take/Off.	“Op	
het	 moment	 dat	 ik	 mijn	 vervolgopleiding	

moest	 kiezen,	 twijfelde	 ik	 erg	 tussen	 de	
rockacademie	en	de	pabo.	Mijn	zangleraar	
vond	het	prima	als	 ik	naar	de	 rockacade-
mie	zou	gaan,	maar	zei	wel:	‘leer	dan	eerst	
maar	eens	 koortjes	 zingen	 in	mijn	band’.	
In	die	band	zing	ik	nu	nog	steeds	en	sinds	
kort	 ben	 ik	 van	 de	 achtergrond	 naar	 de	
lead	zang	gegaan	en	nu	zijn	we	een	cd	aan	
het	opnemen	in	de	Swamp	muziekstudio	in	
Raamsdonk,	waar	 de	meerderheid	 van	 de	
band	ook	vandaan	komt.

We	 heten	 River	 Zydeco	 Band.	 Gemiddeld	
zijn	de	bandleden	allemaal	een	stuk	ouder	
dan	ik	en	we	spelen	een	genre	dat	ik	zelf	
helemaal	niet	zo	snel	zou	kiezen,	maar	het	
is	heel	energiek	en	leuk	om	te	doen!	Naast	
Zydeco	 zijn	 we	 daarnaast	 wel	 wat	 meer	
country	gaan	spelen	en	dat	ligt	mij	nog	be-
ter.”
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Beste plaat
“Als	eerste	dacht	ik	hierbij	aan	oude	klas-
siekers	als	Sultans	of	Swing,	the	Boxer,	Me	
and	my	monkey,	 dat	 soort	 nummers.	 Mu-
ziek	van	de	familie	Boons.	Maar	ik	wil	graag	
wat	van	mijn	eigen	tijd	kiezen	en	dan	iets	
dat	dichtbij	mij	ligt.	Zo	ben	ik	gekomen	op	
Daddy	Lessons	van	Beyoncé,	dat	overigens	
ook	 is	 gecoverd	 door	 Suzan	 en	 Freek.	 De	
versie	van	Suzan	en	Freek	komt	erg	 in	de	
buurt	van	de	stijl	die	 ik	zelf	heel	erg	na-
streef.	Dat	is	wel	mijn	stip	op	de	horizon.	
Het	 lied	zelf	heeft	een	mooie	boodschap,	
althans	 beschrijft	 een	 mooi	 verhaal	 over	
een	vader/dochterband.	Gelukkig	wel	een	
andere	 dan	 ik	 met	 mijn	 vader	 heb	 hoor!	
Maar	het	liedje	geeft	wel	een	mooie	con-
nectie/verhouding	weer.”

Sinds	enige	tijd	is	Evy	gitaarlessen	aan	het	
volgen.	Om	haar	 te	helpen	 in	het	 zoeken	
met	 het	 schrijven	 van	 nummers.	 “De	 ba-
sis	 is	 zang	 en	 een	 instrument	 echt	 onder	
de	knie	krijgen	kost	wel	echt	veel	tijd.	Op	
dit	moment	is	mijn	zangleraar	liedjes	aan	
het	schrijven.	Zelf	ben	ik	te	nuchter	om	te	
schrijven,	het	 is	nog	een	zoekproces.	Het	
kan	Engels	worden,	Nederlands,	 ik	ben	er	
wat	dat	betreft	nog	niet	helemaal	uit.”

Meest dierbare plaat
“Als	 meest	 dierbare	 plaat	 heb	 ik	 geko-
zen	voor	‘Hey	Man’	van	Zucchero.	Die	ligt	
voor	 mijn	 in	 dezelfde	 lijn	 als	 the	 Boxer	
en	 bijvoorbeeld	 Fleetwood	 Mac.	 Muziek	
uit	papa’s	 tijd.	Wij	 gingen	 jarenlang	naar	
dezelfde	camping	in	Italië	met	zes	andere	
gezinnen.	Als	we	daar	aankwamen	was	er	

niet	 veel	 meer	 dan	 een	 grasveld	 waarop	
dan	eigenlijk	nog	niks	 te	doen	was,	maar	
dat	voelde	altijd	als	thuiskomen.	In	de	auto	
onderweg	naar	vakantie	hadden	we	altijd	
een	 afspeellijstje	 en	 naarmate	 we	 dich-
terbij	de	bestemming	kwamen	veranderde	
muziek	en	ging	die	steeds	harder.	Zucchero	
staat	 voor	mij	 symbool	 voor	 die	 tijd.	Dat	
is	muziek	van	thuis.	Tegenwoordig	moeten	
we	het	plannen	om	thuis	af	te	spreken	met	
mijn	broer	Job	en	mijn	zus	Lisa.	Maar	dan	
is	het	heel	fijn,	samen	borrelen,	bijpraten	
en	dan	ook	vaak	die	muziek	van	vroeger	er-
bij.”

Plaat voor elke dag 
“Als	lerares	moet	ik	hier	natuurlijk	eigen-
lijk	Pink	Floyd	noemen	met	‘Another	brick	
in	 the	 wall’.	 Maar	 dat	 doe	 ik	 dan	 vooral	
met	een	knipoog.	Waar	ik	wel	heel	trots	op	
ben	is	het	schoollied	voor	de	Lage	Weijkens	 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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dat	 ik	 samen	 met	 mijn	 zangleraar	 Edwin	
heb	geschreven	als	afstudeeropdracht.	Zo-
wel	 de	 kinderen	 als	 de	 docenten	 hadden	
daar	 eerst	 hun	 input	 voor	 aangeleverd.	
Vervolgens	ben	 ik	 	een	half	jaar	 lang	met	
de	kinderen	aan	het	werk	geweest	om	het	
lied	in	te	studeren	en	vervolgens	ook	op	te	
nemen.	 Alle	 kinderen	 van	 de	 school	 zijn	
daarvoor	in	de	studio	geweest,	dat	was	wel	
heel	bijzonder.	Het	 refrein	van	het	 liedje	
gaat	als	volgt:	“hey, we zijn een kind van 
de Lage Weijkens, we komen eraan. Hey, 
we zijn een kind van de Lage Weijkens, 
zie ons hier staan. We leren samen en van 
elkaar, spelen met vriendjes hier en daar, 
hey we zijn een kind van de Lage Weijkens, 
we komen eraan!”

Het	is	te	vinden	via	de	website	van	school	
of	via:	https://youtu.be/bD_lkxVT29k.	

Dan denk ik aan Loon
“Bij	 deze	 categorie	 heb	 ik	 gekozen	 voor	

het	nummer	‘Piano	man’	van	Billy	Joel.	Ik	
heb	ongeveer	vijf	jaar	in	De	Kiosk	gewerkt.	
Zo’n	beetje	vast	op	vrijdagavond	en	wan-
neer	we	 dan	 klaar	waren	met	werken	 en	
we	nog	een	naborrel	deden	dan	kwam	dit	
nummer	 vaak	 voorbij.	 Voor	mij	 staat	 het	
symbool	voor	de	kroeg	hier	en	voor	de	late	
uurtjes.”	 Ongetwijfeld	 zal	 zij	 daar	 ook	
vaak	bij	hebben	mee-
gezongen.	 Naast	 dat	
Evy	 zelf	 zingt	 kun	 je	
haar	tegenwoordig	ook	
benaderen	om	zangles	
bij	haar	te	volgen.	

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

Redactie: Hans Schleiffert

  Café – Cafétaria                    
 

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

                     
MAAND-SNACK:  

SOUFLESSE KAAS 
€ 1,25 

 
Vanaf mei weer geopend op dinsdag van 16.00 tot 21.00 uur 

 
 
 
 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen! 
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Nationale Diabetes Challenge nu ook in gemeente Loon op Zand!

Een medicijndoosje met als inhoud: ‘wandelen’
Op 15 april om 17.00 uur gaven de wet-
houders Kees Grootswagers van Sport en 
bewegen en Jan Brekelmans, Welzijn, 
gezondheid en zorg, bij Venloene het 
startschot voor de Nationale Diabetes 
Challenge in Loon op Zand.
Met	ondersteuning	van	de	Bas	van	de	Goor	
Foundation	organiseren	de	gemeente	Loon	
op	 Zand,	 ContourdeTwern	 en	 het	 Steun-
punt	 aangepast	 sporten	 Midden-Brabant	
wekelijks	een	wandeling	samen	met	fysio-
therapeuten,	diëtisten,	huisartsen	en	een	
wandelcoach.	 Zo	 helpen	 ze	 mensen	 met	
o.a.	 diabetes	 op	 weg	 naar	 een	 gezonde	
leefstijl.

Vanaf	 15	 april	 tot	 28	 september	 gaan	 de	
23	deelnemers	elke	week	op	maandag	om	
17.00	uur	een	uur	wandelen	onder	leiding	
van	wandelcoach	Marc	Verbeek.
De	bedoeling	is	dat	de	deelnemers	in	kleine	
stappen	toewerken	naar	een	betere	condi-	toewerken	naar	een	betere	condi-
tie,	fitter	worden	en	voor	zover	nodig,	vro-
lijker	en	mentaal	sterker.		Het	eerste	eind-
doel	 is	 de	 Nationale	 Diabetes	 Challenge	
Week	 eind	 september.	 De	 doelstelling	 is	
om	 in	 die	 week	 vier	 dagen	 achtereen	 te	
wandelen.	Drie	dagen	in	de	eigen	omgeving	
en	de	laatste	dag	(zaterdag	28	september	
2019)	op	het	NDC	Festival	in	Den	Haag	waar	
alle	deelnemers	uit	het	hele	land	de	laat-
ste	kilometers	afleggen	en	finishen.

Maar	 zover	 is	 het	 nog	 niet.	 Op	 15	 april	
werd	 de	 eerste	 kennismakingswandeling	
gemaakt.	Na	de	openingswoorden	 liep	 ie-
dereen,	deelnemers,	 begeleiders,	 initiati-
efnemers	 en	 pers	 een	 eerste	 rondje	 rond	
de	Venloene.	Op	een	speelse	manier	werd	
er	kennisgemaakt	met	elkaar.
Wandelcoach	Marc	Verbeek	sprak	de	hoop	
uit	dat	de	deelnemers	niet	alleen	op	maan-
dag	wandelen,	maar	ook	op	andere	dagen	

met	elkaar	groepjes	vormen	om	met	bewe-
gen	door	te	gaan.	Tijdens	het	eerste	ken-
nismakingsrondje	 ontstaan	 al	 de	 eerste	
contacten	 en	 worden	 er	 al	 afspraken	 ge-
maakt	om	ook	op	andere	dagen	te	wandel-
en.	Want,	zo	zeggen	ze,	als	we	afspreken	
dan	is	het	makkelijker,	dan	is	er	meer	ver-
plichting	om	ook	te	gaan.

Waarom meedoen?
Alle	 deelnemers	 hebben	 zo	 hun	 eigen	 re-
denen	 en	 doelstellingen	 als	 je	 met	 hen	
spreekt.	Een	veelgehoorde	opmerking	van	
de	 deelnemers	 is:	 “Ik	 weet	 dat	 ik	 meer	
moet	bewegen	en	dat	het	goed	voor	me	is,	
maar	alleen	doe	je	dat	niet	zo	makkelijk.”

Een	 deelnemer	 verwoordt	 het	 als	 volgt:	
“Mijn	suiker	moet	naar	beneden	en	als	je	
een	 afspraak	 hebt	 dan	 ga	 je.”	 “Ik	 hoop	
dat	 ik	 minder	 of	 geen	 medicijnen	 meer	
hoef	 te	 nemen”,	 zegt	 een	 ander.	 Of	 “Ik	
wil	 me	 beter,	 fitter,	 energieker	 voelen.”	
Ook	 het	 advies	 van	 de	 huisarts	 of	 prakti-
jkondersteuner	 was	 voor	 sommigen	 het	
laatste	 zetje	 dat	 ze	 nodig	 hadden.	 Niet	
iedereen	 heeft	 diabetes	 en	 dat	 was	 ook	

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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geen	voorwaarde	om	mee	te	doen.	Zo	zijn	
er	deelnemers	met	COPD,	nieuwe	knie	of	
heup,		bankzitters	die	er	vanaf	willen	ko-
men,	mensen	die	willen	afvallen,	enz.	Men	
verwacht	 dat	 de	 gezelligheid	 samen	 met	
een	groep	stimulerend	werkt.

Het	is	een	laagdrempelige	en	leuke	manier	
van	 in	 beweging	 komen.	 Ook	 een	manier	
om	in	contact	te	komen	met	mensen	die	in	
dezelfde	situatie	zitten.	En	het	levert	nieu-
we	 contacten	 op.	 Ook	 het	 meelopen	 van	
elke	keer	weer	een	professionele	zorgver-
lener	als	huisarts,	fysiotherapeut,	diëtiste,	
praktijkondersteuner	 werkt	 stimulerend	
en	 is	 bevorderlijk	 voor	 het	 contact.	 Op	
een	andere	plek	in	contact	komen	met	je	
zorgverlener	 geeft	 andere	 mogelijkheden	
tot	vragen	stellen	en	bespreken.	

De	deelnemers	weten	ook	wel	dat	een	keer	
per	 week	 meer	 bewegen	 niet	 genoeg	 is.	
Meer	kennis	over	bewegen	en	wat	dat	voor	
je	lichaam	betekent,	is	nodig.	Maar	ook	in-
formatie	over	voeding,	leefstijl,	preventie	
van	blessures,	voetverzorging	bij	diabetes	
horen	daarbij.	Maar	dat	komt	allemaal	nog	
wel.	Hier	worden	de	eerste	stappen	gezet	

 °Wandelcoach Marc Verbeek (op achterzijde 
gezien) kreeg van de deelnemers een aandachtig 
gehoor. (Foto: RdT)

richting	 meer	 bewegen.	 De	 komende	 20	
weken	wordt	 het	wandelen	 langzaam	 op-
gebouwd.	Grenzen	zullen	worden	verlegd,	
ieder	naar	eigen	vermogen.	De	finale	is	op	
zaterdag	28	september	in	Den	Haag	waar	de	
slotmanifestatie	van	de	Nationale	Diabetes	
Challenge	 wordt	 gehouden.	 Daar	 kunnen	
de	deelnemers	een	circuit	lopen	van	3,	5,	
10,	15,	20,	of	25	km	lopen	afhankelijk	van	
hun	eigen	mogelijkheden.	
Het	 medicijn	 ‘Wandelen’	 is	 een	 van	 de	
minst	 kostbare	 medicijnen	 en	 wordt	 wel	
vaak	 voorgeschreven,	maar	 nog	 te	weinig	
ingenomen,	 terwijl	 het	 een	 groot	 effect	
kan	hebben	op	de	gezondheid.	Dit	project	
beoogt	 daar	 een	 goede	 stimulans	 aan	 te	
geven.

Alle	 deelnemers	 veel	 succes	 gewenst	 en	
veel	wandelplezier!	Voor	meer	 informatie	
zie:	 www.nationalediabeteschallenge.nl/
devenloene

Redactie: Ton Kalkers
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Gemeente start proef slimme   
led-verlichting op Oranjeplein
Samen	met	de	Gebiedscommissie	Loon	op	
Zand	 en	 het	 Waalwijkse	 bedrijf	 Lightro-
nics,	is	de	gemeente	een	tweejarige	proef	
met	slimme	led-verlichting	gestart.	
Deze	slimme	led-verlichting	zit	in	achttien	
lantaarnpalen	 op	 het	Oranjeplein	 in	 Loon	
op	Zand.	Met	deze	proef	wil	de	gemeente	
kijken	of	ze	energie	kan	besparen	en	door	
betere	verlichting	de	veiligheid	van	bewo-
ners,	 bezoekers	 en	 ondernemers	 kan	 ver-
groten.

De	 slimme	 led-verlichting	 in	 de	 lantaarn-
palen	 kan	 op	 afstand	worden	 beheerd	 en	
uitgelezen.	 Zo	 kan	 online	 de	 lichtsterkte	
per	armatuur	worden	aangepast.	Ook	kan	
het	 energieverbruik	 en	 eventuele	 storin-
gen	gemonitord	worden.	“Dit	is	een	mooie	

manier	van	samenwerken	tussen	onderne-
mers	 en	 de	 gemeente”,	 vindt	 wethouder	
Gerard	 Bruijniks.	 “Ons	 gezamenlijke	 doel	
is	 om	de	 veiligheid	en	daarmee	het	 com-
fort	op	straat	te	vergroten.	Ook	hopen	we	
met	deze	led-verlichting	flink	op	energie	te	
kunnen	besparen.”

IKARES
Met	 deze	 pilot	 neemt	 de	 gemeente	 deel	
aan	het	 IKARES-project	 (Intelligente	Kool-
stofArme	Energie	Systemen).	
In	dit	project	werkt	de	gemeente	er	samen	
met	 partners	 aan	 om	het	 energieverbruik	
in	 de	 leefbare	 omgeving	 met	 60	 procent	
te	verminderen.	Het	IKARES-project	wordt	
mede	gefinancieerd	door	de	Europese	Unie	
vanuit	het	Europees	Fonds	voor	Regionale	
Ontwikkeling.

Meer informatie
Voor	meer	informatie,	vragen	of	opmerkin-
gen	over	de	led-verlichting	op	het	Oranje-
plein,	 kunnen	 inwoners	 contact	 opnemen	
met	de	heer	Dirk	Brands	via	telefoonnum-
mer	568	600	of	via:
d.brands@lightronics.nl.

Voor	informatie	over	IKARES	kijk	op:		 	
www.ikares.eu.	□
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Openbaar testament ‘Loon naar Tilburg’
Wellicht	 heeft	 u	 kennis	 genomen	 van	 de	
door	 de	 gemeenteraad	 vastgestelde	 Toe-
komstagenda.	 Het	 herindelen	 ja/nee	 van	
de	gemeente	Loon	op	Zand	is	daarin	opge-
nomen.	Er	wordt	ook	geschreven	om	de	dis-
cussie	hierover	op	korte	termijn	te	starten.	
De	642	inwoners	die	de	handtekeningactie	
‘Loon	 naar	 Tilburg’	 hebben	 ondersteund	
zien	nu	dat	het	enig	effect	heeft	gehad.

Wij	zijn	overigens	niet	laaiend	enthousiast	
omdat	 het	 vertrouwen	 in	 daadkracht	 van	
de	raad	ontbreekt	om	zaken	voor	dit	kerk-
dorp	te	realiseren.	Het	werd	tijdens	deze	
speciale	 raadsvergadering	 nog	 maar	 eens	
fijntjes	opgemerkt	door	de	 fractievoorzit-
ter	van	Gemeentebelangen,	dat	zijn	partij	
het	coalitieakkoord	2018-2022	 laat	preva-
leren	boven	de	Toekomstagenda.	Het	lijdt	
geen	twijfel,	dat	deze	partij	weinig	ruimte	
overlaat	in	haar	programma	voor	ons	mooie	
dorp.

In	 dit	 openbare	 testament	willen	wij	 nog	
eens	 op	 een	 rijtje	 zetten	 wat	 er	 hier	 in	
Loon	moet	gebeuren;

•	Het	voetpad	in	de	Klooster/fietsstraat	nu	
doortrekken	tot	aan	de	Suikerberg;

•	Verkeersremmende	 maatregelen	 treffen	
in	 de	 Kloosterstraat	 omdat	 60%	 te	 hard	
rijdt	 volgens	 metingen	 met	 de	 Smiley	
maar	ook	handhaving	in	de	30	km	gebie-
den;

•	het	 nieuwe	 dorpshuis	 eerder	 klaar	 dan	
2021;

•	wij	 willen	 nu	 echt	 een	 toeristische	 uit-
straling	krijgen	met…

•	de	 boombakken	 voor	 De	 Wetering	 die	
worden	opgeknapt;

•	de	vergroening	van	de	kern	in	Loon	vindt	
eindelijk	plaats;

•	meer	bloembakken	die	het	dorp	sieren;
•	plaquettes	(‘telling	stories’)	verschijnen	
bij	onze	historische	gebouwen;

•	het	 vooraanzicht	 van	 de	 bibliotheek	
krijgt	concrete	aandacht;

•	er	worden	extra	bomen	geplant,	er	is	al	
teveel	gerooid	en...	

•	het	openbaar	groen	moet	heel	goed	wor-
den	bijgehouden;

•	de	voetbalkooi	voor	onze	jongeren	wordt	
te	lange	leste	geplaatst;

•	er	wordt	nagedacht	over	de	toekomst	van	
ons	kerkgebouw;	

•	Loon	mag	groeien	met	ook	jonge	mensen	
dus	 er	 wordt	 gewerkt	 aan	 nieuwe	 wo-
ningbouwmogelijkheden;

•	de	 luchtkwaliteit	 hier	 laat	 te	 wensen	
over,	 goed	 dat	 de	 Raad	 van	 State	 het	
besluit	 tot	 uitbreiding	 van	 de	 Efteling	
met	meer	verkeer,	voorlopig	heeft	uitge-
steld.	 	 	 	 	
Een	besluit	tot	uitbreiding	wat	door	alle	
politieke	 partijen	 hier	 in	 de	 gemeente-
raad	werd	gesteund!
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Onze	 keuze	 om	 als	 kern	 Loon	 op	 Zand	
aansluiting	te	zoeken	bij	Tilburg	blijft	on-
verminderd	 van	 kracht	 en	 nog	 regelmatig	
krijgen	 wij	 bijval	 voor	 die	 gekozen	 rich-
ting.	 Burgemeester	Weterings	 van	 Tilburg	
stuurde	ons	een	geïnteresseerde,	vriende-
lijke	 brief	maar	 verwees	 terecht	 naar	 de	
gemeenteraad.

Mooie berichten
Het	 waren	 mooie	 berichten	 toen	 de	 ge-
meente	Tilburg	aan	het	Moleneind	de	boer-
derij	kocht	om	er	een	educatieve	boerderij	
van	te	maken	en	de	schapen	onderdak	te	
geven.	 Kinderen	 konden	 recentelijk	 ge-
nieten	 van	 de	 lammetjesdag	 op	 de	 Pau-
welshoeve.
Hier	 vlakbij	 in	 het	 nieuwe	 Geboortebos	
werd	 het	 leven	 gevierd	 door	 bomen	 te	
planten	met	Loonse	gezinnen	waarbij	wel	
een	wethouder	uit	Tilburg	aanwezig	was.

Hoe nu verder?
Wij	 zijn	 benieuwd	 hoe	 het	 verder	 gaat	
met	de	bestuurlijke	toekomst	van	deze	ge-
meente	die	 te	maken	heeft	met	een	ver-
slechterende	 financiële	 situatie	 door	 o.a.	
stijging	van	de	afvalkosten,	kosten	voor	de	
jeugdzorg	 en	 de	 afwikkeling	 van	 het	 fail-
lissement	 van	 het	 SMC,	 terwijl	 het	weer-
standsvermogen	 al	 mager	 is.	 Terwijl	 wij	
aan	 gemeentelijke	 belastingen	 jaarlijks	
hier	toch	al	€	200,-	meer	kwijt	zijn	dan	in	
Tilburg	of	Waalwijk.

Na	het	terugfluiten	van	het	besluit	van	de	
gemeenteraad	 over	 de	 Efteling	 door	 de	
Raad	van	State,	was	er	ook	de	late	verkie-
zingsuitslag.	Donderdag	21	maart	om	12.00	
uur	had	Loon	op	Zand	pas	de	uitslag	van	de	
provinciale	statenverkiezingen	als	een	van	
de	laatste	gemeenten	in	het	land.	Over	het	

waarom	 geen	 helderheid	 vanuit	 Het	 Kla-
vier.	Over	transparantie	gesproken!

Wij	krijgen	regelmatig	de	opmerking	“jullie	
gaan	toch	wel	door”	maar	dit	is	ons	testa-
ment.	Het	is	aan	de	politieke	partijen	met	
‛Voor	 Loon’	 voorop	 en	 u	 die	 de	 toekomst	
bepalen	van	dit	kerkdorp	Loon	op	Zand.
U	 kiest	 en	 in	 2022	 is	 er	 weer	 een	moge-
lijkheid	bij	de	gemeenteraadsverkiezingen	
voor	wat	u	echt	belangrijk	vindt.	Desnoods	
kunnen	inwoners	van	Loon	overwegen	een	
nieuwe	politieke	groepering	te	beginnen.

Dank!
Dank	voor	uw	interesse,	uw	reacties,	u	ge-
toonde	 betrokkenheid	 en	 uw	 bereidheid	
om	te	staan	voor	een	betere	(bestuurlijke)	
toekomst	van	deze	kern.

Ton Janssen, Jan van Gompel   
en Wim Meulesteen
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Programma herdenking Oorlogsslachtoffers 4 mei 2019   
Gemeente Loon op Zand bij het Vredesmonument aan de Horst

Algemene thema: “Geef vrijheid door”

Jaarthema 2019: “In vrijheid kiezen“    
100 jaar algemeen kiesrecht en 2019 verkiezingen Provinciale Staten en 
Europese verkiezingen

Graag nodigen we de inwoners van onze Gemeente Loon op Zand uit    
hierbij aanwezig te zijn.

Tussen 18.15 uur en 18.30 uur:
Aankomst	en	opstellen	aanwezigen	vanaf	de	Horst	volgens	schema	en	op	aanwijzingen	van	
Jos	Smit	en	verkeersregelaars.

Daarna	vertrekt	de	stoet	naar	het	monument,	begeleid	door	de	3	gilden:	St	Ambrosius,	
St.Jan-	Baptist	en	St.	Hubertus	en	Scouting	MLK.

19.00 uur:
Opening	van	de	herdenkingsbijeenkomst	door	Frans	van	Dongen.

Aan	deze	herdenking	werken	mee	zanggroep	Allegria	en	Muziekvereniging	Concordia.

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

	 	
“De melkrijder uit het Kraanven” verteld 
door Eric Michgelsen.
Kranslegging door Gemeentebestuur van 
Loon op Zand, Stichting Oranjevieringen 
Gemeente Loon op Zand, Stichting Slachtof-
fers 2de Wereldoorlog, Stichting Vrienden van 
Mauthausen, Adoptiescholen “de Kinder-
boom” en van Haestrechtcollege, Gilden St. 
Ambrosius, St Hubertus en St. Jan-Baptist, 
Familie van der Made, Bewoners Vossenberg.
Gelegenheid voor aanwezigen om zich hier-
bij aan te sluiten.

Mathilde Willemz: “Anna”
Vredesmonument: Pleun en Lieke  

 (en Jasper en Tess)	van	basisschool	“de	Kin-
derboom”	 en	 leerling	 “van	 Haestrechtcol-
lege”	vertellen	over	oorlog	en	vrede.
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•	Vendelgroet door vendeliers van de drie Gilden.
•	Solist  Jean-Paul van Puyvelde blaast “Last Post”.

20.00 uur: Twee minuten stilte, aansluitend “Wilhelmus” (1e en 6e couplet) door alle 
aanwezigen. Daarna  terugtocht naar het parkeerterrein. In de vorige Rond de Toren 
vindt u het volledige programma op blz. 47.

Werkgroep Dodenherdenking Gemeente Loon op Zand, Frans van Dongen, voorzitter.
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BBQ 
HIGH TEA 

FEEST BUFFET  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

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

Neem een kijkje op: 
www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
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We maken er werk van!
Kent	 u	 ons	 al?	 Bij	
Stichting	 Op	 &	 Top	
Dagbesteding	 wil-
len	 we	 mensen	 met	
een	 beperking,	 onze	
Toppers,	 net	 als	 ie-
der	ander	hun	plekje	
gunnen	 in	 de	 maat-
schappij.	 We	 doen	

dit	door	werkplekken	voor	hen	te	regelen	
binnen	 lokale	 bedrijven,	 verenigingen	 en	
instanties	en	hen	daar	te	begeleiden.

Het gaat goed!
Sinds	september	2018	zijn	we	aan	de	slag.	
En	 het	 gaat	 goed,	 we	 blijven	 groeien!	 U	
kunt	onze	Toppers	op	dit	moment	al	weke-
lijks	aan	het	werk	zien	bij	onze	werkplek-
ken	 De	 Kiosk,	 De	 Vlinderboom,	 Kampeer-
boerderij	Land	van	Kleef	en	De	Venloene.	

Win-win, voor Toppers en werkplekken
Nu	al	ervaren	we	een	win-win	situatie:	de	
werkplekken	worden	 in	 hun	werkzaamhe-
den	 ‘ontlast’	 en	 onze	 Toppers	 maken	 op	
deze	 manier	 écht	 deel	 uit	 van	 de	 maat-
schappij!
Het	is	fantastisch	te	zien	hoe	onze	Toppers	
in	korte	tijd	al	gegroeid	zijn	in	eigenwaar-
de	en	zelfvertrouwen!

Nieuwsgierig naar ons?   
Kom naar onze Open Middag!
Wij	zijn	erg	trots	op	onze	start	en	de	resul-
taten	tot	nu	toe,	en	delen	dat	graag	met	u!	
Daarom	organiseren	wij	een	‘Open	Middag’	
op	 zondag	 19	mei	 van	 14.30	 -	 16.00	 uur.	
U	vindt	ons	in	Venloene	8	(in	Zorgcentrum	
Venloene).	 U	 bent	 van	 harte	 welkom	 om	
dan	nader	kennis	te	maken	met	onze	stich-
ting	en	onze	Toppers!

Hartelijke	groet,
Het Bestuur, 
Dianne Goutziers en Ceciel van Hoof

Dank je wel iedereen!

De	collecte	week	zit	er	weer	op.	We	heb-
ben	bij	1868	deuren	mogen	aanbellen.	He-
laas	was	niet	altijd	 iedereen	aanwezig	en	
zijn	we	hier	en	daar	toch	voor	de	herkan-
sing	gegaan.

En	 soms	was	 het	 dan	wel	 bingo.	 Er	werd	
gezocht	in	jaszakken,	broekzakken	en	por-
temonnee	en	in	de	collectebus	gedoneerd.
Ook	stonden	er	bij	huishoudens	geldpotjes	
achter	de	deur,	speciaal	voor	dit	soort	do-
naties.	Hieruit	werd	dan	een	greep	gedaan.	
We	 zouden	 door	 dit	 soort	 giften	 wel	 een	
nieuwe	 betekenis	 kunnen	 geven	 aan	 het	
begrip	grijpstuiver.

We	 kregen	 vele	 malen	 de	 verontschuldi-
ging	te	horen:	“helaas,	meer	kleingeld	heb	
ik	 niet,	 maar…	 alle	 beetjes	 helpen.”	 Die	
beetjes	 hebben	 zeker	 geholpen.	 Dit	 jaar	
haalden	we	in	Loon	op	Zand	€	1650,34	op.
Alle	gevers	hartelijk	dank!

Coördinator Hartstichting
Ben Schleiffert
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Vakantiesluiting huisartsen - 
praktijk Verheijen
Huisartsenpraktijk Verheijen is geslo-
ten van maandag 13 mei tot en met 
vrijdag 17 mei.

Voor	spoedgevallen	word	waargenomen	
door	 Huisartsenpraktijk	 Kools	 en	 Van	
Liempd,	 Kloosterstraat	 33.	 Telefoon:	
363330,	spoednummer	365555.

’s Avonds, ’s nachts en in het week-
end wordt er waargenomen door de 
Spoedpost, die u kunt bereiken via te-
lefoon: 0900-332222.

Oproep voor klassenfoto’s   
van alle jaren

Heemkundekring	 Loon	 op	 ’t	 Sandt	 zoekt	
voor	een	tentoonstelling	later	dit	jaar	klas-

senfoto’s	 van	 de	 jongens-	
en	meisjesschool	in	Loon	op	
Zand.	Het	jaartal	is	belang-
rijk	maar	ook	de	namen	van	
leerlingen	 die	 op	 de	 foto’s	
staan	 willen	 wij	 graag	 we-
ten.

De	 foto’s	 kunnen	 aangeboden	 worden	 bij	
Marij	Kruitwagen,	Ecliptica	66	of	André	van	
Rijswoud,	Van	Grevenbrouckstraat	38.

Als	u	geen	afstand	wilt	doenvan	uw	foto’s,	
dan	scannen	wij	die	en	komen	de	origine-
len	weer	bij	u	terug.	Is	de	foto	al	digitaal,	
dan	 kan	 deze	 per	 mail	 gestuurd	 worden	
naar:	 secretaris@heemkundekringloon-
optsandt.nl.

Hartelijk	 dank	 namens	 de	 foto-	 en	 film-
werkgroep	van	Heemkundekring	Loon	op	’t	
Sandt.

André van Rijswoud

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Deze editie beginnen wij met een citaat 
uit	een	artikel	over	een	fietstocht	in	onze	
omgeving: “Het is hier oer-Nederlands, 
met	 een	 vleugje	 Afrika.	 Een	 fietstocht	
door een landschap waar verkeerslichten 
niet bestaan.”
Nu het weer zomerse trekken is gaan ver-
tonen, zullen velen van ons er weer op 
uit	gaan.	Dan	is	deze	fiets-tocht	van	51,6	
km een van de mogelijkheden. Zij voert 
vanuit Loon op Zand, dat ook besproken 
wordt in de toelichting, langs de Efte-
ling, Waalwijk, Haarsteeg, Hedikhuizen, 
Heesbeen, Herpt, Heusden en Drunen.
(BD 13/4)

Loonse mensen in de krant
Lennie	van	de	Ven,	Andromeda	27,	won	een	
slagroomtaart	 met	 een	 kruiswoordpuzzel.	
(DK	10/4)

Gemeente en politiek
Onze	 wijkagent	 Remy	 Slangen	 is	 tijdelijk	
afwezig	 vanwege	 een	 medische	 ingreep.	
Eric	van	Dun,	die	vanaf	2000	ook	een	aantal	
jaren	in	ons	dorp	werkzaam	was,	treedt	op	
als	 waarnemer,	 voordat	 hij	 vertrekt	 naar	
Rijen.	(DK	10/4)	

De	Toekomstagenda	2030,	geschreven	door	
en	bedoeld	voor	de	inwoners	van	onze	ge-
meente,	is	vastgesteld	en	op	11	april	una-
niem	door	de	gemeenteraad	aanvaard.
Het	is	een	boekwerk	van	55	pagina’s	gewor-
den	en	80	inwoners	hebben	eraan	gewerkt.
Thema’s	 zijn	 leefbaarheid,	 duurzaamheid	
en	groen,	herindeling,	leisure	en	onderne-
men,	kunst,	cultuur	en	erfgoed.	(BD	12/4,	
DK	17/4)

De	 huisvesting	 van	 arbeidsmigranten	 is	 al	
jaren	 een	 aandachtspunt	 ook	 in	 onze	 ge-
meente.	 Er	 zijn	 nu	 beleidsregels	 vastge-
steld	o.a.	voor	die	personen,	die	bij	elkaar	
wonen	en	geen	eigen	huishouding	voeren.	
Peter	 Flohr	 schreef	 er	 een	 bijdrage	 over.	
(DK	17/4)

Gemeente	Loon	op	Zand	zet	tot	2030	in	op	
duurzaam	wonen,	recreëren	en	werken.	Op	
de	korte	termijn	tot	2021	wordt	een	bedrag	
van	€	132.000,-	geïnvesteerd	o.a.in	de	aan-
stelling	van	een	coördinator.
In	 de	 Duurzaamheidsnota	 wordt	 ook	 ge-
sproken	 over	 de	 nieuwe	 Wetering,	 sport-
clubs,	 het	 ‛gasloos’	 maken	 van	 woningen	
en	verbetering	van	rioolafvoer	en	afvalver-
werking.

Berichtgevingen gemeente
In	Ecliptica	26	wordt	de	woning	uitgebreid	
met	een	bijbouw	en	op	Ecliptica	88	(voor-
malige	 dierenkliniek)	 wordt	 de	 bestem-
ming	in	wonen	gewijzigd.	(DK	10/4)
In	 verband	 met	 de	 snelfietsroute	 F261	
moet	 er	 een	 plataan	 gekapt	 worden	 en	
worden	 verkeersmaatregelen	 genomen	 op	
De	Horst.	(DK	17/4)

Natuurbeheer
Om	 de	 rugstreeppad	 te	 beschermen	 is	 er	
bij	de	aanleg	van	de	nieuwe	snelfietsroute	
F261	een	paddenscherm	geplaatst.	Er	wer-
den	 in	 het	 verleden	 vele	padden	doodge-
reden	en	met	de	nieuwe	fietsroute	zijn	ze	
nog	kwetsbaarder	geworden.	(DK	10/4)

De	 drie	 dode	 bomen	 aan	 de	 Kasteelhoe-
venweg	 hebben	 voor	 de	 tweede	 keer	 het	
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loodje	 gelegd.	 De	 zogenoemde	 ‛totem-
palen’	waren	zo	 rot,	dat	de	gemeente	ze	
in	 verband	met	 de	 veiligheid	 heeft	 laten	
omzagen.	Ze	blijven	 liggen	waar	ze	altijd	
stonden.	Zo	geven	ze	voedsel	en	beschut-
ting	aan	kleine	zoogdieren	en	insecten	en	
vormen	de	bomen	tegelijk	een	groeibodem	
voor	schimmels	en	zwammen.	(BD	13/4)

In	 het	 tweede	 geboortebos	 van	 Tilburg,	
waarover	wij	het	al	hadden	in	de	Kranten-
bak	van	3	april	jl.,	zijn	op	13	april	de	eer-
ste	vijftig	‛babyboompjes’	geplant.	Daarbij	
zijn	er	drie	voor	de	kinderen	van	Maartje	
van	den	Dobbelsteen.	(BD	15/4)

Voetbal
Nog	zeven	wedstrijden	zijn	er	nog	te	spe-
len	voordat	Uno	1	weet,	of	het	 in	de	na-
competitie	moet	gaan	spelen	om	degrada-
tie	 te	voorkomen.	Er	 zijn	dus	nog	punten	
nodig.	Op	zondag	14	april	kwam	er	één	bij,	
toen	 er	 gelijkgespeeld	 werd	 tegen	 Rijen.	
Het	 doelpunt	 van	 Sil	 de	 Veer	 uit	 een	 pe-
nalty	werd	al	na	drie	minuten	gemaakt.	(BD	
15/4)

Op	 tweede	 paasdag	 was	 Madese	 Boys	 de	
tegenstander.	 De	 stand	 in	 deze	 wedstrijd	
bleef	0-0	en	leverde	Uno	weer	één	punt	op.

Overige sport
Op	vrijdag	12	april	werden	de	Koningsspe-
len	 voor	 de	 zesde	 keer	 gehouden.	 Basis-
school	De	Lage	Weijkens	deed	dat	middels		
een	 spellencircuit	 op	 het	 terrein	 van	 de	
school	zelf,	boogschieten	en	jeu-de-boules	
bij	 gilde	 St.	 Ambrosius	 en	 voetballen	 bij	
Uno	Animo.	(DK	17/4)

Dirk-Jan	 Nieuwenhuizen	 en	 Adri	 Romeijn	
wonnen	 de	 Nacht	 van	 Loon	 resp.	 bij	 de	
mannen	en	de	vrouwen.	(DK	17/4)

Niet pluis
Wie	dacht	dat	de	politie	in	ons	dorp	weinig	
van	zich	doet	 spreken,	heeft	het	mis.	Op	

16	april	heeft	een	agent	“een	middelbare	
scholier	uit	Goes	goed	op	zijn	donder	gege-
ven.	De	13-jarige	jongen	had,	tot	hilariteit	
van	zijn	klasgenoten,	het	lef	om	vanuit	een	
bus	zijn	middelvinger	op	te	steken	naar	de	
passerende	 agent.	 De	 hilariteit	 ebde	weg	
toen	 de	 agent	 de	 bus	 liet	 stoppen	 en	 de	
jongen	 eruit	 haalde.	 Hij	 kreeg	 een	 Halt-
straf.”	(BD	17/4)

Dat	waren	de	berichten	uit	ons	dorp	die	in	
de	krant	kwamen.	Het	was	een	bescheiden	
hoeveelheid.

In	de	grote	wereld	om	ons	heen	werd	het	
nieuws	vooral	bepaald	door	de	brand	in	de	
Notre	Dame	van	Parijs	en	de	aanslagen	in	
Sri	Lanka	op	eerste	paasdag.

Dat	 hield	 veel	mensen	 in	 Loon	 ook	 bezig	
naast	het	lief	en	leed	in	onze	eigen	directe	
omgeving.	Wat	 zullen	de	 komende	weken	
ons	brengen?	We	zullen	het	zien!	□

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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41ste Nacht van Loon op Zand:

Hoog aantal uitvallers  
vanwege de kou

De	fikse	kou	die	in	de	nacht	van	13	op	14	
april	heerste	tijdens	de	41ste	editie	van	de	
‘Nacht	van	Loon’,	had	meteen	 invloed	op	
het	aantal	uitvallers	die	het	fysiek	niet	aan-
konden	deze	jaarlijkse	wandelwedstrijd	te	
volbrengen.	Van	de	70	wandelaars,	die	aan	
de	start	waren	verschenen,	haalden	uitein-
delijk	55	de	eindstreep.	Toch	werd	het	 in	
alle	opzichten	een	 sportieve	 strijd,	waar-
door	de	organisatie	kan	terugkijken	op	een	
mooi	evenement.

Dirk-Jan	Nieuwenhuizen	prolongeerde	zijn	
eerste	plaats	van	2018	ook	dit	jaar.	Hij	liep	
in	15	uur	maar	liefst	125	kilometer	en	687	
meter.	 Een	 ware	 prestatie,	 waarvoor	 hij	
terecht	door	onze	burgemeester	geprezen	
werd	met	een	hartelijk	woord,	fraaie	bloe-

men	en	natuurlijk	een	forse	beker	ter	her-
innering.

De winnaars
Op	de	foto	ziet	u	alle	prijswinnaars	van	de	
Nacht	 van	 Loon	 bij	 elkaar.	 Van	 links	 naar	
rechts:	 Ad	 Leermakers	 (Loon	 op	 Zand):	
winnaar	‘Gemeente	promotiebokaal’,	Tho-
mas	Leijtens	 (Waalwijk):	winnaar	 ‘Hydra/
Wetering	 Debutanten	 bokaal	 2019’,	 Bart	
Snoeren	 (Oosterhout),	 Dirk	 Jan	 Nieuwen-
huizen	 (Waspik)	 en	 Jan	 Nieuwenhuysen	
(Den	 Haag):	 winnaars	 ‘Moonen	 Attractie	
verhuur	teamprijs’.
Geheel	 rechts	Adri	Romijn	 (Almkerk)	win-
naar	 15	 uur	 dames	 ‘Glas	 Garage	 Tilburg	
Wisselbokaal’	en	de	‘Jack	van	Lier	assuran-
tie	 wisselbokaal’	 voor	 de	 1e	 plaats	 op	 de	
80	km.

Zoals	gezegd,	werd	Dirk	Jan	Nieuwenhuizen	
winnaar	op	de	15	uur	van	de	‘Piet	en	Fien	
van	Gompel	wisselbokaal’	en	op	de	80	km.	
van	de	‘ACL	Autocentrum	Wisselbokaal’.	□

 °Eigen foto WSV ‛Hart van Brabant’.
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 °Brand na ‛flinke klap’. In een bijgebouw aan de Kloosterstraat ontstond vrijdag 19 april brand. Een 
omwonende gaf aan kort ervoor een flinke klap gehoord te hebben. De Loonse brandweer bluste 
de brand. Een tweede gealarmeerd blusvoertuig hoefde niet in actie te komen.   
(Foto + tekst: Ruud Peters)
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Succesvol scholentoernooi
Op	woensdag	 10	 en	 vrijdag	 12	 april	werd	
het	 jaarlijks	 terugkerend	 scholentoernooi	
georganiseerd	 op	 het	 sportcomplex	 van	
Uno	Animo	 te	 Loon	op	Zand.	Alle	 scholen	
uit	Kaatsheuvel,	de	Moer	en	Loon	op	Zand	
hadden	weer	diverse	teams	 ingeschreven,	
om	er	een	leuk	toernooi	van	te	maken.

Op	woensdag	 streden	 de	 jongens	 voor	 de	
overwinning	op	dit	leuke	toernooi.	De	vrij-
dagavond	was	gereserveerd	voor	de	meis-
jes,	die	net	zo	fanatiek	voor	de	eindover-
winning	vochten.	Vele	toeschouwers	waren	
aanwezig	 en	 die	 lieten	 zich	 verbaal	 goed	

horen.	Mooi	om	te	zien	was	dat	op	woens-
dag	de	meisjes	 zich	goed	 lieten	horen	en	
op	vrijdag	de	jongens.

Team ‛Den Bussel’ winnaar
De	supporters	van	‘de	Lage	Weijkens’	had-
den	nog	een	mooi	spandoek	gemaakt	(foto	
linksonder).	 ‘Den	 Bussel’	 uit	 Kaatsheuvel	
was	de	grote	winnaar,	daar	zij	zowel	bij	de	
jongens	als	bij	de	meisjes	de	eerste	plaats	
behaalden.

Het	 toernooi	 was	 wederom	 geslaagd	 en	
onze	hartelijke	dank	gaat	uit	naar	de	orga-
nisatie	en	alle	vrijwilligers	die	dit	toernooi	
weer	tot	een	succes	gemaakt	hebben.

Anjo Damen, namens v.v. Uno Animo
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  R&R is een team van specialisten in Loon op Zand met een jarenlange ervaring, dat 
er voor zorgt dat uw computer in topvorm is en blijft. Wij verhelpen uiteenlopende 
storingen. Verwijderen virussen, spyware en hinderlijke boodschappen. Zorgen voor 
uw netwerk. Adviseren en installeren bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Vaak 
ook is uw computer te langzaam geworden. Of heeft u moeite een nieuw programma 
goed onder controle te krijgen. R&R kan u altijd helpen en is na uw belletje zo bij u.  
En dat zonder voorrijkosten. 

 
 
 
 

 

 
 

06 5122 9628 
Zeven dagen per week 

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

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

Computerservice op maat 

Uw 
Computer. 
Onze zorg. 
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Frankrijk
“Ik	hou	niet	van	Frankrijk”,	zegt	hij,	waar-
bij	hij	zijn	neus	optrekt	om	de	opmerking	
nog	wat	kracht	bij	te	zetten.
Nou,	ik	wel!	Frankrijk	heeft	alles:	bergen,	
kusten,	 zon,	 sneeuw	 en	 prachtige	 land-
schappen	die	om	iedere	hoek	lijken	te	ver-
anderen.	 En	 zijn	 kleine	 en	 grote	 rivieren	
die	nog	mogen	kronkelen,	meanderen.	Nog	
niet	alles	is	er	aangeraakt	door	mensenhan-
den.	Er	zijn	grote	steden	met	moderne	pro-
blemen	en	gigantische	supermarkten	waar	
werkelijk	 alles	 te	 koop	 is.	 Zeevruchten,	
geroosterde	knoflook,	verse	patés,	wafels,	
roomboter	met	 zoutkristallen	 en	 koekjes,	
heel	veel	koekjes.

Maar	 Frankrijk	 heeft	 ook	 ontelbaar	 veel	
kleine,	 haast	 verlaten	 dorpjes.	 Met	 een	
dorpsplein	 met	 een	 kerk	 en	 een	 mairie,	
een	gemeentehuis.	Jongeren	lijken	er	soms	
wat	verveeld	rond	te	hangen.	In	afgelegen	
streken	bezorgt	‛le boulanger’ zijn	baguet-
tes	 nog	 steeds,	 zes	 dagen	 per	 week.	 Hij	
stopt	 ze	 in	 stokbroodzakken	aan	de	voor-
deur,	want	een	maaltijd	zonder	vers	brood	
is	een	schande	in	Frankrijk.
De	 slager	 en	 de	 pizzabus	 rijden	 ook	 door	
hetzelfde	 platteland	 en	 stoppen	 op	 vaste	
dagen,	op	vaste	plekken.	De	campings	zijn	
er	groen,	groot,	goedkoop	en	niet	te	flauw.	
Hier	heerst	geen	‘mittagsruhe’	en	ook	in	de	
middag	kun	je	hier	een	potje	jeu-de-boules	
of	badminton	spelen.

De	tijd	lijkt	hier	stil	te	staan,	
maar	 het	 is	 juist	 dat	 stukje	
Frankrijk	 dat	 ik	 zo	 puur	 en	
mooi	vind.	Oh	ja,	en	de	taal.	
We gingen toch, die zomer 
En	 och,	 als	 hij	 zo	 voor	 zijn	
caravanneke	zit	met	zijn	lap-
top	 en	 zijn	 bakske	 koffie	 is	
iedereen	tevreden,	want	zo-
als	hij	zelf	zegt:	Happy	wife,	

happy	life!	Wat	hij	echt	vervelend	vindt,	is	
dat	hij	de	taal	niet	spreekt.	 Ik	heb	zeven	
jaar	Franse	les	gehad	op	school	en	daarna	
vijf	 winters	 bijna	 acht	 uur	 per	 dag	 Frans	
gesproken	 in	 een	 asielzoekerscentrum.	 In	
tegensteling	tot	Engels	en	Duits	duurt	het	
altijd	even	voor	 ik	weer	een	beetje	durf,	
maar	 eenmaal	 gewend	 spreek	 ik	 wel	 een	
paar	woordjes	over	de	Franse	grens.

Ober
Ik	 heb	 vandaag	 geen	 zin	 in	 koken	 en	 we	
zoeken	daarom	een	restaurant.	En	zo	zit-
ten	we	samen	aan	een	ouderwets	tafeltje	
in	 een	 piepklein	 dorp.	Als	 ik	 bij	 de	 ober	
besteld	heb	in	mijn	beste	Frans	kijkt	mijn	
man	me	vreemd	aan:	“Is	het	eigenlijk	wel	
echt	 goed	 Frans	 wat	 je	 spreekt?	 De	 uit-
spraak	klinkt	zo	raar	en	overdreven,	alsof	
je	door	je	neus	praat!”	“Ik	denk	het”,	zeg	
ik	een	beetje	sip…	

Na	 de	 maaltijd	 reken	 ik	 af	 bij	 dezelfde	
ober	die	ons	vriendelijk	bedankt	voor	het	
bezoek.	 “Enne,	 oh	 ja”,	 zegt	 hij,	 “mag	 ik	
misschien	vragen	uit	welk	departement	van	
Frankrijk	u	komt?	Ik	kan	uw	dialect	niet	di-
rect	 thuisbrengen.”	 “Wat	 zei	 hij?”,	 zegt	
mijn	 vakantiegenoot,	 “en	 wat	 was	 er	 zo	
grappig?”	Hij	begreep	de	vraag	van	de	ober	
en	 mijn	 uitleg	 maar	 half,	 maar	 geloofde	
mijn	vertaling	gelukkig	wel.	Gniffel.	

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Ver louw-Bouw bv

� Bouw

� Ver bouw en re no va tie

Gil de weg 85

5175 SR Loon op Zand

Tel 0416 363329

Mob 06 22950676

Fax 0416 364457

ver louw-bouw@home.nl

www.verlouw-bouw.nl
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In de komende Rond de Toren-edities ne-
men we weer een aantal foto’s op uit 
het archief van Heemkundekring Loon op 
’t Sandt met als titel ‛Wie, wat, waar?’, 
zoals we dat in het verleden ook al eens 
gedaan hebben.

Over het algemeen zijn het foto’s waarop 
personen staan afgebeeld van wie de naam 
of namen niet bekend zijn bij de foto- en 
filmgroep van de heemkundekring. Met het 
plaatsen ervan in Rond de Toren hoopt de 
groep alnog informatie via de Torenlezers 
te krijgen over wie die personen zijn/wa-
ren.

Toneelspelers van de Kajotters

De	eerste	foto	in	deze	serie,	vermoedelijk	
uit	 de	 jaren	 1945-1950,	 is	 van	 een	 gees-
telijke	 of	 een	 frater	 die	 in	 de	 toneelver-
eniging	 van	 de	 Kajotters	 heeft	 gespeeld.	
Omdat	zijn	naam	niet	bekend	is,	willen	wij	
graag	weten	wie	dit	 is	en	de	gelegenheid	
waarbij	de	foto	is	gemaakt.

Verder	willen	wij	 graag	 in	 contact	 komen	
met	mensen	die	in	de	toneelvereniging	van	
de	Kajotters	hebben	gespeeld	 in	de	jaren	
1930/1950.	Deze	zullen	niet	allemaal	meer	
in	 leven	zijn,	maar	misschien	kan	het	na-
geslacht	ons	nog	helpen.	De	foto’s	die	wij	
van	de	Kajotters	hebben	zijn	niet	allemaal	
geschikt	voor	publicatie,	het	zijn	6x6	foto’s	
met	veel	mensen	en	het	is	lastig	om	die	te	
plaatsen.

Voor	uw	reacties	kunt	u	André	van	Rijswoud	
van	de	Heemkundekring	 Loon	op	 ’t	 Sandt	
bellen	via	06-44416825.	□
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Kerkberichten van   
4 tot en met 17 mei

Zondag 5 mei 9.30 uur:	3e	zondag	van	Pa-
sen,	dameskoor,	celebrant	pastoor	Luijckx.	
Annie	Verschuren–Pijnenburg,	Jeanne	Jans-
sen,	Thea	Jansen,	Anny	van	Esch–Timmer-
mans,	 jaargetijde	 Frits	Gelevert,	 Jan	Ha-
mers.

Dinsdag 7 mei 10.15 uur:	Eucharistievie-
ring	Kapel	Venloene.

Woensdag 8 mei	vertrekt	het	Gilde	St.	Hu-
bertus	om	18.30	uur	 in	optocht	vanaf	het	
gildehuis	 naar	 het	 kapelletje.	 Hierbij	 zal	
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.
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.	

Zondag 12 mei 9.30 uur:	 4e	 zondag	 van	
Pasen,	 moederdag,	 dames-	 en	 herenkoor,	
celebrant	pastor	Groos,	diaken	Alexis	Sze-
jnoga.	 Jeanne	 Janssen,	 Rien	 en	 Corrie	
Haans–van	 Loon,	 ter	 nagedachtenis	 aan	
Theo	 Reulen,	 ter	 nagedachtenis	 aan	 Kees	
Wolfs,	Christ	Vermeer,	Sjaan	van	Esch–Taks,	
Thea	Jansen,	Paula	v.d.	Biggelaar–Spijkers.

Maandag 13 mei 9.30 uur:	dagkapel.
Pierre	 Standaert	 en	 Elisabeth	 Standaert–
v.d.	Burg.

Dinsdag 14 mei 10.15 uur:	Eucharistievie-
ring	 Kapel	 Venloene.	 Toos	 Vermeulen–de	
Jong	b.g.v.	verjaardag.

Wij namen afscheid van:
Riet van Esch–van den Nieuwenhuizen
Geboren	te	Loon	op	Zand	16	dec.	1926.
Overleden	te	Loon	op	Zand	19	april	2019.

Dat Riet mag rusten in vrede!

Alphabijeenkomsten  
parochie H. Willibrord
Ontmoeten,	vragen	en	ontdekken	–	dat	doe	
je	op	Alpha.	Het	 is	een	 introductie	 in	het	
christelijk	 geloof.	 De	 bijeenkomsten	 zijn	
op	 het	 Parochieel	 Centrum,	 Hoofdstraat	
34	 in	Kaatsheuvel.	Elke	avond	begint	met	
een	lekkere	maaltijd.	De	cursus	is	gratis	en	
is	 van	 18.00	 tot	 (uiterlijk)	 21.00	 uur.	On-
derzoek	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-deelne-
mers	 op	 alphacursus.nl	 of	 neem	 contact	
op	met	 het	 secretariaat	 voor	 aanmelding	
en	 meer	 informatie;	 secretariaat@paro-
chiewillibrord.nl,	 0416-361215.	 Onder-
staande	thema’s	komen	nog	aan	bod.

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	
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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.

Parochiebedevaart naar Scherpenheu-
vel op dinsdag 21 mei 2019
09.00 uur:
Vertrek	 vanuit	 Loon	 op	 Zand	 naar	 Scher-
penheuvel.	Opstapplaats	 voor	 de	 pastorie	
aan	het	Oranjeplein.
09.45 uur:
Tussenstop	voor	koffie	met	divers	gebak	bij	
Gasthof	de	Beiaard,	Abdijlaan	28	in	Postel.
12.00 uur:
Eucharistieviering	in	de	Basiliek	O.L.V.	van	
Scherpenheuvel	 I.v.m.	grote	drukte	zullen	
we	samen	vieren	met	OKRA	Wechelderzan-
de	(ouderenvereniging	Vlaanderen)
13.45 uur:
Een	 uitgebreide	 lunch	 in	 restaurant	 de	
Ram,	 Albertusplein	 9	 in	 Scherpenheuvel	
(koffie,thee	 en	 melk	 zijn	 bij	 de	 maaltijd	
inbegrepen,	overige	consumpties	zijn	voor	
eigen	rekening).	U	heeft	nu	tot	16.30	uur	
tijd	om	op	eigen	gelegenheid	Scherpenheu-
vel	te	verkennen.
16.30 uur:
Vertrek	naar	Hooge	Mierde.
17.45 uur:
3-gangen	 diner	 bij	 restaurant	 ’t	 Dörp,	
Kerkstraat	5	 in	Hooge	Mierde.	Tomaten	of	
groentesoep,	 runder-	of	varkenslapje	met	
champignon-	 of	 stroganoffsaus,	 aardap-

pelkroketjes,	 frietjes,	 rauwkost,	 warme	
groenten.	Huisgemaakt	bavarois	met	slag-
room	(consumpties	gedurende	de	maaltijd	
zijn	voor	eigen	rekening).
20.45 uur:
Terug	bij	de	pastorie	in	Loon	op	Zand.

De	prijs	van	deze	geheel	verzorgde	bede-
vaart	bedraagt	€	65,00	p.p.	Indien	u	wenst	
deel	te	nemen	verzoeken	wij	u	vriendelijk	
de	 onderstaande	 antwoordstrook	 en	 het	
geld	voor	de	deelname	af	te	geven	bij:
Parochie	 H.	 Willibrord	 –	 Oranjeplein	 1	 –	
5175	BE	LOON	OP	ZAND
Inge	Mols	 (secretariaat	 geopend	 op	werk-
dagen	van	08.45	–	12.15	uur.)	□

Naam:	_______________________________________________

Adres:	_______________________________________________

Telefoonnummer:		_____________________________________

Wenst	deel	te	nemen	aan	de	parochiebedevaart	naar	Scherpenheuvel	21	mei	2019
Hierbij	ingesloten	zit	de	bijdrage	voor	________________	personen.
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl



43

Beste kunstenaar en/of  
creatieveling uit Loon op Zand!

Zoals	je	wellicht	weet,	is	er	in	Loon	op	Zand	
een	nieuw	initiatief	voor	creatieve	mensen	
ontstaan:	in	de	oude	fabriek	In	den	Uilen-
hoek,	 Weteringstraat	 Loon	 op	 Zand.	 Na	
een	 geslaagde	 openingsexpositie	 van	 vier	
weekenden,	 waarin	 we	 ruim	 700	 gasten	
hebben	mogen	ontvangen,	willen	we	in	mei	
een	nieuwe	expositie	organiseren.	Deze	ex-
positie	is	bedoeld	voor	alle	kunstenaars	en	
creatieve	mensen	uit	Loon	op	Zand.

Wij	 willen	 jou	 van	 harte	 uitnodigen	 om	
deel	te	nemen	aan	deze	expositie.	Je	mag	
je	 werk	 of	 meerdere	 werken	 exposeren,	
afhankelijk	 van	 het	 aantal	 aanmeldingen	
wordt	bekeken	hoeveel	ruimte	er	voor	ie-
der	beschikbaar	is.	Ken	je	nog	meer	men-
sen	die	hierbij	aan	zouden	willen	 sluiten?	
Stuur	dit	bericht	gerust	aan	hen	door!

Het gaat om twee weekenden in mei:  
18 en 19 mei en 25 en 26 mei.
•	Locatie:	Het	Uilennest,		 	
Weteringstraat	17a,	te	Loon	op	Zand

•	Aanmelden	voor	4	mei	via:	
info@indenuilenhoek.nl.

•	Kijk	ook	op:	www.indenuilenhoek.nl.

We	hopen	je	te	mogen	begroeten	in	het	Ui-
lennest!

Namens de organisatie,
Sandra Toorians, Evelien Mank-IJpelaar en 
Nanda Heikamp
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Opbrengst Zonnebloemloterij hard nodig

Zonnebloemvrijwilligers  
starten met lotenverkoop

Vrijwilligers	 van	 de	 plaatselijke	 Zonne-
bloemafdeling	Loon	op	Zand/De	Moer	zijn	
begonnen	met	het	verkopen	van	loten	van	
de	 Nationale	 Zonnebloemloterij	 2019.	 Zij	
gaan	 langs	 vele	 deuren	 in	 Loon	 op	 Zand	
en	 De	 Moer	 om	 zoveel	 mogelijk	 loten	 te	
verkopen.	Wilt	u	ons	mooie	werk	steunen	
en	 gelijk	 kans	 maken	 op	 leuke	 prijzen,	
speel	dan	mee	met	de	Zonnebloemloterij.	
Laat	onze	vrijwilligers	niet	in	de	kou	staan!

Extra feestelijk prijzenpakket
De	Zonnebloemloterij	van	dit	jaar	is	de	50e	
editie	 met	 een	 extra	 feestelijk	 prijzen-
pakket.	Wie	een	lot	koopt,	maakt	kans	op	
één	van	de	geldprijzen	van	€	15,-	tot	maar	
liefst	€	15.000,-	én	extra	jubileumprijzen,	
te	weten:	een	Volkswagen-UP,	een	iPhone-
XS	en	twee	maal	een	weekendje	weg.	Een	
lot	kost	slechts	€	2,-	per	stuk.
Op	maandag	7	oktober	a.s.	vindt	de	trek-
king	 plaats.	 Registreer	 uw	 lotnummer	 op		
www.zonnebloem.nl/loterij,	kies	uw	gra-
tis	 cadeau	 en	 u	 ontvangt	 automatisch	 de	
uitslag	per	e-mail.

Een	gedeelte	van	de	opbrengst	is	bestemd	
ter	 ondersteuning	 van	 het	 landelijk	 werk	
van	De	 Zonnebloem.	De	 afdeling	 Loon	 op	
Zand/De	Moer	ontvangt	€	1,50	per	verkocht	
lot	 van	 de	 Nationale	 Vereniging	 de	 Zon-
nebloem.	 Van	 deze	 opbrengst	 organiseert	
de	 afdeling	 Loon	 op	 Zand/De	 Moer	 voor	

de	eenzaamwordende	en	hulpbehoevende	
medemens	 diverse	 activiteiten	 zoals	 dag-
reisjes	o.a.	naar	Elshout,	jaarlijkse	zomer-
activiteit	 en	 ontspanningsmiddagen	 in	 De	
Wetering.

Is	er	niemand	met	loten	bij	u	aan	de	deur	
geweest	en	wil	u	toch	een	lot	kopen	of	wil	
u	 meer	 informatie	 over	 het	 plaatselij-ke	
Zonnebloemwerk	 in	 Loon	 op	 Zand	 en	 De	
Moer,	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 Jan	
Smulders,	 voorzitter,	 tel.	 361570	 of	 Riky	
Groenendaal,	penningmeester,	tel.	361420.	
Nu	al	bedankt	voor	uw	steun!

Wij zijn op zoek naar u!
Als plaatselijke afdeling van De Zonne-
bloem zijn wij op zoek naar uitbrei-
ding van ons vrijwilligersteam. Wij zijn 
op zoek naar vrouwen en mannen, die 
zich betrokken voelen bij het werk van 
de Zonnebloem. Wilt u hierover meer 
weten, neem dan contact op met de 
voorzitter van de Zonnebloem afdeling 
Loon op Zand/De Moer: Jan Smulders via 
tel. 361570.

Een hartelijke groet van het team van  
de Zonnebloem,    
afdeling Loon op Zand/De Moer
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Informatieavond De Nieuwe Wetering
Op 14 mei organiseren de Wetering Plan 
Groep (WPG) en de gemeente een in-
formatieavond over de plannen voor de 
nieuwe Wetering. We presenteren dan 
de eerste opzet van het nieuwe gebouw. 

De	 afgelopen	maanden	 heeft	 de	WPG	 sa-
men	met	de	gemeente	en	alle	clubs	en	ver-
enigingen	hard	gewerkt	aan	de	plannen	om	
van	de	Wetering	een	gezellige	en	levendige	
huiskamer	voor	heel	Loon	op	Zand	te	ma-
ken.
Het	resultaat	is	een	zogenaamd	‛Program-
ma	van	Eisen’.	Een	document	met	de	grove	
indeling,	 inrichting,	gebruik	en	uitstraling	
van	 het	 gebouw.	 Voor	 de	 zomer	 staan	 de	

plannen	 op	 de	 agenda	 van	 de	 gemeente-
raad.	Als	 de	 gemeenteraad	 akkoord	 gaat,	
kan	een	architect	aan	de	slag	met	een	ont-
werp.

Programma 14 mei
De	informatieavond	op	14	mei	vindt	plaats	
in	 De	 Wetering.	 U	 bent	 vanaf	 19.30	 uur	
welkom	voor	een	kop	koffie.	Om	20.00	uur	
trappen	de	WPG	en	de	wethouder	de	bij-
eenkomst	 af.	 Na	 een	 introductie	 over	 de	
status	 en	 de	 vervolgstappen,	 presenteren	
we	u	het	‛Programma	van	Eisen’.

Aansluitend	 vragen	 we	 uw	 reactie.	 Rond	
22.00	uur	ronden	we	de	avond	af.	□

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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S P E C I A L I S T  I N  M A AT W E R K I N T E R I E U R S

 
I N T E R I E U R B O U W 
A D  V A N  I E R L A N D
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GROEI & BLOEI op   
de Vlinderboom
Net	 voor	 de	 meivakantie	 hadden	 we	 het	
schoolbrede	 thema	 ‘Groei	 & Bloei’	 afge-
rond	met	een	gezamenlijke	viering	waarbij	

leerlingen	aan	elkaar	presenteren,	ook	ou-
ders	waren	daarbij	aanwezig.

De	Oranjetipjes	waren	actief	met	o.a.	bouw	
van	het	lichaam	en	het	skelet.	Nauwkeurig	
werd	het	geraamte	van	een	lichaam	nage-
bootst	m.b.v.	levensgrote	zelfgemaakte	te-
keningen	en	met	het	juiste	aantal	stokjes	
werden	de	ribben	nagebootst.
Bij	de	Hooibeestjes	gingen	ze	op	zoek	naar	
antwoorden	 m.b.t.	 ‘flora	 en	 fauna	 in	 de	
eigen	 omgeving’.	 Eigen	 onderzoeksvragen	
gingen	bijvoorbeeld	over	de	bij	(actueel!),	
ontkiemen	van	zaadjes,	de	kip	en	het	ei,	
bloemen	en	hoe	kan	het	ook	anders:	vlin-
ders.	Via	allerlei	proefjes	en	experimenten	
werd	gezocht	naar	antwoorden	en	bewijs.	
Ook	de	schooltuin	heeft	daarbij	een	duide-
lijke	functie.

Dagpauwogen,	leerlingen	in	de	bovenbouw,	
hadden	 een	 andere	 invalshoek	 binnen	 dit	
thema,	namelijk	‛de	puberteit’.	Een	‛span-
nend’	en	zinvol	onderwerp	zo	net	vóór	de	
overstap	naar	de	middelbare	school!
De	jongste	leerlingen,	de	Vuurvlinders,	zijn	
zeer	 betrokken	 aan	 het	 spelen	 en	 leren	
over	‛de	tijd	van	opa	en	oma’.

Team basisschool De Vlinderboom
 °Jente en Lilly presenteren hun bevindingen over 
het skelet. (Eigen foto)

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.



48

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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Dagelijks vers gestoken asperges!

Met MOEDERDAG lekker tafelen  
met ASPERGES.
Met de door ons geschilde asperges 
hebt u in een mum van tijd een feeste-
lijke en gezonde maaltijd op tafel. Op 
zoek naar een leuk Moederdagcadeau-
tje? Asperges in cadeauverpakking!!

Aspergeboerderij v.Iersel Schoorstraat 
63, Udenhout tel 013-5113404.

En het is onderweg nog gezellig ook!

Met AutoMaatje Loon op Zand  
komt u weer onder de mensen!

Verjaardag,	 boekhandel,	 supermarkt,	 fy-
siotherapeut,	opticien,	ziekenhuis	en	acti-
viteitencentrum.	Voorbeelden	van	bestem-
mingen	van	ANWB	AutoMaatje	Loon	op	Zand	
ritten.	Mogelijk	gemaakt	door	balievrijwil-
ligers	van	de	Klussen	en	Diensten	Centrale	
(KDC)	en	vrijwilligers	die	de	ritten	rijden.	
Sinds	de	start	op	de	weekmarkt	in	Loon	op	
Zand,	 11	 januari,	 zijn	 er	 al	meer	 dan	 40	
ritten	gereden.

Donderdag	11	april	spraken	de	vrijwilligers	
elkaar.	Ze	deelden	ervaringen,	verhalen	en	
tips.	Ze	kregen	een	geranium,	want	dankzij	
hen	komen	minder	mobiele	plaatsgenoten	
achter	de	geraniums	vandaan.	Bent	u	zelf	
minder	mobiel	of	wilt	u	graag	een	plaats-

genoot	vervoeren?	Dan	is	ANWB	AutoMaatje	
Loon	op	Zand	iets	voor	u.

Vervoerservice voor en door   
eigen inwoners
•	Voor	wie	minder	mobiel	is
•	Vrijwilligers	rijden	u	in	hun	eigen	auto
•	Tegen	een	kleine	onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel	het	KDC	via:	531573 van	maandag	tot	
en	met	donderdag	van	9.30	tot	12.00	uur.	
Of	mail	 naar:	 info@kdc-loz.nl,	 of	 kijk	 op	
www.kdc-loz.nl	en	zoek	op	‘automaatje’
	

Wilt u een rit maken? Vraag die dan mini-
maal twee werkdagen van tevoren aan.	□

 °De vrijwilligers van ‛Automaatje    
 Loon op Zand’. (Eigen foto)
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Feestelijk

Heb	je	ze	ook	al	gezien?	In	de	Hoofdstraat,	
de	Peperstraat	en	de	Hoofdpoort	in	Kaats-
heuvel	?	Het	is	heel	feestelijk,	die	750-bal-
dakijnen	boven	de	straat	en	in	winkelcen-
trum	 De	 Hoofdpoort.	 De	 ondernemers	 in	
dit	 winkelgebied	 van	 Kaatsheuvel	 hebben	
er	samen	de	schouders	onder	gezet.	Samen	
geven	 zij	 ‘het	 centrum’	 een	 feestelijke	
750-uitstraling.

In	onze	dorpen	zien	we	al	veel	750-wimpels	
aan	huizen	en	gebouwen	hangen.	Maar	dat	
kunnen	er	nog	veel	en	veel	meer	worden.	
Je	doet	het	om	te	laten	zien	dat	we	samen	
feest	vieren.	En	je	kunt	er	mooie	maand-
prijzen	 en	 een	 spectaculaire	 hoofdprijs	
mee	winnen.	Mooi	toch!

Koop	een	750-wimpel	voor	één	tientje	bij	
Primera	in	Loon	op	Zand	of	Kaatsheuvel	of	
bij	Boerderijwinkel	Annahoeve	in	De	Moer.	

En	 dan:	 ophangen	 die	 wimpel	 aan	 vlag-
genmast	 of	 huis/gebouw;	 zichtbaar	 vanaf	
de	 openbare	 weg	 en	 kans	 maken!	 Iedere	
maand	opnieuw	en	in	december	de	hoofd-
prijs:	 een	 vliegreis	 (retourvlucht)	 voor	
twee	personen	met	verblijf	op	Curaçao.

Fier	 wapperen	 de	 750-banieren	 aan	 de	
gemeentelijke	 vlaggenmasten.	 Je	 kunt	 ze	
niet	missen.	En	ook	bij	diverse	verenigin-
gen	en	organisaties	is	de	750-banier	uitge-
stoken,	zoals	bij	Het	Witte	Kasteel	in	Loon	
op	 Zand.	 Veel	 winkeliers	 hebben	 ook	 de	
750-wimpel	 aan	 de	 zaak	 of	 in	 de	 etalage	
opgehangen.

Samen	laten	we	zien	dat	we	feest	vieren.	
Aan	elkaar	en	aan	de	winkelende	en	recre-
erende	gasten	van	onze	dorpen	en	buiten-
gebied.	Vrolijk	en	in	stijl.	In	750-stijl	met	
de	voor	ons	zo	karakteristieke	kleuren	en	
afbeeldingen.	We	horen	bij	 elkaar	en	dat	
laten	we	zien.	Fier	op	‘Loon	op	Zand’.	□

 °750-baldakijnen in de Hoofdstraat van   
 Kaatsheuvel. (Eigen foto)

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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Dag iedereen,

Wij	 zijn	 vier	 vrijwilligers	 die	 regelmatig	
een	 soos	voor	mensen	met	een	beperking	
organiseren	in	De	Kuip.	Wij	doen	dit,	om-
dat	we	het	leuk	vinden	om	mensen	met	een	
beperking	 een	 leuke,	 gezellige	 avond	 te	
bezorgen	omdat	ze	toch	al	zo	weinig	heb-
ben.
Op	deze	avonden	kunnen	ze	gezellig	klet-
sen,	 muziek	 luisteren,	 poolen,	 darten	 en	
tafeltennissen.	 We	 hebben	 ook	 door	 het	
jaar	 heen	 diverse	 leuke	 thema-avonden	
zoals	carnaval	en	binnenkort	op	zaterdag-
avond	4	mei	een	playbackavond	en	op	15	
juni	een	barbecue.	Voor	de	BBQ	wel	graag	
aanmelden	vóór	5	mei.	

Gratis entree
De	soos	is	één	keer	in	de	maand	van	20.00	
tot	23.00	uur.	De	entree	is	gratis	en	drank-
jes	 en	 snacks	 zijn	 niet	 duur.	 Bij	 binnen-
komst	 liggen	 nieuwe	 flyers	 en	 als	 je	 wilt	
dan	 graag	 je	 e-mailadres	 opgeven,	 zodat	
wij	jou	op	de	hoogte	kunnen	houden.

Ook	heeft	onze	soos	een	facebooksite	waar	
leuke	 dingen	 op	 worden	 gezet	 en	 kun	 je	
vinden	onder	de	naam	‘Soos	De	Kuip	Loon	
op	 Zand’.	 Iedereen	met	 een	 beperking	 is	
vanaf	 16	 jaar	 van	 harte	 welkom	 op	 onze	
soosavonden:	ook	de	begeleiding!

Als	er	nog	vragen	zijn	kan	er	gemaild	wor-
den	naar:	soosdekuip@outlook.com.	Adres	
De	Kuip,	Klokkenlaan	42	in	Loon	op	Zand.

Groetjes,
Kirsten, Wesley en alle andere   
vrijwilligers van Soos De Kuip

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

De volgende Rond de Toren
De	 eerstvolgende	 editie	 van	 Rond	 de	 To-
ren	 zal	 vanaf	 15	 mei	 verschijnen.	 Uw	
bijdrage(n)	hiervoor	kunt	u	aanleveren	tot	
dinsdag	7	mei	19.00	uur.	Advertenties	 tot	
maandag	6	mei	19.00	uur.
U	 kunt	de	 redactie	 helpen	door	 tijdig	 uw	
bijdrage(n)	aan	te	bieden.
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Een hete zomer op   
het pleintje...

”Nee	 mijnheer,	 het	 is	 veel	 te	 heet	 weer	
voor	 ijs,”	 zei	de	 redelijk	oude	man	naast	
me,	 nadat	 ik	 een	 lekkere	 sorbet	 besteld	
had	 bij	 een	 leuk	meisje	 dat	 zich	 ‘de	 be-
diening’	 noemde	 en	 rondliep	 op	 het	 zon-
nige	pleintje	in	Loon	op	Zand.	Ik	keek	naar	
hem:	hij	zat	alleen	aan	een	tafeltje	naast	
de	waterpomp,	het	attractieve	middelpunt	
van	het	pleintje.

Hij	droeg	ondanks	een	temperatuur	van	32	
graden	Celsius	een	petje,	zo’n	oud	model	
dat	wij	nog	kennen	als	een	 ‘klakske’,	ge-
maakt	van	corduroy	en	met	een	klep	zo	vet	
als	spek	van	het	vele	op	en	af	zetten.	Zo	
een	die	nog	te	zien	is	op	oude	bruine	foto`s	
uit	de	schoenendoos	van	opa	en	oma.	Hij	
rookte,	 het	 oude	 baasje,	 dat	 kon	 je	 rui-
ken	en	ongemerkt	schoof	ik	mijn	stoel	iets	
naar	achteren.	Hij	rookte	een	zelf	gedraaid	
‘frotje’	dat	voor	een	deel	nat	was	bij	zijn	
mond	 en	 aan	 de	 andere	 kant	 een	 zwart	
stuk	verbrande	shag	liet	zien.	Het	midden-
stuk	ervan	was	bruin,	 zo'n	kleur	die	 je	 in	
oude	huizen	ziet	op	een	kalkmuur	als	het	
doorgeregend	heeft.	Zou	hij	gekochte	shag	
roken,	bedacht	ik	mij,	of	een	zelfgemaakt	
geheim	recept?

Hij	bewoog	amper	maar	zijn	oogjes	zagen	
alles,	alsof	hij	de	beheerder	van	dit	stuks-
ke	Loon	was.	“Toch	lekker	zo’n	ijscoupe”,	
probeerde	ik	het	gesprek	op	weer	gang	te	
brengen.	“Nee,	dat	 is	niet	zo	gezond;	zei	
de	 meester	 vroeger	 al”,	 kraakte	 het	 van	
zijn	kant:	“Vroeger	dronken	wij	een	kroes	
water	uit	de	put	als	het	heet	was”.

Ik	 bekeek	 hem	 en	 zag	 dat	 hij	 ruim	 tach-
tig	jaar	was	zoals	hij	daar	zat,	en	met	de	
oude	 waterpomp	 op	 de	 achtergrond	 leek	
het	wel	een	schilderij	dat	een	paar	eeuwen	
oud	was.	Zijn	rug	was	wat	krom:	wellicht	

van	het	vele	harde	werken,	had	ik	het	idee.	
Was	de	pomp	zo	groot	of	het	mannetje	zo	
klein?,	overwoog	ik.	Het	was	de	pomp	die	
won.	Deze	 stond	midden	 op	 het	 plein	 als	
een	 antiek	 overblijfsel	 uit	 andere	 tijden:	
net	 als	 het	 manneke.	 “Werkt	 hij	 nog?”	
vroeg	ik	hem.	“Wie?”,		was	de	wedervraag	
van	het	manneke,	terwijl	hij	me	heimelijk	
aankeek.
“De	pomp	natuurlijk”,	zei	ik.	“Dat	moet	je	
mij	niet	vragen,		ik	heb	hem	hier	niet	neer-
gezet”,	was	het	antwoord.	Langzaam	maar	
zeker	werd	het	peukje	in	zijn	mond	korter	
en	zonder	zich	te	bewegen	viel	er	een	deel	
as	in	zijn	koffiekopje	dat	voor	hem	stond.

En	 de	 oude	 man	 peinsde	 hardop	 verder:	
“Meestal	 zit	 ik	 hier	 lekker	 en	 zie	 al	 het	
verkeer	 langs	komen	en	hard	rijen	dat	ze	
doen,	 ze	 hebben	 allemaal	 haast!	 Vroeger	
was	het	hier	nog	rustig.	Toen	kwam	ik	hier	
met	 mijn	 paard	 en	 kar	 langs	 en	 was	 d’n	
bocht	in	de	weg	veel	ronder.
Moet	 je	 nou	 eens	 kijken	 hoe	 hard	 ze	 rij-
den:	 ge	 ziet	 ze	amper	 rijen	en	 ze	 zijn	al	
voorbij”.	 “Ja”	 zei	 ik,	 “dat	 is	 allemaal	 zo	
voorbij,	maar	u	zit	nu	wel	lekker	hier	on-
der	de	bomen”.	“Nou	lekker,	als	ge	de	pro-
cessierupsen	niet	meetelt	die	 in	de	koffie	
vallen”,	 was	 zijn	 reactie.	 “Daar	 hadden	
we	vroeger	geen	last	van,	want	toen	stond	
er	alleen	de	kiosk”.	“O	ja,	waar	stond	die	
dan,”	vroeg	ik.	“Hier	staat	ie	nog”	zei	het	
manneke.	 Ik	 keek	 om	mij	 heen	maar	 zag	
geen	 kiosk.	 “Kijk	 waar	 dat	 mooie	 meisje	
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uit	komt,		dat	was	de	kiosk”	sprak	hij.	Het	
mooie	meisje	zag	ik	wel	en	het	ijsje	dat	ze	
sierlijk	mijn	kant	opdroeg	ook,	maar	geen	
kiosk.	En	hij	vervolgde:	“Kijk	eens	omhoog,	
daarboven	 zie	 je	 het	wapen	 van	 Loon	 op	
Zand:	drie	hamers	en	twee	horens.	Dat	 is	
nou	 boven	 op	 de	 kiosk.	 Het	was	 de	 trots	
van	ons	dorp	en	nou	is	het	weggefrommeld	
achter	een	lelijke	muur.”

Toen	viel	bij	mij	het	kwartje.	Terwijl	ik	om-
hoog	keek,	zag	ik	dat	de	kiosk	was	wegge-
stopt	achter	glas	en	muren.	De	enige	toe-
ters	die	er	nog	te	zien	waren	staken	boven	
het	dak	uit	en	dienden	om	de	bakluchtjes	
van	 de	 friet	 en	 kroketten	 af	 te	 voeren.	
“Toch	 wel	 jammer	 dat	 het	 allemaal	 weg	
is”,	 zei	 ik	 om	 hem	 tegemoet	 te	 komen.	
“Het	is	schande	voor	het	mooie	dorp	mijn-
heer:	 het	 is	 jammer	 dat	 destijds	mensen	
gekomen	zijn	om	ons	dorp	zo	te	vernielen.
Zij	hebben	veel	geleerd,		maar	wel	de	ver-
keerde	dingen,”	ging	hij	verder.	“Kijk	maar	

naar	ons	trotse	Witte	Kasteel:	dat	staat	er	
nog!	 Het	 was	 de	 residentie	 van	 adellijke	
geslachten	eeuwen	lang.	Zeshonderd		jaar	
heeft	niemand	er	mogen	komen	en	om	het	
in	stand	te	houden	willen	ze	er	nu	mensen	
laten	trouwen.	Maar	zeg	nou	zelf:	die	trou-
werijen	houden	ook	maar	even	stand.	Drie	
of	 vier	 jaar	 liefde	 daarna	 komt	 de	 hypo-
theekschuld	en	weg	is	de	liefde!”

Langzaam	 zakte	 hij	 wat	 onderuit	 op	 zijn	
stoel	en	dreigde	in	slaap	te	vallen	terwijl	
het	peukje	op	de	grond	viel	waar	het	ver-
der	 ging	 liggen	 smeulen	 met	 rookslingers	
die	 de	 omgeving	 verziekten.	Toen	 hij	 dat	
merkte,	veerde	hij	weer	op	om	een	nieuw	
shagje	 te	 draaien.	 Uit	 zijn	 jaszak	 haalde	
hij	een	zakje	met	onbekende	inhoud,	from-
melde	dat	in	een	smoezelig	papiertje	in	de	
vorm	van	een	sigaret	en	stak	er	de	brand	in	
met	een	lange	lucifer.
“Ik	ga	maar	weer	eens	naar	Venloene”,	gaf	
hij	aan,	“want	ik	begin	honger	te	krijgen”.	
Tien	 minuten	 later	 stond	 hij	 nog	 steeds	
op	de	stoep	te	wachten	om	veilig	over	te	
kunnen	 steken.	Hij	 schudde	het	hoofd	en	
mompelde	 woorden	 die	 ik	 niet	 kon	 ver-
staan,	misschien	maar	beter	ook…

Mari van Riel, Doelen 7, Loon op Zand

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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50 jaar Thielen
De	 expositie	 van	 de	 Nederlandse	 kunste-
naar	 Evert	 Thielen	 was	 het	 doel	 van	 de	
kunstkring	 op	 11	 april.	 Het	 Limburgs	 Mu-
seum	in	Venlo	presenteerde	het	werk	van	
Thielen	 ter	 ere	 van	 zijn	 50-jarig	 kunste-
naarsjubileum.	
Door	 het	 haast	 fotografisch	 karakter	 van	
het	werk	zien	de	bezoekers	de	dingen	zoals	
Thielen	ze	zag.	Hoe	langer	je	kijkt,	des	te	
meer	je	ziet.	Vrouwen	spelen	in	de	werken	
vaak	een	hoofdrol.	Het	vrouwelijke	model	
is	er	niet	aanwezig	om	mooi	te	zijn,	zij	on-
dersteunt	het	verhaal	dat	Thielen	met	zijn	
werk	vertelt.	Zij	 is	een	metafoor	voor	de	
gevoelens	 en	 de	 emoties	 van	 de	 schilder.	
Veel	 werken	 bevatten	 surrealistische	 ele-
menten;	 de	 scenes	 zijn	 in	 werkelijkheid	
niet	mogelijk	maar	toch	realistisch.	

De	bezoekers	kregen	uitleg	over	de	werk-
wijze	van	Thielen,	die	haar	oorsprong	vindt	
in	de	technieken	van	oude	meesters.	Hij	on-
derzocht	bijvoorbeeld	meesterwerken	van	
de	 gebroeders	 Van	 Eyck	 en	 van	 Vermeer.	
De	basis	van	zijn	 schilderen	 is	een	 schets	
in	 houtskool.	 Daarna	 gebruikt	 de	 schilder	

meerdere	 lagen	 zelfgemaakte	 olieverf	 en	
tempera,	die	zorgen	voor	bijzondere	kleu-
ren.	Met	oude	technieken	de	wereld	van	nu	
vangen,	dat	is	wat	Thielen	doet.	

Midzomeractiviteiten 2019
Van	8	 juli	 tot	en	met	17	augustus	organi-
seert	 SeniorenVereniging	 Loon	 op	 Zand	
weer	 gezellige	 midzomeractiviteiten	 voor	
alle	 inwoners	 van	 ons	 kerkdorp	 vanaf	 50	
jaar.	 Ook	 niet-leden	mogen	 aan	 deze	 ac-
tiviteiten	deelnemen.	Om	u	al	een	beetje	
in	stemming	te	brengen,	vertellen	wij	hier-
onder	het	een	en	ander	over	wat	u	van	de	
zomer	kunt	doen.	

Wij	 bezoeken	 de	 Tilburgse	 LocHal,	 waar	
we	 een	 rondleiding	 krijgen	 en	 tijdens	 de	
dagfietstocht	naar	Den	Bosch	brengen	wij	
een	bezoek	 aan	het	Carnavalsmuseum.	 In	
samenwerking	met	Venloene	wordt	tijdens	
de	 te	 organiseren	 zomerweek	 een	 aan-
tal	middagen	 georganiseerd	met	 o.a.	 een	
dorpswandeling,	 een	 lezing	 door	 het	 IVN	
en	een	middag	op	het	marktplein	met	de	
voorstelling	 ‛Zoete	 Koek’,	waar	 smakelijk	
om	gelachen	kan	worden.	Natuurlijk	 is	er	
weer	een	supergezellige	bingomiddag	met	
aantrekkelijke	 prijzen.	 Drie	 weken	 later	
is	 er	 in	 Venloene	 nogmaals	 een	 gezellige	
middag	 met	 een	 muzikaal	 optreden.	 Tij-
dens	een	stadswandeling	in	Breda	leidt	een	

stadsgids	ons	rond	en	maken	we	een	
boottocht.	

Naast	 een	 wandeling	 van	 20	 km.	
voor	de	geoefende	loper,	kunt	u	in	
Esbeek	 de	 Andreas-Schotel-wande-
ling	maken.	Onder	begeleiding	van	
de	heemkundekring	maken	we	een	
cultuurhistorische	 wandeling	 door	
het	 Kraanven.	Tijdens	 de	maande-
lijkse	 fietstocht	 kunt	 u	 genieten	
van	het	mooie	Brabantse	land	en	in	
deze	vakantieperiode	wordt	er	voor	
de	derde	keer	een	driedaagse	fiets-
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tocht	georganiseerd.	Dit	jaar	gaan	we	naar	
Made	en	fietsen	we	door	de	Biesbosch.	We	
bezoeken	de	Reebok	in	Oisterwijk,	waar	we	
heerlijk	op	het	terras	kunnen	genieten	van	
de	 mooie	 omgeving,	 een	 wandeling	 rond	
het	 Belversven	 kunnen	 maken	 en	 we	 de	
middag	afsluiten	met	een	3-gangen	diner.

Eind	augustus	beëindigen	wij	de	zomerac-
tiviteiten	met	een	gezellige	middag	bij	de	
cochonnetclub	en	na	een	potje	boulen	kunt	
u	genieten	van	een	heerlijk	buffet,	dat	ver-
zorgd	zal	worden	door	"Lekker	gewoon	uit	
Loon".	 In	 juni	komen	wij	uitvoerig	op	het	
programma	terug,	waarbij	u	in	de	gelegen-
heid	wordt	gesteld	om	via	het	inschrijffor-
mulier	uw	deelname	kenbaar	te	maken.	

Kortom,	 ook	 in	 de	 zomerperiode	 als	 alle	
verenigingen	hun	zomerstop	houden,	hoeft	
u	zich	bij	de	SeniorenVerening	niet	te	ver-
velen!	Wij	 hopen	 velen	 van	 u	 tijdens	 ons	
zomerprogramma	te	mogen	begroeten.

Werkgroep Midzomeractiviteiten

Seniorencomputercafé
Heeft	u	een	vraag	over	uw	smartphone,	ta-
blet	of	computer	óf	wilt	u	meer	weten	over	
bepaalde	 digitale	 onderwerpen,	 bijv.	 hoe	
foto's	 te	 ordenen	 óf	 hoe	 phishing	 e-mails	
te	 herkennen,	 kom	 dan	 naar	 ons	 Senio-
rencomputercafé.	 Elke	 tweede	 en	 vierde	
dinsdagochtend	 van	 de	maand,	 van	 10.00	
tot	12.00	uur,	staan	de	deuren	van	de	Ger-
lachushof	voor	u	open.	Data	tot	eind	mei:	
14/5	en	28/5.	Noteer	deze	data	alvast	 in	
uw	agenda.	Toegang	is	gratis.	Loop	gerust	
binnen!

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

•	Iedere	 dinsdag-	 en	 donderdagochtend	
‛Bewegen	voor	Senioren’.

•	Iedere	 dinsdagmiddag	 inloopmiddag	 van	
13.30	tot	16.30	uur.

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

•	Iedere	 woensdagmiddag	 van	 14.15	 tot	
16.15	uur	werelddansen.

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

•	Iedere	 vrijdagochtend	 van	 10.00	 tot	
11.00	uur	tafeltennis.

Mededelingen Commissie Zorg
•	Voor	algemene	vragen	kunt	u	informatie	
inwinnen	bij	Ans	Pollaert	tel.	361862.	Ook	
kunt	 u	 haar	 contacten	 wanneer	 u	 prijs	
stelt	 op	 bezoek	 van	 SeniorenVereniging	
Loon	op	Zand,	thuis	of	in	het	ziekenhuis.

•	Als	u	bij	bijzondere	gebeurtenissen	prijs	
stelt	 op	 belangstelling	 vanuit	 de	 Senio-
renVereniging,	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	Ineke	Leijtens,	Hertog	van	Brabant-
weg	64,	5175	EC		Loon	op	Zand.

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

Agendapunten
•	Woensdag	 1	mei:	 Leeskring	 2,	 van	 9.30	
tot	11	uur	in	Gerlachushof	1.

•	Donderdag	2	mei:	Rik-	en	jokerconcours	
op	2-9	en	16	mei.	Aanvang	13.45	uur.

•	Donderdag	2	mei:	 Line-dance	op	2-9	en	
16	mei	van	13.00	tot	14.00	uur	voor	be-
ginners	 en	 van	 14.00	 tot	 15.00	 en	 van	
15.00	tot	16.00	uur	voor	gevorderden.	

•	Maandag	 6	 mei:	 Prijsuitreiking	 van	 het	
rik-	 en	 jokerconcours	 met	 aansluitend	
bingo.	Aanvang	14.00	uur.

•	Woensdag	 8	mei:	 Leeskring	 1,	 van	 9.30	
tot	11.00	uur	in	Gerlachushof	1.

•	Woensdag	8	mei:	20	km	wandeling,	bede-
vaartroute.	 Voor	 deelname:	 aanmelden	
via	onze	website.

•	Woensdag	8	mei:	Maandelijkse	fietstocht.	
Vertrek	om	13.00	uur	vanaf	De	Wetering.

•	Maandag	 13	 mei:	 Fotogroep,	 van	 14.00	
tot	16.00	uur	in	de	Gerlachushof.

•	Dinsdag	 14	 mei:	 Seniorencomputercafé	
van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerlachus-
hof,	voor	al	uw	digitale	vragen.	□
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800 basisschoolleerlingen scoren samen meer dan 5.000 boeken

Aangemoedigd	 door	 profvoetballer	 Juriën	
Gaari	lazen	800	kinderen	uit	De	Langstraat	
de	afgelopen	tien	weken	samen	maar	liefst	
5107	 boeken.	 Dat	 maakte	 de	 Waalwijkse	
burgemeester	 Kleijngeld	 bekend	 bij	 de	
sportieve	afsluiting	van	het	bijzondere	lees-	
project	Scoor	een	Boek!	in	het	stadion	van	
RKC	Waalwijk.	 Het	 project,	 opgezet	 door	
de	 Bibliotheek	 Heusden,	 de	 Bibliotheek	
Midden-Brabant	 en	 stichting	 Samen	 RKC,	
daagde	 basisschoolleerlingen	 uit	 om	 met	
hun	klas	zoveel	mogelijk	mooie	boeken	te	
‘scoren’.

Sportief lezen
Ter	 afsluiting	 van	 Scoor	 een	 Boek!	 kwa-
men	de	leerlingen	en	leerkrachten	van	alle	
deelnemende	scholen	samen	in	het	Mande-
makers	Stadion.	De	eindscore	werd	bekend	
gemaakt	en	er	waren	ook	allerlei	sportieve	
activiteiten.	Dat	maakt	dit	 leesproject	zo	
uniek:	de	combinatie	van	voetbal,	leesple-
zier	 en	 bewegen.	 In	 twee	 rondes	 namen	
de	klassen	het	tegen	elkaar	op	bij	allerlei	
verschillende	 spellen,	 zoals	 een	 gaten-
schieten,	 skippyslang	 en	 het	 balansspel.	

Burgemeester	Kleijngeld	was	ook	aanwezig	
bij	het	slotevent:	“Het	is	een	erg	leuk	initi-
atief.	Veel	draagvlak:	Rabobank,	gemeente	
Waalwijk,	Heusden	en	Loon	op	Zand	en	RKC	
Waalwijk	 zijn	 erbij	 betrokken.	Als	 je	 dan	
ziet	hoe	levend	dit	stadion	is,	ben	ik	daar	
als	burgemeester	van	Waalwijk	trots	op.”

Leerlingen scoren boeken
Scoor een Boek!	 is	 een	 leesproject	 voor	
groep	 5	 van	 de	 basisschool	 en	 is	 opgezet	
als	een	voetbalwedstrijd.	Bij	De	Aftrap	 in	
week	1	bezochten	leesconsulenten	van	de	
Bibliotheek	alle	deelnemende	klassen	met	
een	 topselectie	 aan	 boeken	 én	 een	moti-
verende	videoboodschap	van	Juriën	Gaari.	
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Deze	RKC-speler	 daagde	de	 leerlingen	uit	
om	 in	 de	 10	 weken	 daarna	 zoveel	moge-
lijk	mooie	boeken	te	scoren.	Voor	elk	ge-
lezen	 boek	 plakten	 de	 leerlingen	 stickers	
op	een	scoreposter.	“Door	dit	project	zijn	
de	scholen	echt	op	een	andere	manier	met	
klassikaal	lezen	omgegaan,	ze	hebben	elke	
dag	 15	minuten	 gelezen.	 De	 leerkrachten	
merkten	 dat	 de	 kinderen	 enthousiast	 in	
de	boeken	doken	en	dat	ze	er	enthousiast	
over	 vertelden	 aan	 elkaar,”	 vertelt	 Joyce	
Kooreman,	leesconsulent	bij	de	Bibliotheek	
Heusden.

Tijdens	 De	 Rust,	 halverwege	 het	 project,	
was	 er	 opnieuw	 een	 videoboodschap	 van	
profvoetballer	 Gaari	 en	 ging	 de	 leescon-
sulent	met	de	kinderen	 in	gesprek:	welke	
boeken	zijn	favoriet?	Welke	leestips	heb	je	
voor	 je	medeleerlingen?	Hoe	 kies	 je	 boe-
ken?	De	combinatie	van	voetbal	en	boeken	
vergroot	het	leesplezier.	De	Bibliotheek	en	
RKC	Waalwijk	willen	op	deze	manier	bijdra-

gen	 aan	 een	 succesvolle	 taalontwikkeling	
van	 basisschoolleerlingen.	 In	 Nederland	
verlaat	1	op	de	10	leerlingen	de	basisschool	
met	 taal-	 en	 leesproblemen.	 Die	 achter-
stand	heeft	gevolgen	voor	iemands	verdere	
toekomst	en	loopbaan.

Tweede Brabantse editie
In	 totaal	 deden	 er	 dit	 voorjaar	 24	 basis-
scholen	 uit	 de	 gemeentes	 Heusden,	 Loon	
op	 Zand	 en	 Waalwijk	 mee	 aan	 de	 eerste	
Langstraat-editie	van	Scoor	een	Boek!	Vo-
rig	 jaar	 vond	 er	 in	 Brabant	 al	 een	 editie	
plaats	in	samenwerking	met	Willem	II.	Van-
wege	het	succes	van	het	project	doen	dit	
jaar	 vijf	Brabantse	clubs	mee,	waaronder	
RKC	Waalwijk.

Het	 leesproject	 Scoor	 een	 Boek!	 in	 De	
Langstraat	 werd	 mede	 mogelijk	 gemaakt	
door	een	financiële	bijdrage	van	Rabobank	
Langstraat,	Gemeente	Waalwijk,	Gemeen-
te	Loon	op	Zand	en	Rotary	Heusden.	□

 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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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. 28
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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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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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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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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.	
Website:	www.geheugenwerkplaats.nl.
Tel:	06-13085892,	info@geheugenwerkplaats.nl.

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.	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
Nr.	12	verschijnt	vanaf	3	juli	 25	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.

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.

21 Parochiebedevaart	naar	O.L.	Vrouw	
van	Scherpenheuvel.

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

23 Verkiezingen	voor	het	Europees	Par-
lement.

26 SOL	Concert	bij	Joannes	Zwijsen	Til-
burg,	aanvang	10.00	uur.

JUNI
1 Gildekoningschieten	 bij	 Gilde	 St.	

Ambrosius	in	de	Klokkenlaan.
2 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	

van	 Het	Witte	 Kasteel,	 Zandley	 en	
Zandkantse	Leij.

6 SOL	 en	 SPE	 Inhalen	 Avond4daagse,	
aanvang	19.45	uur.

12 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

15 SOL	 Filmconcert	 in	 De	 Wetering,	
aanvang	19.30	uur.

16 Soos	met	barbecue	voor	mensen	met	
een	beperking	in	De	Kuip	van	20.00	
tot	 23.00	 uur.	 Aanmelden	 vóór	 4	
mei.

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

28 t/m 30:	Kasteelfeest	Loon	op	Zand.	
Van	vrijdagochtend	tot	de	late	zon-
dagmiddag	 een	 historisch	 festijn	
met	als	insteek	dat	in	2019	een	nieu-
we	traditie	wordt	ingezet.

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

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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



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



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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