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

Water
Je	kunt	gerust	stellen	dat	Nederland	een	waterland	is	met	een	haat-liefdeverhouding	met	
datzelfde	water.	Al	 jaren	strijden	we	tegen	het	oprukkende	water	en	Nederlanders	als	
we	zijn,	exporteren	we	onze	opgebouwde	kennis	naar	menig	land	dat	met	hetzelfde	pro-
bleem	zit.	Naast	het	gerealiseerde	Deltaplan	zijn	we	constant	bezig	met	de	veiligheid	van	
ons	dijkenstelsel	en	aanleg	van	waterkeringen	die	moeten	voorkomen	dat	na	een	flinke	
hoosbui,	die	steeds	meer	voorkomen,	de	boel	onder	water	komt	te	staan.	Aan	de	andere	
kant	koesteren	we	het	water,	met	name	het	drinkwater:	zeker	na	de	uitzonderlijk	droge	
zomer	van	2018,	die	nog	steeds	zorgt	voor	een	veel	te	laag	waterpeil	dat	op	termijn	kan	
leiden	tot	een	tekort	aan	gezond	schoon	water.	De	kwaliteit	én	beschikbaarheid	van	vol-
doende	gezond	drinkwater	is	van	levensbelang	voor	de	mens	én	de	natuur.

Mede	door	de	veranderingen	in	de	natuur	en	een	steeds	groter	wordend	inwoneraantal	
moeten	we,	ook	in	ons	land,	zuinig	zijn	met	drinkwater	dat	tot	het	beste	van	de	wereld	
wordt	gerekend.	En	nu	horen	we	u	al	zeggen:	“ja,	dat	weten	we	nu	wel!”,	maar	staat	u	
er	wel	eens	bij	stil	dat	we	per	persoon	gemiddeld	120	liter	schoon	drinkwater	per	dag	
gebruiken	en	dat	je	dat	verbruik	makkelijk	met	vele	liters	omlaag	kan	krijgen	als	je	de	
volgende	meest	simpele	en	makkelijk	uit	te	voeren	tips	in	praktijk	brengt?

Als	je	gaat	douchen,	doe	dat	eens	een	minuut	minder	dan	dat	je	gewend	bent.	Daarmee	
bespaar	je	gemiddeld	42,5	liter,	wat	neerkomt	op	2200	liter	per	jaar!	Een	waterbespa-
rende	douchekop	kan	nóg	meer	besparing	opleveren.	Gebruik	een	regenton	in	je	tuin	om	
gratis	hemelwater	op	te	vangen	dat	honderden	liters	water	per	jaar	kan	opleveren:	water	
dat	je	niet	alleen	kunt	gebruiken	om	je	plantjes	water	te	besproeien,	maar	ook	om	de	
auto	te	wassen	en	de	ramen	te	lappen.	Mocht	je	een	spoelonderbreker	op	je	toilet	heb-
ben:	gebruik	die	dan	ook.	Het	schijnt	dat	ruim	30	%	van	de	bezitters	dat	niet	doen,	terwijl	
bij	gebruik	ervan	telkens	10	 liter	water	wordt	bespaard.	Bent	u	ook	zo	 iemand	die	de	
kraan	laat	lopen	tijdens	het	tanden	poetsen?	Dan	laat	u	gemiddeld	veertig	liter	(!)	water	
per	keer	nodeloos	wegspoelen.	En	nog	een	tip:	vervang	lekkende	en	druppelende	kranen,	
want	die	kosten	vaak	duizenden	liters	water	per	jaar,	die	zonder	gebruikt	te	zijn	in	het	
riool	verdwijnen.

Met	een	zomer	op	komst	die	misschien	net	zo	droog	kan	worden	als	die	van	2018	én	een	
grondwaterpeil	dat	door	die	droogte	nog	steeds	niet	op	het	niveau	is	dat	het	zou	moeten	
zijn,	is	het	niet	verkeerd	daar	eens	serieus	bij	stil	staan	en	je	in	te	zetten	om	een	verder	
tekort	voor	een	belangrijk	deel	tegen	te	gaan.	Zoals	met	de	tips	die	we	u	in	deze	column	
hebben	aangegeven.	Zo	af	en	toe	stilstaan	bij	dit	steeds	groter	wordend	probleem,	waar-
aan	nog	veel	te	veel	mensen	totaal	aan	voorbij	lijken	te	gaan	als	zij	elke	dag	weer	vele	
liters	kostbaar	drinkwater	verloren	laten	gaan,	lijkt	ons	dan	ook	geen	overbodige	luxe.

Ondanks	deze	natte	boodschap	wensen	wij	u	het	nodige	leesplezier	met	het	 lezen	van	
deze	Toren-editie,	met	daarbij	wellicht	een	glas	fris	én	gezond	water	van	eigen	bodem!
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Zondag 19 mei in Molenwijck

Eerste lustrum Loonse garagesale
Wanneer	zondag	19	mei	a.s.	de	 jaarlijkse	
‘Loonse	garagesale’	 in	de	straten	van	Mo-
lenwijck	 wordt	 gehouden,	 zal	 dat	 tevens	
het	 eerste	 lustrum	 betekenen	 van	 dit	
Loonse	 evenement,	waarbij	 een	 keur	 aan	
gebruikte	 spullen	 tegen	 zeer	 acceptabele	
prijzen	worden	aangeboden.
Rond	de	Toren	zocht	contact	met	de	initia-
tiefnemers,	die	in	2014	besloten	om	in	na-
volging	van	het	succes	 in	andere	plaatsen	
ook	in	ons	dorp	een	garagesale	te	organise-
ren:	de	Loonse	garagesale.

Dat moet hier ook mogelijk zijn
We	 treffen	Wies	Brekelmans	 en	haar	man	
Antoon	bij	 hen	 thuis	 aan,	waar	ook	Carla	
Goutziers	is	aangeschoven.	Zij	zijn	het,	die	
in	 2014	 het	 plan	 opnamen	 om	ook	 in	 ons	
dorp	een	garagesale	te	organiseren.

Wies:	 “Mijn	man	 en	 ik	 bezochten	 toen	 al	
regelmatig	dergelijke	evenementen	en	za-
gen	maar	al	te	goed	het	succes	ervan.	Toen	
ik	daarover	met	Carla	sprak,	kwamen	we	al	
vrij	snel	op	het	idee	om	dat	ook	in	Loon	te	
doen	met	 de	 instelling:	 als	 het	 daar	 kan,	
dan	moet	het	hier	ook	mogelijk	zijn.	Maar	
‘even’	 een	 garagesale	 organiseren	 bleek	
toch	 over	 iets	 anders	 te	 gaan	 dan	 we	 in	
eerste	instantie	hadden	gedacht.

Denk	hierbij	aan	het	aanvragen	van	de	be-
nodigde	vergunningen,	het	bepalen	van	een	
datum	die	niet	in	conflict	komt	met	andere	
evenementen	 die	 worden	 georganiseerd,	
de	nodige	bekendheid	eraan	geven	via	ban-
ners	 langs	 de	 weg,	 papieren	 en	 digitale	
media	 informeren,	 het	 opzetten	 van	 een	
website	en	alle	andere	werkzaamheden	die	
op	je	pad	komen	om	het	goed	geregeld	te	
krijgen”.

Daverend succes
De	eerste	‘sale’	werd	op	14	septem-
ber	 2014	 gehouden.	 Carla:	 “Vooraf	
hadden	we	 een	 oproep	 geplaatst	 in	
Rond	 de	 Toren	 om	 de	 interesse	 te	
peilen	 bij	 de	 Loonse	 inwoners.	 Ik	
mag	 wel	 zeggen:	 dat	 overtrof	 onze	
stoutste	 verwachtingen.	 Maar	 liefst	
60	 aanmeldingen	 kregen	 we	 daarop	
binnen.	Die	eerste	‘sale’	was	meteen	
een	daverend	succes,	die	ertoe	leid-
de	dat	voor	de	verkoop	in	2015	zich	
140	deelnemers	hadden	aangemeld.

Dat	aantal	bleek	echter	veel	te	veel	
voor	 de	 vele	 bezoekers	 die	 erop	 af	
kwamen	 en	 daarom	 hebben	 we	 be-
sloten	om	het	evenement	te	splitsen	
in	een	‘sale’	voor	Molenwijck	en	een	
voor	het	oude	deel	van	het	dorp.	 In	
2016	hebben	we	dat	 voor	de	eerste	

 °De drijvende krachten achter de ‛Loonse 
garagesale’ v.l.n.r.: Carla Goutziers, Antoon 
en Wies Brekelmans. (Foto: RdT)
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keer	 gedaan	 en	 dat	 werkte	 ‘zeer	 oplos-
send’	mag	 ik	wel	 zeggen.	Met	 een	 aantal	
deelnemers	dat	rond	de	50	à	60	ligt,	is	het	
voor	de	bezoekers	goed	te	overzien	en	kun-
nen	zij	in	alle	rust	snuffelen	en	zoeken	in	al	
wat	aangeboden	wordt.”

Voldaan
Antoon	 steunt	 zijn	 vrouw	 Wies	 waar	 hij	
maar	kan	en	geniet	daar	ook	van:	“We	gaan	
regelmatig	naar	België	waar	dit	soort	ver-
kopen	regelmatig	worden	gehouden.	Het	is	
niet	te	geloven	hoeveel	spullen	mensen	in	
hun	schuur	of	zolder	hebben	liggen,	vaak	al	
jaren,	waar	ze	werkelijk	niets	mee	doen;	
spullen	waarvan	ze	denken:	dat	moeten	we	
eens	gaan	opruimen,	maar	dat	steeds	uit-
stellen.
Als	ze	dan	toch	zover	komen	om	eens	aan	
een	‘sale’,	zoals	de	Loonse	garagesale,	mee	
te	doen,	zijn	ze	niet	alleen	voldaan	omdat	
ze	 toch	 eindelijk	 de	 boel	 hebben	 kunnen	
ruimen,	maar	ook	omdat	ze	er	nog	wat	geld	
aan	over	hebben	gehouden	en	bovenal:	een	
mooie	 dag	 hebben	 gehad	waarbij	 ze	 veel	
mensen	 hebben	 ontmoet	 in	 een	 gezellige	
omgeving.	 En	 als	 het	 weer	 dan	 ook	 een	
beetje	meewerkt,	is	het	helemaal	top!”

Komende zondag in Molenwijck
De	eerste	van	de	twee	Loonse	garagesales	
van	dit	jaar	wordt	dus	aanstaande	zondag	
in	Molenwijck	gehouden	van	9.00	tot	16.00	
uur.	 Tijdens	 het	 opmaken	 van	 dit	 artikel	
waren	 hiervoor	 al	 ruim	 50	 aanmeldingen	
binnen.	Belangrijk	als	bezoeker	is	wel,	om	
de	lijst	van	deelnemers	binnen	te	halen	via	
website	 www.loonsegaragesale.nl,	 zodat	

je	 niet	 onnodig	 hoeft	 te	 zoeken	waar	 de	
deelnemers	zich	bevinden.	Die	zullen	ove-
rigens	vrij	vlot	te	vinden	zijn,	want	zij	krij-
gen	via	de	organisatie	de	nodige	ballonnen	
om	 ‘hun	 verkoopstek’	 te	 versieren,	 wel-
licht	in	combinatie	met	wat	zij	er	zelf	aan	
doen	om	deze	maar	zo	opvallend	mogelijk	
te	maken.

Mocht	je	door	het	lezen	van	dit	artikel	als-
nog	beslissen	om	aan	deze	garagesale	mee	
te	doen,	kun	je	contact	opnemen	met	Wies	
Brekelmans	via	telefoon	391973.	De	orga-
nisatie	 zal	 ook	 zondag	 erop	 toezien	 dat	
er	 geen	 illegale	 verkoop	 zal	 plaatsvinden	
en	dat	de	deelnemers	zich	houden	aan	de	
voorwaarden	 (zie	 de	 website)	 die	 gelden	
bij	deelname	ervan.	Zo	is	er	een	verbod	op	
commerciële	verkoop,	wat	door	het	succes	
wel	eens	is	geprobeerd.
De	organisatie	doet	er	 alles	 aan	om	deze	
verkoop	een	evenement	te	laten	zijn	door	
én	 voor	 mensen	 die	 niet	 alleen	 op	 een	

Koop gewoon in Loon

Edelstenen,	hakhoning,	cadeaus,
snoep,	handwerken	en	veel	meer.

Gewijzigde openingstijden:
Vanaf	1	mei	zijn	wij	open	van	10.00

tot	17.00	uur	op	dinsdag															
tot	en	met	zaterdag.

Andere	tijden	op	afspraak.

Hoge Steenweg 23A 
Telefoon 06-15364318
info@denhoogensteen.nl
www.denhoogensteen.nl



6

leuke	manier	van	hun	niet	meer	in	gebruik	
zijnde,	maar	goed	te	gebruiken,	spulletjes	
afscheid	 kunnen	 nemen,	 maar	 diezelfde	
spulletjes	 ook	 voor	 een	 leuk	 prijsje	 kun-
nen	aangeschaffen:	geheel	in	de	gedachte	
waarmee	in	2014	de	allereerste	Loonse	ga-
ragesale	werd	georganiseerd.

De toekomst?
Wat	de	toekomst	van	de	Loonse	garagesale	
betreft,	 zijn	 Wies,	 Carla	 en	 Antoon	 heel	
duidelijk:	“Zo	 lang	er	animo	 is,	 lees:	vol-
doende	aanmeldingen	zijn	die	bereid	zijn	
€	 5,00	 te	 betalen	 om	mee	 te	 doen,	 blij-
ven	we	de	Loonse	garagesale	organiseren.	
Inmiddels	hebben	we	voor	wat	betreft	de	
organisatie	 de	 nodige	 routine	 opgebouwd	
en	kunnen	we	daardoor	elk	jaar	een	‘sale’	
zowel	 in	Molenwijck	als	 in	 het	 oude	dorp	
organiseren.

In	feite	ligt	de	toekomst	van	de	Loonse	ga-
ragesale	dus	niet	bij	ons,	maar	bij	de	deel-
nemers	en	niet	te	vergeten:	de	bezoekers	
waarvan	velen	elke	keer	weer	‘hun	slag	ho-
pen	te	slaan’.	Dus	we	kijken	nu	al	weer	uit	
naar	 de	 ‘sale’	 die	 op	 1	 september	 in	 het	
oude	deel	van	ons	dorp	wordt	gehouden.”

Redactie: Tiny van Hooren

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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Trekvogelpad: zesde etappe van Soesterberg naar Langbroek

Zaterdag 20 april: de eerste wandeldag
Het	afgelopen	paasweekend	werd	door	het	
wandelvijftal	 gereserveerd	 om	 wederom	
een	gedeelte	te	gaan	lopen	van	het	Trekvo-
gelpad.	En	wat	een	cadeautje	is	het	dan	als	
zij	shirts	met	korte	mouwen,	zonnebrand-
crème	en	flesjes	water	 in	 de	weekendtas	
kunnen	stoppen.	

Tegen	tienen	vertrekken	ze	met	twee	auto’s	
vanuit	Loon	op	Zand	om	even	later	de	A59	
op	te	draaien	en	dan	via	de	A2	en	A27	een	
uurtje	 later	 te	 arriveren	 bij	 de	 Pyramide	
van	Austerlitz.	Daar	laten	ze	zowel	Jan	als	
een	auto	achter	om	dus	met	zijn	vieren	te	
rijden	naar	het	vertrekpunt	van	de	eerste	
dag,	 Soesterberg.	 Jan	 loopt	 dit	 weekend	
niet	mee	omdat	hij	na	een	ongelukkige	val	
in	januari	jl.	nog	niet	geheel	hersteld	is	om	
de	nodige	kilometers	te	maken.	Vervolgens	
zetten	Rosalie,	Ans,	Charlotte	en	Jacques	
de	eerste	stappen	op	het	terrein	van	Park	
Vliegbasis	 Soesterberg,	 dat	 door	 de	 jaren	
heen	 omgetoverd	 is	 tot	 een	 prachtig	 na-
tuurgebied	met	een	monument	voor	de	ge-
vallen	slachtoffers,	een	bijzonder	erfgoed	
van	onze	Nederlandse	luchtmacht.

Genietend	 van	 de	 zon	 die	 vandaag	 een	
bijzonder	 gulle	 bui	 heeft	 en	 de	 tempera-
tuur	laat	oplopen	tot	24	°C	is	het	heerlijk	
wandelen	voor	het	kwartet.	Ze	zijn	net	on-

derweg	als	ze	‘De	Gedenknaald	Vliegbasis	
Soesterberg’	 passeren	die	memoreert	 aan	
omgekomen	 vliegers	 tijdens	 de	 Tweede	
Wereldoorlog,	Nederlands-Indië,	Australië,	
Indische	Archipel	en	Kosovo.

De	 route	 leidt	hen	over	Landgoed	Pijnen-
burg,	 bestaande	
uit	 weilanden,	
waterpartijen,	
landbouwgronden,	
vroegere	 boerde-
rijen,	 parken	 en	
bossen.	 Regelma-
tig	 wordt	 er	 halt	
gemaakt	en	 is	het	
niet	 om	 even	 te	
rusten,	 dan	 is	 het	
om	 al	 dit	 natuur-
schoon	 op	 zich	 in	
te	laten	werken	en	
vast	 te	 leggen	 op	
de	 camera:	 twee	
roofvogels	 al	 vliegend	 en	 scherp	 afgete-
kend	 tegen	 de	 helderblauwe	 lucht	 en	 op	
een	boomtak	een	zingend	roodborstje.

Al	 verder	 struinend	 over	 de	 bospaadjes,	
omzoomd	door	loofbomen,	naderen	ze	Het	
Vliegdekschip,	een	nieuw	park	bovenop	de	
verdiepte	Amersfoortseweg	(N237),	met	als	
blikvanger	 de	Alouette	 lll,	 een	 helikopter	
die	51	jaar	zijn	dienst	heeft	bewezen	aan	

de	 luchtmacht.	 Van	 hieruit	 gaan	
ze	 verder	 door	 het	 kleine	 dorp	
Soesterberg	 en	 door	 boswachte-
rij	Austerlitz	waar	het	wat	druk-
ker	is	met	fietsers,	wandelaars	en	
zelfs	‘wild’	kampeerders	die	hun	
tentje	 hebben	 opgezet	 op	 een	
met	 palen	 gemarkeerd	 terrein-
tje.	 Charlotte,	 Ans,	 Rosalie	 en	
Jacques,	wel	avonturiers	wat	het	
wandelen	betreft,	verkiezen	toch	
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het	luxere	overnachten	in	‘Hotel	Landgoed	
Zonheuvel’,	gelegen	in	Doorn.	Ze	vervolgen	
hun	route	en	deze	leidt	hen	naar	het	hoog-
ste	punt	van	de	Utrechtse	Heuvelrug,	waar	
de	 ‘Pyramide	van	Austerlitz’	 staat.	Dit	36	
meter	 hoge	 Rijksmonument	 stamt	 uit	 de	
Franse	 Tijd	 in	 Nederland.	 Een	 periode	 in	
onze	vaderlandse	geschiedenis	die	duurde	
van	1795	tot	1813,	waarin	ons	 land	bezet	
werd	door	Frankrijk,	geregeerd	door	Napo-
leon	Bonaparte.	Napoleons	broer	Lodewijk	
Napoleon,	 in	 die	 tijd	 koning	 van	Holland,	
gaf	het	monument	de	naam	‛Pyramide	van	
Austerlitz’	naar	de	veldslag	in	het	huidige	
Tsjechië.

De	 beklimming	 van	 de	 piramide	 laat	 het	
kwartet	voor	wat	het	is,	ze	hebben	al	ge-
noeg	 stijgingspercentages	 in	 de	 benen	 en	
de	 warmte	 gaat	 ook	 zijn	 tol	 eisen.	 Ans,	
Charlotte	 en	 Rosalie	 zijn	 nog	wel	 te	 por-
ren	om	te	poseren	voor	dit	monument	en	
daarna	stappen	ze	in	de	auto	om	zich	lek-
ker	op	te	gaan	frissen	in	het	hotel.
Als	ze	later	op	de	avond	in	het	restaurant	
aan	tafel	zitten,	hebben	ze	genoeg	te	ver-
tellen,	zeker	ook	aan	Jan.	Jammer	is	dan	

dat	 over	 deze	mooie,	 zonnige	 wandeldag	
toch	nog	een	keine	schaduw	valt,	aldus	Ro-
salie	en	Jacques.	De	koks	en	het	bedienend	
personeel	waren	niet	ingespeeld	op	elkaar.	
Na	lang	wachten,	als	ze	dan	eindelijk	aan	
het	voorgerecht	zitten,	worden	de	hoofd-
gerechten	ook	al	gebracht.	Natuurlijk	gaan	
deze	linea	recta	retour	naar	de	keuken.	
Als	de	bediening	dan	opmerkt	dat	hun	gas-
ten	wel	zover	zijn,	wordt	verzuimd	om	het	
serviesgoed	en	bestek	van	deze	eerste	gang	
af	 te	 ruimen	om	plaats	 te	 kunnen	maken	
voor	de	hoofdgerechten.	Met	de	nodige	ex-
cuses	en	korting	op	de	rekening	zoeken	ze	
hun	kamers	op	voor	de	nacht.

Zondag 21 april: de tweede wandeldag
En	wederom	laat	de	zon	zich	van	zijn	beste	
kant	zien	als	de	vier	wandelaars	direct	na	
het	 ontbijt	 starten	 met	 het	 tweede	 deel	
van	 de	 uitgestippelde	 route.	 Geen	 lange	
tocht,	volgens	de	wandelapp	van	Jacques,	
maar	wel	 pittig	want	 ze	bevinden	 zich	 in	
het	 midden	 van	 De	 Utrechtse	 Heuvelrug,	
bekend	om	zijn	stuwwallen.	
En	 al	 wandelend	 over	 het	 zand	 van	 deze	
Nederlandse	 ‘bergen’	 ga	 je	 binnen	 een	
aantal	kilometers	tot	wel	45	meter	boven	
NAP.	Op	deze	vroege	ochtend,	in	de	bossen	
van	Austerlitz,	worden	ze	wederom	geraakt	
door	de	schoonheid	van	de	omringende	na-

 
MOBIEL: 06-21971018 

 

 
 

 °De Pyramide van Austerlitz.
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tuur.	Al	lopend	op	de	brede,	kurkdroge	bos-
paden	zien	ze	de	speciale	gloed	en	schitte-
ring,	afgegeven	door	het	ochtendzonlicht,	
op	al	het	groen	om	zich	heen.	Stilzwijgend	
nemen	 ze	 dit	 in	 zich	 op	maar	 dat	 is	 van	
korte	duur.	De	serene	rust	wordt	ruw	ver-
broken	 als	 voor	 hen	 een	 groep	 ruiters	 te	
paard	 het	 pad	 oversteekt	 en	 ze	 worden	
voorbijgegaan	door	een	sjees.	Er	volgt	een	
pauze	 die	 door	 Jacques	 wordt	 benut	 om	
zijn	fototoestel	weer	aan	het	werk	te	zet-
ten	en	Rosalie	zoekt	even	de	 schaduw	op	
in	 een,	 door	 kinderen	 achtergelaten,	 van	
boomtakken	gemaakte	hut.
Niet	veel	later	komen	ze	aan	in	het	plaats-
je	Austerlitz,	vernoemd	naar	de	beroemde	
‛Pyramide’	en	gelegen	 in	het	hart	van	dit	
uitgestrekte	bosgebied.	Hier	nemen	ze	de	
tijd	 om	koffie	met	 appeltaart	 te	 nuttigen	
en	de	benen	in	de	ruststand	te	plaatsen.	Als	
het	energiepeil	van	 iedereen	weer	op	het	
juiste	niveau	is	vervolgen	ze	de	heuvelach-
tige	 route,	 door	 de	 bossen	 van	 Landgoed	
Den	Treek-Henschoten,	richting	Maarn.	On-
derweg	poseren	Ans,	Charlotte	en	Rosalie	

terras	aangedaan.	Daarna	volgt	een	rond-
gang	door	‘Tuindorp’	Maarn.	Een	gedeelte	
van	Maarn	werd	omstreeks	1920	bewoond	
door	vele	spoorwegarbeiders	die	een	karig	
loontje	verdienden	en	dus	hun	eigen	groen-
ten	gingen	verbouwen	op	enorme	percelen	
grond,	gelegen	rondom	hun	relatief	kleine	
huisjes.	Al	lopend	het	dorp	uit,	dwars	door	
de	bossen,	arriveert	het	verhitte,	vermoei-
de	maar	voldane	kwartet	na	een	wandeling	
van	12	km	bij	hun	hotel.

Museumbezoek
In	 de	namiddag	wordt	 er	 nog	een	bezoek	
gebracht	aan	rijksmuseum	Huis	Doorn.	Een	
voormalig	 kasteel,	 gelegen	 in	 een	 zestig	
hectare	 groot	bos,	dat	 van	1920	 tot	 1941	
bewoond	werd	door	de	 toenmalige	Duitse	
keizer	 Wilhelm	 ll	 en	 zijn	 gezin	 die	 hier	
in	 ballingschap	 leefden.	 Een	 gids	 neemt	
hen	mee	 door	 alle	 rijkelijk	 gedecoreerde	
vertrekken	die	van	onder	naar	boven	zijn	
gevuld	 met	 allerhande	 huisraad,	 boeken,	
schilderwerken,	 gobelins	 en	 kunstvoor-
werpen.	59	Treinwagons	waren	ervoor	no-
dig	om	deze	immense	inboedel	vanuit	zijn	
twee	andere	keizerlijke	paleizen,	gelegen	
in	 Potsdam	 en	 Berlijn,	 over	 te	 brengen	
naar	 Nederland.	 Ans,	 Charlotte,	 Rosalie,	
Jacques	en	ook	Jan	krijgen	zo	een	inkijk	in	
het	leven	van	de	adel	van	destijds.	De	in-
richting	is	grotendeels	zoals	toen	de	voor-
malig	keizer	met	zijn	vrouw	en	zeven	kin-
deren	hier	woonden.	Na	dit	bezoek	wordt	
er	heerlijk	gegeten	tegenover	Huis	Doorn.

 °Huis Doorn te Doorn.

nog	 voor	 ‘De	 Koepel	 van	 Stoop’	 gebouwd	
in	1840	door	de	beroemde	landschapsarchi-
tect	Jan	David	Zocher	jr.,	die	vele	landgoe-
deren	 heeft	 ingericht,	 stadsparken	 heeft	
ontworpen	en	aangelegd	zoals	het	Vondel-
pak	 en	 het	 park	 bij	 Soestdijk.	 Enige	 tijd	
later	 arriveert	het	 viertal	 in	Maarn	en	op	
verzoek	van	Rosalie,	waar	de	overige	drie	
vlot	 mee	 instemmen,	 wordt	 er	 eerst	 een	
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Maandag 22 april: de laatste wandeldag
Maar	dit	telt	alleen	voor	Ans,	Charlotte	en	
Jacques,	 met	 zijn	 3-en	 gaan	 zij	 vandaag	
op	pad.	Met	spijt	in	haar	hart,	maar	goed	
luisterend	 naar	 haar	 lichaam,	 geeft	 Ro-
salie	 te	 kennen	 dat	 het	 voor	 haar	 op	 dit	
moment	 ophoudt.	 Met	 de	 zon	 als	 beste	
vriend	gaan	Ans,	Charlotte	en	Jacques	op	
pad	om	de	laatste	10	kilometers	van	deze	
wandeldriedaagse	 te	 voltooien.	 De	 route	
voert	 hen	 door	 het	 Langbroekweteringge-
bied,	over	onverharde	bospaden,	langs	de	
vele	 woonboerderijen,	 boerenhofstedes,	
buitenplaatsen	 en	 over	 uitgestrekte	 land-
goederen	met	 zijn	 talrijke	 kastelen	 zoals	
o.a.	 Kasteel	 Sandenburg,	 vernoemd	 naar	
het	gelijknamige	landgoed.

In	vroegere	tijden	werden	er	 ter	verdedi-
ging	immense	wachttorens,	omgeven	door	
grachten,	 gebouwd	 en	 later	 getransfor-

meerd	tot	kasteel.	Genoemd	kasteel	wordt	
nog	 steeds	 bewoond	door	de	 familie	 San-
denburg	 en	 is	 dus	 niet	 toegankelijk	 voor	
publiek.

Jacques	neemt	wel	de	tijd	om	dit	kasteel	
met	zijn	witgepleisterde	muren	en	torens	
op	 camera	 vast	 te	 leggen	 en	 daarna	 ver-
volgt	het	trio	de	wandeling	en	komen	ze	uit	
in	Langbroek:	een	klein	dorpje,	wel	druk-
bezocht	 door	 plaatsgenoten	 en	 passanten	

 °Kasteel Sandenburg te Langbroek.
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en	met	name	door	de	aanwezigheid	van	de	
winkel	 ‛IJs	&	 Koek’.	 Bij	Ans	 en	 Charlotte	
loopt	het	water	in	de	mond	als	ze	door	de	
ramen	de	bakken	met	zelfgemaakt	schep-
ijs	 en	 de	 talrijke	 met	 nostalgisch	 snoep-
goed	gevulde	glazen	potten	aanschouwen.	
De	 lekkere	trek	wordt	genegeerd	voor	dit	
moment	en	de	 route	wordt	vervolgd	naar	
Doorn,	 vroegere	woonplaats	 van	 schrijver	
Simon	Vestdijk.

Ter	herinnering	is	in	het	centrum	een	bron-
zen	beeld	geplaatst	van	de	in	1971	overle-
den	Vestdijk,	al	schrijvend	aan	zijn	werk-
tafel.	 Ans	 en	 Charlotte	 hebben	 nu	 lang	
genoeg	gewacht	en	geven	toe	aan	hun	eer-
dere	lekkere	trek.	Ze	belonen	zichzelf	met	
koffie	en	gebak.	Met	nog	een	klein	stukje	
te	gaan,	door	de	bossen,	komt	er	een	einde	
aan	dit	zonovergoten	paasweekend	en	zijn	
ze	 inmiddels	al	net	over	de	helft	van	het	
414	kilometer	lange	Trekvogelpad.
Op	 weg	 naar	 Brabant	 wordt	 nog	 een	 be-

zoek	 gebracht	 aan	 het	 nabijgelegen	Wijk	
bij	 Duurstede,	 een	 klein	 vestigingsstadje	
met	 een	 grote	 geschiedenis,	 gelegen	 aan	
de	splitsing	van	de	Neder-Rijn	en	de	Lek.	
En	zoals	gebruikelijk	wordt	de	wandeltrip	
afgesloten	 met	 een	 etentje	 in	 Oisterwijk	
voordat	ze	ieder	weer	hun	eigen	weg	gaan.

Volgende afspraak in juni
En	zo	was	ik,	met	veel	genoegen	en	plezier,	
een	week	later	weer	te	vinden	in	huize	Van	
Dooren.	Met	mijn	schrijfblok	en	balpen	pa-
raat,	 in	mijn	mond	een	chocolade	paasei-
tje	en	 tussendoor	drinkend	van	de	koffie,	
namen	 ze	 mij	 wederom	 mee	 op	 wandel-
reis.	Al	met	al	hebben	ze	genoten	van	dit	
zomers	aandoende	wandelweekend	waarin	
ze	weer	een	heel	ander	stuk	van	Nederland	
hebben	 ervaren.	 Letterlijk	 tot	 op	 grote	
hoogte	gestegen	in	de	natuur	en	afgedaald	
in	 een	 gedeelte	 van	 onze	 cultuurhistori-
sche	 vaderlandse	 geschiedenis.	 Anderhalf	
uur	later	neem	ik	hartelijk	afscheid	met	al-
vast	een	volgende	afspraak	voor	begin	juni.	
Ans,	 Charlotte,	 Jan,	 Rosalie	 en	 Jacques	
hebben	het	Hemelvaartweekend	al	aange-
vinkt	in	hun	agenda’s	voor	het	vervolg	van	
het	Trekvogelpad.

Redactie: Kitty van Merode

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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Doe mee aan   
‘de Knapzakroute’
ZLTO	afdeling	Dongen	–	Loon	op	Zand	orga-
niseert	op	26	mei	a.s.	van	11.00	tot	16.00	
uur	‘de	Knapzakroute’.

Zes	 agrarische	 bedrijven	 van	 onze	 ZLTO-
afdeling	 zetten	 hun	 deuren	 open.	Wie	 ze	
alle	zes	bezoekt,	volgt	een	leuke	route:	de	
Knapzakroute.	Op	ieder	bedrijf	kunt	u	voor	
een	gering	bedrag	een	knapzak	kopen,	ge-
vuld	met	tegoedbonnen	die	u	bij	de	deel-
nemende	 bedrijven	 kunt	 inwisselen	 voor	
iets	lekkers.	Dat	kan	iets	zijn	om	ter	plekke	

te	nuttigen	of	om	mee	naar	huis	te	nemen.	
Bezoek	alle	locaties	om	allerlei	lekkere	en	
mooie	producten	te	proeven	of	te	zien.

Op	alle	locaties	zijn	diverse	leuke	dingen	te	
doen	voor	jong	en	oud:	zo	rijdt	er	de	hele	
dag	op	een	gedeelte	van	de	route	een	huif-
kar,	is	er	van	alles	te	spelen	voor	de	kinde-
ren	 (zoals	 een	 springkussen,	 traptraktors,	
etc.),	diverse	locaties	hebben	een	heerlijk	
terras,	maar	het	allerbelangrijkste:	u	krijgt	
een	kijkje	in	de	keuken	van	een	mooie	di-
versiteit	aan	agrarische	bedrijven.

De	route	is	circa	15	km	lang,	dus	een	mooie	
fietstocht.	Leg	alvast	een	knoop	in	je	zak-
doek	 voor	 deze	 knapzakroute!	 Voor	meer	
informatie	zie:
www.zlto.nl/knapzakroute.

ZLTO afdeling Dongen – Loon op Zand

EEN

STIJLVOL

INTERIEUR

VRAAGT OM 

PERSOONLIJKE

AANDACHT 

  WWW.GERO-INTERIEURS.NL Uw idee is onze motivatie | 
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OGHAM speelt:  
‘From Caledonia to Catalonië’

Het	is	eigenlijk	een	foute	titel.	Het	is	Andal-
usië,	waar	Maurice	Leenaars	de	Flamenco	
heeft	leren	kennen!	Maar	ja,	bovenstaande	
klinkt	wat	beter	in	de	folder!	Het	is	traditie	
dat	Ogham	een	muzikant	of	band	uitnodigt	
om	mee	te	spelen	tijdens	dit	concert.

De	 repetities	 in	 mijn	 kelder	 in	 Loon	 op	
Zand	met	goeie	muzikanten	zijn	steeds	een	
feest,	waarbij	we	altijd	weer	geïnspireerd	
worden	 en	 met	 nieuwe	 invloeden	 onze	
muziek	 kunnen	 verrijken.	 Het	 was	 na	 de	
eerste	kennismaking	met	de	Tilburgse	fla-
menco-virtuoos	 Maurice	 Leenaars	 meteen	
al	duidelijk	dat	het	iets	zou	gaan	worden.

 °Maurice Leenaars. 
 (Eigen foto)

Keltische	 folk	en	Spaanse	flamenco…	gaat	
dat	 samen?	 Jazeker!	 Ook	 Catalonië	 werd	
bevolkt	door	de	Kelten,	 totdat	de	Romei-
nen	ze	verder	westwaarts	de	zee	over	dre-
ven	richting,	jawel,	Schotland!
Maar	 het	 voelt	 ook	 voor	 de	 muzikanten	
als	 een	 natuurlijke	 fusie:	 ballades	 en	 up-
tempo-songs	 vermengd	 met	 een	 spranke-

lend,	soms	hartverscheurend	gitaargeluid.	
Een	verrassende	avond,	maar	wel	met	de	
vertrouwde	Ogham-sfeer!	 Zeer	 de	moeite	
waard	om	mee	te	maken	op	25	mei	 in	de	
Concertzaal	Tilburg.

Bestellen	kaartjes	via:
www.theaterstilburg.nl.

Albert Bull

 °Ogham. (Eigen foto)
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Feestelijke vrijwilligersdag van     
Zonnebloemafdeling Loon op Zand-De Moer
Het	is	woensdagmiddag	24	april:	een	zeer	
zonnige	dag,	als	ik	om	12.00	uur	binnenstap	
in	de	volle	huiskamer	van	‘Lekker	Gewoon	
uit	 Loon’	 aan	 de	 Gerlachusstraat	 75.	 Er	
heerst	 een	 feestelijke	 vrolijke	 stemming.	
En	terecht,	want	deze	middag,	bedoeld	als	
bedankje	voor	de	 	 twintigtal	vrijwilligers,	
krijgt	nog	meer	glans	omdat	twee	vrijwil-
ligsters	 op	 een	 bijzondere	 manier	 in	 het	
zonnetje	gezet	gaan	worden.

Die	 eer	 is	 voor	 Lia	 Vermeulen	 en	 Ria	 van	
Noije	 vanwege	 hun	 40-jarig	 jubileum	 als	
vrijwilligster	 van	 de	 Zonnebloem.	 En	 om	
dit	 bijzondere	 jubileum	 nog	meer	 cachet	
te	 geven,	 zijn	 een	 dertigtal	 familieleden	
en	 vrienden	 van	 hen	 aanwezig,	 alsmede	
burgemeester	 Hanne	 van	Aart	 die	 de	 uit-
nodiging	met	veel	plezier	en	genoegen	ac-
cepteerde.	

Lia Vermeulen en Ria van Noije
Beiden	 zijn	 op	 1	 mei	 1979	 begonnen	 als	
vrijwilligster	 bij	 de	 Zonnebloemafdeling	
van	Kaatsheuvel-Loon	op	Zand-De	Moer.	Als	
in	 januari	1984	Loon	op	Zand	en	De	Moer	
samen	een	zelfstandige	afdeling	oprichten,	
stappen	zij	mee	over.	En	nu,	 veertig	 jaar	
later,	worden	ze	voor	hun	vele	verdiensten	
in	het	zonnetje	gezet.

Allereerst	 worden	 er	 lovende	 woorden	
gesproken	 door	 voorzitter	 Jan	 Smulders:	
“Het	 bieden	 van	 een	 helpende	 hand,	 het	
afleggen	van	 vele	 gastbezoeken,	 inzet	bij	
activiteiten,	het	verrichten	van	hand-	en-	
spandiensten	 tekent	 hun	 beider	 betrok-
kenheid	bij	onze	vereniging,	die	zich	inzet	
voor	 de	 eenzame	 en	 oudere	 medemens.	
Het	 bestuur	 en	 alle	 vrijwilligers	 van	 de	

 ° Lia Vermeulen (geheel links) en Ria van Noije (geheel rechts) werden door burgemeester Hanne 
van Aart bedankt voor hun jarenlange tomeloze inzet voor de Zonnebloemafdeling van Loon op 
Zand-De Moer. (Foto: RdT)
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Zonnebloem	zijn	dan	ook	zeer	blij	met	hun	
verdienstelijke	 inzet.	 Daarvoor	 heel	 veel	
dank.”	 Als	 blijk	 van	 waardering	 worden	
beide	 dames	 gedecoreerd	 met	 het	 gou-
den	 Zonnebloemspeldje.	 Na	 de	 voorzitter	
neemt	 burgemeester	 Hanne	 van	Aart	 het	
woord	en	ook	zij	bedankt	Lia	en	Ria	voor	
hun	 jarenlange	 belangeloze	 inzet	 voor	
deze	 vrijwilligersvereniging.	 Lia	 en	 Ria		
mogen	trots	zijn	en	de	burgemeester	wenst	
de	twee	jubilarissen	nog	vele	gezonde	ja-
ren	toe	met	de		hoop	dat	zij	zich	nog	lang	
zullen	blijven	inzetten	als	vrijwilligster.	

Hoewel	beide	dames	onder	de	 indruk	zijn	
van	hetgeen	over	hen	wordt	uitgesproken,	
weet	Ria	 onze	burgemeester	 toch	 te	 ver-
tellen	dat	ze	gaat	stoppen	als	vrijwilligster.	
Niet	geheel	vrijwillig,	maar	als	 je	80	jaar	
wordt	dan	is	het	volgens	de	regels	het	juis-
te	moment	om	afscheid	te	nemen	en	dus	al	
je	 vrije	 tijd	en	energie	 te	 spenderen	aan	
jezelf,	familie,	vrienden	en	kennissen.	Als	
blijk	van	waardering	krijgen	Lia	en	Ria	een	
gemeentelijke	 oorkonde	 overhandigd	 en	
een	daar	bijbehorend	schitterend	kleurrijk	
boeket	bloemen.
Daarna	volgt	nog	een	fotomoment,	waarbij	
de	twee	jubilarissen,	met	hun	handen	vol,	
trots	poseren	met	burgemeester	Hanne	van	
Aart.

Nog meer jubilarissen
Alle	 Zonnebloem-vrijwilligers	 zijn	 bekend	
met	het	gebruik	dat	op	hun	jaarlijkse	vrij-
willigersdag	 aandacht	 wordt	 besteed	 aan	
hen	 die	 een	 jubileum	 te	 vieren	 hebben.	
Ook	dit	jaar.

Naast	de	gouden	 jubilarissen	zijn	er	deze	
dag	nog	vier	vrijwilligers	die	een	mijlpaal		
bereiken	en	dus	ook		in	het	zonnetje	gezet	
gaan	worden.	Jannie	van	Noije,	Nel	Klijn,	
Maria	 Ligtenberg	 en	 Jan	 Smulders	 krijgen	
alle	 vier	 een	 zilveren	 insigne	met	 bijpas-
sende	oorkonde	en	bloemen	omdat	zij	10	
jaar	 actief	 zijn	 als	 Zonnebloemvrijwilli-

ger.	Daarna	neemt	Maria	Maas	de	honneurs	
waar	 namens	 voorzitter	 Jan	 Smulders	 om	
ook	hen	te	bedanken	voor	hun	jarenlange	
inzet,	met	ook	nu	weer	woorden	van	grote	
dank	namens	iedereen	voor	al	die	taken	die	
ieder	 van	hen	uitvoert	 en	met	 verve	 ver-
vult.

Het vervolg van de dag
Na	 deze	 huldigingen	werd	 er	 gezamenlijk	
geluncht	 en	 togen	 de	 vrijwilligers	 daarna	
richting	 Tilburg	 om	 zich	 te	 laten	 rondlei-
den	op	De	Spoorzone,	het	gebied	met	zijn	
monumentale	industriële	gebouwen	die	nu	
een	 totaal	 andere	 functie	 hebben	 gekre-
gen	dan	waarvoor	zij	destijds	 in	opdracht	
van	 de	 Nederlandse	 Spoorwegen	 waren	
gebouwd.	Deze	mooie	dag	werd,	zoals	het	
hoort,	afgesloten	met	een	etentje.

De	volgende	dag	verneem	ik	van	een	paar	
vrijwilligsters	 dat	 zij	 terug	 kunnen	 kijken	
op	een	fantastische	vrijwilligersdag,	waar-
bij	 het	mooiste	 en	meest	 bijzondere	was	
dat	de	40-jarige	jubilarissen	Lia	en	Ria	het	
meest	verrast	waren	door	de	aanwezigheid	
van	hun	familie	en	vrienden	en	niet	op	de	
laatste	plaats	die	van	onze	burgemeester!

Redactie: Kitty van Merode

Iedere dag vers gestoken en 
vers geschilde asperges!

De boerderijwinkel is  
dagelijks geopend   
vanaf 9.00 uur.
   
Aspergeboerderij van Iersel  
Schoorstraat 63, Udenhout.  
Tel. 013-5113404.
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47e Avondvierdaagse in Loon op Zand
Van	maandag	3	tot	en	met	donderdag	6	juni	
a.s.	organiseert	Stichting	avondvierdaagse	
‘LODUKA	 Loon	 op	 Zand’	 onder	 auspiciën	
van	de	Koninklijke	Wandelbond	Nederland	
(KWBN)	 in	Loon	op	zand	voor	de	47e	keer	

haar	avondvierdaag-
se	wandeltocht.	No-
teer	 deze	 datum	
vast	in	uw	agenda!

Dit	 jaar	 zal	 De	We-
tering	 wederom	
de	 start-	 en	 finish-
plaats	 zijn.	 De	 af-
standen	die	gelopen	
kunnen	worden	zijn	
5	 of	 10	 kilometer,	
die	 ook	 nu	 weer	

worden	uitgezet	in	de	mooie	bosrijke	om-
geving	 van	 ons	 kerkdorp.	 Elke	 jaar	 weer	
krijgt	de	organisatie	te	horen	hoe	mooi	de	
omgeving	hier	is,	dus	het	wandelen	in	deze	
omgeving	is	beslist	een	geweldige	ervaring!

Zoals	 in	 voorgaande	 jaren	mogen	we	 ook	
nu	weer	 rekenen	op	de	medewerking	 van	
diverse	 Loonse	 ondernemers	 en	 de	 scou-
tinggroep	PSG.	Na	het	succes	van	vorig	jaar	
gaan	ook	dit	jaar	weer	alle	deelnemers	op	
de	 laatste	 avond	 5	 kilometer	 lopen	 van-
wege	organisatorische	redenen	en	om	het	
lange	wachten	op	De	Hoogt	te	verkorten.

Voor opgave: lees de volgende  
Rond de Toren
Wij	 hopen	 dit	 jaar	wederom	 veel	wande-
laars	 te	mogen	begroeten,	zowel	 jong	als	
oud	 kan	 hier	 aan	 deelnemen.	 Sportclubs,	
buurt-	en/of	andere	Loonse	verenigingen,	
doe	mee	 en	 probeer	 dit	 jaar	 de	 grootste	
groep	te	vormen	met	als	inzet	de	‘Jan	Don-
ders	 wisselbokaal’.	 Om	 voor	 een	 groeps-
prijs	 in	 aanmerking	 te	 komen	 moet	 een	
groep	minimaal	uit	elf	betalende	personen	

bestaan,	 inclusief	 een	 groepsleider/ster.
Houd	 onze	 berichtgeving	 in	 de	 volgende	
editie	van	Rond	de	Toren	in	de	gaten,	waar-
in	u	kunt	lezen	hoe	en	waar	u	zich	voor	dit	
wandelevenement	kunt	inschrijven.	Mocht	
u	vooraf	nog	vragen	hebben,		dan	kunt	u	al-
tijd	mailen	naar:	a4loduka@hotmail.com.

Vele handen maken licht werk
Ook	dit	jaar	zijn	we	op	zoek	naar	vrijwilli-
gers	die	de	organisatie	willen	ondersteunen	
tijdens	deze	avondvierdaagse.	Vele	handen	
maken	 licht	 werk	 en	 gezien	 het	 jaarlijks	
stijgende	 aantal	 deelnemers	 wordt	 het	
voor	 ons	 steeds	moeilijker	 om	 alle	 werk-
zaamheden	met	 hetzelfde	 aantal	 mensen	
uit	 te	 voeren.	Voel	 je	er	 iets	 voor	om	de	
organisatie	 te	 komen	helpen	 tijdens	deze	
vier	 avonden,	 dan	 ben	 je	 meer	 dan	 wel-
kom!	 Mocht	 je	 interesse	 hebben	 of	 eerst	
meer	 informatie	 hierover	 willen	 hebben,	
schroom	 dan	 niet	 om	 een	 mail	 te	 sturen	
naar:	a4loduka@hotmail.com	of	neem	te-
lefonisch	contact	op	met	Peter	Swaans	via:
06-10725583.

Stichting avondvierdaagse   
‘Loduka Loon op Zand’
Peter Swaans, secretaris

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Playbackavond voor mensen 
met een beperking

Zaterdagavond	 4	mei	 is	 er	weer	 een	 soos	
geweest	 voor	mensen	met	 een	 beperking	
in	de	Kuip	in	Loon	op	Zand,	met	als	thema;	
playback.	De	opkomst	was	goed;	er	waren	
26	mensen	aanwezig.	

Om	 20.00	 begonnen	 we	 met	 2	 minuten	
stilte	 wegens	 Dodenherdenking.	 Later	 op	
de	 avond	 hebben	 we	 nog	 1	minuut	 stilte	
gehouden	voor	iemand	die	altijd	op	de	soos	
kwam	en	helaas	onverwachts	is	overleden.	

De	rest	van	de	avond	was	het	erg	gezellig,	
de	mensen	konden	een	nummer	aanvragen	
om	te	playbacken	en	dat	werd	veelvuldig	
gedaan.	Er	werden	nummers	van	de	Dolly	
Dots	tot	aan	Frans	Bauer	toe	aangevraagd.		
Op	al	de	nummers	werd	leuk	gedanst	en	er	
werd	zelfs	nog	een	polonaise	gelopen.	

Verder	kon	iedereen	doen	en	laten	wat	hij	
wilde.	Zo	werd	er	gedart,	biljart	gespeeld	
maar	 vooral	 gezellig	 met	 elkaar	 gekletst	
en	 dat	werd	 ook	massaal	 gedaan	 aan	 het	
geroezemoes	te	horen.	Om	23.00	uur	was	
het	over	met	de	pret	en	de	vrijwilligers	die	
deze	avond	organiseerden	konden	terugkij-
ken	op	een	geslaagde	avond.	

BBQ-avond 15 juni
De	mensen	konden	zich	tijdens	deze	avond	
ook	 nog	 aanmelden	 voor	 de	 BBQ	 van	 15	
juni.	De	 inschrijving	daarvoor	 is	nu	geslo-
ten.	 Op	 15	 juni	 is	 het	 een	 besloten	 soos	
voor	 de	mensen	 die	 zich	 hebben	 opgege-
ven.

Groetjes Kirsten, Wesley en   
de vrijwilligers van Soos de Kuip

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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Ton traint: Tai chi
Een bewegingsvorm met gezondheids-
bevorderende eigenschappen

Dat	een	half	jaartje	bewust	bezig	zijn	met	
meer	bewegen,	voeding	en	minder	alcohol	
drinken	 zijn	 vruchten	 afwerpt	 blijkt:	 het	
cholesterol	 is	 lager,	 net	 als	 het	 bloedsui-
kergehalte.	Ook	de	bloeddruk	is	gezakt	en	
het	gewicht	een	paar	kilo	minder.	Kortom	
we	 gaan	 maar	 gewoon	 door	 met	 bewust	
bezig	zijn	met	lijf	en	leden,	maar	ook	met	
blijven	genieten	van	het	leven.	

Bij	mij	helpt	het.	En	dat	zal	vast	bij	meer	
mensen	 zo	 zijn.	Daarom	gaan	we	gewoon	
door	met	 Ton	 traint	 en	 deze	 keer	 heb	 ik	
een	uur	bewogen	op	een	rustige	maar	toch	
intensieve	 manier	 volgens	 de	 basisprinci-
pes	van	tai	chi	en	chi	kung.

Wat houdt Tai chi in?
Op	een	donderdagochtend	meld	 ik	me	bij	
Edwin	 van	 der	 Laan	 in	 de	 ruimte	 van	 de	
SeniorenVereniging	in	Venloene	om	eens	te	
ervaren	wat	bewegen	op	z’n	tai	chi’s	nou	
inhoudt.	 Edwin	 was	 al	 op	 de	 hoogte	 van	
mijn	komst	en	 ik	krijg	onmiddellijk	uitleg	
en	een	 kleine	demonstratie	 van	bepaalde	
bewegingspatronen.
Tai	 chi	 moet	 je	 doen	 en	 ervaren	 is	 zijn	
boodschap	en	dus	doe	ik	maar	gewoon	mee.	
“In	de	lessen	voor	senioren	wordt	veel	aan-
dacht	besteed	aan	het	verbeteren	van	de	
balans,	 kracht	 en	 bewust	 ontspannen	 be-

wegen”,	zegt	Edwin.	Als	je	even	de	in	eer-
ste	 instantie	 vreemd	 klinkende	 naam	 'tai	
chi'	 laat	 voor	wat	het	 is	 en	gewoon	mee-
doet	met	 de	 langzame	en	 sierlijke	 bewe-
gingen	die	Edwin	voordoet,	dan	voel	je	dat	
je	spieren	stuk	voor	stuk	worden	geoefend	
in	 aanspannen	 en	 ontspannen.	 Door	 het	
rustige	voorbeeld	van	Edwin	voel	ik	me	al	
snel	op	mijn	gemak.	

Het	 aaneengesloten	 bewegingspatroon	
wordt	 herhaald	 en	 als	 je	 het	 vaker	 doet	
weet	je	gaandeweg	wel	hoe	het	verloopt.	
Het	 is	 meteen	 een	 geheugentraining	 en	
oefening	 in	 het	 concentreren	 op	 waar	 je	
nu	mee	 bezig	 bent.	Alle	 andere	 dagelijk-
se	problemen	en	zaken	gaan	vanzelf	even	
naar	de	achtergrond.
Tussendoor	 geeft	 Edwin	 ook	 individuele	
aanwijzigingen	en	 laat	hij	me	voelen	hoe	
ik	mijn	arm	en	hand	ontspannen	kan	laten	
hangen.

Alle ledematen komen aan bod
Het	uur	vliegt	voorbij	en	ik	denk	dat	we	wel	
zo’n	vijftig	kortere	en	langere	bewegings-
oefeningen	hebben	gedaan	zonder	pauze	in	
dat	uur.	Op	het	moment	dat	je	denkt	dat	
het	toch	wel	zwaar	begint	te	worden	volgt	
een	 minder	 inspannende	 oefening.	 Er	 zit	

 °Bij Tai chi komen alle ledematen aan bod.   
 (Foto: RdT)
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een	mooie	 afwisseling	 in.	Alle	 ledematen	
komen	 aan	 bod	 in	 vloeiende	 oefeningen	
waarin	aanspannen	en	ontspannen,	naar	je	
toe	bewegen	en	van	je	af	bewegen	elkaar	
afwisselen.	Ik	voel	mijn	nek	kraken	bij	het	
draaien	en	buigen	van	het	hoofd.	Door	de	
rustige	 aandachtige	 bewegingen	 wordt	 er	
niets	geforceerd.	Zo	komen	armen,	benen,	
schouders,	nek,	voeten	en	rug	allemaal	aan	
de	beurt	in	samenhang	met	de	ademhaling.
Mocht	 je	niet	meer	zo	soepel	zijn,	dan	 is	
dat	geen	beletsel	om	lekker	mee	te	doen.

Tai	chi	 is	van	oorsprong	een	verdedigings-
vorm	 en	 kent	 zachte	 en	 vloeiende,	 maar	
ook	 explosieve	 en	 krachtige	 bewegingen.	
Wendbaar	en	flexibel	zijn,	alert	en	doelge-
richt	handelen	horen	daarbij.
De	aangepaste	vorm	voor	 senioren	 is	ont-
wikkeld	door	dr.	Paul	Lam	voor	mensen	met	
reuma	en	is	ook	zeer	geschikt	gebleken	bij	
mensen	met	andere	chronische	aandoenin-
gen	bijvoorbeeld	artritis,	artrose,	fybromi-
algie,	hart-en	longaandoeningen.

Behoud en/of verbeteren gezondheid
“We	werken”,	zegt	Edwin,	“in	deze	lessen	
tai	chi	vooral	aan	het	behoud	en	of	verbe-
teren	van	de	gezondheid.	Lichaam	en	geest	
zijn	één.	Door	te	werken	aan	een	gezond	
en	fit	lichaam	versterk	je	tevens	je	geest.	
En	andersom	geldt	dat	ook.

Het	 doen	 van	 tai	 chi	 verbetert	 je	 even-
wicht	en	lichaamshouding,	het	versterkt	de	
spieren	en	vergroot	je	flexibiliteit	en	coör-
dinatie.	Met	 tai	 chi	 leer	 je	met	aandacht	
en	ontspannen	(zacht	en	soepel)	te	bewe-
gen.	Het	 versterkt	 je	 energie	 en	 laat	 het	
stromen.	Je	voelt	je	ontspannen,	vitaler	en	
energieker.”	Daarnaast	is	er	in	deze	tai	chi	
lessen	veel	aandacht	voor	chi	kung,	letter-
lijk	vertaald:	‘werken	met	levensenergie’,	
afgestemd	op	de	behoefte	en	mogelijkhe-
den	van	het	individu	of	groep.	Edwin	daar-
over:	“De	oefeningen	zijn	volkomen	veilig	

en	gericht	op	het	 soepel	bewegen,	afwis-
selen	 van	 spanning	 en	 ontspanning,	 leren	
voelen	 van	 je	 lichaam,	 waar	 zit	 er	 span-
ning,	 je	grenzen	verkennen,	en	hoe	ga	je	
daar	zo	soepel	mogelijk	mee	om.	Je	leert	
je	ontspannen,	zowel	fysiek	als	mentaal.”	
Die	aandacht	op	ontspannen,	concentratie,	
kracht	en	balans	draagt	ook	bij	aan	valpre-
ventie	en	dat	is	niet	onbelangrijk	op	onze	
seniorenleeftijd.	Mooi	vond	ik	de	chi	kung	
oefening	waarin	de	vijf	elementen	water,	
hout,	vuur,	aarde	en	metaal	werden	gesym-
boliseerd.	 Via	 de	 bewegingen	 kwamen	 ze	
achtereenvolgens	allemaal	aan	bod.
We	sluiten	het	uur	af	met	het	zetten	van	
stapjes,	wandelen,	maar	dan	op	een	heel	

 °De oefeningen zijn volkomen veilig en gericht  
 op soepel bewegen. (Foto: RdT)
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We maken er werk van!
Kent	u	ons	al?	Bij	Stichting	Op	&	Top	Dagbe-
steding	willen	we	mensen	met	een	beper-
king,	onze	Toppers,	net	als	ieder	ander	hun	
plekje	gunnen	in	de	maatschappij.	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	 blij-
ven	groeien!	U	kunt	
onze	Toppers	 op	 dit	
moment	al	wekelijks	

aan	het	werk	zien	bij	onze	werkplekken	De	
Kiosk,	De	Vlinderboom,	Kampeerboerderij	
Land	van	Kleef	en	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

bewuste	 manier.	 Je	 tilt	 je	 ene	 voet	 om-
hoog	en	zet	hem	‘leeg’	neer.	Dat	wil	zeg-
gen	 je	 laat	 nog	 niet	 het	 volle	 gewicht	 er	
op	 rusten,	maar	 bevoelt,	 verkent	 als	 het	
ware	eerst	de	ondergrond	en	laat	dan	pas	
het	gewicht	erop	rusten.	Daarna	ga	je	naar	
de	volgende	stap.	Vanuit	de	verdedigings-
vorm	gezien	maakt	dit	het	zo	mogelijk	om	
nog	 snel	 van	 richting	 te	 veranderen.	 Het	
concentreren	op	deze	manier	van	wande-
len	heeft	een	rustgevend	effect	en	 is	een	
mooie	afronding	van	dit	oefenuur.	Ik	kijk	er	
met	genoegen	op	terug.	Een	ontspannende	
ervaring.	

Informatie
Praktische	informatie	is	te	vinden	op:		
www.taichischoolvanderlaan.nl
De	lessen	worden	gegeven	door	Edwin	van	
der	Laan	in	Venloene,	lokaal	G3	van	Senio-
renVereniging	Loon	op	Zand	op	donderdag	
van	11.00	tot	12.00	uur.

Tai	chi	moet	je	gewoon	ervaren.	Een	vrij-
blijvende	 kennismakingsles	 kan	 altijd.	 Je	
bent	 van	 harte	 welkom.	 Mail	 even	 naar	
info@taichischoolvanderlaan.nl,	 maar	
bellen	kan	natuurlijk	ook:	06-44304944	of	
loop	gewoon	binnen.

Redactie: Ton Kalkers
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Zestig jaar gelukkig getrouwd: het is omgevlogen
Op	maandag	29	april	bezocht	burgemeester	
Hanne	van	Aart	de	heer	en	mevrouw	Post	
-Lauwers	 in	 Residentie	 Molenwijck	 i.v.m.	
hun	60-jarig	huwelijksjubileum.	Ze	bracht	
namens	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	 een	
mooie	 bos	 bloemen	 en	 een	 ‘bruidstaart’	
mee	 voor	 het	 echtpaar.	 Het	 feest	 was	 al	
een	dag	eerder	op	passende	wijze	gevierd	
met	familie,	vrienden	en	bekenden.

Joop	 (86)	 en	 Coby	 (83)	 Post	 wonen	 sinds	
juni	2017	in	Residentie	Molenwijck	en	heb-
ben	het	er	prima	naar	hun	zin	in	een	mooi	
appartement	met	groot	balkon	en	uitzicht	
op	 een	 groene	 omgeving.	 Oorspronkelijk	
komen	beiden	uit	Zaandam	en	daar	hebben	
ze	elkaar	leren	kennen.	Naar	verluidt	heeft	
een	 sneeuwbal	 door	 Joop	 gegooid	 en	 die	
Coby	trof	daar	een	grote	rol	in	gespeeld.
Na	 de	HTS,	 richting	mechanische	 techno-
logie,	 is	Joop	gaan	werken	op	het	labora-
torium	van	oliemaatschappij	Caltex,	 later	
Chevron	in	Rotterdam.	Hij	hield	zich	bezig	
met	 onderzoek	 naar	 en	 ontwikkeling	 van	
olieproducten	en	toevoegingen.

Coby	heeft	 na	de	MMS	een	 administratie-
ve	 baan	 gehad	 bij	 een	machinefabriek	 in	
Zaandam,	maar	na	hun	trouwen	in	1959	en	
verhuizing	naar	Vlaardingen	heeft	ze	eerst	
een	uitzendbureau	geleid	en	is	in	1989	een	
eigen	 glassierkunstbedrijf	 (Floriglas)	 be-
gonnen.	Het	vervaardigen	van	glasvoorwer-
pen,	o.a.	lampen,	volgens	Tiffany	techniek.
Het	echtpaar	 is	gezegend	met	drie	kinde-
ren,	drie	kleinkinderen	en	drie	achterklein-
kinderen.

Op	de	vraag	hoe	je	samen	in	60	jaar	huwe-
lijk	zo	gezond	oud	wordt,	zeggen	beiden:	
“we	zijn	blije	mensen	en	houden	van	men-
sen.	We	zijn	nog	goed	gezond	en	daar	heb-
ben	we	geluk	mee	gehad.	Maar	actief	zijn	
en	 positief	 in	 het	 leven	 staan	 helpt	 daar	
wel	bij.	We	kunnen	 zeggen	dat	het	 leven	
ons	 goed	 gezind	 is	 geweest.	 Het	 leven	 is	
voor	ons	omgevlogen.”

Ze	 zijn	 vaak	 verhuisd	 in	 de	 regio	 Rotter-
dam,	maar	ook	bracht	het	werk	van	Joop	
met	zich	mee	dat	ze	twee	jaar	in	Californië	

hebben	gewoond.	Het	heeft	hun	kijk	op	
de	wereld	en	die	van	de	kinderen	enorm	
verrijkt.	Met	de	caravan	hebben	ze	veel	
door	Europa	getrokken	en	jarenlang	hun	
gezamenlijke	 passie	 zingen	 beoefend.	
Joop	is	nu	weer	voorzitter	geworden	van	
het	koor	‛De	Wiekzangers’	in	Residentie	
Molenwijck.

Via	 Kaatsheuvel	 en	 Den	 Bosch	 zijn	 zij	
uiteindelijk	hier	in	Loon	op	Zand	terecht	
gekomen	en	dat	was	 een	 goede	 keuze.	
Hier	hopen	ze	nog	een	aantal	jaren	ge-
zond	 te	kunnen	genieten	van	het	 leven	
en	elkaar.	Dat	doen	ze	al	zestig	jaar	sa-
men	en	dat	is	een	felicitatie	waard	vond	
ook	burgemeester	Hanne	van	Aart.

Redactie: Ton Kalkers
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Een brandbrief aan B&W van Loon op Zand

Geachte Burgemeester en Wethouders,
Zie mij gerust als een bezorgde burger. Een burger die bezorgd is over de toekomst, de 
natuur, hoe mensen zich ertoe verhouden en hoe de overheid erover waakt. Of niet. Dat 
laatste. Vaak maak ik een wandeling door het buitengebied van Loon op Zand. De laatste 
maanden is dat gebied echt wel snel aan het veranderen.

Dit is wat ik zie:
Een	enorme	toename	van	zwerfafval.	Waar	
het	vandaan	komt	dat	weten	we	wel.	Het	
zijn	 soms	 ongelukjes	 en	 vaak	 onverant-
woorde	mensen,	 jong	 en	 oud	 en	 van	 alle	
soorten,	die	van	alles	op	straat	gooien.	Ik	
loop	 zelf	 al	weleens	mijn	 ronde	met	 een	
knijper	 en	 een	 vuilniszak	maar	 het	 is	 re-
centelijk	veel	erger	geworden.
Ik	heb	de	indruk	dat,	niet	alleen	in	Loon	op	
Zand,	maar	 overal	 de	 overheid	 is	 gestopt	
met	het	ruimen	van	zwerfafval.	De	sloten,	
de	bermen,	overal	blijft	maar	troep	liggen.	
Dieren	 vreten	 het	 aan,	 het	 verpulvert	 in	
landbouwgrond.	Verschrikkelijk.	Mijn	vraag	
hierover	 aan	 u	 is:	 hoe	 zit	 dat?	 Wat	 doet	
onze	gemeente	aan	ruimen	van	zwerfafval	
in	de	buitenwereld?	En	hoe	vaak?	En	waar?

Een	 toename	 van	 oranje	 weilanden	 (foto	
hieronder),	 ofwel	 de	 glyfosaat/Monsanto	
weilanden.	 De	 boeren	 ploegen	 ze	 steeds	

om	zodat	mensen	er	niet	 teveel	 van	mee	
krijgen.	Dit	zijn	velden	die	vergiftigd	zijn	
of	mogelijk	waar	een	overschot	aan	mest	
over	uit	gereden	wordt.	Geen	vogel	op	te	
zien.	Dode,	 vergiftigde	 grond	waarvan	de	
resten	gewoon,	ik	zeg	‛ons’	omdat	het	van	
ons	allemaal	is,	in	ons	grondwater	terecht	
komen.	Kan	dit	misbruik	van	onze	leefom-
geving	stoppen	alsjeblieft?
Gaat	u	gerust	eens	wandelen	over	het	Mo-
leneind	naar	de	Loonse	Molenweg	en	langs	
de	 gasfabriek	 terug.	U	 komt	er	meerdere	
vuile	 velden	 tegen.	 Mijn	 vraag	 aan	 u	 is:	
wie	ziet	hierop	toe?	Hoe	kan	het	gebeuren	
dat	de	boeren	door	kunnen	gaan	met	deze	
dumpvelden?	Wanneer	wordt	dit	gestopt?

De	asperges!	Ik	mag	ze	graag	eten.	U	waar-
schijnlijk	ook.	Aan	de	oostkant	van	Loon	op	
Zand	worden	we	binnenkort	verblind	door	
spierwitte	of	zwarte	plastic	velden	vol	en	
nog	 voller	 met	 asperges.	 Er	 wordt	 nu	 op	
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dit	moment	een	nieuwe	wijk	achter	Molen-
wijck	aangelegd.	Prima	idee	want	er	is	veel	
te	weinig	woonruimte.	Weten	deze	nieuwe	
bewoners	 wel	 dat	 hun	 uitzicht	 spierwitte	
plastic	én	door	gif	en	overbemesting	oran-
je	velden	hun	uitzicht	worden.	Ik	vind	het	
vreemd	 dat	 onze	 gemeente	 toestaat	 dat	
de	industriële	landbouw	op	mag	rukken	tot	
aan	de	voordeur.	Ook	hier	komt	de	leefom-
geving	van	de	inwoners	in	gevaar.
En	ik	vraag	u	dan	weer?	Wat	is	het	beleid	
van	onze	 gemeente?	Gaan	die	 velden	 van	
de	 Kloosterstraat	 tot	 aan	 het	 pad	 van	 de	
gasfabriek	en	van	de	Loonse	Molenweg	tot	
aan	de	ruilverkavelingsweg	opgekocht	kun-
nen	worden	en	gevuld	worden	met	wit	en	
zwart	plastic?	Is	daar	beleid	over	en	wat	is	
dat	beleid	dan?	Komt	daar	op	enig	punt	het	
leef-	en	woonplezier	van	de	inwoners	van	
het	dorp	nog	in	voor?	En	hoe	dan?

Tot	slot:	de	massale	bomenkap!	Als	je	vanaf	
Manege	 Van	 Loon	 het	 Natuurpark	 inloopt	
dan	ga	je	toch	spontaan	huilen.	Het	is	ook	
de	wijze	waarop,	zo	verwoestend.	Helaas	
betreft	het	niet	alleen	ons	leefgebied	maar	
overal	in	Nederland	wordt	recentelijk	ver-
woed	 gekapt.	 Maar	 bomen	 zijn	 toch	 een	
natuurlijke	opruimer	van	teveel	CO2?	Waar	
is	dit	goed	voor	dan?
Ik	 denk	 dat	 veel	 burgers	 er	 al	 lang	 geen	
jota	 meer	 van	 snappen.	 Deze	 vraag	 kunt	

u	mogelijk	geen	antwoord	op	geven	maar	
ik	stel	hem	toch?	Wat	 is	hierin	het	beleid	
van	onze	gemeente?	Mogelijk	stuur	ik	deze	
brandbrief	ook	naar	Provinciale	Staten	om	
hierover	door	te	vragen.

Ik	 hoop	 dat	 ons	 dorpsblad	 Rond	 de	Toren	
mijn	brandbrief	wil	publiceren	en	ik	nodig	
inwoners	van	Loon	op	Zand	uit	om	mij	een	
e-mail	te	sturen	(m.laurs@kpnmail.nl).	Ik	
stuur	 ze	 graag	 deze	 brandbrief	 zodat	 zij	
dezelfde	 actie	 naar	 u,	 Burgemeester	 en	
Wethouders,	kunnen	maken.

Tot	 slot,	 ik	 reken	op	een	 inhoudelijke	 re-
actie	van	u	waar	het	mijn	vragen	betreft.	
Liefst	publiekelijk.	Want	ik	geloof	niet	dat	
ik	de	enige	ben	die	deze	vragen	heeft.	Mo-
gelijk	ben	ik	wel	de	eerste	die	bereid	was	
om	er	een	brandbrief	van	te	maken.	De	fo-
to’s	bij	dit	artikel	maakte	ik	voornamelijk	
vanaf	de	ruilverkavelingsweg	en	met	zicht	
op	de	nieuwe	woonhuizen.	Desgewenst	heb	
ik	er	nog	meer.

Ik	wacht	uw	reactie	af.	Met	groet,	

Margreet Laurs
Scorpius 27
Loon op Zand

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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Scholen en Stichting Muziekopleiding Loon op Zand   
maken kinderen enthousiast voor spelen met muziek
Donderdag	18	april	vond	in	De	Wetering	de	
spetterende	afsluiting	van	het	Basisscholen	
project	plaats.	In	een	bomvolle	theaterzaal	
hebben	zo’n	150	kinderen	van	groep	5	en	
6	met	veel	enthousiasme	een	prachtig	op-
treden	verzorgd	voor	een	groot	publiek.	Zij	
hebben	laten	horen	wat	ze	na	drie	muziek-
lessen	 op	 blaasinstrumenten	 en	 slagwerk	
hebben	bereikt.
Deze	 afsluiting	 is	 het	 resultaat	 van	 een	
vruchtbare	 samenwerking	 tussen	 de	 drie	
basisscholen	uit	Loon	op	Zand	en	de	Stich-
ting	Muziekopleiding	Loon	op	Zand.

Zelf instrument bespelen
Het	 basisscholen	 project	 van	 de	 Stichting	
Muziekopleiding	 Loon	 op	 Zand	 (SMOL)	 is	

bedoeld	om	kin-
deren	van	groep	
5	 en	 6	 van	 de	
basisscholen	 De	
Blokkendoos,	De	
Lage	 Weijkens	
en	 De	 Vlinder-
boom	laagdrem-
pelig	het	plezier	

van	 het	 zelf	 bespelen	 van	 een	 muziekin-
strument	te	laten	ervaren.

De	leerlingen	maakten	in	drie	lessen	kennis	
met	een	blaas-	of	percussie-instrument.	Zij	
werden	daarin	begeleid	door	vakdocenten	
muziek.	In	de	lessen	draaide	het	om	geluid	
te	 maken	 met	 het	 instrument,	 ritmisch	
spelen	en	vooral	samen	lekker	met	muziek	
bezig	zijn.	Ze	oefenden	om	tijdens	de	af-
sluitende	voorstelling,	samen	met	Sophia’s	
Opleidingsorkesten	Loon	op	Zand	(SOL)	te	
kunnen	 optreden	 (groepen	 6)	 of	 om	 met	
een	 eigentijds	 nummer	 mee	 te	 kunnen	
drummen	 (groepen	 5).	 Ieder	 jaar	 weer	
(dit	project	wordt	al	meer	dan	15	jaar	ge-
draaid)	 is	 het	 verbazingwekkend	 hoe	 snel	

kinderen	iets	kunnen	leren	op	een	muziek-
instrument.	 Ze	 zijn	 dan	 ook	 absoluut	 de	
sterren	van	de	voorstelling.

Dat	muziek	maken	niet	alleen	leuk	is,	maar	
ook	nog	goed	voor	een	mens,	mag	onder-
hand	 wel	 als	 bekend	 verondersteld	 wor-
den,	dus	mocht	je	ook	iets	met	muziek	wil-
len	gaan	doen,	neem	dan	eens	een	kijkje	
op	 de	website:	www.sophiasvereeniging.
nl/muziekopleiding	 voor	meer	 informatie	
of	contactgegevens.

En	natuurlijk	bent	je	ook	van	harte	welkom	
bij	de	andere	aanbieders	van	muzieklessen	
die	Loon	op	Zand	rijk	 is.	Het	gaat	er	niet	
om	wat	je	speelt,	als	je	maar	speelt	op	wat	
je	leuk	vindt!

Bernadette Essers
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Dag	van	de	Arbeid,	1	mei.	In	België	een	vrije	dag.	De	Belgische	berijder	van	deze	bijzon-
dere	motor	deed	op	zijn	vrije	dag	De	Kiosk	aan	om	even	te	genieten	van	een	drankje.	
Zijn	motor,	een	Can-Am,	en	dan	de	uitvoering	Limited	Edition,	liet	veel	passanten	even	
stilstaan	om	dit	bijzondere	voertuig	nader	te	bekijken.	(Tekst + foto: Ruud Peters)



29

376

De Koningsdag is weer voorbij. We heb-
ben Hertog Jan I van Brabant en Willem 
van Horne, onze eerste Heer, mogen be-
groeten en we zijn een monument rijker 
op de Kerkenakker. Het was een licht-
puntje in de koude natte dagen, die we 
achter de rug hebben.

Op	 de	 Kerkenakker	 werd	 op	 Koningsdag	
2019	 een	 belofte	 uit	 1570	 ingelost:	 in	
plaats	van	de	afgebroken	Willibrorduskerk	
zou	daar	een	kapelletje	gebouwd	worden.	
Dat	was	er	nooit	van	gekomen	en	nu	is	er	
i.v.m.	het	750-jarig	bestaan	van	de	Heer-
lijkheid	een	monument	voor	St.	Willibrord	
onthuld.	 Aan	 hem	 was	 de	 eerste	 Loonse	
kerk	gewijd.	Het	monument	werd	onthuld	
door	 burgemeester	 Hanne	 van	 Aart,	 pas-
toor	Peter	Luijckx	en	Marja	van	Trier.	(DK	
24/4,	BD	29/4)	Ook	in	dit	blad	vindt	u	een	
verslag	van	deze	onthulling.
Jan	van	Strien,	die	het	monument	gemaakt	
heeft,	 vertelde	 erover.	 Willibrord	 wordt	
gesymboliseerd	 door	 de	 bisschopsstaf	 en	
een	wijnkruik.	(DK	1/5)
De	wijnkruik	hoort	bij	Willibrord,	omdat	hij	
volgens	 de	 legende	 het	 wijnwonder,	 wat	
wij	kennen	van	de	bruiloft	van	Kana	(Joh.	
2:1-12),	een	keer	overgedaan	zou	hebben.

Bevrijdingsvuur
Dit	is	ook	dit	jaar	weer	vanuit	Wageningen	
naar	Loon	op	Zand	gebracht	door	Ad	Leer-
makers	en	zijn	team	van	tien	deelnemers	
van	 wandelsportvereniging	 Hart	 van	 Bra-
bant.
Voorafgaande	 aan	 deze	 tocht	 schreef	 de	
krant	erover:	“Als	zij	tijdens	de	Nationale	

Bevrijdingsvuurestafette	 vanuit	 Wagenin-
gen	met	de	 fakkel	vertrekken,	worden	ze	
vaak	 ingehaald	door	 andere	 groepen.	Het	
eerste	 wat	 we	 dan	 horen:	 ‛Hé,	 je	 moet	
rennen,	 niet	 wandelen’.	 Maar	 wij	 bren-
gen	 het	 bevrijdingsvuur	 wandelend	 naar	
Loon	op	Zand.	Bij	ons	loopt	de	hele	groep	
de	 afstand	 van	Wageningen	 naar	 Loon	 op	
Zand.	Dat	 is	 ruim	zeventig	 kilometer.	Om	
de	beurt	dragen	we	de	fakkel.”

De	loopgroep	uit	Loon	op	Zand	is	een	van	
de	 tachtig	 groepen	 die	meedoen	 aan	 het	
evenement.	Al	sinds	1948	wordt	het	bevrij-
dingsvuur	 om	middernacht	 op	 het	 5	 Mei-
plein	 in	 Wageningen	 ontstoken.	 Dit	 vuur	
markeert	de	overgang	van	herdenken	naar	
vieren,	van	4	naar	5	mei.	Na	het	ontsteken	
krijgen	de	lopers	een	fakkel	uit	handen	van	
de	burgemeester	van	Wageningen	waarmee	
ze	 terug	naar	hun	eigen	gemeente	 lopen,	
alwaar	de	 lokale	bevrijdingsvuren	worden	
ontstoken.

De	getrainde	wandelaars	uit	Loon	op	Zand,	
die	 voor	het	 vierde	 jaar	meedoen,	weten	
niet	beter.	Ze	houden	er	een	strak	schema	
op	na	zodat	ze	precies	op	tijd	-	zondag	om	
14	uur	op	het	Anton	Pieckplein	in	Kaatsheu-
vel	-	arriveren.	Leermakers:	“Niet	te	hard,	
niet	te	zacht.	Gemiddeld	lopen	we	6,5	ki-
lometer	per	uur	 tot	Rossum	 (Gelderland).	
Daar	ontbijten	we	een	half	uurtje	en	dan	
gaat	het	met	zes	per	uur	verder.	Het	laat-
ste	 stukje	 brengen	we	 het	 tempo	 omlaag	
zodat	 mensen	 mee	 kunnen	 wandelen.”	
Waarom	hij	meedoet?	“Omdat	 ik	vind	dat	
het	bevrijdingsvuur	moet	blijven	bestaan.	
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Op zoek naar een (bij)baan? 

 
Wil jij werken bij een geheel vernieuwd pannenkoekenrestaurant? 

Wil jij in een gezellige sfeer werken? 

Wil jij mensenkennis opdoen? 

Wil jij snel beslissingen leren nemen? 

Wil jij lekker op tijd klaar zijn? 

 
Wij zoeken: 

 
• Interieurverzorgster (15-20 uur) 
• Medewerkers bediening (vanaf 17 jaar) 
• Food & drankrunners (vanaf 16 jaar) 
• Afwassers (vanaf 15 jaar) 

 
 

Stuur je cv naar: administratie@definancien.nl 
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En	voor	de	sfeer.	Het	 is	 iedere	keer	hart-
stikke	leuk.”	(BD	3/5)

Loonse mensen in de krant
Riet	 van	Esch-van	den	Nieuwenhuizen,	92	
jaar,	 overleed	 op	Goede	 Vrijdag	 19	 april.	
(BD	23/4)

Frank	 Paridaens	 won	 het	 Burgerkoning-
schieten	 van	Gilde	 St.	Ambrosius	 op	 Kop-
ningsdag.	(DK	1/5)
En	er	‛vielen’	twee	slagroomtaarten	in	ons	
kerkdorp:	bij	de	fam.	Uytdewilligen	in	het	
kader	 van	 de	 wimpelactie	 van	 750	 jaar	
Heerlijkheid	 en	 Rina	 Moonen	 won	 er	 een	
met	een	kruiswoordpuzzel.	(DK	1/5)

Lia	 Vermeulen	 en	 Ria	 van	 Noije	 kregen	
een	 gemeentelijke	 oorkonde	 en	 een	 gou-
den	 insigne	 van	 De	 Zonnebloem	 voor	 25	
jaar	vrijwilligerswerk	bij	deze	organisatie.	
Jan	Smulders,	Nel	Klijn,	Jannie	van	Noije	
en	 Maria	 Ligtenberg	 kregen	 een	 zilveren	
exemplaar	 omdat	 zij	 10	 jaar	 vrijwlliger	
zijn.	(DK	1/5)

Op	de	open	dag	van	gilde	St.	Hubertus	op	
tweede	paasdag	vielen	de	nodige	prijzen:	
Rianne	Smarius	schoot	zich	voor	de	derde	
keer	tot	burgerkoning	en	mocht	de	wissel-
beker	definitief	mee	naar	huis	nemen.	M.	
Stolk	 en	W.	Bruurmijn	werden	 tweede	en	
derde.
Bij	het	kruisboogschieten	gingen	de	prijzen	
naar	 J.	 Bruurmijn,	 P.	 Groenendaal	 en	 A.	
Mutsaers.	Ten	 slotte	 bij	 het	 schieten	met	
de	 luchtbuks	 won	 J.	 Herst,	 gevolgd	 door		
M.	Braat	en	T.	van	Esch.	(DK	1/5)

Berichtgevingen gemeente
Op	Kraanven	31	komt	een	Bed	&	Breakfast.	
(DK	24/4)
Op	de	Hoogt	17	is	het	camping-	en	caravan-
bedrijf	van	Fred	Heijda	gevestigd.	(DK	1/5)

Zorg en welzijn
Vanaf	 zorgcentrum	 Venloene	 ging	 op	 15	
april	de	Nationale	Diabetes	Challenge	van	

start.	 De	 wethouders	 Kees	 Grootswagers	
en	Jan	Brekelmans	gaven	het	startschot	en	
25	wandelaars	o.l.v.	Mark	Verbeek	begon-
nen	aan	de	eerste	van	20	wandeltochten.	
ContourdeTwern,	gemeente	Loon	op	Zand,	
Steunpunt	 Aangepaste	 sporten	 Tilburg	 en	
Bas	 van	de	Goorfoundation	werkten	mee.	
(DK	24/4)

Bedrijven
Samen	met	de	Gebiedscommissie	Loon	op	
Zand	en	het	Waalwijkse	bedrijf	Lightronics	
is	 in	 18	 lantaarnpalen	op	het	Oranjeplein	
in	Loon	op	Zand	een	proef	gestart	met	een	
slimme	 Led-verlichting,	 die	 op	 afstand	
geregeld	 kan	worden.	Het	 doel	 daarbij	 is	
energiebesparing,	veiligheid	en	betere	ver-
lichting.	(DK	24/4)

Voetbal
Op	28	april	speelde	het	eerste	van	Uno	Ani-
mo	gelijk	tegen	VOAB.	Kobus	Boons	maakte	
in	 de	 laatste	 minuut	 de	 gelijkmaker.	 Het	

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

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

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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worden	nog	spannende	weken	voor	trainer	
Kees	van	Loon	en	zijn	spelers,	nu	het	einde	
van	de	competitie	in	zicht	komt.	(BD	29/4)	

Op	5	mei	won	het	elftal	met	0-3	van	Sarto.	
De	doelpunten	waren	onder	meer	van	Bo-
die	Scholten	en	Rico	Pires	Leocadio.	In	de	
rangschikking	schoof	het	team	naar	plaats	
negen.	(BD	6/5)

Niet pluis
Een	gloednieuwe	auto	kwam	op	de	avond	
van	 Koningsdag	 op	 de	 Loonse	Hoek	 tegen	
een	paar	bomen	terecht	en	sloeg	over	de	
kop.	 De	 inzittenden,	 een	 ouder	 echtpaar,	
raakten	gewond.	(BD	29/4)

Platteland Brabant loopt leeg
De	 stad	 is	 een	 magneet	 voor	 jongeren,	
schreef	Theo	van	de	Zande	in	de	krant	op	
3	mei	 jl..	De	grote	Brabantse	 steden	Den	
Bosch,	Tilburg,	Eindhoven	en	Breda	trekken	
in	 toenemende	mate	 jongeren	 aan	 uit	 de	
dorpen.	Twee	 op	drie	 Brabantse	 jongeren	
vertrekken	 voor	 een	 hbo-	 of	 universitaire	
opleiding	 uit	 hun	 geboortedorp	 en	 keren	
niet	meer	terug.

Omdat	 wij	 in	 ons	 dorp	 hiermee	 ook	 zeer	
zeker	te	maken	hebben,	 is	het	de	moeite	
waard	om	u	nog	enkele	citaten	uit	dit	arti-
kel	te	laten	lezen:

“De	 leegloop	 van	 hoogopgeleiden	 kan	 op	
termijn	 grote	 gevolgen	 hebben	 voor	 de	
leefbaarheid	 van	 het	 Brabantse	 platte-
land”,	stelt	directeur	Joks	Janssen	van	on-
derzoeksplatform	Brabantkennis	in	Tilburg.	
Janssen	deed	onlangs	onderzoek	en	putte	
daarbij	uit	de	gegevens	van	Brabantse	on-
derwijsinstellingen.
“We	signaleren	een	sluipende	trend.	Vooral	
aan	 de	 randen	 van	 Brabant	 raken	 dorpen	
hoog	opgeleide	jongeren	kwijt	aan	de	ste-
den.	 Kennis	 en	 ondernemerschap	 lekken	
weg.”

Janssen	heeft	het	over	de	 ‛triomf	 van	de	
stad’.	 “De	 grote	 Brabantse	 steden	 wer-
ken	als	een	regionale	magneet	voor	vooral	
jonge	 mensen	 uit	 plattelandsgemeenten.	
De	afgelopen	twintig	jaar	is	er	enorm	geïn-
vesteerd	in	de	ontwikkeling	van	de	steden	
als	economische	motor	van	Brabant.	Dat	is	
goed	gelukt	maar	we	beginnen	nu	de	gevol-
gen	te	zien	voor	gemeenten	vooral	aan	de	
rand	van	Brabant.”
De	 zogeheten	 braindrain	 of	 het	 wegtrek-
ken	van	hoogopgeleide	jongeren	versterkt	
volgens	Janssen	de	vergrijzing	op	het	plat-
teland.	“Minder	jongeren	betekent	op	ter-
mijn	 dat	 het	 geboortecijfer	 lager	 wordt,	
terwijl	het	sterftecijfer	door	de	vergrijzing	
al	jaren	alleen	maar	toeneemt.	Het	is	ook	
een	 aderlating	 voor	 de	 vitaliteit	 van	 het	
platteland.	 Er	 zijn	 steeds	minder	mensen	
die	een	bijdrage	leveren	aan	de	lokale	ge-
meenschap.	 Juist	 hoogopgeleiden	 spelen	
vaak	 een	 voortrekkersrol	 in	 besturen	 van	
verenigingen.”

Met	de	leegloop	wordt	de	kloof	tussen	de	
Brabantse	 steden	 en	 dorpen	 alleen	 maar	
groter.	Janssen:	“In	de	stad	verzamelt	zich	
alles	wat	hip	en	hoogopgeleid	is.	In	de	dor-
pen	blijven	veel	ouderen	en	lager	opgelei-
den	over.”	Dat	heeft	gevolgen	voor	woning-
bouw,	gezondheidszorg	en	bedrijfsleven.

De	kloof	zien	we	volgens	de	Tilburgse	direc-
teur	ook	terug	in	de	uitslagen	van	verschil-
lende	 verkiezingen.	 “D66	 en	 GroenLinks	
groeien	in	de	steden	terwijl	aan	de	randen	
van	de	provincie	juist	meer	gestemd	wordt	
op	partijen	als	PVV,	SP	en	50Plus.”	(BD	3/5)
Ongetwijfeld	zult	u	hierin	het	nodige	her-
kennen	als	het	gaat	over	ons	kerkdorp.

De	afgelopen	weken	was	er	ook	hier	wei-
nig	nieuws.	Nogal	wat	dorpsgenoten	van	de	
actieve	generatie	waren	de	hort	op.	Nu	ze	
allemaal	weer	terug	zijn,	zullen	we	dat	ho-
pelijk	ook	in	de	pers	merken.	□
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Hartelijk bedankt!
Lieve mensen,

Zoals	u	weet	heb	ik	mijn	Wijnhandel	Slij-
terij	door	omstandigheden	moeten	sluiten.	
De	winkel	is	inmiddels	leeg	en	aan	de	ver-
huurder	opgeleverd.
Langs	deze	weg	wil	ik	graag	nog	iedereen	
bedanken	 voor	 de	 klandizie	 en	 het	 ver-
trouwen	 in	 ons	de	 afgelopen	 vier	 jaar	 en	
ook	voor	de	blijken	van	belangstelling,	alle	

attenties	en	goede	wensen.	Deze	zijn	een	
enorme	steun	voor	mij	geweest	de	afgelo-
pen	negen	maanden.

Ik	blijf	me	inzetten	i.s.m.	de	Gebiedscom-
missie	en	de	gemeente	voor	de	winkeliers	
en	horeca	in	Loon	op	Zand,	dus	we	komen	
elkaar	vast	nog	wel	tegen	de	komende	tijd!

Met vriendelijke groet,
Frits Kemper
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Willem van Horne keerde terug in zijn Heerlijk-
heid en Willibrord aan de Kerkenakker
In	een	stoet	van	zestien	door	paarden	ge-
trokken	 rijtuigen	en	wagens,	 zoals	 ook	 in	
het	jaar	1269	het	geval	kan	zijn	geweest,	
maakte	Willem	van	Horne	750	jaar	later	tij-
dens	Koningsdag	2019	zijn	(re)entree	in	de	
Heerlijkheid	(nu	gemeente)	Loon	op	Zand.	

Aan	de	Zuidhollandse	dijk	opgehaald	door	
burgemeester	 Hanne	 van	Aart	 en	 Oranje-
voorzitter	Ad	van	Beek	trok	het	gezelschap	
door	 Kaatsheuvel,	 langs	 Vossenberg	 en	
Eekhof,	naar	Het	Klavier.	Daar	volgde	een	
warm	welkom	 en	 klonk	 naast	 het	Wilhel-
mus	ook	het	bekende	lied	“Toen	de	Hertog	
Jan	kwam	varen...”.
Na	de	opening	van	de	Koningsdag	door	de	
burgemeester	 reed	 het	 historisch	 gezel-
schap	verder	naar	De	Moer,	waar	ook	even	
aan	 de	 feestelijkheden	 van	 Koningsdag	
werd	geproefd.

‛kasteelvrouwe’.	Onder	het	genot	van	een	
kopje	koffie	maakten	Heer	en	Hertog	ken-
nis	met	Het	Witte	Kasteel.	Beiden	spraken	
hun	waardering	uit	voor	het	werk	waarvoor	
de	basis	eerst	in	1383	werd	gelegd.	In	1269	
was	er	één	dorp	(Venloon)	met	enige	boer-
derijen	alsook	enkele	buurtschappen	zoals	
Westloon,	Efteling	en	Bernehoeve.

Na	een	korte	lunch	ging	het	in	“draf”	naar	
Loon	 op	 Zand,	 waar	 de	 rondrit	 door	 het	
dorp	 eindigde	 bij	 Het	 Witte	 Kasteel.	 	 In	
deze	 sfeervolle	 ambiance	 werden	 Heer	
en	 Hertog	 met	 hun	 hofhouding	 feestelijk	
ontvangen	door	Francine	Broos,	voorzitter	
‛Stichting	Het	Witte	Kasteel’	en	de	huidige	

Hierna	 trok	 de	 stoet	met	 heer	Willem	en	
hertog	 Jan	 en	 hun	 hofhouding	 vergezeld	
door	afvaardigingen	van	de	Gilden	Sint	Am-
brosius,	 Sint	Hubertus	en	Sint	 Jan	Baptist	
naar	de	Kerkenakker:	het	vroegere	Venloon.	
Hier	waren	zij	er	getuige	van	dat	vanuit	de	
gemeenschap	(van	de	hele	gemeente)	Loon	
op	Zand	een	Willibrord-gedenkteken	werd	
onthuld	en	ingezegend.	Hiermee	werd	een	
belofte	uit	de	16e	eeuw	ingelost.	

Het	 gedenkteken	 is	 een	 herinnering	 aan	
de	Willibrordkerk	van	Venloon	die	 tot	het	
begin	 van	 de	 tachtigjarige	 oorlog	 op	 de	
Kerkenakker	stond.	In	1392	bouwde	Paulus	
van	 Haestrecht	 een	 nieuwe	 kerk	 dichtbij	
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zijn	kasteel	dat	hij	 in	1383	had	gebouwd.	
Deze	 nieuwe	 kerk	 werd	 de	 parochiekerk,	
waardoor	de	oude	 kerk	 in	Venloon	buiten	
gebruik	en	in	verval	raakte.	De	stenen	(en	
het	 geld)	 waren	 nodig	 voor	 groot	 onder-
houd	van	de	nieuwe	parochiekerk.
De	onthulling	werd	verricht	door	drie	per-
sonen.	Dit	zijn:	de	‛eerste	burger’	van	onze	

gemeente	 en	 ‛opvolger’	 van	 de	 heer	 van	
Loon	op	Zand,	burgemeester	Van	Aart,	door	
pastoor	Luijckx	van	(ook)	de	huidige	Willi-
brordparochie	en	door	Marja	van	Trier,	ge-
boren	en	getogen	in	en	stammend	uit	een	
familie	die	veel	heeft	bijgedragen	aan	het	
‛historisch	besef’	in	onze	gemeenschap.

Pastoor	Luijckx	sprak	het	gebed	uit	en	ze-
gende	het	Willibrord	gedenkteken	 in.	Het	
was	 tot	besluit	 	 aan	de	voorzitter	 van	de	
stichting	‛750	jaar’,	Bert	Branderhorst,	om	
het	monument	vanuit	de	gemeenschap	aan	
te	bieden	aan	en	in	eigendom	over	te	dra-
gen	aan	de	Willibrordparochie.	Dit	werd	in	
dankbaarheid	aanvaard.

De	intochtsrit	werd	gereden	door	Menver-
eniging	De	Ketshoeve,	van	waaruit	ook	was	
gezorgd	voor	bij	de	gelegenheid	passende	
kledij.	 Het	 Verkeersregelaars-team	 Loon	
op	 Zand	 zorgde	 onderweg	 voor	 de	 veilig-
heid,	terwijl	Mari	Kuijpers	voor	EHBO/AED	
tekende.	Natuurmonumenten	gaf	toestem-
ming	 om	 een	 strook	 grond	 te	 gebruiken	
voor	het	door	Jan	van	Strien	ontworpen	ge-
denkteken.	De	gemeente	verleende	de	ver-
gunningen	en	werkgroepen	van	het	Oranje-
comité	zorgden	voor	feestelijkheden	in	de	
kernen.

Stichtingsvoorzitter	Branderhorst	bedankte	
allen	 die	 een	 bijdrage	 aan	 de	 voorberei-
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ding	voor	en	uitvoering	op	deze	historische	
en	 feestelijke	 dag	 hebben	 geleverd.	 Hij	
feliciteerde	de	parochie	met	de	aanwinst	
en	 sprak	 de	 wens	 uit	 dat	 dit	 Willibrord-
gedenkteken	 mensen	 zal	 inspireren	 tot	
verdieping	en	dat	dit	‛centrale	begin’	van	
onze	heerlijkheid/gemeente	ons	als	 inwo-
ners	(verdere)	verbondenheid,	éénheid	en	
samenwerking	mag	brengen.

Stichting 750 jaar    
heerlijkheid/gemeente Loon op Zand
Foto’s: FoToorians
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Koningsdag 2019
Op	zaterdag	27	april	werd	ook	in	ons	dorp	Koningsdag	gevierd	met	tal	van	festiviteiten.	
Traditigetrouw	werd	deze	dag	geopend	vanaf	de	historische	omgeving	van	Het	Witte	Kas-
teel.	Rond	de	Toren	was	daarbij	en	heeft	een	serie	foto’s	gemaakt,	die	u	kunt	inzien	en	
eventueel	downloaden	via	onze	website	www.ronddetoren.nl.	Ga	hier	naar	‛Archief’	en	
daarna	naar	‛Fotogalerij’.	Vervolgens	klikt	u	op	‛Opening	Koningsdag	2019’.



40

Kerkberichten van 18 t/m 31 mei

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 19 mei 9.30 uur:	 5e	 Zondag	 van	
Pasen,	dameskoor,	celebrant	pastor	Groos.	
Ouders	Krol	en	verdere	familie,	Jan	Leer-
makers,	 Overleden	 ouders	 Christ	Wouters	
en	Annie	van	Haperen.

Dinsdag 21 mei 10.15 uur:	Kapel	De	Ven-
loene.

Woensdag 22 mei 10.15 uur:	 Franciscus	
Immerzeel	en	Adrianus	van	de	Leur.

Zondag 26 mei 10.00 uur:	6e	Zondag	van	
Pasen,	1e	H.	Communieviering,	kinderkoor	
St.	Janneke,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Dinsdag 28 mei 10.15 uur:	Kapel	De	Ven-
loene.

Donderdag 30 mei 10.15 uur:	 Hemel-
vaartsdag,	 herenkoor,	 celebrant	 pastor	
Groos.	 Overleden	 familie	 Coomans-Math-
ijssen.

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	
of	 info	 (secretariaat@parochiewillibrord.
nl,	361215).

Onderstaande	thema’s	komen	nog	aan	bod.
20	mei	 Bidden;	waarom	en	hoe?
27	mei	 Bijbel	lezen.
4	juni	 Hoe	leidt	God	ons?
10	juni	 Hoe	kan	ik	het	kwade	weerstaan?
17	juni	 Waarom	en	hoe	moeten	we	het		
	 anderen	vertellen?
24	juni	 Geneest	God	vandaag	de	dag	nog?
2	juli	 Hoe	zit	het	met	de	kerk?

Parochiebedevaart naar   
Scherpenheuvel op 21 mei 2019

Tijd Omschrijving
09.00: Vertrek	vanuit	Loon	op	Zand	naar	

Scherpenheuvel.	 Opstapplaats	
voor	de	pastorie	aan	het	Oranje-
plein.

09.45: Tussenstop	voor	koffie	met	divers	
gebak	bij	Gasthof	de	Beiaard,	Ab-
dijlaan	28	in	Postel.

12.00: Eucharistieviering	 in	 de	 Basi-
liek	 O.L.V.	 van	 Scherpenheuvel.	
I.v.m.	grote	drukte	zullen	we	sa-
men	vieren	met	OKRA	Wechelder-
zande	(ouderenver.	Vlaanderen).

13.45: Een	uitgebreide	 lunch	 in	restau-
rant	 de	 Ram,	Albertusplein	 9	 in	
Scherpenheuvel	 (koffie,	 thee	 en	
melk	 zijn	 bij	 de	 maaltijd	 inbe-
grepen,	overige	consumpties	zijn	
voor	eigen	rekening).	U	heeft	nu	
tot	16.30	uur	de	tijd	om	op	eigen	
gelegenheid	 Scherpenheuvel	 te	
verkennen.

16.30: Vertrek	naar	Hooge	Mierde.
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17.45: Drie-gangen-diner	 bij	 restaurant	
’t	 Dörp,	 Kerkstraat	 5	 in	 Hooge	
Mierde.
Tomaten	of	groentesoep,	Runder-	
of	 varkenslapje	 met	 champig-
non-	 of	 stroganoffsaus,	 aardap-
pelkroketjes,	 frietjes,	 rauwkost,	
warme	 groenten,	 huisgemaakt	
bavarois	 met	 slagroom	 (con-
sumpties	gedurende	de	maaltijd	
zijn	voor	eigen	rekening).

20.45: 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	 (secretari-
aat	geopend	op	werkdagen	van	8.45–12.15	
uur).	□

Naam:	_______________________________________________

Adres:	_______________________________________________

Telefoonnummer:		_____________________________________

Wenst	deel	te	nemen	aan	de	parochiebedevaart	naar	Scherpenheuvel	21	mei	2019.
Hierbij	ingesloten	zit	de	bijdrage	voor	________________	personen.

15 jaar Inloophuis TOON

Inloophuis	 TOON	 bestaat	 deze	 maand	 15	
jaar.	Om	dit	 te	 vieren	organiseert	het	 In-
loophuis	op	woensdag	22	mei	een	Jubileum	
Inspiratieavond	 ‘Positieve	 Gezondheid	 en	
Veerkracht’.	 Want	 Veerkracht	 staat	 cen-
traal	bij	Inloophuis	TOON.	Wanneer	je	ge-
raakt	wordt	door	kanker,	op	welke	manier	
dan	ook,	heb	je	veerkracht	nodig.

Deze	 avond	 vindt	 plaats	 bij	 Rabobank	
Waalwijk,	Taxandriaweg	8.	Mevrouw	Mach-
teld	Huber,	grondlegger	van	het	begrip	Po-
sitieve	 Gezondheid,	 verzorgt	 deze	 avond	
een	 lezing.	Aansluitend	 is	er	de	mogelijk-
heid	om	elkaar	te	ontmoeten	en	ervaringen	
uit	 te	wisselen	bij	de	zes	 inspiratietafels.	
Deze	zijn	gekoppeld	aan	de	zes	dimensies	
van	Positieve	Gezondheid.

Ontvangst	vanaf	17.00	uur.	Het	programma	
eindigt	 om	 21.00	 uur.	 Voor	 de	 inwendige	
mens	wordt	gezorgd.	Graag	uiterlijk	14	mei	
aanmelden	via:	coordinator@thhw.nl. □



42

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

I am because we are!
Op	zaterdag	8	 juni	 geven	Popkoor	Under-
cover	en	Arabesk	een	concert	waarbij	ver-
binding	tussen	beide	koren	centraal	staat.	
Samen	ben	 je	 sterker;	waar	 ben	 je	 in	 de	
wereld	zonder	een	ander!

De	 samenwerking	 tussen	
beide	popkoren	is	spontaan	
ontstaan	 tijdens	 het	 Halve	
Zolen	Festival,	vorig	jaar	in	
Waspik.	De	positieve	en	on-
gedwongen	sfeer	tijdens	dit	
bijzondere	 festival	 zorgde	
voor	het	 idee	voor	een	ge-
zamenlijke	 activiteit	 en	 zo	
is	dit	concert	‛geboren’.

Arabesk	 is	 een	popkoor	 uit	
Waspik	en	Undercover	zingt	
wekelijks	 popnummers	 uit	
de	 top	 40	 in	 De	Wetering.	
Tijdens	 het	 concert	 zingen	
de	 twee	 koren	 een	 aantal	
nummers	samen	en	natuur-
lijk	ook	hun	eigen	nummers.	
Samen	zetten	ze	een	afwis-
selend	 en	 fris	 programma	
neer:	I am because we are!

Aanvang:	20.00	uur.
Entree:	€	2,50.
Locatie:	 De	Wetering,	We-
teringplein	1,	Loon	op	Zand.

Info:	info@popkoorundercover.nl	of	
www.popkoorundercover.nl.
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Insecten: Fabels en Feiten
En,	 hebt	 u	 nog	 onschuldige	 vuurwantsen	
aangetroffen	in	de	buurt	van	lindebomen,	
kaasjeskruid	of	stokrozen,	nadat	we	u	er-
over	vertelden	in	Toren	7?
Die	felrode,	zon	aanbiddende	insecten	die	
niet	kunnen	vliegen,	maar	alleen	kruipen?	
Deze	 soort	 die	 in	 grote	 groepen	 leeft	 en	
waarschijnlijk	 daarom	 een	 lang	 parings-
ritueel	 kent,	 waarbij	 het	 mannetje	 zijn	
vrouwtje	 dagenlang	 in	 zijn	 hormonale	
greep	vasthoudt?	Die	insecten	die	wellicht	
voor	een	doorbraak	in	de	farmacie	kunnen	
zorgen,	omdat	ze	bepaalde	antibiotica	re-
sistente	bacteriën	lijken	te	kunnen	doden?	

Deze	 keer	 laten	 we	 u	 kennismaken	 met	
een	 insect	 waar	 iedereen	 mee	 opgroeide	
en	 dat	 willen	 we	 eigenlijk	 ook	 zó	 hou-
den:	 het	 veelkleurig	 lieveheersbeestje	 of 
coccinella septempunctata.	 Het	 kevertje	
heeft	 een	 soort	 putjes	 (=punct)	 op	 zijn	
tussenschotjes(=septem),	 die	 we	 in	 de	
volksmond	stipjes	zijn	gaan	noemen.

Terug naar de tijd van de lege potjes
Ik	 denk	met	 plezier	 terug	 aan	 dit	 kleine,	
gestippelde	 kevertje,	 dat	 regelmatig	 op-

dook	in	mijn	jeugd.	Het	veld	lag	vlakbij	ons	
huis	aan	de	rand	van	Tilburg.	We	woonden	
daar	12-onder-1-kap	en	waren	altijd	buiten	
te	 vinden.	 Eigenlijk	 tot	 de	 lantaarnpalen	
hun	 licht	 uitstrooiden	 over	 de	 stad,	want	
dat	was	voor	ons	het	signaal	om	naar	bin-
nen	te	gaan;	we	hadden	daar	geen	smart-
phone	voor	nodig.
Het	lieveheersbeestje	zat	op	groene,	verse	
blaadjes	en	net	nadat	je	het	oppakte	rook	
je	 die	 vreemde,	 indringende	 geur.	 Maar	
je	wist	ook	dat	die	lucht	en	de	gekleurde	
geeloranje	 vlek	 op	 je	 handpalm	 snel	weg	
waren	na	het	wassen.	Het	is	een	geur	die	
vanaf	de	poten	afgescheiden	wordt	om	vij-
anden	af	te	schrikken	die	men	reflexbloe-
den	noemt.	Ook	de	kleuren	van	het	beestje	
lijken	te	schreeuwen:	“Laat	me	met	rust,	
ik	ben	niet	te	vreten.”

 °Bron: Wikipedia

En	 zo	 liepen	we	met	 onze	 vriendjes	 hup-
pelend	 door	 de	 velden,	 in	 je	 hand	 een	
zorgvuldig	 uitgewassen	 potje	 van	 de	 ap-
pelmoes.	 Met	 een	 schroevendraaier	 had	
mijn	moeder	 kleine	 gaatjes	 in	 het	 deksel	
gemaakt.	 Zwart	 zand	 onderop,	wat	 ligus-
tertakjes	van	de	heg	met	de	buren	erin.

En	 zo	 bleef	 het	 beestje	 een	 paar	 dagen	
dicht	in	je	buurt	en	hing	je	met	je	kleine	
neusje	 voor	 de	 etalage.	 Je	 telde	 zijn	 zes	
pootjes	en	de	twee	voelsprieten	en	zag	af	
en	 toe	 zijn	 zwarte	 vleugeltjes	 als	 kleine	
opgevouwen	plastic	vuilniszakjes	onder	het	
schild	uitkomen	als	het	diertje	probeerde	
weg	te	vliegen.	Als	je	erop	uitgekeken	was,	
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liet	je	ze	weer	braaf	los	en	vanaf	het	hoog-
ste	punt	van	een	takje	of	je	vinger	vlogen	
ze	dan	weer	zoemend	de	wijde	wereld	in.	
In	mijn	herinneringen	konden	we	die	potjes	
vullen	met	zoveel	beestjes	als	we	maar	wil-
den,	maar	eerlijk	gezegd	zie	ik	ze	nu	niet	
zo	vaak	meer,	al	kom	 ik	best	wat	buiten.
Wat	ik	u	er	nog	meer	over	wil	vertellen?

Namen, namen, namen
Nou,	dat	vrolijk	ogende	kevertje	van	maxi-
maal	 10	 mm	 dat	 afgebeeld	 wordt	 in	 ba-
bykamertjes,	 op	 spaarpotten,	 rugzakjes	
en	nog	veel	meer,	is	eigenlijk	een	berucht	
rovertje.	De	meeste	familieleden	eten	na-
melijk	bladluizen,	de	hele	dag	door,	waar-
bij	ze	vaak	worden	gehinderd	door	mieren,	
omdat	 die	 gek	 zijn	 op	 de	 zoete	 vloeistof	
die	 de	 luizen	 afscheiden.	 Deze	 vloeistof,	
die	we	honingdauw	noemen,	kennen	we	al-
lemaal	als	onze	auto	in	de	zomer	onder	een	
grote	boom	heeft	gestaan.

De	 Germanen	 kenden	 het	 beestje	 ook	 al	
en	noemden	haar	Freyafugle,	vogel	van	de	
godin	Freya.	Het	woord	zou	later	verchris-
telijkt	 zijn	 tot	 onzelievevrouwebeestje	
of	 lieveheersbeestje.	 Lieveheersbeestjes	
hebben	 heel	 veel	 namen,	 maar	 vreemd	
genoeg	 zijn	 die	 allemaal	 grappig	 of	 zelfs	

lief	 te	 noemen	 en	 bijna	 iedere	 streek	 in	
Nederland	 kent	 zijn	 eigen	 naam.	 Zo	 zegt	
men	 bijvoorbeeld	 kapoentje,	 oliebeestje	
of	zonnekoekje.	Woon	je	dicht	bij	Vlaande-
ren,	dan	worden	ze	wel	pim-pam-poentjes	
genoemd.
Echte	 Brabantse	 namen	 zijn	 boerinneke,	
poppenonneke	of	boterbeestje.	Doordat	ze	
zo	graag	luizen	eten	is	ooit	het	veelkleurige	
Aziatische	lieveheersbeestje	ingevoerd	om	
op	kwekerijen	en	 in	kassen	te	gaan	‘wer-
ken’.	 Dat	 luizen	 eten	werkte	 goed,	maar	
het	 beestje	 verspreidde	 zich	 razendsnel	
en	verdringt	helaas	onze	inheemse	soorten	

 °Bron Wikipedia: Allemaal familie, ook al zien 
ze er heel anders uit.
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Knipbonnenflyer bij een  
‘750-jaar’-wimpel
Inmiddels	 hangen	 ze	 al	 op	 veel	 plaatsen	
in	onze	dorpen:	de	speciaal	voor	dit	jubi-
leumjaar	 ontwikkelde	 ‘750-jaar’-wimpels	
waarmee	onze	inwoners	 laten	zien	dat	ze	
dit	bijzondere	jaar	mee	vieren.

Toch	kunnen	nog	meer	straten	‘750-jaar	Ge-
meente	Loon	op	Zand’	kleuren	en	daarom	
heeft	 de	 organiserende	 Stichting	 nog	 een	
aantal	wimpels	aangeschaft.	Om	iedereen	
erbij	te	betrekken	hebben	we	daar	ook	een	
leuke	extra	actie	bij	in	het	leven	geroepen.	
Voortaan	krijgt	u	bij	aankoop	van	een	wim-
pel	een	flyer	met	knipbonnen	cadeau.	Deze	
knipbonnenactie	 is	 in	 samenwerking	 met		
ondernemers	uit	onze	gemeente	opgesteld	
om	u	als	koper	extra	te	bedanken.
Heeft	u	al	eerder	een	wimpel	gekocht?	Dan	
kunt	u	natuurlijk	ook	een	flyer	op	komen	
halen.	Wilt	u	ook	een	wimpel	aanschaffen?	
De	 verkooppunten	 zijn:	 Primera	 in	 Kaats-
heuvel	en	Loon	op	Zand	en	De	Annahoeve	
in	De	Moer.	□

en	doodt	ook	rupsen	en	vlindereitjes.	O.a.	
daarom	 is	 in	 België	 ons	 eigen	 lieveheers-
beestje	al	wettelijk	beschermd	sinds	1980.	
Het	 Aziatisch	 lieveheersbeestje	 herken	
je	 aan	 het	 zwarte	 letter	 M-vormige	 hals-
schild,	zie	de	foto	voor	het	verschil.

Lelijk in de luier, knap in de sluier
En	dan	laten	we	u	nog	even	een	foto	zien	
van	 een	 heel	 vreemd	 uitziend	 beestje.	
Eerst	denk	je	dat	het	een	rupsje	is,	maar	
als	 je	 beter	 kijkt	 zie	 je	 totaal	 6	 pootjes,	
aan	 iedere	 kant	 3.	 Ze	 zijn	 overwegend	
zwart	en	aan	de	contrastkleur	kun	je	zien	
welke	kleur	de	dekschilden	later	krijgen.

Zie	je	deze	jongens	op	je	rozen	of	nieuwe	
uitgeschoten	blad?	Lekker	laten	zitten,	ze	
vreten	 bladluizen	 sneller	 dan	 jij	 ze	 weg-
spuit	met	de	tuinslang	of	een	mengsel	van	
zeepsop	en	 spiritus.	Het	 zijn	 namelijk	 de	
larven	van	het	lieveheersbeestje!
Zo,	dan	weet	u	dat	ook	weer.	Tot	de	vol-
gende	keer!

Voor	een	kort	filmpje	over	een	opvliegend	
lieveheersbeestje	zoek	je	op	YouTube	naar:
‛Volo	coccinella	in	slow	motion’.	Prachtig!

Redactie:
Lonneke van Huijgevoort-de Rooij

 °Larve van een lieveheersbeestje.   
 Bron: www.insectenparadijs.nl.
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Pro3 trakteert 10-jarigen

Eind	 van	 het	 jaar	 bestaat	 politieke	 par-
tij	Pro3	10	jaar.	Dat	laten	we	niet	zomaar	
voorbij	 gaan.	 Er	 gaat	 gefeest	 worden	 en	
ook	getrakteerd.	De	eerste	traktatie	wordt	
uitgedeeld	op	1	juni.

Tien	jaar	geleden	besloten	de	lokale	afde-
lingen	van	Partij	van	de	Arbeid	en	Groen-
Links	de	krachten	te	bundelen	en	een	ge-
zamenlijke	progressieve	lokale	partij	op	te	
richten.	 Diverse	 leden	 van	 de	 landelijke	
partij	 D66	 –	 zonder	 afdeling	 in	 Loon	 op	
Zand	-	sloten	zich	daarbij	aan	en	zo	werd	
in	november	2009	Pro3	opgericht,	met	wor-
tels	in	drie	partijen,	werkzaam	voor	de	drie	
kernen	en	met	Sociaal,	Schoon	en	Slim	als	
drie	vaste	uitgangspunten.

Het	jaar	2009	was	niet	alleen	het	geboorte-
jaar	van	Pro3,	maar	vooral	ook	van	alle	kin-
deren	die	dit	jaar	10	jaar	worden.	Daarom	
trakteert	Pro3	de	10-jarigen	in	de	gemeen-
te.	 Met	 een	warm	 hart	 voor	 natuur,	 voor	
groen	 en	 voor	 eten	 uit	 eigen	 omgeving,	
is	 gekozen	 voor	 een	 traktatie	 in	 de	 vorm	
van	 een	 mini-moestuin	 met	 verschillende	
groenteplantjes	erin.

Dus 10-jarigen let op:
Ben	jij	of	wordt	jij	in	2019	tien	jaar	en	wil	
je	wel	een	eigen	moestuin	beginnen,	kom	
dan	met	 je	 vader	 of	moeder	 op	 zaterdag	
1	 juni	 tussen	 11.00	 en	 12.00	 uur	 naar	 de	

Hoofdstraat	in	Kaatsheuvel	of	tussen	13.00	
en	14.00	uur	naar	het	Oranjeplein	in	Loon	
op	Zand	om	de	Pro3-traktatie	op	te	halen.	
Er	zijn	100	moestuintjes	 te	vergeven,	dus	
wees	er	op	tijd	bij,	want	op	is	op!

Voor	meer	informatie	over	Pro3,	kijk	op	de	
website	www.pro3.nu	 of	 op	 Facebook	 of	
Twitter.	□
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Loon van Toen in de Toren

De redactie heeft in 2017 in het kader van 
het 50-jarig bestaan van Rond de Toren alle 
oude jaargangen doorgespit om het jubile-
umnummer te maken en kwam daarbij nog 
veel meer materiaal tegen dat de moeite 
waard was, maar niet paste in het toch al 
dikke jubileumnummer. De komende tijd 
willen we zo af en toe een onderwerp dat 
op de plank is blijven liggen alsnog publi-
ceren onder de rubriek ‘Loon van Toen in 
de Toren’ Deze keer:

Gymzaal ‘De Nieuwe Doelen’

Hebben	we	in	Loon	op	Zand	een	gymzaal?	
Nee,	 niet	 meer,	 wel	 een	 sporthal	 bij	 De	
Wetering,	maar	die	bedoelen	we	niet.
We	lezen	voor	het	eerst	over	een	gymzaal	
in	Rond	de	Toren	 in	het	kerstnummer	van	
1968	dat	op	12	december	1968	de	gemeen-
teraad	heeft	besloten	tot	de	bouw	van	een	
‘Jarino’	speelzaal	voor	Loon	op	Zand.	Maar	
dan	staat	zo’n	gebouw	er	nog	niet.

Een	jaar	later	lezen	we	het	bericht	in	To-
ren	 van	 21	 november	 1969:	 de	 bouw	 van	
een	sportzaal	gaat	definitief	door.	Er	komt	

een	 speelzaal,	 niet	 achter	 het	 cultureel	
centrum,	maar	in	de	Tuinstraat	en	aanmer-
kelijk	 ruimer	 van	 opzet.	 De	 zaal	wordt	 7	
meter	hoog	en	er	komt	plaats	voor	200	toe-
schouwers,	een	z.g.	Jarino	speelzaal.	Een	
ontwerp	van	een	sportzaal	die	op	heel	veel	
plaatsen	is	gerealiseerd	in	Nederland.
De	invoering	van	de	BTW	gooide	eerst	nog	
roet	 in	het	eten,	want	de	 sportzaal	werd	
daardoor	duurder,	dus	het	duurde	weer	een	
tijdje	voor	de	kogel	door	de	kerk	was.

In	de	Toren	van	25	september	1970	worden	
er	allerlei	nieuwe	mogelijkheden	geopperd	
als	de	sportzaal	er	eenmaal	 is.	O.a.	trim-
men,	keep-it-fit-trainingen,	hockey,	hand-
bal,	 basketbal,	 circuit-trainingen	 en	 vrije	
spelen.	De	kosten	worden	op	ƒ	1,-	p.p.	per	
keer	geraamd.

Jan Damen
De	 officiële	 opening	 van	 de	 sportzaal	 is	
uiteindelijk	op	19	december	1970	met	een	
officieel	gedeelte	in	het	cultureel	centrum	
De	 Hoorn	 met	 daarna	 demonstraties	 van	
volleybalvereniging	Set	Up,	gymnastiekver-

 ° Sportzaal ‛De Nieuwe Doelen’, die rond 1998 
werd gesloopt. (Foto van waarschijnlijk 
heemkundige Jan Hamers (1922-1997)
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eniging	SSS,	badmintonclub	de	Verenmep-
pers,	schoolgymnastiek	en	Kunst	na	Kracht.	
De	 sportzaal	 krijgt	 de	 naam	 ‘De	 Nieuwe	
Doelen’.	De	bedenker	van	de	naam	is	Jan	
Damen.	Hij	heeft	deze	naam	afgeleid	van	
de	 doelen	 die	 hier	 stonden	 van	 de	 hand-
boog	schutterij.

De	gymzaal	is	ruim	een	jaar	in	gebruik	en	
het	 blijkt	 nodig	 dat	 er	 enig	 toezicht	 en	
beheer	 is.	 In	Toren	nr.	10	van	2	juni	1972	
meldt	 de	 gemeente	 dat	 zij	 heeft	 aange-
steld	 tot	 beheerder	 van	 de	 sportzaal	 in	
Loon	op	Zand	de	heer	A.	Damen	 (Jos).	 In	
het	belang	van	de	huurders,	maar	ook	van	
de	eigenaar	van	de	sportzaal	de	gemeente	
zijn	er	gebruiksvoorschriften	opgesteld.	Zo	
geldt	er	al	heel	vooruitstrevend	een	rook-
verbod	voor	heel	het	gebouw.	Mag	er	niet	
worden	gevoetbald	in	de	zaal,	moeten	de	
lichten	 worden	 uitgedaan	 na	 gebruik	 en	
sportmateriaal	worden	opgeruimd.
Deze	voorschriften	worden	echter	niet	al-
tijd	nageleefd.	En	er	vinden	nogal	wat	ver-
nielingen	 plaats,	 veroorzaakt	 door	 vanda-
len,	maar,	zo	wordt	er	door	een	kritische	
lezer	 opgemerkt,	 als	 men	 de	 buitendeur	
open	laat	staan	zonder	toezicht	uit	te	oefe-
nen,	wordt	het	ze	wel	makkelijk	gemaakt.

In	1972	 is	er	een	heuse	trimclub	gevormd	
en	die	start	op	26	oktober	in	de	sportzaal.	
In	deze	Torenuitgave	staat	een	oproep	van	
mevrouw	Simone	Luyk:	“kom	kijken	en	of	
meedoen.”

Dat	er	niks	nieuws	onder	de	zon	is	en	de	ge-
schiedenis	zich	regelmatig	herhaalt,	blijkt	
uit	Toren	nr.	1	van	11	januari	1980.	Daarin	
staat	 een	 verslag	 van	 een	 hoorzitting	 in	
zaal	Vermeulen	over	de	 Sportnota	 van	de	
gemeente.	Ook	toen	waren	er	al	bezwaren	
tegen	 het	 voorgenomen	 subsidiebeleid	 en	
was	er	de	vrees	dat	de	binnensport	vereni-
gingen	 in	 grote	 financiële	 moeilijkheden	
zouden	raken.

In	Toren	 15	 van	 7	 oktober	 1983	 lezen	we	
het	bericht	dat	Jos	Damen	afscheid	neemt	
als	 beheerder	 van	 sportzaal	 De	 Nieuwe	
Doelen.	Hij	gaat	op	61-jarige	leeftijd	met	
de	VUT.	Hiermee	komt	een	einde	aan	zijn	
taak	van	toezicht	houden	en	schoonmaken	
en	het	strikken	van	veters	van	de	kinderen	
van	de	basisscholen	die	kwamen	gymmen.
Je	 kunt	 er	 verschillende	 spreuken	 op	 los-
laten:	‛Beter	laat	dan	nooit’	of	‛goei	werk	
kost	 tijd’,	 ‛als	 mosterd	 na	 de	 maaltijd’,	
maar	een	feit	blijft	dat	we	in	Toren	nr.	17	
van	 8	 november	 1985	 konden	 lezen	 in	 de	
rubriek	 ‛Krabbeltjes’,	 dat	 het	 gemeente-
bestuur	heeft	besloten	om	16	jaar	na	inge-
bruikname	van	de	sportzaal	een	naambord	
op	de	gevel	te	hangen	met	daarop	de	tekst:	
‘De	Nieuwe	Doelen’.

28	 jaar	 is	de	 sportzaal	De	Nieuwe	Doelen	
in	 gebruik	 geweest	 voor	 allerlei	 soorten	
van	 binnensporten:	 gymles	 voor	 de	 basis-
scholen,	volleybal,	judo,	trimmen,	fitness,	
gymnastiek	door	SSS	(Sport	Staalt	Spieren),	
kortom	voor	iedereen	die	maar	binnen	wil-
de	bewegen.	Rond	1998	werd	de	gymzaal	
afgebroken	en	 is	op	deze	plek	het	appar-
tementencomplex	 De	 Nieuwe	 Doelen	 ge-
bouwd.

Redactie: Ton Kalkers
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W W W . I N T E R I E U R B O U W A D V A N I E R L A N D . N L

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

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

  Café – Cafétaria                    
 

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

                     
SATÉ MENU € 10,00 

SCHNITZEL MENU € 10,00 
IJSJES VANAF € 1,00 

9 VERSCHILLENDE SMAKEN 
MILKSCHAKE 

 

Op dinsdag geopend 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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Braderie PSG-groep
Wat	hebben	wij	een	
geweldige	 Konings-
dag	 2019	 gehad!	
Leuke	 activitei-
ten,	 een	 geweldig	
publiek	 en	 op	 een	
enkele	regenbui	na	
hebben	 de	 weer-
goden	ook	nog	hun	
best	 gedaan.	 Hier-
voor	willen	we	ook	

alle	deelnemende	partijen	en	vrijwilligers	
bedanken.	Op	naar	2020	waar	we	weer	een	
geweldige	dag	zullen	organiseren!
Nu	zijn	we	al	weer	druk	bezig	met	het	vol-
gende	feestje.	Een	braderie	ter	ere	van	ons	
25-jarig	bestaan!	Deze	braderie	zal	plaats-
vinden	op	19	mei	a.s.	van	11.00	tot	16.00	
uur	op	Klokkenlaan	44	te	loon	op	Zand.	Er	
zullen	voor	een	kleine	vergoeding	verschil-
lende	activiteiten	zijn	zoals:
•	Spijkerbroek	hangen
•	Raadpot
•	Spelletjeskaart	 voor	 diverse	 spellen	 in-
clusief	een	springkussen,	drinken	en	een	
ijsje

•	Schminken
•	Haren	vlechten
•	Glitter	Tattoo’s	zetten
•	Grabbel	tante
Ook	 is	 er	 natuurlijk	weer	 een	 terras	met		
lekker	eten	en	drinken.

Taartbakwedstrijd
We	hebben	ook	het	plan	opgepakt	om	een	
taartbakwedstrijd	te	organiseren.	Dus	zijn	
er	in	Loon	op	Zand	papa’s,	mama’s,	opa’s,	
oma’s,	ooms	of	tantes	of	misschien	wel	kin-
deren	die	geweldig	kunnen	bakken?	Geef	je	
zelf	op!	Dit	kun	je	doen	door	een	mailtje	
te	sturen	naar:	info@scoutingpsg.nl.	Geef	
even	door	dat	je	mee	wilt	doen	en	wat	voor	
taart	je	wilt	bakken	en	geef	je	taart	op	19	
mei	om	10.30	uur	af	op	Klokkenlaan	44.

Er	zal	een	heuse	jury	aanwezig	zijn	om	de	
taarten	te	beoordelen	en	voor	de	winnaar	
is	er	een	leuke	prijs	te	winnen	en	de	eeuwi-
ge	roem	van	beste	bakker	in	Loon	op	Zand	
natuurlijk!

Na	 het	 jureren	 geven	wij	 andere	mensen	
de	kans	om	ook	te	proeven	van	jullie	taart	
met	 een	 lekkere	 bak	 koffie	 of	 thee	 voor		
€	1,50.	Dus	jullie	steunen	gelijk	onze	mooie	
vereniging	met	jullie	heerlijke	bijdrage!

Dus	 laat	 jullie	heerlijke	bakkunsten	proe-
ven	en	zien	op	onze	gezellige	braderie	ter	
ere	 van	 ons	 25-jarig	 bestaan.	 Wij	 hopen	
jullie	allemaal	te	zien!

Scouting Pastoor Simons Groep
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Brabantse hemel in strijd: honderden slachtoffers en duizend vliegtuigcrashes

Nieuwe site ‘Luchtoorlog 1940 – 1945’   
maakt oorlogsleed voelbaar
Elke	crash	 is	een	verhaal	over	vreugde	of	
verdriet,	 overwinning	 of	 nederlaag,	 de	
dood	 of	 de	 gladiolen…	Er	 is	 geen	 dorp	 of	
stad	 in	 Brabant	 waar	 tijdens	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	geen	vliegtuig	is	neergestort.	

De	hele	provincie	 is	 tussen	1940–1945	ge-
confronteerd	 met	 de	 gevolgen	 van	 de	
luchtoorlog	die	de	geallieerden	met	Nazi-
Duitsland	hebben	gevoerd.	De	nieuwe	web-
site	van	het	Brabants	Historisch	Informatie	
Centrum	 (BHIC)	 www.bhic.nl/luchtoorlog	
wil	 het	 grote	 verhaal	 van	 die	 luchtoorlog	
boven	Brabant	vertellen.

Over daden van moed
Maar	 vooral	 ook	 de	 vele	 kleine	 verhalen,	
over	 jongemannen	 die	 hun	 leven	 hebben	
gegeven,	 over	 daden	 van	moed,	 over	 ge-
wone	 Brabanders	 die	 gecrashte	 piloten	
hielpen	uit	handen	van	de	Duitsers	te	blij-
ven	en	terug	te	keren	naar	hun	onderdeel,	
over	onschuldige	burgers	die	plotseling	ge-
confronteerd	werden	met	brandende	vlieg-
tuigen	die	uit	de	hemel	vielen	of	met	zwaar	
verminkte	lijken	in	hun	roggeveld.

Neem	 het	 verhaal	 van	 Luitenant-Colonel	
Melvin	 F.	 McNickle	 die	 op	 30	 juli	 1943	
rond	10.30	uur	een	crashlanding	in	Herpen	
maakt	met	zijn	P-47C	Thunderbolt.	De	pi-
loot	 overleefde	 de	 crash,	 hij	 werd	 gered	
door	 Herpenaren,	 maar	 raakte	 als	 gevolg	
van	 zijn	 verwondingen	 toch	 in	 krijgsge-
vangenschap.	Of	het	verhaal	van	de	Britse	
squadron	 leader	John	Deall	die	op	24	de-

cember	 1944	 in	 zijn	Hawker	Typhoon	een	
noodlanding	maakt	 in	 Deurne,	 of	 dat	 van	
Baggy	 Maggy,	 een	 Consolidated	 B24	 bom-
menwerper,	 die	 in	 september	 1944	 een	
bijna	 perfecte	 noodlanding	 bij	 Castelré	
maakte.

Het	grote	verhaal	van	de	luchtoorlog	vind	
je	terug	in	een	korte	animatie,	die	je	kan	
beschouwen	als	een	soort	inleiding	op	het	
geheel.	Het	onderdeel	‘tijdlijn’	belicht	vier	
momenten	uit	de	oorlog	waarop	het	aantal	
crashes	 explosief	 toeneemt:	 de	meidagen	
van	’40,	de	Slag	om	het	Ruhrgebied	in	de	
zomer	van	1943,	operatie	Market	Garden	in	
september	1944	en	de	daaropvolgende	be-
vrijding	van	Brabant	 in	oktober-november	
1944.
In	het	onderdeel	 ‘gesneuvelden’	 is	gepro-
beerd	een	beeld	te	geven	van	de	aantallen	
jongemannen	 die	 het	 leven	 gelaten	 heb-
ben,	zowel	aan	geallieerde	als	aan	Duitse	
zijde,	alsmede	wanneer	ze	gestorven	zijn	
en	waar	ze	begraven	liggen.

Het	onderdeel	‘type	vliegtuigen’	geeft	een	
korte	introductie	naar	de	soorten	vliegtui-
gen	 die	 het	 vaakst	 in	 Noord-Brabant	 zijn	

 °Bewerking: Studio Tween, ’s-Hertogenbosch.
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neergestort.	Dat	gaat	om	zowel	Duitse,	als	
geallieerde	bommenwerpers	en	jachtvlieg-
tuigen.	‘Vliegroutes’	gaat	nader	 in	op	het	
feit	 dat	 de	 geallieerde	 bommenwerpers	
over	Brabant	vlogen	op	weg	naar	of	terug-
komend	van	Duitsland.

Ontelbaar vele ‛kleine’ verhalen
Onder	‘crashes	 in	Noord-Brabant’	gaan	de	
ontelbaar	vele	‛kleine’	verhalen	schuil	over	
het	neerstorten	van	vliegtuigen,	zowel	in-
dividueel	als	per	gemeente	verzameld.	Bij	
elkaar	zijn	het	bijna	200	verhalen,	waarin	
je	 kennis	 maakt	met	 de	 bemanning,	met	
de	omstandigheden	van	de	crash,	met	de	
eventuele	schade	aan	de	grond.	Soms	is	be-
kend	wat	er	verder	met	(leden	van)	de	be-
manning	is	gebeurd,	maar	lang	niet	altijd.

Woord van dank

Deze	website	 steunt	 op	het	werk	 van	 ve-
len.	De	eerste	verhalen	over	neergestorte	

vliegtuigen	zijn	al	 in	2012	op	de	site	ver-
schenen.	In	de	jaren	daarna	hebben	tal	van	
individuele	 bezoekers	 waardevolle	 litera-
tuurtips	 gegeven,	 belangrijke	 informatie	
toegevoegd	of	correcties	aangebracht.	We	
zijn	 iedereen	 daar	 ontzettend	 dankbaar	
voor.	Graag	nodigen	we	iedereen	die	meer	
weet	over	bepaalde	gebeurtenissen	tijdens	
de	luchtoorlog	in	Brabant	van	harte	uit	om	
te	reageren	op:	www.bhic.nl/luchtoorlog.	

 °Gecrashte Stirling van het 570e squadron van 
de Royal Air Force bij de Groenendijk in Haren, 
gemeente Oss (24-09-1944). Foto: Leo van den 
Bergh, collectie gemeente Oss. Stadsarchief.

 

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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Kunstmarkt bij   
Het Witte Kasteel
Op	 zondag	 19	 mei	 a.s.	 organiseert	 Kunst	
Loon	op	Zand	een	kunstmarkt	bij	Het	Witte	
Kasteel	 in	 Loon	 op	 Zand.	 Geselecteerde	
kunstenaars	 uit	 het	 gehele	 land	 komen	
naar	Loon	op	Zand	om	hun	kunstwerken	te	
tonen.	Hun	werk	is	natuurlijk	ook	te	koop.

De	kunstmarkt	bestaat	uit	35	kramen	met	
diverse	 kunstvormen,	 waaronder	 schilde-
rijen	 met	 olieverf	 en	 aquarel,	 keramiek,	
zilveren	sieraden,	vilt,	glaswerk,	beelden,	
ornamenten.	De	kramen	zijn	te	vinden	op	
de	binnen-parkeerplaats	en	de	boslaan	bij	
Het	Witte	Kasteel.

Sfeervolle	 muziek	 wordt	 verzorgd	 door	
het	trio	‘Beabad	en	Beses’	o.l.v.	Frans	van	
Hoek	en	de	‘Koninklijk	Erkende	Accordeon	
Harmonie	Fortissimo’.
Voor	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 kunt	 u		
terecht	 op	 het	 sfeervolle	 terras	 van	 het	
dagcafé	van	Het	Witte	Kasteel.

Stichting ‛Kunst Loon op Zand’

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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Senioren Computercafé
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	Senioren	
Computercafé.		Op	dinsdagochtend	28	mei,	
van	 10.00	 tot	 12.00	 uur,	 staan	 de	 deuren	
van	de	Gerlachushof	voor	u	open.	Toegang	
is	gratis.	Loop	gerust	binnen!!	

Dagtocht op 14 juni
De	 activiteitencommissie	 heeft	 optie	 ge-
nomen	 op	 een	 prachtige	 dagtocht	 met	
bestemming:	Nationaal	park	de	Eifel	–	Vo-
gelsang	op	vrijdag	14	juni	2019.

Vogelsang	is	één	van	de	burchten	die	tus-
sen	 1934	 en	 1936	 in	 de	 Eifel	 werden	 ge-
bouwd.	Hier	werd	jongeren	tussen	25	en	30	
jaar	de	politieke	 leer	onder	dwang	bijge-
bracht.	Na	 de	Tweede	Wereldoorlog	werd	
het	een	militair	oefenterrein	voor	diverse	
NAVO-landen.	 Tegenwoordig	 is	 Vogelsang	
een	onderdeel	van	Nationaal	Park	de	Eifel,	
dit	park	is	het	14de	Nationaal	park	in	Duits-
land	en	het	enige	 in	Noordrijn-Westfalen.	
Wij	 vertrekken	 op	 14	 juni	 tussen	 7.30	 en	
7.45	uur	vanaf	De	Wetering.	Dat	 is	vroeg:	
maar	we	zitten	dan	wel	om	9.15	uur	aan	de	

koffie	met	Limburgse	vlaai	in	Thorn.	Daar-
na	vervolgen	wij	onze	weg	richting	Duitse	
Eifel.	Onderweg	geniet	u	van	de	mooie	om-
geving.	Als	we	in	Vogelsang	aankomen	staat	
de	lunch	voor	u	klaar	in	het	panoramares-
taurant.	 Vanuit	 het	 restaurant,	 dat	 hoger	
gelegen	 is,	 hebt	 u	 een	 prachtig	 uitzicht	
over	de	Rursee.	Na	de	lunch	krijgen	we	een	
rondleiding	door	een	deel	van	het	complex.	

U	 ziet	 een	 gedeelte	 van	 het	 complex	 zo-
als	 de	 verschillende	 ruimtes	 die	 gebruikt	
werden	 door	 de	 zogenoemde	 Junkers.	 De	
gidsen	 zullen	 u	 alles	 vertellen	 over	 deze	
bewaarde	 burcht.	 Om	 een	 goede	 indruk	
van	het	verleden	te	krijgen	wordt	 tijdens	
de	rondleiding	een	bezoek	aan	het	museum	
gebracht.	Na	de	rondleiding	gaan	we	weer	
richting	 Loon	 op	 Zand.	 Op	 de	 terugweg	
wordt	nog	gestopt	voor	een	heerlijk	drie-	
gangen-diner.	In	overleg	met	EMA	Tours	zijn	
wij,	bij	voldoende	deelname,	de	prijs	van	
€	68,00	p.p.	overeengekomen.	Vergeet	niet	
uw	legitimatiebewijs	mee	te	nemen!	Op	de	
agenda	in	de	‛Ons’	van	7	juni	wordt	de	pre-
cieze	vertrektijd	vermeld!

Voor	deelname	aan	deze	unieke	reis	kunt	u	
zich	aanmelden	door	onderstaand	strookje	
in	te	vullen	en	het,	met	het	door	u	te	beta-
len	bedrag,	in	te	leveren	bij	Annie	Navarro	
Aldrinstraat	16,	Rosalie	Clijsen,	Tuinstraat	
24,	 Nel	 Molenschot,	 Van	 Immerseelstraat	
12	of	brievenbus	3	 in	Venloene.	Betaalt	u	
liever	per	bank,	wat	onze	voorkeur	heeft,	

De heer en/of mevrouw _______________________________________________

Adres: _____________________________________________________________

telefoonnummer: ______________________________

neemt/nemen op 14 juni deel aan de reis naar Vogelsang.
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Structurele activiteiten
•	Iedere	maandagochtend	van	10.00		 	
tot	12.00	uur	bridge-instuif.

•	Iedere	 dinsdag	 en	 donderdagochtend	
‛Bewegen	voor	Senioren’.

•	Iedere	dinsdagmiddag	inloopmiddag		
van	13.30	tot	16.30	uur.

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

•	Iedere	woensdagmiddag	van	14.15		 	
tot	16.15	uur	werelddansen.

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

•	Iedere	vrijdagochtend	van	10.00		 	
tot	11.00	uur	tafeltennis.

Mededelingen Commissie Zorg
•	Voor	algemene	vragen	kunt	u,	in	verband	
met	 omstandigheden,	 tijdelijk	 informa-
tie	inwinnen	bij	Ans	Pollaert	tel.	361862.

•	Als	u	bij	ziekte	prijs	stelt	op	bezoek	van	
SeniorenVereniging	 Loon	 op	 Zand,	 thuis	
of	in	het	ziekenhuis,	kunt	u	contact	op-
nemen	met	Ans	Pollaert	tel:	361862.

•	Als	u	bij	een	bijzondere	gebeurtenis	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.

Agenda
•	Donderdag	 16	 mei:	 Rik-	 en	 jokercon-
cours.	Aanvang	13.45	uur.

•	Donderdag	16	mei:	Line-dance	van	13.00	
tot	14.00	uur	voor	beginners	en	van	14.00	

tot	15.00	en	15.00	tot	16.00	uur	voor	ge-
vorderden.

•	Dinsdag	 21	 mei:	 Inloop	 voor	 Mantelzor-
gers	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gilden-
bond	te	Kaatsheuvel.

•	Woensdag	22	mei:	Middagwandeling.		
We	fietsen	om	13.00	uur	vanaf	De	Wete-
ring	naar	het	parkeerterrein	van	Huis	ter	
Heide.	 Vandaar	 wandelen	 we	 via	 het	
Spinderspad	en	de	vennen	naar	de	Moer-
se	 Hoeve	 voor	 een	 pauze.	 Hierna	 door	
de	bossen	van	Huis	ter	Heide	weer	terug	
naar	het	parkeerterrein.

•	Woensdag	 28	 mei:	 Senioren	 Computer-
café	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerla-
chushof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Woensdag	29	mei:	Sjoelcompetitie.		
Aanvang	14.00	uur.	□

kan	 dat	 door	 overschrijving	 op	 rekening-
nummer	NL	89	RABOO129973280	t.n.v.	Se-
nioren	Vereniging	Loon	op	Zand	onder	ver-
melding	‛Vogelsang’.	

Wel	 tijdig	 het	 strookje	 inleveren	 bij	 één	
van	de	genoemde	adressen	en	daarop	ver-
melden	dat	u	per	bank	heeft	betaald!

De volgende editie

De	 volgende	 Rond	 de	 Toren-editie	 ver-
schijnt	vanaf	29	mei.	Uw	bijdrage(n)	hier-
voor	kunt	u	aanbieden	tot	dinsdag	21	mei	
19.00	uur.
U	helpt	de	redactie	enorm	door	niet	tot	het	
laatst	 toe	 te	wachten	met	het	aanbieden	
van	uw	bijdrage(n).	Dank	u	wel!	□
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Koningschieten gilde  
Sint Ambrosius
Op 1 juni a.s. gaat het gilde Sint Ambro-
sius voor de 39e keer in haar 235-jarig 
bestaan Koningschieten. Wij heten alle 
inwoners van Loon op Zand en omgeving 

van harte welkom om 
dit hoogtepunt van 
het gilde bij te wonen 
vanaf 14.00 uur op de 
Kasteelweide.

Wat	gaat	er	gebeuren?	
In	 de	 ochtend	 verza-
melen	 alle	 gildebroe-
ders	 en	 –zusters	 zich	

in	het	gildehuis	‘In	de	Bijên-Thuynen’,	zij	
vertrekken	 in	 optocht	 naar	 het	 Kraanven	
om	hun	hoofdman	 Jan	 van	Riel	 op	 te	 ha-
len.	De	hoofdman	ontvangt	een	gildegroet	
van	de	vendeliers,	hierna	vertrekt	het	gilde	
in	optocht	naar	hun	huidige	koning,	Frans	
Basters.

De	gildekoning	ontvangt	het	gilde	bij	woon-
zorgcentrum	 ‘De	 Venloene’	 te	 Loon	 op	
Zand.	Het	gilde	verwacht	daar	rond	12.00	
uur	aan	te	komen.	Na	de	vendelgroet	voor	
de	gildekoning	en	een	kort	samenzijn	ver-
trekt	 het	 complete	 gilde	 richting	 de	 Kas-
teelweide,	waar	het	Koningschieten	plaats	
vind.
Er	 volgen	 traditionele	 ceremonieën:	 het	
gilde	trekt	eerst	drie	keer	rond	de	schuts-
boom,	 daarna	 biedt	 de	 gildekoning	 een	
drankje	 aan	 om	 zijn	 regeerperiode	 af	 te	
sluiten.	 De	 koningsvogel	wordt	 op	 de	 spil	
van	de	schuttersboom	geplaatst	en	de	gil-
dekoning	 legt	 zijn	 koningszilver	 af.	 Het	
vest	met	het	koningszilver	wordt	onder	de	
schutsboom	gehangen,	het	gilde	is	nu	‘ko-
ning-	loos’.	De	hoofdman	legt	de	leden	uit	
wat	hun	 rechten	en	plichten	zijn.	Vervol-
gens	 gaat	 hij	 de	 schutsboom	 ‘vrijen’,	 hij	

doet	dit	door	drie	schoten	op	de	konings-
vogel	te	schieten	of	door	deze	schoten	weg	
te	schenken	aan	een	gast,	zoals	de	burge-
meester.	Ondertussen	loten	de	leden	om	de	
volgorde	van	schieten	te	bepalen.

Zo	rond	14.00	uur	start	het	koningschieten	
echt.	Eerst	proberen	de	schutters	de	vleu-
gels	van	de	koningsvogel	af	te	schieten.	Op	
elke	 vleugel	 zit	 een	prijs,	 de	ene	 vleugel	
bevat	een	sticker	met	‘horloge’	de	andere	
vleugel	 bevat	 een	 sticker	 met	 ‘wekker’.	
De	gelukkige	schutter,	die	een	vleugel	eraf	
schiet,	 wint	 de	 betreffende	 prijs.	 Daarna	
gaan	de	schutters	net	zo	lang	door	totdat	
een	 van	 hen	 het	 allerlaatste	 stukje	 hout	
van	de	vogel	af	schiet.	Deze	keer	wordt	het	
koningschieten	extra	spannend,	de	huidige	
koning	kan	zichzelf		namelijk	voor	de	der-
de	keer	achter	elkaar	tot	koning	schieten.	
Lukt	hem	dit,	dan	wint	hij	definitief	al	het	
koningszilver	 en	mag	 hij	 de	 titel	 ‘keizer’	

 °De huidige gildekoning Frans Basters.   
 (Eigen foto)
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van	het	gilde	opeisen.	Het	gilde	kan	het	ko-
ningszilver	terugkopen	door	middel	van	het	
schenken	van	een	‘keizersbreuk’.		

Als	 een	 schutter	 het	 laatste	 stukje	 eraf	
geschoten	 heeft	 en	 de	 overheid	 en	 de	
schutter	 aanvaarden	 dat	 hij	 of	 zij	 koning	
is,	volgen	weer	traditionele	ceremonieën:	
de	koning	wast	zijn	handen	als	 teken	van	
reinheid	en	werpt	een	zilveren	munt	in	het	
bekken	als	aanbetaling	op	het	koningsbier.	
De	hoofdman	hangt	het	koningszilver	om	en	
de	koning	mag	over	het	uitgespreide	vaan-
del	schreiden.	Hierna	ontvangt	de	nieuwe	
gildekoning	de	vendelgroet.
Dan	stelt	het	gilde	zich	op	om	de	nieuwe	
gildekoning	 aan	 de	 kerkelijke	 overheid	
voor	te	stellen.	Tot	slot	gaat	het	gilde	terug	
naar	 haar	 gildehuis	 ‘In	 de	 Bijên-Thuynen’	
voor	 het	 nuttigen	 van	 het	 koningsbier	 en	
een	maaltijd.

PR St. Ambrosiusgilde

ONTSPANNING 
Gezichtsbehandelingen 
Lichaamsbehandelingen 
Massages 

ZELFINZICHT 
Gelaatkunde 
Vision-board 
Workshops 

Praktijk voor innerlijk goed voelen 
 & uiterlijk stralen 
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Kunst van Loonse kunste-
naars in het Uilennest
Meer	 dan	 zeshonderd	mensen	maakten	 in	
april	 al	 kennis	met	het	Uilennest,	 fabriek	
in	kunst	&	ambacht,	in	de	Weteringstraat	in	
Loon	op	Zand.	Geïnspireerd	en	aansluitend	
bij	 de	 KLOZ	 (Kunst	 Loon	 op	 Zand)	 Kunst-
markt	presenteert	het	Uilennest	in	mei	sie-
raden,	schilderijen,	fotografie,	beelden	en	
gedichten.	Allemaal	werk	van	Loonse	kun-
stenaars.

Deze	tentoonstelling	vindt	opnieuw	plaats	
in	het	kader	van	750	jaar	heerlijkheid	Loon	
op	 Zand	 en	 de	 deelnemers	 zijn	 allemaal	
professioneel	 of	 semi-professioneel	 bezig	
met	 kunst.	 De	 expositie	 wordt	 op	 zater-
dag	 18	mei	 om	 11.00	 uur	 ’s	morgens	 ge-
opend	 door	 wethouder	 Cultuur,	 de	 heer	
Kees	Grootswagers.	Bezoekers	zijn	dan	ui-
teraard	welkom,	 de	 deuren	 zijn	 open	 tot	
17.00	 uur.	 Daarna	 is	 deze	 tentoonstelling	
in	het	Uilennest	te	bezoeken	op	zondag	19	
mei,	 zaterdag	 25	mei	 en	 zondag	 26	mei,	
telkens	van	11.00	tot	17.00	uur.	Het	adres	
is	Weteringstraat	 17a,	 Loon	 op	 Zand.	 Let	
op:	 er	 is	 in	 de	 Weteringstraat	 geen	 par-
keergelegenheid.

Deelnemers	 aan	 de	 expositie	 zijn:	 Nellie	
Beerens,	 Rien	 Bijsterveld,	 Marie-Louisse	
van	 Gastel,	 Elma	 Greven,	 Mildred	 van	
Groeninge,	Nanda	Heikamp,	Jack	IJpelaar,	
Evelien	IJpelaar-Mank,	Greet	op	de	Kamp,	
Ingrid	Kemps,	Corry	Keulemans,	Carin	Land-
man-Fischer,	Peter	Musters,	 Frans	Ooster-
waal,	Anneke	 van	Opstal,	 Jef	 Pepermans,	
Marijke	Tiggelman,	Marja	 van	Trier,	An	 in	
’t	Veld,	Karlijn	Verberne,	Marieke	Vromans.
Iedereen	is	van	harte	welkom!

De	 entree	 is	 gratis,	 maar	 een	 vrijwillige	
bijdrage	wordt	op	prijs	gesteld!

Organisatie ‛De trots van Loon!’
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Een directe lijn met Brussel

Brabander Tom Berendsen (36) staat op de 
3e plaats van de CDA-lijst voor de Europese 
verkiezingen van 23 mei. Hij is de enige 
Brabander die kans maakt op een invloed-
rijke positie in Brussel. Het is van groot be-
lang dat we als provincie aan tafel blijven 
zitten in Brussel.

“Als	ik	gekozen	word	dan	ga	ik	vol	energie	
werken	aan	oplossingen	en	aan	kansen	pak-
ken	voor	onze	provincie.	Het	is	daarbij	van	
groot	belang	om	de	lijntjes	kort	te	houden,	
ook	met	de	gemeente	Loon	op	Zand.”	Tom	
zal	 zich	 in	Brussel	 in	 gaat	 zetten	 voor	de	
drie	 B’s:	 bescherming,	 banen	 en	 bereik-
baarheid.

Brussel	moet	aan	de	slag	voor	onze	veilig-
heid.	 Criminelen	 stoppen	 immers	 niet	 bij	
de	 grens.	 Grensoverschrijdende	 (drugs-)
criminaliteit	 moet	 gezamenlijk	 worden	
aangepakt.	Politie-,	justitie	en	veiligheids-
diensten	binnen	Europa	moeten	nog	beter	
gaan	samenwerken.	Tom	staat	voor	de	be-
scherming	 van	 de	 eigenheid	 en	 identiteit	
van	regio’s.	Brussel	moet	luisteren	naar	de	
regio’s	 en	 steden	en	 ze	de	 ruimte	 geven,	
want	zij	weten	wat	nodig	is.

Investeren	in	innovatie	is	van	levensbelang	
voor	onze	economische	positie	in	de	wereld	
en	voor	onze	banen.	Alleen	dan	kunnen	we	
voorop	 blijven	 lopen.	 Met	 een	 goede	 sa-
menwerking	 tussen	 generaties	 kunnen	we	
jongeren	opleiden	en	de	ervaring	van	ou-
dere	 werknemers	 blijven	 benutten.	 Daar	

moet	 ook	 in	 Brussel	 aandacht	 voor	 zijn.	
Mobiliteit,	 transport	 en	 logistiek	 zijn	 van	
groot	 belang	 voor	 onze	 economie.	 Snel,	
schoon	 en	 veilig	 zijn	 daarbij	 de	 sleutel-
woorden.	Met	 slimme	 oplossingen	 kunnen	
we	 steden	 bereikbaar	 houden.	 Maar	 ook	
voor	 een	 vitaal	 platteland	 is	 bereikbaar-
heid	 belangrijk,	 zodat	 studenten	 en	wer-
kenden	in	de	dorpen	kunnen	blijven	wonen	
en	ouderen	volop	kunnen	blijven	meedoen.

Gert-Jan	van	den	Dries,	voorzitter	van	CDA	
in	 Loon	op	Zand,	 vindt	het	belangrijk	om	
een	 directe	 lijn	 met	 Brussel	 te	 hebben:	
“Belangrijke	dossiers	voor	onze	gemeente,	
zoals	 onze	 vrijetijdseconomie,	 liggen	 ook	
in	 Brussel	 op	 tafel.	 Het	 is	 belangrijk	 dat	
er	iemand	naar	die	dossiers	kijkt	met	een	
Brabantse	 bril,	 met	 praktijkvoorbeelden	
uit	onze	regio	in	het	achterhoofd.”

Heeft	u	vragen?		 	 	 	
Mail	dan	via:	info@cdaloonopzand.nl.

Vriendelijke groet,
CDA Loon op Zand

 °Tom Berendsen, kandidaat nr. 3 van het CDA voor 
de verkiezingen voor het Europees Parlement. 
(Eigen foto)
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Ontdek de historie van   
de Loonse en Drunense Duinen

Ga	zaterdag	18	mei	mee	met	de	boswach-
ter	 en	 ontdek	 de	 tot-de-verbeelding-
sprekende	geschiedenis	 van	de	 Loonse	en	
Drunense	Duinen,	het	grootste	zandstuifge-
bied	van	Europa.	Deze	wandeling	is	gericht	
op	volwassenen.		 	 	 	
Koop	je	ticket	altijd	vooraf	online	via:		
www.natuurmonumenten.nl/agenda.

De Loonse en Drunense Duinen   
door een andere bril
Het	gebied	is	beroemd	om	haar	stuifzand.	

Waar	komt	al	dat	zand	vandaan	en	wat	 is	
de	rol	van	de	mens	hierin	geweest?	Ga	mee	
op	een	reis	door	de	tijd	die	al	in	de	IJstijd	
begint	en	laat	je	boeien	door	de	verhalen	
én	de	historische	sporen	die	je	vandaag	de	
dag	nog	steeds	kunt	zien!

De	activiteit	is	van	10.00	tot	12.00	uur	van-
af	Bosch	en	Duin.	Deze	activiteit	kost	€	5,-	
voor	leden	en	€	8,-	voor	niet-leden	van	Na-
tuurmonumenten.	 (Oudere)	 kinderen	 zijn	
onder	begeleiding	van	hun	ouders	welkom.	
Voor	kinderen	kost	het	€	4,-	voor	leden	en	
OERRR-leden	en	€	7,-	voor	niet-leden.

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

Meteen	 aanmelden	 of	 nieuwsgierig	 naar	
meer	 activiteiten?	 Neem	 een	 kijkje	 op:	
www.natuurmonumenten.nl/agenda.	□
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Apriltrekking   
750-wimpelfotowedstrijd

Donderdagmiddag	25	april	was	het	weer	zo	
ver.	 De	 prijsuitreiking	 van	 de	maandtrek-
king	 vond	 plaats	 bij	 Electro	 World	 Frans	
Smits	 in	Loon	op	Zand.	Want	u	weet	het:	
de	speciale	‛750	jaar	wimpels’	geven	niet	
alleen	kleur	aan	onze	gemeente,	je	kunt	er	
ook	mooie	prijzen	mee	winnen.	Tien	keer	
de	drie	fraaie	maandprijzen	en	in	decem-
ber	de	hoofdprijs	-	een	vliegreis	naar	Cura-
çao	met	verblijf	voor	twee	personen.	En	u	
weet	het:	het	is	een	retourvlucht!

De	 ‛750	 fotograaf’	was	 in	de	3e	week	van	
april	 weer	 op	 pad	 geweest	 en	 heeft	 op-
nieuw	een	veertigtal	wimpels	aan	panden	
op	de	foto	gezet.	Uiteraard	zichtbaar	vanaf	
de	openbare	weg	opgehangen	en	naar	rato	
van	omvang	van	onze	dorpen,	dus	in	Loon	
op	Zand,	De	Moer	en	Kaatsheuvel.	DGF	no-

 °De prijswinnaars van april met    
 stichtingsvoorzitter. Bert Branderhorst.   
 (Foto: Fotoorians)
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tarissen	 trokken	 de	 drie	 prijswinnaars	 en	
die	 kwamen	 donderdagmiddag	 25	 april	 in	
spanning	naar	Electro	World	Frans	Smits	in	
Loon	op	Zand.	Daar	kon	de	stichtingsvoor-
zitter	 Bert	 Branderhorst	 de	 prijswinnaars	
verwelkomen	 en	 samen	met	 Frans	 de	 ge-
wonnen	prijzen	uitreiken.

De winnaars van april
Het	 prijzenpakket	 van	 de	 maandtrekkin-
gen	 wordt	 verzorgd	 door	 de	 stichting,	 in	
samenwerking	 met	 ondernemers	 uit	 onze	
dorpen.	Voor	de	apriltrekking	zijn	dat	Elec-
tro	World	Frans	Smits,	Proeff	uit	de	Peper-
straat	in	Kaatsheuvel	en	Bakkerij	Geerts	uit	
Loon	op	Zand.

De	 hoofdprijs	 van	 april	 ging	 naar	 de	 fa-
milie	 Verbeek	 uit	 Kaatsheuvel.	 Zij	 won-
nen	een	DAB+	radio	(DAB+	is	digitale	radio	
ontvangst).	De	familie	Van	Os	uit	De	Moer	
ontving	het	 smakelijke	Proefpakket	en	de	
familie	 Uijtdewilligen	 uit	 Loon	 op	 Zand	

werd	 verrast	 met	 de	 speciale	 ‛750-slag-
roomtaart’.

Doe ook mee!
Eind	mei	vindt	de	volgende	maandtrekking	
plaats	uit	een	nieuwe	reeks	foto’s	van	wim-
pels.	Ook	dan	maken	de	deelnemers	weer	
kans	 op	 één	 van	 de	 drie	 maandprijzen.	
Zorg	dat	uw	wimpel	goed	zichtbaar	van	de	
openbare	 weg	 hangt	 aan	 vlaggenmast	 of	
huis.	Nog	geen	wimpel?
Voor	één	tientje	zijn	ze	te	koop	bij	Primera	
Kaatsheuvel	en	Loon	op	Zand	en	bij	Boer-
derijwinkel	Annahoeve	in	De	Moer.
Doe	mee.	Kleur	onze	gemeente	‛750	jaar’	
en	 maak	 kans	 op	 de	 mooie	 maandprij-
zen.	Alle	foto’s	die	we	gedurende	de	tien	
maanden	maken,	doen	mee	voor	de	hoofd-
prijstrekking	 in	 december	 2019.	 Ook	 alle	
maandwinnaars	doen	daaraan	mee.

Stichting 750 jaar heerlijkheid/gemeente 
Loon op Zand

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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Lachgas heel gewoon onder jongeren

Maar is dat wel zo gewoon?

Voor	 jongeren	 is	 het	 gebruik	 van	 lachgas	
heel	gewoon.	Uit	een	panelonderzoek	van	
de	 GGD	 Hart	 voor	 Brabant	 blijkt	 dat	 de	
helft	 van	de	 16-	 t/m	25-jarigen	wel	 eens	
lachgas	heeft	gebruikt.	Een	derde	van	hen	
deed	dit	 in	de	afgelopen	vier	weken	min-
stens	1	keer.	Ze	gebruiken	meestal	1	tot	5	
ballonnen	per	keer.

De	 jongeren	 geven	 aan	 vooral	 lachgas	 te	
gebruiken	thuis	of	bij	anderen	thuis	(75%)	
of	 op	 feestjes/festivals	 (51%).	 De	 fijne	
roes,	de	lachbuien	en	de	kick	zijn	de	meest	
voorkomende	 redenen	 om	 lachgas	 te	 ge-
bruiken.	Van	de	gebruikende	jongeren	er-
vaart	38%	negatieve	bijwerkingen,	hoewel	
de	bijwerkingen	niet	door	iedereen	op	de-
zelfde	manier	ervaren.	“Het	tintelde	wel,	
en	 ik	had	een	beetje	hoofdpijn,	maar	dit	
ervaarde	ik	op	dat	moment	niet	als	nega-
tief.”

Hoe schadelijk is het?
Lachgas	 zorgt	 voor	 een	 tekort	 aan	 zuur-
stof	in	je	hersenen.	Dat	is	schadelijk	voor	
de	ontwikkeling	van	je	hersenen	en	heeft	
bijvoorbeeld	 invloed	 op	 je	 concentratie.	
Daarnaast	kan	het	leiden	tot	gehoorschade	
en	bij	veelvuldig	gebruik	tot	onvruchtbaar-
heid	 of	 impotentie.	 Deze	 week	 sloegen	
ook	 de	 brandwondencentra	 alarm,	 omdat	
zij	 verontrustend	 veel	 verwondingen	door	
lachgas	binnen	krijgen.	Wil	je	meer	weten	
over	lachgas?	Ga	dan	naar	www.jouwGGD.
nl	 of	 kijk	 op	 www.drugsinfo.nl.	 Van	 de	
jongeren	 die	 wel	 eens	 lachgas	 gebruiken	

vindt	39%	dat	de	gevaren	van	het	gebruik	
van	 lachgas	worden	overdreven.	 “Het	 ge-
deelte	dat	alles	wazig	wordt,	dat	is	grappig	
en	leuk.	Jullie	moeten	het	minder	als	drugs	
beschouwen:	het	stelt	niks	voor.”

Meer regels?
De	meerderheid	van	de	respondenten	ziet	
wel	in	dat	er	regels	moeten	komen	rondom	
lachgas.	 Twee	 op	 de	 drie	 jongeren	 geven	
aan	dat	een	leeftijdsgrens	voor	de	verkoop	
een	 goed	 idee	 is,	 net	 als	 regels	 over	 het	
gebruik	ervan	op	straat.	
Over	handhaving	zijn	de	jongeren	het	niet	
eens:	 34%	 van	 de	 jongeren	 die	 het	 ooit	
gebruikte,	 vindt	 dat	 er	 meer	 handhaving	
moet	komen	ten	opzichte	van	57%	van	de	
jongeren	die	het	nooit	gebruikte.	De	mees-
te	 jongeren	 vinden	 dat	 er	meer	 voorlich-
ting	moet	komen	over	lachgas.

Oudere jongvolwassenen
Onder	de	26-	t/m	35-jarigen	wordt	lachgas	
minder	gebruikt.	Al	heeft	ook	in	deze	groep	
één	op	de	 vijf	 jongeren	wel	eens	 lachgas	
gebruikt,	waarvan	10%	minstens	1	keer	 in	
de	laatste	4	weken.	78%	van	deze	leeftijds-
groep	zegt	nog	nooit	lachgas	te	hebben	ge-
bruikt	en	dit	ook	niet	van	plan	te	zijn.	
Het	lijkt	erop	dat	lachgas	vooral	een	popu-
laire	drug	is	onder	de	jongere	doelgroep.

Meer informatie over het   
panelonderzoek
Wij	vroegen	ons	gezondheidspanel	en	jon-
geren	 op	 sociale	 media	 naar	 hun	 mening	
over	 lachgas.	 Bijna	 1400	 jongeren	 tussen	
de	16-35	jaar	vulden	de	vragenlijst	in.	Meer	
weten	over	het	onderzoek?	Ga	dan	naar	de	
website	van	de	GGD.		
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

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

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

30 jaar vast met NHG 
NIBC Direct  2,45% 
Nationale Nederlanden  2,49% 

 

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

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Loop gerust eens 
binnen aan het 

Oranjeplein 12. De 
koffie staat klaar!

Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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:	085	-	53	60	300.
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor	P.	Luijckx,	tel.	361215	of	06-48919633
Oranjeplein	1,	5175	BE		Loon	op	Zand	 	
website:	parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

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

T
Nijmegen
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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:	
secretariaatbcloonopzand@gmail.com,	tel:	013-
4681627.	Maandag-	en	dinsdagavond	en	woens-
dagmiddag	van	13.15	tot	16.30	uur	in	Caf.	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	editienummer’.

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.	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
Nr.	13	verschijnt	vanaf	21	augustus	 13	augustus	vóór	19.00	uur

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



76

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

MEI
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 Stichting	Kunst	 Loon	op	Zand	orga-
niseert	van	11.00	tot	17.00	uur	een	
grote	kunstmarkt	bij	Het	Witte	Kas-
teel.

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.

3 t/m 6:	47e	Avondvierdaagse	wandel-
tocht	 door	 Ludoka	 vanaf	 De	Wete-
ring.

6 SOL	 en	 SPE	 Inhalen	 Avond4daagse,	
aanvang	19.45	uur.

8 Gezamenlijk	 concert	 van	 de	 koren	
‘Undercover’	en	‘Arabesk’	in	De	We-
tering	om	20.00	uur.	Entree:	€	2,50.

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

16 Om	10.00	uur	Filmconcert	SOL	met	
Opleidingsorkest	 Echo	 des	 Montag-
nes	in	De	Wetering.	Entree	gratis.

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.

29 Klapstoelenconcert	 Sophia’s	 Ver-
eeniging	bij	Het	Witte	Kasteel.

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Start 1 januari 2019! 
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Gerlachusstr. 75 Loon op Zand *  06-26 582 794  *   info@lekkergewoonuitloon.nl    
 

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 



VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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