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

Weer gewoon
Rond	de	Toren	gaat	 zijn	 tweeënvijftigste	 jaargang	 in.	Een	 feit,	dat	
we	eenvoudigweg	constateren	zonder	er	al	te	veel	drukte	over	te	ma-
ken.	Het	gouden	jubileum	gaf	aanleiding	tot	allerlei	terugblikken	en	
toekomstvisies.	Daarna	is	er	weer	een	‛gewone’	jaargang	verschenen,	
die	overigens	afgesloten	werd	met	een	stunt:	een	dubbelnummer.	Dat	
was	nog	nooit	vertoond	en	dat	blijft	wat	de	redactie	betreft	ook	een	
eenmalig	gebeuren.	Zij	gaat	nadenken	over	wat	te	doen	bij	een	plot-
selinge	overvloed	aan	kopij.

Daarom	nu	weer	een	gewone	jaargang	met	een	gewone	eerste	editie.	
Het	enige	wat	bijzonder	is	in	dit	nummer	is	de	terugblik	op	het	voor-
bije	jaar	2018,	die	u	gewend	bent	om	voorgeschoteld	te	krijgen.	U	
kunt	het	lezen	met	een	gevoel	van	weemoed	en	herinnering:	‛wat	was	
het	goed	dat	het	gebeurde!’	of	‛goed	dat	het	voorbij	is!’

Verder	vindt	u	in	ons	blad	het	verenigingsnieuws	van	de	vele	clubs,	
die	ons	dorp	rijk	is.	De	SeniorenVereniging	en	de	Kuip,	de	parochie,	
de	scouting	en	de	muziekverenigingen	publiceren	regelmatig	hun	pro-
gramma’s.	 Ook	 vindt	 u	 de	mededelingen	 van	 huisartsen	 en	 andere	
gezondheidsinstellingen	in	de	Toreninfo.	Ook	de	gemeente	en	de	poli-
tiek	laten	regelmatig	van	zich	horen:	allemaal	heel	gewoon.
Maar	vooral	wordt	in	Rond	de	Toren	de	aandacht	getrokken	door	fees-
telijke	gebeurtenissen	van	Loonse	mensen	en	families,	het	nieuws	van	
de	ondernemers	en	achtergrondverhalen	van	wat	mensen	in	ons	dorp	
meemaken	en	wat	men	ervan	vindt.	Als	je	het	zo	bij	elkaar	zet,	is	het	
best	een	breed	scala	van	onderwerpen,	dat	iedere	twee-drie	weken	
onder	uw	aandacht	wordt	gebracht.

Wat	niet	 zo	gewoon	 is,	 is	het	 feit,	dat	er	heel	wat	Loonse	mensen	
ervoor	 zorgen	 dat	 het	 blad	 ook	 daadwerkelijk	 op	 uw	 voordeurmat	
terechtkomt.	Redactie	en	bestuur	zag	u	nog	op	blz.	17	van	het	kerst-
nummer	(deel	1).	Maar	ook	de	mensen	van	de	drukkerij	en	de	bezor-
gers	wensen	u	alle	goeds	in	2019.	Zij	allen	maken	Rond	de	Toren	met	
veel	enthousiasme,	omdat	ze	weten,	dat	u	als	 lezers	het	werk	ook	
waardeert.

Met	deze	instelling	gaan	wij	met	zijn	allen	het	nieuwe	jaar	in	en	wij	
hopen	dat	het	een	goed	jaar	mag	zijn,	voor	ieder	van	u	persoonlijk	en	
voor	ons	dorp	als	geheel!
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Traditiegetrouw schilderen we in dit nummer hoe kleurrijk Loon weer was in 2018

Een bloemschildering uit Rond de Toren van 2018
Bedrijven in Loon
Bij	 bedrijven	 hoort	 beweging,	 verande-
ring,	een	 jubileum,	beginnen	en	 stoppen.	
Zo	opende	Kringloopwinkel	‘Oud	en	Nieuw’	
in	de	voormalige	Volvo-garage	aan	de	Hoge	
Steenweg.	 En	 bestond	 benzinestation	 en	
autoservice	Christ	Wijtvliet	50	jaar.	Christ	
werd	65	en	nam	afscheid.	In	nr.2	waren	we	
te	gast	bij	de	jonge	ondernemer	Merel	van	
den	 Nieuwenhuizen	 en	 haar	 bedrijf	 Birdy	
design	 dat	 o.a.	 workshops	 handlettering,	
een	soort	moderne	vorm	van	schoonschrij-
ven	 aanbiedt.	 Ook	 Praktijk	 voor	 huidver-
zorging	Carine	Engelen	bestaat	 al	 40	 jaar	
en	 staat	 sinds	 1978	 garant	 voor	 klantge-
richte	professionele	behandelingen.	
Chris	van	de	Gevel	en	Rob	van	der	Sanden	
namen	Easyfit	over.	Verandering	was	er	bij	
‘Caravans	 en	Campers	 Fred	Heijda’.	Glen	
Booij	gaat	onderhoud	en	herstelwerkzaam-
heden	doen	en	Fred	legt	zich	vooral	toe	op	
de	in-	en	verkoop.
Er	is	dit	jaar	een	dubbel	jubileumfeest	ge-
vierd	aan	’t	Kraanven,	want	de	groeps-	ac-
commodatie	 ’t	 Kraanven	 bestond	 40	 jaar	
en	in	februari	vierden	Mien	van	Leijsen	(75)	
en	Kees	van	Gorkom	(77),	de	grondleggers	
van	dit	bedrijf,	hun	gouden	bruiloft.

De	 laatste	 trekking	 van	 de	 ‘Warme	 Win-
terloterij’	 was	 op	 dinsdag	 16	 januari.	 De	
hoofdprijs,	een	lcd-televisie,	ging	naar	de	
heer	en	mevrouw	Pechtold.
Nieuw	in	2018	was:	‛Vastré	Bouw-	en	Tim-
merwerken’	 en	 Hubo	 Harrie	 werd	 ‛Hubo	
Loon	 op	 Zand’.	 Vanaf	 maandag	 19	 maart	
namen	Erik	van	Toor	en	Geranda	van	Wijn-
gaarden	de	Hubo	over.
Onze	 redacteur	 Lonneke	 belichtte	 in	 nr.6	
‘Daar	 bij	 die	 molen...’	 Firma	 P.	 van	 de	
Wouw	in	de	Loonse	Molenstraat,	want	daar	
was	het	al	lente!
Jac	 Vrins	 met	 zijn	 ‛Lekker	 gewoon	 uit	
Loon’	voegde	ook	een	maaltijdservice	toe	
aan	zijn	pakket.	Koken	doet	hij	in	een	ei-
gen	keuken	en	dat	deed	hij	ook	een	paar	
weken	 voor	 de	 Grieken	 die	 logeerden	 bij	
Arbeid	Adelt.

Wouter	van	Vlijmen	en	Joris	Goutziers	pre-
senteerden	 in	 De	 Kiosk	met	 trots:	 ‘Loons	
Blond’.Op	1	juni	startte	Danielle	Parent	op	
het	adres	Kerkstraat	40	met	haar	‘W.O.P.-
STORE’.	 De	 letters	WOP	 staan	 voor	 ‛Wiet	
Olie	 Puur’.	 De	 bestanddelen	 kunnen	 een	
gunstige	 werking	 hebben	 op	 de	 gezond-
heid.

Dianne	Goutziers	en	Ce-
ciel	 van	Hoof	 begonnen	
met	 ‘Op	 en	Top	 Dagbe-
steding’.	 Deze	 organi-
satie	helpt	mensen	met	
een	 beperking	 of	 met	
een	 andere	 afstand	 tot	
de	 reguliere	 arbeids-
markt	 werkplekken	 te	
vinden	bij	lokale	onder-
nemers,	verenigingen	en	
instanties.
Ook	onze	oude	vertrouw-
de	 Emté	 is	 verdwenen,	
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maar	 alle	 medewerkers	 gingen	 over	 naar	
de	Coop.	Na	een	grondige	gedaantewisse-
ling	ging	de	Coop	op	24	september	open.

Nieuw	 in	 Loon	 op	 Zand	 op	 De	 Hoogt	was	
Branco	Slijkhuis	met	‘Slijkhuis	Carcleaning	
Plus’:	service	met	een	plus!
Ook	op	De	Hoogt:	Michel	Cruijssen	van	MC	

Auto.	Hij	verkoopt	wat	jongere,	gebruikte,	
kleinere	auto’s.	Maar	ook	Volkswagen	bus-
jes	en	Honda	brommers,	‘youngtimers’	en	
uiteraard	oldtimers.

Het	progresgebak	en	worstenbrood	van	Leo	
Geerts	werden	door	het	Nederlands	Bakke-
rij	 Centrum	 in	Wageningen	 bekroond	met	
goud.	Ook	de	Loonse	bokkenkar	ging	weer	
op	pad	om	het	nieuwe	bokbier	 te	promo-
ten.	Deelnemers	konden	opstappen:	bij	De	
Kiosk,	’t	Loons	Kwartier	of	bij	Natuurpoort	
van	Loon.	Antoon	Frijters	van	Brillant	Bot-
tles	 fêteerde	 ‛ergens	 langs	 de	 route’	 de	
gasten	met	een	heerlijk	drankje	en	natuur-
lijk	ook	weer	een	hapje.

Nieuw	 in	 Loon	 op	 Zand	 was	 ‘Franck	 cus-
tom	 made	 suits’	 van	 Franck	 Kouwenberg	
op	het	Oranjeplein.	Hij	biedt	mannen	een	
‘op	maat	gesneden’	oplossing	in	de	heren-
mode!	Mija	en	Jeroen	vierden	hun	Koperen	
jubileum	 ’t	 Loons	 Kwartier	 op	 1	 oktober.	
Zij	hebben	hun	bedrijf	opgebouwd	tot	een	

gemoedelijke	 dorpskroeg	 waar	 je	 verze-
kerd	 bent	 van	 een	 lekker	 frietje	 en	 een	
smakelijke	snack.
Slagerij	William	Martens	werd	vanaf	1	no-
vember	‘De	zaak	vol	smaak’	met	een	diver-
siteit	aan	lekkere	producten	en	vers	vlees.	
Meer	vrijheid	en	creatieve	kansen	voor	de	
slager	in	het	belang	van	de	klant.	
AMO	actieve	opvang	van	Alexander	en	Kar-
lijn	van	den	Akker,	een	zorgorganisatie	voor	
kinderen	met	een	zorgvraag	op	het	gebied	
van	persoonlijke	ontwikkeling,	vierde	haar	
10-jarig	 jubileum	 op	 het	 Moleneind	 25	 in	
Loon	op	Zand.
‘Beautiful	by	Lis’,	de	nieuwe	schoonheids-
praktijk	aan	de	Gildeweg	wordt	door	Liset-
te	Broers	gerund,	zagen	we	in	nr.	17.

In	het	laatste	nummer	van	2018	lazen	we:
•	Dat	De	Financiën,	een	pannenkoekenres-
taurant	vol	 smaak	en	vermaak	drastisch	
gaat	verbouwen	en	zich	meer	gaat	rich-
ten	op	de	pannenkoekenliefhebbers.

•	Dat	 Frits	 Kemper	 vanwege	 zijn	 gezond-
heid	genoodzaakt	is	te	stoppen	met	Wijn-
handel-Slijterij	Loon	op	Zand.

•	Dat	 Installatiebedrijf	Coen	 IJpelaar	 ver-
huist	naar	een	ander	bedrijfspand	op	het	
Lijkpad	 samen	 met	 MIJ-bouw	 van	 zijn	
broer	Marty	IJpelaar.

•	En	 dat	 de	 Gebiedscommissie	 het	 dorp	
blijft	 versieren	 met	 bloemenmanden	 in	
de	zomermaanden	en	feestverlichting	in	
de	wintermaanden	met	 hulp	 van	 de	 lo-
kale	ondernemers.

Bouwen
Plannen	 genoeg,	 maar	 de	 uitvoering	 laat	
soms	 nog	 even	 op	 zich	wachten.	 Zo	 is	 er	
vertraging	 voor	 de	 bouw	 van	 een	 nieuwe	
woonbuurt	 op	 de	 voormalige	 fabriekslo-
catie	 van	 Van	 Lier	 aan	 de	 Bergstraat.	 Er	
moeten	nog	wat	 ‘struikelblokken’	worden	
opgeruimd.
Het	 nieuwbouwplan	 Dennenhof	 werd	 in	
mei	gepresenteerd.	Op	het	perceel	Kloos-
terstraat	40	en	42	worden	17	(patio)	bun-
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galows	 gebouwd	 voor	 verhuur.	 De	 straat	
gaat	Columba	heten,	naar	het	sterrenbeeld	
‛Duif’.	Eind	december	werd	de	bestaande	
bebouwing	 al	 grotendeels	 afgebroken	 en	
in	2019	gaat	men	verder	met	het	bouwrijp	
maken.

Carnaval
Op	 vrijdag	 26	 januari	 organiseerde	 het	
Loonse	 Tonpraotersgilde	 voor	 de	 tweede	
keer	 de	 ‘Sauwel	 carrousel’.	 Deze	 vond	
plaats	 op	 drie	 locaties:	 Café	 de	 Kiosk,	 ’t	
Loons	 Kwartier	 en	 de	 Financiën.	 Naar	 nu	
blijkt	 was	 het	 de	 laatste	 Sauwel	 van	 het	
Loonse	 Tonpraotersgilde.	 Ze	 stoppen	 er-	
mee.

2018	was	weer	een	mooi	carnavalsjaar	met	
een	pilsje	of	Schrobbelèr	toasten	op	Thee-
buikenland	en	met	trots	zeggen:	‛Dêês	ies	
men	durp!’.
Ook	de	optocht	trok	door	Theebuikenland	
op	 maandag	 12	 februari.	 De	 ‛LOS-party’,	
na	de	Loonse	carnavalsoptocht	op	de	Kas-
teelweide,	bleek	ook	dit	jaar	een	schot	in	
de	roos	met	veel	muziek	en	publiek.	Voor	
een	aantal	omwonenden	teveel	decibels.
Er	 werd	 ook	 gekeken	 naar	 de	 toekomst.	
Carnaval	 in	Theebuikenland	2019.	Hoe	 la-
ten	we	 het	 leven?	Handen	werden	 ineen-
geslagen,	 koppen	 bij	 elkaar	 gestoken	 om	
de	Loonse	harten	weer	met	liefde	voor	het	
carnaval	te	laten	kloppen.	Zo	kreeg	Thee-
buikenland	 weer	 een	 prins:	 Prins	 Jeroen	
d’n	Irste.	En	het	carnavalsmotto	voor	2019	
in	 Theebuikenland	 is:	 ‘Wij	 kôomen	 ’r	 nie	
uit’.	Maar	dat	menen	ze	vast	niet.

Evenementen
Het	 bestuur	 van	 het	 Kroakfestival	 meldt	
dat	ze	met	het	Kraokfestival	stoppen.	Deze	
beslissing	moest	 worden	 genomen	 bij	 ge-
brek	aan	vrijwilligers	en	nog	een	paar	an-
dere	redenen.
Kraok	 kwam	 er	 niet,	 maar	 helemaal	 niks	
laten	 gebeuren	 vond	 Joris	 ook	 te	weinig.	
Daarom	organiseerde	hij	dit	jaar	op	25	en	

26	augustus	het	Kiosk	Zomerfestival.
Oud-Loon	deed	goed	mee	tijdens	de	Nati-
onale	 Buitenspeeldag	 op	 13	 juni.	 Spelen,	
spelen	en	nog	eens	spelen!
Op	19	mei	was	het	precies	het	goede	weer-
type	 voor	 de	 openluchtbioscoop	 bij	 De	
Kuip!
En	de	vakantie	in	juli	begon	weer	met	het	
Klapstoelenconcert	 van	 Sophia’s	 Vereeni-
ging!

Zondag	9	september	was	het	weer	voor	het	
vierde	 jaar	 Garagesale	 in	 Molenwijck.	 In	
juni	waren	er	 in	Oud-Loon	63	deelnemers	
en	 nu	 konden	 de	 snuffelaars	 72	 adressen	
bezoeken	op	jacht	naar	hebbedingetjes.

Zondag	 16	 september	 organiseerde	 ‘Ge-
biedscommissie	Centrum	Loon	op	Zand’	een	
gezellige	 zomermarkt	 in	 Oosterse	 sferen.	
De	 Kerkstraat	 was	 tussen	 de	 Kasteellaan	
en	Willibrordusstraat	 omgetoverd	 tot	 een	
gezellige	 shop-	 en	 ‘feelgood	 boulevard’.	
De	 Evenementenlijn	 verzorgde	een	 ‘Pasar	
Malam’	met	sfeervolle	muziek	en	heerlijke	
Oosterse	hapjes.

750	jaar	Heerlijkheid	Loon	op	Zand	kwam	
uitgebreid	ter	sprake	in	een	interview	van	
onze	redacteur	Dana	aan	de	keukentafel	bij	
Bert	Branderhorst.	Onze	gemeente	Loon	op	
Zand	bestaat	750	jaar	en	dat	gaat	in	2019	
het	gehele	jaar	gevierd	worden.	Een	feest	
‘van,	voor	en	door	ons’.

De	Loonse	Dorps	Kwis	beleefde	op	6	okto-
ber	zijn	vierde	editie.	Deelnemers	fietsten	
kriskras	door	het	dorp	op	zoek	naar	dat	ene	
bordje,	een	bijzondere	voortuin	of	richting	
een	 opdracht.	Ondertussen	werd	 er	 in	 80	
huiskamers	 hard	 gewerkt	 door	 honderden	
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dorpsgenoten	om	de	vragen	op	tijd	te	be-
antwoorden.	Tijdens	de	feestavond	op	za-
terdag	 13	 oktober	werd	 ‘Carpe	 Diem’	 als	
winnaar	 bekend	 gemaakt	 en	 noemde	 een	
deelnemer	deze	avond:	“Een	van	de	meest	
gezellige	feestavonden	die	ik	in	jaren	heb	
meegemaakt!”	Een	mooier	compliment	kun	
je	niet	krijgen,	toch?

Sinterklaasintocht	 Loon	 op	 Zand:	 ouder-
wets	 gezellig!	 De	 verwachtingen	 waren	
hooggespannen,	want	dit	jaar	zou	de	goed-
heiligman	weer	een	heuse	rijtoer	door	het	
dorp	maken	op	zijn	trouwe	paard	Amerigo.
De	 organisatie	 van	 Sinterklaasintocht	 in	
Loon	op	Zand	wilde	er	een	mooi	en	bijzon-
der	 kinderfeest	 van	 te	 maken.	 En	 daarin	
zijn	 zij	 geslaagd!	 Veel	 kinderen	 hebben	
Sinterklaas	ontmoet!

Exposities
In	 het	weekend	 van	 6	 en	 7	 oktober	werd	
voor	de	vijfde	keer	een	expositie	gehouden	
door	 17	 kunstenaars	 uit	 Loon	 op	 Zand	 en	
omgeving	 bij	 de	 Cochonnetclub	 Loon	 op	
Zand.

Gemeente
Nieuwe	 huurtarieven	 De	Werft,	 De	Wete-
ring	en	Het	Klavier	werden	vastgesteld	 in	
het	Integraal	Maatschappelijk	Accommoda-
tiebeleid.
In	de	aanloop	naar	de	gemeenteraadsver-
kiezing	 waren	 de	 verschillende	 politieke	
partijen	 erg	 actief	 met	 het	 werven	 van	
stemmen.
In	nr.	7	konden	we	de	uitslag	lezen	van	de	
gemeenteraadsverkiezingen	 2018	 en	 na-
tuurlijk	de	bedankjes	van	de	partijen	aan	
de	kiezers.

28	 februari	 was	 de	 datum	 waarop	 onze	
burgemeester	(“zeg	maar	Hanne,	zeg	maar	
je”)	exact	100	dagen	was	geïnstalleerd	 in	
haar	 ambt.	 Via	 sociale,	 digitale	 en	 klas-
sieke	media	hebben	we	haar	de	afgelopen	
honderd	dagen	op	diverse	plaatsen	binnen	

onze	gemeente	aan	het	werk	kunnen	zien,	
op	verkenningstocht	door	onze	gemeente.	
Hans	 Schleiffert	 sprak	 haar	 op	 exact	 dag	
100	 in	Het	Klavier	 voor	een	eerste	 terug-
blik	en	een	nadere	kennismaking.	Het	werd	
een	razend	interview,	want	Hanne	spreekt	
ongeveer	 700	woorden	 per	minuut	 en	 hij	
heeft	haar	ruim	drie	kwartier	gesproken.

Stop Gaswinning
Op	 26	 september	werden	 1289	 handteke-
ningen	aangeboden	aan	de	Tweede	Kamer	
tegen	de	gaswinning.	Ook	is	de	zienswijze	
samen	met	255	handtekeningen	per	aange-
tekende	post	verstuurd	naar	het	Ministerie	
van	 Economische	 Zaken	 en	 Klimaat.	Maar	
het	mocht	niet	baten.
De	 minister	 heeft	 ondanks	 ingediende	
zienswijzen	 toch	 ingestemd	met	 het	win-
ningsplan	Loon	op	Zand-Zuid.	Dit	betekent	
uitbreiding	 en	 verlenging	 van	 de	 gaswin-
ning	tot	2026.

De	aanleg	van	een	snelfietsroute	F261	Til-
burg-Kaatsheuvel-Waalwijk	 is	begonnen	 in	
november.	Bomen	zijn	al	gekapt	en	worden	
gecompenseerd	 elders.	 In	 2020	 moet	 het	
helemaal	klaar	zijn.
Ook	lazen	we	in	nr.	18	over	de	opening	van	
een	watertappunt	in	de	Kerkstraat.	Zelf	je	
flesje	 lekker	water	 tappen	 betekent	min-
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der	plastic	flesjes	bronwater,	minder	 ver-
vuiling.

Loon naar Tilburg
De	werkgroep	Loon	naar	Tilburg,	Ton	Jans-
sen,	Jan	van	Gompel	en	Wim	Meulesteen,	
heeft	 in	een	aantal	uitgaven	van	Rond	de	
Toren	uitvoerig	uit	de	doeken	gedaan	waar-
om	zij	vinden	dat	Loon	naar	Tilburg	moet.	
Daarbij	 zijn	 zo	 ongeveer	 alle	 knelpunten	
binnen	de	gemeente	aan	de	orde	geweest.	
Zij	vonden	dat	stappen	ondernomen	moe-
ten	worden	die	leiden	tot	een	gemeentelij-
ke	herindeling	waarbij	ons	kerkdorp	wordt	
toegevoegd	aan	Tilburg.	Zij	verzochten	de	
politieke	 partijen	 hiervoor	 de	 benodigde	
acties	te	starten.	Piet	Marisael	vond	Loon	
op	Zand	heus	nog	niet	zo	slecht.	Als	je	je	
beurt	maar	afwacht	en	vooral	niet	vergeet	
om	mee	te	praten	en	beslissen.	Daar	bereik	
je	veel	meer	mee,	zo	schrijft	hij.
In	nr.	18	werd	de	uitslag	van	de	handteke-
ningenactie	bekend	gemaakt.	642	inwoners	
zagen	 wel	 voordelen	 bij	 aansluiting	 met	
Tilburg.	 Na	 aanbieding	 van	 de	 handteke-
ningen	aan	de	gemeenteraad	hief	de	werk-
groep	zichzelf	op.

Gezondheidszorg
Op	17	april	2018	werd	op	feestelijke	wijze	
het	 tienjarig	 bestaan	 gevierd	 door	 bewo-
ners	en	medewerkers	van	Venloene.	Rond	
de	 Toren	 had	 een	 gesprek	 met	 mevrouw	
Maurits,	 een	 van	 de	 eerste	 bewoners	 van	
de	nieuwbouw	in	2008.

Na	 36	 jaar	 nam	 tandarts	 Guus	 van	 Ko-
ningsbruggen	afscheid.	Toen	de	nog	jonge	
tandarts	 Guus	 van	 Koningsbruggen	 op	 6	
mei	1982	begon	in	de	tandartspraktijk	aan	
de	 Kamperfoelielaan	 als	 tweede	 tandarts	
naast	tandarts	Hoenders,	kon	hij	nog	niet	
bedenken	 dat	 hij	 zijn	 hele	 verdere	 loop-
baan	in	Loon	op	Zand	zou	blijven.	Hij	had	
het	er	prima	naar	zijn	zin,	maar	op	26	april	
was	het	toch	zijn	laatste	werkdag.
Residentie	Molenwijck	bestaat	40	jaar.	Op	

18	mei	2018	was	het	40	 jaar	geleden	dat	
burgemeester	 F.	 Fiévez	 de	 door	 bedrijf	
Pepping	 gebouwde	 Residentie	 Molenwijck	
officieel	opende.	Dit	heuglijke	 feit	 is	met	
alle	bewoners,	buren	en	collega’s	gevierd.
De	 praktijkeigenaren	 van	 BuroJIJ	 Willem	
en	 Bram	 Peters-Schrama	 zijn	 verhuisd	
van	Kaatsheuvel	terug	naar	Loon	op	Zand,	
waardoor	ze	voor	BoerJIJ	op	zoek	moesten	
naar	een	nieuwe	locatie.		Die	plek	is	gevon-
den	bij	Natuurpoort	van	Loon.

Outdoor	 Yoga	 en	 Coach	 Retreat	 organi-
seerde	op	15	september	op	de	Vughtse	Hei:	
“Ontsteek	je	innerlijk	vuur”.
Bij	 kampeerboerderij	 De	 Suikerberg	werd	
op	24	oktober	een	AED-apparaat	opgehan-
gen	door	EHBO-vereniging	St.	Rafaël	samen	
met	 de	 wijkcoördinatoren.	 Door	 een	 bij-
drage	 van	de	 gemeente	 kon	ook	hier	 een	
AED	 geïnstalleerd	 worden	 en	 is	 de	 AED-
dichtheid	in	ons	dorp	weer	toegenomen.

Vincent	Vermeulen	van	Fysio	Loon	op	Zand	
zit	40	jaar	in	het	vak!	Op	de	vraag	wat	er	
in	 de	 top	 vijf	 staat	 van	 veranderingen	 in	
de	afgelopen	40	jaar,	antwoordt	hij	dat	de	
automatisering	natuurlijk	bovenaan	 staat.	
Maar	ook	de	grote	rol	die	de	ziektekosten-
verzekeraar	nu	speelt.
In	nr.	 20	 vernemen	we	dat	 Sens	naast	 al-
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gemene	fysiotherapie	het	aanbod	uitbreidt	
met	 disciplines	 en	 specialisaties.	 Ruben	
manuele	 therapie,	 Jori	osteopathie,	Ester	
TOP	(Transmurale	Ontwikkelingsondersteu-
ning	voor	prematuur	geboren	kinderen).

Goede doelen
Loon	heeft	in	februari	een	steentje	bijge-
dragen	aan	de	mensen	die	noodgedwongen	
gebruik	 moeten	 maken	 van	 de	 voedsel-
bank.	De	inzet	van	kinderen	en	ouders	van	
De	Blokkendoos	was	geweldig.	Er	zijn	bijna	
80	Emté	pakketten	afgeleverd!

Hobby’s
De	amateurkunstenaars	van	Place	du	Kiosk	
zorgen	 al	 10	 jaar	 op	 vrijdagmiddag	 voor	
Parijse	sfeer	op	het	terras	op	het	Oranje-
plein.	Tijdens	de	kunstmanifestatie	 ‘Zicht	
op	Loon’,	op	zondag	3	juni,	gaven	zij	deze	
dag	een	feestelijk	tintje.

René	Goutziers	en	Ralph	Oors	presenteer-
den	 zich	 als	 ‘De	 Platenbazen’.	 Twee	 DJ’s	
met	elk	een	draaitafel.	Ze	staan	voor	een	
authentieke	 vinylbeleving:	 voor	 vinyl	met	
een	ziel.

Jubilarissen
Ad	Brands	 is	 70	 jaar	 lid	 van	Sophia’s	Ver-
eeniging,	 Marjolein	 Ligtenberg-Essers	 en	
Marie-Antoinette	Megens	12½	jaar.	Zij	wer-
den	gehuldigd	na	het	nieuwjaarsconcert.

Elly	Weijtmans-Hendrikx	 (56)	 kreeg	op	27	
januari	 een	 koninklijke	 onderscheiding	
vanwege	het	feit,	dat	zij	 ruim	30	jaar	 lid	
is	van	de	vrijwillige	brandweer,	waarvan	de	
laatste	 tien	 jaren	 teamleider	 van	de	post	
Loon	op	Zand.
Secretaris	 van	 Herenkoor	 St.	 Cecilia	 Ad	
Coomans	is	25	jaar	lid	en	dat	werd	gevierd.	

Het Witte Kasteel
In	 Rond	 de	 Toren	 konden	 we	 regelmatig	
kennisnemen	van	de	toenemende	en	geva-
rieerde	activiteiten	op	Het	Witte	Kasteel.	

We	 kunnen	 onderhand	 rustig	 spreken	 van	
een	bruisend	hart	in	Loon.
Het	Witte	Kasteel	heeft	ook	zijn	eigen	AED	
gekregen.	Met	dank	aan	Peter	Tempelaars	
en	het	Rode	Kruis.

Muziek
Sophia’	Vereeniging	trad	op	8	april	op	met	
topsolisten	in	concertzaal	Tilburg	met	pro-
gramma	 “All	 you	 can	 Opera”.	 Bekende	
operamuziek	in	een	nieuw	jasje.	Helemaal	
gericht	op	een	zo	aantrekkelijk	mogelijke	
presentatie	voor	het	publiek.	We	lazen	ook	
een	verslag	van	de	concertreis	van	Sophia	
naar	 Italië	en	op	9	december	werd	 in	En-
schede	 met	 succes	 deelgenomen	 aan	 het	
muziekconcours.	

Om	het	10-jarig	bestaan	 te	 vieren,	 gaven	
Janine	 en	 Frank	 een	 lunchconcert	 op	 7	
oktober,	waar	men	o.a.	 kon	 genieten	 van	
het	 prachtige	 tweede	 deel	 uit	 ‛Concierto	
Aranjuez’,	 in	de	 trouwzaal	 van	Het	Witte	
Kasteel.

Een	 pareltje…	 een	 concert	 in	 de	 kerk	 en	
een	gepassioneerde	vrijwilliger.	We	maak-
ten	 kennis	 met	 Jack	 Zaal	 die	 The	 Mardi	
Gras	Jazzband	naar	de	Loonse	kerk	haalde.
Vrijdagavond	 9	 november	 was	 onze	 Kitty	
samen	met	vele	andere	Loonse	dorpsgeno-
ten	te	vinden	in	Theater	Loft	in	Tilburg	om	
de	première	mee	te	beleven	van	de	nieuwe	
voorstelling	van	Zanggroep	Kwint:	 ‘A	The-
atre	of	Rock’.	Zanggroep	Kwint	heeft	 van	
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deze	 geheel	 zelfgemaakte	 theaterproduc-
tie	een	heel	mooi,	groots	en	verrassend	ca-
deau	gemaakt,	was	de	conclusie.

Openbaar vervoer
Buurtbusje	 205	 komt…	 niet	 meer!!	 De	
buurtbus	lijn	205	van	Dongen	naar	Oister-
wijk	 is	 met	 ingang	 van	 7	 december	 2018	
opgeheven.	 De	 oorzaak	 is	 gelegen	 in	 het	
minimale	aantal	reizigers.	Onze	verslagge-
ver	Ton	reed	een	dagje	mee	en	genoot	van	
de	laatste	rit.

Opvallend 
Deze	 rubriek	mag	 zich	 verheugen	op	vele	
inzenders	die	een	foto	insturen	van	opval-
lende	 zaken	 die	 ze	 aantreffen	 in	 en	 rond	
ons	dorp.	Verbazing,	een	glimlach,	hoofd-
schudden	zijn	veel	voorkomende	reacties.

Personen
Truus	 Bennebroek-van	Noije	 is	 60	 jaar	 lid	
bij	Liedertafel	‛Echo	der	Duinen’.
Marianne	Vugs,	jarenlang	adjunct-directeur	
van	Residentie	Molenwijck,	is	op	68-jarige	
leeftijd	na	een	kort	ziekbed	daar	op	12	ja-
nuari	overleden.	
Op	dinsdag	23	 januari	kreeg	baby	Zoë	uit	
Loon	 op	 Zand	 bezoek	 van	 burgemeester	
Hanne	 van	Aart,	 want	 Zoë	was	 de	 eerste	
baby	van	2018	in	onze	gemeente.

Bij	gelegenheid	van	de	jaarlijkse	lintjesre-
gen	zijn	in	ons	dorp	door	onze	burgemees-
ter	vier	lintjes	uitgereikt:	eentje	na	afloop	
van	de	‘Nacht	van	Loon	op	Zand’	op	zondag	
22	april	aan	Coby	Leermakers	(63)	en	drie	
stuks	 daarna	 op	 donderdag	 26	 april	 aan	
Jan	Smulders	(75),	Guido	van	Gorp	(70)	en	
Ton	Visschers	(70).	Mensen	uit	onze	Loonse	
samenleving	die	hun	onderscheiding	meer	
dan	verdiend	hebben.
Op	donderdag	12	juli	reikte	burgemeester	
Hanne	van	Aart	ook	een	Koninklijke	onder-
scheiding	uit	aan	Jan	van	Gorkum	(65).	Jan	
was	raadslid	in	de	periode	1990	tot	1998	en	
van	mei	2012	tot	2018.

Peter	 Knip	 dankt	 de	 vrijwilligers	 die	 hem	
op	Koningsdag	eerste	hulp	hebben	verleend	
toen	hij	op	de	Kasteellaan	een	hartstilstand	
kreeg.	Door	jullie	inbreng	en	de	AED	heb	ik	
er	lichamelijk	en	geestelijk	niets	aan	over	
gehouden,	schrijft	hij.

Projecten
In	het	buitengebied	is	in	2018	een	glasve-
zelnetwerk	aangelegd.	Daarmee	is	ook	het	
buitengebied	op	de	toekomst	voorbereid	op	
het	gebied	van	internet,	tv	en	andere	com-
municatie,	meldt	ons	Bert	Branderhorst.
Bert	 is	 een	 bezig	 baasje,	 want	 hij	 houdt	
zich	 ook	 bezig	met	 warmtepomp	 en	 zon-
nepaneel.	 Het	 Energie	 Collectief	 in	 de	
gemeente	 Loon	 op	 Zand	 (ECLoZ)	 is	 een	
coöperatie	 die	 middels	 voorlichting,	 pro-
jecten	en	door	zelf	het	voorbeeld	geven	de	
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inwoners	van	Loon	op	Zand	in	beweging	wil	
krijgen	en	stimuleren	mee	te	doen	om	zich	
voor	te	bereiden	op	een	gasloze	situatie.

Een	heel	ander	project	was	“We	zien	wel	
waar	het	schip	strandt…”	De	ultieme	road-
trip	van	2500	km	deze	zomer	door	Europa	
van	 een	 stel	 vrienden	 in	 een	 oude	 auto.	
Roland	 Toorians,	 Wout	 van	 Eijndhoven,	
Thomas	 de	Bell	 en	Cas	 van	 der	 Steen	 te-
kenden	voor	dit	avontuur.
Tijdens	de	debatavond	in	De	Kiosk,	in	aan-	
loop	naar	de	verkiezingen,	spraken	we	Mar-
leen	 van	 der	 Velden-Alkemade.	 Marleen	
woont	aan	de	Juweelstraat	en	zij	hebben	
met	 elkaar	 de	 groenvoorzieningen	 op	 het	
plein	 geadopteerd.	 Haar	 ervaringen	 zijn	
positief	 en	 positieve	 verhalen	 zetten	 wij	
graag	 nog	 eventjes	 in	 de	 etalage.	 De	 Ju-
weelstraat	doet	het	gewoon!

Gedenkbos	‘De	Spinder’	nadert	steeds	meer	
haar	voltooiing.	Herinnering,	troost	en	be-
zinning	 in	 de	 natuur.	We	 troffen	 een	 wel	
‘heel	bijzonder	stukje	kunst’,	een	‘Dryade’	
uitgehouwen	 uit	 een	 eikenboom,	 op	 de	
hoek	van	Bergstraat	en	Spinderspad.	Peter	
Smulders	uit	Tilburg	vertelde	dat	inmiddels	
in	 het	 Gedenkbos	 zo’n	 15	 gedenkveldjes	
zijn	ingericht	of	gereserveerd.

Rond de Toren
Rond	 de	 Toren	 zwaaide	 dit	 jaar	 na	 vele	
jaren	 van	 inzet	 penningmeester	 Ine	 Ber-
tens,	 secretaris	Marianne	van	de	Meijs	en	
coördinator	 bezorging	 Wil	 van	 den	 Hout	
uit.	In	kleine	kring	werd	op	gepaste	wijze	
afscheid	van	hen	genomen.	Zij	 zijn	opge-
volgd	 door	 Eva	 Staps	 (Penningmeester),	
Annemiek	Goutziers	 (secretaris)	 en	 Christ	
Wijtvliet	(bezorging).
En	dègge	bedankt	zèèt…	zo	kregen	de	col-
lectanten	van	de	zakjesactie	van	Rond	de	
Toren	 een	 bijzonder	 origineel	 cadeautje,	
een	gevulde	Torencollecte-emmer	als	dank	
voor	hun	jarenlange	 inzet.	De	gezonde	fi-
nanciële	positie	van	dit	moment	maakt	de	

jaarlijkse	‛zakjesactie’	voorlopig	niet	meer	
nodig.	Zonder	uitzondering	vonden	de	col-
lectanten	 het	 een	 bijzondere	 geste	 die	
zeer	werd	gewaardeerd.

In	 nr.	 18	 werd	 Ger	 Bruinsma	 voorgesteld	
als	ondersteuner	bij	Rond	de	Toren.	Hij	 is	
verantwoordelijk	 voor	 het	 beheer	 van	 de	
website	en	neemt	die	taak	van	Jacques	van	
Dooren	over.
Kitty	van	Merode	ging	een	nieuwe	uitdaging	
aan	als	redactielid	van	Rond	de	Toren	en	als	
het	aan	mij	 ligt	komt	hier	voorlopig	geen	
einde	aan,	schrijft	ze.

Onze	schrijvende	pers	heeft	in	het	afgelo-
pen	jaar	weer	veel	mensen	uit	Loon	geïn-
terviewd	en	daarover	een	artikel	geschre-
ven,	zodat	u	als	 lezer	geïnformeerd	bleef	
over	het	wel	en	wee	van	ons	dorp.	Ook	zijn	
er	 naast	 de	Krantenbak	 nieuwe	 rubrieken	
ontwikkeld	 waarin	 aan	 de	 hand	 van	 een	
vast	thema	zaken	of	personen	belicht	wor-
den.	Iedere	redacteur	kan	daar	zijn	of	haar	
eigen	ei	in	kwijt.
Een	 nieuw	 record	 was	 Toren	 nr.	 20.	 Dit	
nummer	werd	uitgebracht	 in	2	delen	van-
wege	het	grote	aanbod	van	artikelen.
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Sport
Dat	 Tennisvereniging	 Loon	 op	 Zand	 goed	
bezig	is,	bewees	hun	KNLTB-nominatie	voor	
‘Club	van	het	jaar	2017’.
Verder	 werd	 Kees	 van	 Loon	 de	 nieuwe	
hoofdtrainer	bij	Uno	Animo.
En	was	de	40e	Nacht	van	Loon	op	Zand	een	
jubileumeditie.
Jong	Loons	voetbaltalent	Finn	Sanstra	werd	
kampioen	met	zijn	team	Willem	II	onder	15.

Verenigingen
Jij	bent	ook	niet	veel	veranderd	zeg!	Oude	
tijden	 herleefden	 tijdens	 de	 Kick-Off-
reünie	die	op	17	maart	werd	gehouden	 in	
‛Kerkstraat	34’,	in	vroeger	tijden	hét	thuis-
honk	 van	 veel	 Loonse	 jongeren	 die	 altijd	
welkom	waren	bij	Wil	en	Toos	Vermeulen.	
Als	herinnering	werden	op	24	november	2	
magnolia’s	 (tulpenbomen)	 geplant	 in	 het	
perk	voor	de	bibliotheek.
In	 nr.18	 konden	 we	 alle	 verenigingen	 die	
mee	hebben	gedaan	met	de	Raboclubkas-
actie	feliciteren	met	de	bijdrage	die	door	
deze	actie	op	hun	 rekening	werd	gestort.	
Een	mooi	steuntje	in	de	rug.

Wandelen en fietsen
De	wandelaars	 van	 het	Trekvogelpad,	 dat	
loopt	 van	Bergen	aan	 zee	naar	 Enschede,	
liepen	 gewoon	door.	 In	 2018	bereikte	 het	
wandelgroepje	Soesterberg.
Onze	dorpsgenoot	Joris	van	Lier	is	de	grote	
uitdaging	 aangegaan,	 de	 beklimming	 van	
de	Mont	Ventoux	in	Frankrijk	op	13	juni.	En	
Joris	heeft	het	gefikst.	Met	zijn	team	van	
Prisma	 in	 Biezenmortel	 kijkt	 hij	 terug	 op	
een	schitterende	tijd	van	plezier	en	afzien,	
maar	toch	je	doel	bereiken.
Het	was	ook	dit	jaar	voor	de	ruim	640	deel-
nemers	 aan	 de	 avondwandelvierdaagse	
weer	een	feestje	en	genieten	van	de	uitge-
zette	route’s	5	en	10	km.
De	Pauwels-wandelingen,	elke	eerste	zon-
dag	van	de	maand,	voorzien	in	een	behoef-
te	en	gaan	in	2019	gewoon	door.

Wetering Plangroep
In	 nr.	 5	 was	 de	 kreet	 van	 de	 WPGroep:	
“We	zitten	op	onze	handen!”	De	betrokken	
burgers	van	Loon	op	Zand	 in	de	WPGroep	
hebben	informatie	verzameld,	wensen	ge-
inventariseerd	en	nagedacht	over	mogelijk-
heden	om	De	Wetering	weer	een	centrale	
plaats	te	geven	in	de	Loonse	gemeenschap.	
De	voortvarendheid	van	de	WPG	bleek	de	
gemeente	niet	te	kunnen	volgen.

In	nr.	15	werd	gemeld:	Plannen	voor	nieuwe	
Wetering	maken	vorderingen.	Er	wordt	nu	
druk	 samengewerkt	met	de	gemeente	om	
een	veelbelovend	concept	te	realiseren.
Om	al	die	plannen	uit	te	werken	zijn	werk-	
groepen	 gestart,	 die	 samen	 met	 de	 ge-
meente	 bekijken	 hoe	 een	 en	 ander	 is	 te	
realiseren.
Al	met	 al	 bleef	 het	 toch	 erg	 stil	 dit	 jaar	
m.b.t.	de	voortgang	die	al	of	niet	geboekt	
werd.	We	zullen	maar	zeggen	een	broeden-
de	kip	moet	je	niet	storen.

In	nr.	20	werd	een	tipje	van	de	sluier	op-
gelicht.	 De	 werkgroep	 gebruikers	 heeft	
wensen	van	huidige	en	nieuwe	gebruikers	
geïnventariseerd.
Men	 zit	 nu	 in	 een	 fase	 waarin	 gekeken	
wordt	naar	de	totale	omvang	en	kosten	van	
het	gebouw.	Er	moeten	keuzes	worden	ge-
maakt	wat	wel	en	wat	niet	haalbaar	is.	Het	
resultaat	is	dan	een	concept	waar	de	vorm-
gever	mee	aan	de	slag	kan.	Wordt	vervolgd	
in	2019.

Zo, dat was 2018
Maar	 niet	 zonder	 de	 hartverwarmende	
cakejes-actie	 van	 Bram	 Kuijpers	 voor	 de	
‘Stichting	 de	 Kinderen’	 te	 noemen.	 Dat	
geeft	hoop	voor	de	toekomst.

Redactionele samenstelling: Ton Kalkers
Foto’s: Archief Rond de Toren
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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

APK  keuringen

In- en verkoop van
Betere occasions
Station-cars                                                           
Small-cars                                                             
Oldtimers                                                               
                                                                              
Onderhoud en                                            
Schaderegeling                                                                                         
                                                                                               

ROBERTSAUTOBEDRIJF
sinds 1982

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand  
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000
Mob.06.51642866

Bel 364000  voor service
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Tijd voor de 5e Winterwandeling ge-
organiseerd door ‘LEKKER LOONS’

Doe	mee	met	een	gezellige	wandeling	door	
ons	mooie	 kerkdorp	op	 zondag	27	 januari	
aanstaande	 met	 enkele	 gezellige	 aanleg-
punten	(fietsen	mag	natuurlijk	ook).
Kies	tussen	12.00	en	18.00	uur	een	start-	en	
eindpunt	en	geniet	op	verschillende	plaat-
sen	van	een	heerlijk	hapje	en	een	drankje!
Kaarten	zijn	verkrijgbaar	voor	€	13,50	bij	
alle	 deelnemende	 bedrijven.	 Bij	 iedere	
gelegenheid	ontvangt	u	hiervoor	een	over-
heerlijk	hapje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De	 deelnemende	 bedrijven	 zijn:	 Café	 de	
Kiosk,	De	Financiën,	Het	Witte	Kasteel,	Na-
tuurpoort	van	Loon,	’t	Loons	Kwartier,	Lek-
ker	gewoon	uit	Loon,	de	Houtsmederij	en	
Brilliant	Bottles.	De	kaartverkoop	 is	vanaf	
23	januari	bij	de	deelnemers.

Rabobank De Langstraat  
draagt ‘De Lichtjestafel’ over

Rabobank	 De	 Langstraat	 organiseerde	 op	
maandagavond	17	december	jl.	‘De	Licht-
jestafel’:	 een	 feestelijk	 kerstdiner	 voor	
ruim	 100	 eenzame	 ouderen	 uit	 de	 Lang-
straat.	Zij	hoopten	dat	het	stokje	zou	wor-
den	overgenomen.	En	dat	is	gelukt:	in	2019	
nemen	 Administratiekantoor	 Waalwijk	 en	
Eetcafé	City	de	organisatie	op	zich.

Hans	 en	 Ina	 zijn	 zeker	 geen	 onbekenden	
van	 elkaar.	 Sinds	 jaren	 werken	 zij	 samen	
om	 mooie	 bijdragen	 te	 kunnen	 leveren	
op	 verschillende	 maatschappelijke	 vlak-
ken	binnen	de	Langstraat.	“We	vinden	het	
als	ondernemer	geweldig	om	een	steentje	
bij	te	kunnen	dragen.	Toen	we	het	bericht	
voorbij	 zagen	komen	dat	de	Rabobank	op	
zoek	was	naar	een	opvolgende	partij	voor	
De	 Lichtjestafel	 twijfelden	 we	 geen	 mo-
ment:	 dit	 is	 écht	 iets	 voor	 ons’’,	 vertel-
len	Hans	van	der	Schans	(AKW)	en	Ina	van	
Cromvoirt	(Eetcafé	City).

Het	diner	zal	plaatsvinden	 in	de	City	Zaal	
(boven).	Zoals	bij	het	diner	van	de	Rabo-
bank	zal	het	de	ouderen	aan	niets	ontbre-
ken.	 Er	 wordt	 gezorgd	 voor	 het	 vervoer,	
een	heerlijk	driegangendiner	en	entertain-
ment.
“De	eerste	editie	was	een	enorm	succes	en	
wij	 hopen	 dat	 er	 nog	 vele	 edities	 mogen	
volgen”,	 aldus	 Peter	 Konijnenburg,	 direc-
tievoorzitter	Rabobank	De	Langstraat.	□
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Het wordt een bijzondere  
kerstklokkenloop!

De organisatie van de Loonse kerstklok-
kenloop wenst u allen in alle opzichten 
een bijzonder voorspoedig 2019 toe!

Inmiddels	zijn	de	voorbereidingen	voor	de	
negende	 Loonse	 kerstklokkenloop,	 die	 op	
zondag	 15	 december	 wordt	 gehouden,	 in	
volle	gang.	Deze	kerstklokkenloop	zal	een	
héél	bijzondere	worden,	omdat	dit	evene-
ment	tevens	het	sluitstuk	is	van	alle	evene-
menten	die	 in	2019	worden	georganiseerd	
in	het	kader	van	het	750-jarig	bestaan	van	
de	gemeente	Loon	op	Zand.

Uiteraard	zullen	wij	 in	aanloop	tot	de	ne-
gende	 Loonse	 kerstklokkenloop	 u	 op	 de	
hoogte	houden	van	alle	ontwikkelingen!	□

Voetreflex-plus massage

Op	donderdag	17	januari	is	voetreflex-plus-	
therapeut	Lea	van	de	Ven	vanaf	19.00	uur	
aanwezig	 in	 de	 Buurtkamer	 aan	 de	 Van	
Rijckevorselstraat	56.
U	 kunt	 haar	 dan	 alle	 vragen	 stellen	 over	
voetreflex-plus	massage	en	als	u	dat	wilt,	
verricht	Lea	bij	u	een	korte	voetreflex-plus	
massage	 om	 de	 aanraking	 aan	 uw	 voeten	
te	ervaren.
Heeft	u	interesse,	bezoek	dan	deze	avond	
in	de	Buurtkamer.	Vooraf	informatie	inzien	
over	het	werk	van	Lea	kunt	u	via	website	
www.leavandeven.nl	of	via	e-mail:
shortline@agroweb.nl.

Welkom	op	17	januari	in	de	Buurtkamer!	□

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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Wil Ligtenberg draagt na 21 jaar wethouderschap over

Wethouder Wil Ligtenberg (Voor Loon) 
heeft besloten om per half februari 2019 
zijn functie over te dragen. De heer Jan 
Brekelmans wordt voorgedragen om de 
portefeuille welzijn, zorg en onderwijs 
over te nemen.

Meewerken	aan	de	verdere	doorontwikke-
ling	 van	 de	 wet	 maatschappelijke	 onder-
steuning	 (Wmo),	 de	 jeugdhulp	 en	de	Par-
ticipatiewet.	Daarvoor	ging	Wil	Ligtenberg	
ook	 weer	 sinds	 de	 gemeenteraadsverkie-
zingen	2018	aan	de	slag.	Toch	heeft	hij	nu	
weloverwogen	besloten	om	per	half	febru-
ari	2019	zijn	functie	als	wethouder	neer	te	
leggen.	Een	 lastige	keuze,	maar	voor	zijn	
gevoel	de	enige	juiste.	Passend	bij	de	zorg	
en	aandacht	die	hij	vindt	dat	nodig	is	voor	
zijn	 vrouw,	 kinderen	 en	 kleinkinderen	 en	

 °Wil Ligtenberg. (Foto: Jands, Pix4Profs) 

de	aandacht	en	tijd	die	nodig	is	voor	wet-
houderschap.

Vanaf	 1990	 is	 de	 66-jarige	Wil	 Ligtenberg	
betrokken	bij	het	bestuur	van	de	gemeente	
Loon	 op	 Zand.	 Aanvankelijk	 als	 raadslid	
namens	 ‘Voor	 Loon’	 en	 sinds	 21	 jaar	 als	
wethouder	welzijn,	zorg	en	onderwijs.	Tot	
2014	combineerde	Wil	Ligtenberg	zijn	wet-
houderschap	met	zijn	baan	in	het	voortge-
zet	onderwijs.

De	in	het	kerkdorp	Loon	op	Zand	geboren	
en	 getogen	 Ligtenberg	 voelde	 zich	 van	
jongs	af	aan	al	betrokken	en	medeverant-
woordelijk	voor	de	lokale	gemeenschap.
Bij	jeugd-	en	jongerenwerk	zette	hij	zich	in	
als	vrijwilliger.	De	ervaringen	die	hij	daar	
en	bij	 zijn	werk	 in	het	 voortgezet	onder-
wijs	 opdeed,	 vormden	 de	 basis	 voor	 zijn	
motivatie	om	zich	ook	politiek	in	te	zetten	
binnen	het	sociale	domein	en	onderwijs.

Luisteren	naar	inwoners	om	er	zo	achter	te	
komen	wat	belangrijk	en	nodig	is	om	goed	
mee	te	kunnen	doen	 in	de	samenleving	 is	
de	 insteek	die	Ligtenberg	steeds	kiest	om	
zijn	werk	als	wethouder	te	doen.	□
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Maandag 4 maart aanstaande!

Meer sfeer in de Loonse optocht
Op	 maandag	 4	 maart	 2019,	 omstreeks	
13.00	uur	zal	de	optocht	van	Theebuiken-
land	weer	door	de	straten	van	Loon	op	Zand	
trekken.	Een	gezellige	bonte	stoet	van	kin-
deren,	 loopgroepen,	muziek-	 en	 praalwa-
gen	zal	dan	Carnaval	opleuken.

Groots
De	optocht	van	Theebuikenland	is	een	van	
de	 grootste	 carnavalsoptochten	 in	 de	 re-
gio.	Veel	deelnemers	weten	Loon	op	Zand	
te	 vinden	 vanwege	 de	 gezelligheid.	 Dat	
komt	ook	door	de	gastvrijheid	en	de	groot-
se	manier	waarop	de	Loonse	bevolking	als	
gastheer	optreed.

Laten we het gezellig houden
Ook	dit	jaar	willen	we	weer	een	grote	en	
lange	optocht.	Een	stoet	vol	sfeer	en	gezel-
ligheid	in	de	straten.	Eentje	waar	het	voor	
deelnemers	en	 toeschouwers	goed	 toeven	
is.
Samen	bepalen	we	de	sfeer.	Dit	kunnen	jul-
lie	doen	door	in	grote	getale	langs	de	route	

te	 staan	 en	 door	 huizen	 en	 straten	 rood	
en	geel	te	versieren.	Maar	ook	in	de	stoet	
moeten	we	de	sfeer	erin	houden.

Sfeer beheer
Een	lekker	drankje,	een	gezellig	muziekje,	
het	moet	allemaal	kunnen.	Iedereen	moet	
kunnen	genieten.	Om	dit	te	goed	te	kunnen	
waarborgen	moeten	we	onze	gasten	bege-
leiden.	Filoz	Events	is	daarom	op	zoek	naar	
vijf	sfeerbeheerders.
Mensen	 die	 tussen	 12.00	 en	 15.00	 uur	
in	 de	 optocht	 aanwezig	 zijn.	 Zij	 zijn	 het	
aanspreekpunt	naar	de	deelnemers,	orga-
nisatie	 en	 publiek.	 Zij	 begeleiden	 bij	 het	
opstellen,	zorgen	waar	nodig	dat	de	stoet	
aansluit	en	dat	(geluids-)overlast	binnen	de	
perken	blijft.

Het is de toon die de klank maakt
Als	 jij	 enthousiast	 bent	 over	 de	 optocht,	
trots	bent	 op	Theebuikenland	dan	ben	 jij	
degene	die	wij	zoeken.	Door	een	open	en	
Loonse	houding	maak	je	nieuwe	contacten	
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en	draag	je	bij	aan	een	geweldige	optocht	
in	Loon	op	Zand.	Men	zegt	wel	eens:	“Het	
is	de	toon	die	de	klank	maakt”.

Kôomen we ’r samen uit
We	 kôomen	 ’r	 niet	 uit	 is	 het	 motto	 voor	
Carnaval	2019.	Een	motto	wat	de	deelne-
mers	 moeten	 verbeelden	 en	 uitbeelden.	
Wij	 moeten	 er	 wel	 uitkomen.	 Want	 een	
goede	sfeer	in	de	Loonse	optocht	is	onont-
beerlijk.	Meer	informatie	kun	je	krijgen	via	
info@filoz-events.nl	of	door	te	bellen	met	
Maikel	van	der	Velden,	telefoon:	(06)	16	52	
43	91.	Hier	kun	je	jezelf	ook	aanmelden.

Theebuikenland:     
groots in sfeer en gezelligheid!

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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Educatieve schapenboerderij wordt een 
prachtige werkplek!
Net	na	Kerstmis	fiets	ik	in	de	kou	naar	het	
Moleneind.	Het	is	zo’n	grauwe,	grijze	dag	
die,	 net	 als	 de	 rest	 van	 Nederland,	 niet	
wakker	 lijkt	 te	 worden.	 Maar	 ik	 zie	 een	
prachtige	buizerd	in	een	met	bevroren	rijp	
‘bepoederde’	struik	en	hoor	staartmezen	in	
de	 bomen.	Als	 ik	 ook	 nog	 twee	 enthousi-
aste	mensen	 vol	 passie	met	 een	 prachtig	
plan	tref,	kan	deze	dag	voor	mij	niet	meer	
stuk.	Maar	het	werd	nog	mooier.	Ik	leg	u	uit	
waarom.

Zoals	u	overal	kon	lezen	is	op	initiatief	van	
Bart	 van	 Ekkendonk	 een	 plan	 ontwikkeld	
voor	een	educatieve	boerderij	aan	Molen-
eind	29.	Al	jaren	probeerde	Bart	zijn	dro-
men	 te	 realiseren,	met	 succes	 dus.	 In	 de	
monumentale	boerderij	op	deze	prachtige	
plek	is	de	schaapherder	sinds	kort	niet	al-
leen	 gaan	 wonen,	 maar	 kan	 hij	 ook	 zijn	
kudde	onderbrengen.	Maar	daar	houden	de	
plannen	niet	op.	Bart	bruist	van	energie	en	
de	ideeën	rollen	van	zijn	lippen.	Wie	is	hij	
eigenlijk	 en	 wat	 houdt	 zijn	 onderneming	
‛De	Lachende	Ooi’	in?

Een	wollen	muts	op	een	frisse	kop	en	hel-
derblauwe	 ogen	 die	 nieuwsgierig	 de	 we-
reld	 in	 de	 gaten	 houden.	 Geen	 shawl,	
geen	 handschoenen,	 geen	 dikke	 jas.	 Bart	
is	een	buitenmens.	Hij	groeide	op	in	Don-
gen	 en	 ging	 na	 zijn	middelbare	 school	 in	
de	horeca	werken.	Hij	belandde	in	de	su-
permarktwereld	 en	 schopte	 het	 zelfs	 tot	
manager.	 “Iedereen	 was	 te	 spreken	 over	
mijn	werk,	maar	van	binnen	leek	er	altijd	
iets	 te	missen,	 al	wist	 ik	 niet	wat.	Tot	 ik	
een	hond	kocht.	Om	het	beest	voldoende	
beweging	 en	 uitdaging	 te	 bieden	 ging	 ik	
met	deze	bordercollie	 trainen	en	volgden	
we	samen	een	cursus	schapendrijven.	Daar	
sprak	 ik	 een	 ervaren	 herder	 en	 ik	 raakte	

enthousiast	 over	 dit	 eeuwenoude	 beroep.	
Zo	erg	zelfs	dat	 ik	mijn	baan	opzegde	en	
besloot	 als	 schaapherder	 verder	 te	 gaan.	
Alles	 viel	 op	 zijn	 plek.	 Na	 een	 opleiding	
kocht	 ik	een	kleine	kudde	Kempische	hei-
deschapen,	uitstekend	geschikt	om	schrale	
zandgronden	te	begrazen.	Om	terreinen	te	
beheren	kan	men	ons	inhuren	en	zo	werden	
we	 steeds	 groter.	 Inmiddels	 heb	 ik	 meer	
dan	1200	schapen,	verdeeld	over	drie	kud-
des.	 Ik	 moest	 alleen	 nog	 een	 goede	 plek	
vinden	waar	 ik	dichtbij	mijn	 schapen	kon	
zijn	en	een	plan	bedenken	om	er	een	 re-
delijk	inkomen	mee	te	verdienen.	Iedereen	
weet	dat	een	schaapherder	niet	rijk	wordt,	
maar	alle	onkosten	moeten	natuurlijk	wel	
betaald	worden.”

En	 zo	 vertelt	 Bart	 over	 de	bijzondere	 sa-
menwerking	 tussen	 o.a.	 de	 gemeenten	
Tilburg	en	Loon	op	Zand.	Men	zag	wel	iets	

 °Maarten Kemmeren (links) en Bart van 
Ekkendonk in de gerenoveerde stal. (Foto RdT)
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in	zijn	plan	om	de	schaapskudde	onder	te	
brengen	 in	de	 te	 koop	 staande	boerderij,	
waarvan	de	ligging	precies	past	in	de	toe-
komstplannen	 van	 Landschapspark	 Pau-
wels.	 Gezamenlijk	 werden	 de	 landbouw-
gronden	en	de	opstallen	aangekocht.	Het	is	
een	meerjarenplan,	maar	 in	een	gedeelte	
van	 de	 boerderij	 zijn	 groepen	 en	 scholen	
straks	 welkom	 voor	 rondleidingen	 over	
schapen,	 landschapsbeheer	 met	 schapen,	
biodiversiteit	en	het	milieu.
Bart	 wil	 ook	 een	moes-	 en	 pluktuin	 gaan	
aanleggen	en	kinderen	laten	zien	dat	boon-
tjes	niet	 in	potjes	groeien	en	honing	niet	
in	de	supermarkt	ontstaat.	Er	zijn	plannen	
voor	 een	 overnachtingsplek	 en	 de	 moge-
lijkheid	om	iets	lekkers	te	eten	en	te	drin-
ken.	En	als	kers	op	de	taart	is	de	schapen-
boerderij	straks	ook	nog	een	werkplek	voor	
mensen	met	een	beperking	of	afstand	tot	
de	arbeidsmarkt.	En	hier	komt	mijn	andere	
gesprekspartner	in	beeld,	Maarten	Kemme-
ren.

Werkplek vol kansen
Maarten	 groeide	 op	 en	 is	 woonachtig	 in	
Goirle.	Terwijl	we	op	Bart	wachten,	maken	
wij	alvast	kennis.	Ook	hij	ging	aanvankelijk	
in	de	horeca	werken,	maar	koos	uiteinde-
lijk	voor	de	zorg.	Hij	is	al	ja-
ren	werkzaam	bij	ASVZ,	door	
hem	en	mij	als	oud-werkne-
mer	 nog	 steeds	 liefkozend	
‘Vincentius’	genoemd.	Maar-
ten	werkt	daar	met	cliënten	
met	 een	 intensieve	 zorg-
vraag.	

Hij	praat	respectvol	over	zijn	
werkgever,	maar	verliest	ook	
het	grootschalige	niet	uit	het	
oog.	Wat	hij	wilde	was	beleid	
en	zorg	op	maat	maken,	met	
zo	 weinig	 mogelijk	 medicij-
nen	en	 liefst	 zonder	 dwang-
middelen.	 “Als	 je	 geduld	en	

respect	 hebt	 voor	 cliënten	 en	 achter	 de	
beperkingen	ook	hun	individuele	mogelijk-
heden	ziet,	dan	kun	je	veel	bereiken.	Met	
mijn	 contacten,	werkervaring	 en	met	het	
hart	op	de	goede	plek	zag	ik	mogelijkheden	
om	 cliënten	 een	 passende	 begeleiding	 en	
zelfs	dagbesteding-	of	werkplek	aan	te	bie-
den.	Ik	heb	mijn	baan	daarom	gedeeltelijk	
opgezegd	 en	 ben	 een	 eigen	 bedrijfje	 ge-
start,	Bureau	Actief.”	Als	hij	vertelt	hoe	hij	
samen	met	anderen	een	hopeloze	situatie,	
met	wanhopige	ouders	en	cliënten	ombuigt	
in	een	werkplek	vol	kansen,	zie	ik	het	ge-
luk	in	zijn	ogen	en	schiet	mijn	hart	vol.	Dit	
is	echt	denken	in	mogelijkheden,	in	plaats	
van	regelgeving	en	problemen;	zó	prachtig!

En	 zo	 wilde	 het	 toeval	 dat	 Maarten	 een	
artikel	 in	 het	 Brabants	 Dagblad	 zag	 van	
schaapherder	Bart	en	zijn	ambitieuze	plan-
nen.	Hij	 trekt	de	 stoute	 schoenen	aan	en	
stuurt	een	mail	om	te	kijken	of	ze	elkaar	
iets	te	bieden	hebben.	Deze	samenwerking	
krijgt	dus	binnenkort	vorm.	Op	de	boerde-
rij	is	van	alles	te	doen,	bijvoorbeeld	wer-
ken	met	schapen,	stallen	uitmesten,	maar	
ook	 het	 aanleggen	 en	 onderhouden	 van	

 °Maarten en Bart (r) aan het hoofd van de kudde, 
moderne belhamels? (Foto RdT)
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de	moestuin	of	helpen	bij	
rondleidingen	aan	groepen	
of	 klassen.	 Beide	 heren	
houden	niet	van	de	publi-
citeit,	 maar	 om	 het	 pro-
ject	 te	 volgen	adviseer	 ik	
u	 toch	 om	 hun	 Facebook-
pagina’s	of	websites	in	de	
gaten	te	houden.

Er	vallen	nog	zo	veel	vra-
gen	 te	 stellen,	 maar	 er	
staat	 iets	prachtigs	te	ge-
beuren	 waar	 ik	 toevallig	
bij	mag	zijn.	Door	de	druk-
te	 is	 Bart	 onze	 gezamen-
lijke	 afspraak	 namelijk	
vergeten;	 niet	 echt	 zijn	
stijl.	Maarten	en	 ik	rijden	
daarom	 naar	 de	 Schoor-
straat.	

Daar	treffen	we	Bart,	zijn	
stagiaire	 Bram	 en	 twee	
onmisbare	 bordercollies	
die	 een	 gedeelte	 van	 de	
kudde	voor	het	eerst	naar	
de	 gerenoveerde	 stal	 aan	
het	Moleneind	zullen	bren-
gen.	De	200	dames	zijn	al-
lemaal	 drachtig	 en	 vanaf	
10	januari	worden	de	eer-
ste	 lammetjes	 verwacht.	
Aan	de	gekleurde	plek	boven	hun	staart	is	
te	zien	wanneer	ze	gedekt	zijn.	Een	weke-
lijks	van	keur	wisselend	simpel	flesje	verf	
onder	 aan	 de	 buik	 van	 de	 rammen	 deed	
zijn	werk	prima.	Later	zal	in	gedeelten	de	
rest	van	de	schapen	volgen.	Een	echografie	
toont	aan	of	de	ooi	een	of	twee	lammetjes	
draagt;	een	blauwe	of	rode	stip	op	de	flan-
ken.	Deze	 laatste	ooien	krijgen	 in	de	stal	
meer	voer	aangeboden.

U	leest	het:	een	schaapherder	is	een	agra-
risch	ondernemer	die	vele	kwaliteiten	moet	

bezitten.	Het	geromantiseerde	plaatje	van	
de	herder	met	zijn	kudde	onder	een	stra-
lende	zon	klopt	natuurlijk	niet	altijd.	Maar	
man,	wat	was	het	een	 schitterende	erva-
ring	 om	de	 kudde	uit	 het	 bos	 te	 zien	 ko-
men	en	later	tussen	de	warme,	dampende	
schapen	met	hun	dikke,	wollen	‘jassen’	te	
staan.	Onvergetelijk!

Rond	de	Toren	wenst	beide	heren	veel	suc-
ces	met	de	prachtige	plannen!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Op zoek naar bosuilen in het bos

Kom	alles	te	weten	over	deze	schitterende	
roofvogel	op	19	of	26	januari!	Meld	je	snel	
aan	via:	natuurmonumenten.nl/agenda.

De	 meest	 bekende	 uilenroep	 is	 die	 van	
de	 bosuil.	 Het	 ‘oehoe’	 van	 het	mannetje	
wordt	beantwoord	met	een	ijselijke	kreet	
van	 het	 vrouwtje.	 In	 de	 avonduren	 is	 de	
roep	van	de	bosuil	extra	indringend.	Ga	dus	
mee	op	pad	voor	een	onvergetelijk	avon-
tuur.	Spits	je	oren	en	wie	weet	hoor	jij	de	
uilen	roepen!

Aanmelden
Deze	 spannende	 wandeling	 is	 gericht	 op	
volwassenen.	Met	ouders	zijn	(oudere)	kin-
deren	ook	welkom	om	zich	aan	te	melden:  °Bosuil. (Foto: Henk Beiniers)

•	Leden:	€	5,00	niet	leden:	€	8,00
•	Kind	lid:	€	4,00
•	Kind	OERRR:	€	4,00
•	Kind	niet	lid:	€	7,00

We	 vertrekken	 op	 19	 en	 26	 januari	 om	
20.00	 uur	 vanaf	 het	 Bezoekerscentrum	 in	
Oisterwijk.	Rond	22.00	uur	is	de	wandeling	
afgelopen.

Meteen	 aanmelden	 of	 nieuwsgierig	 naar	
meer	 activiteiten?	 Neem	 een	 kijkje	 op:	
www.natuurmonumenten.nl/agenda.	□
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368

Deze editie is de eerste van het nieuwe 
jaar 2019 en bevat nog berichten uit de-
cember 2018. Ze haalden nummer 20 van 
Rond de Toren net niet en dat was maar 
goed ook, want die editie was al dik ge-
noeg. Hij is in twee delen bij u in de brie-
venbus gevallen, iets wat nog nooit ge-
beurd is. Hopelijk blijft dit een uniek en 
eenmalig gebeuren, want de redactie is 
niet happig op dit soort ondernemingen!

Verder sluiten we ons aan bij de nieuw-
jaarswens van onze burgemeester Hanne 
van Aart, die op haar beurt onze bisschop 
Gerard de Korte citeerde, “dat het een 
succesvol, gelukkig, gezond en hoffelijk 
jaar mag worden!” (DK	2/1)

Belangrijk in dit jaar is de viering van het 
750-jarig bestaan van de Heerlijkheid 
c.q. Gemeente Loon op Zand met talrijke 
feestelijkheden, die er aan gaan komen. 
(BD	4/1)

Loonse mensen in de krant
Piet	 van	 Beers,	 geboren	 in	 Loon	 op	 Zand	
in	1927,	overleed	op	15	december	2018	in	
Tilburg.	Hij	bleef	zeer	verbonden	met	ons	
dorp	en	genoot	ervan	als	in	ons	blad	af	en	
toe	een	gedicht	van	zijn	hand	verscheen.	
(BD	17/12)

Kees	 van	 Loon	overleed	 in	 de	dagen	 voor	
Kerstmis.	(BD	28/12)

Onze	 dorpsgenoot	Hanne	 van	Aart	 voerde	
in	de	week	voor	Kerstmis	2018	actie	voor	
‛Lifeline’,	 een	 van	 de	 thema’s	 van	 ‛3FM	
Serious	Request’.	Zij	vindt	dat	reanimeren	

een	basisvaardigheid	moet	worden	van	ie-
dereen.	Zij	liet	dit	zelf	zien	op	Koningsdag	
bij	verkeersregelaar	Peter.	 (MR	13/12,	DK	
19/12)

Lia	de	Jong	vertelde	over	de	geboorte	van	
haar	zoon	Peter	Johannes	Noël,	die	 in	de	
kerstnacht	 van	 1989	 werd	 geboren.	 (BD	
24/12)

Tonnie	 de	 Vet	 en	Marianne	 Ramsteijn	 ge-
noten	met	hun	drie	dochters	Gabriele	(15),	
Melissa	(11)	en	Lotte	(2,5)	en	nog	26	andere	
kinderen	uit	onze	gemeente	van	een	dagje	
Efteling	aangeboden	door	de	Stichting	Het	
Vergeten	Kind.	(BD	24/12)

Roel	 Paridaans,	 geboren	 in	 ons	 dorp,	 is	
tegenwoordig	 directeur	 van	 Jenaplanba-
sisschool	 Rennevoirt	 in	 Berkel-Enschot	 en	
heeft	te	maken	met	een	groot	aanbod	van	
leerlingen,	 terwijl	 zijn	 huidige	 schoolge-
bouw	te	klein	is.	(BD	29/12)

Bart	 van	 der	 Schoot	 is	 in	 Zuid-Afrika	 ge-
weest	en	maakte	daar	een	foto	van	 leeu-
wen	in	het	Krugerpark.	(BD	29/12)

G.	 van	 Iersel-van	 Noije,	 Doelen	 18,	 won	
een	slagroomtaart	met	een	kruiswoordpuz-
zel.	(DK	2/1)

Mart	van	den	Hoven	(68)	verloor	in	augus-
tus	2017	zijn	vrouw	Marja.	Zij	kreeg	op	het	
veerpontje	 tussen	Waalwijk	 en	 Drongelen	
een	hartstilstand.	Zij	heeft	een	gedenkplek	
gekregen	in	het	het	Gedenkbos	De	Spinder	
op	 de	 grens	 van	 Tilburg	 en	 Loon	 vlak	 bij	
het	Blauwe	Meer.	Mart	komt	er	meermalen	
per	week	op	zijn	dagelijkse	wandeling	vaak	
samen	met	zijn	vader.	(BD	8/1)
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Gemeente en politiek
Wil	 Ligtenberg	 kondigde	 op	 18	 december	
2018	aan,	dat	hij	half	februari	2019	na	21	
jaar	gaat	stoppen	als	wethouder.	Jan	Bre-
kelmans	is	door	partij	Voor	Loon	voorgedra-
gen	als	zijn	opvolger.	(BD	19/12)

De	 gemeenteraad	 ging	 op	 13-12-2018	 ak-
koord	met	 de	 verbetering	 van	 de	 school-
gebouwen,	waarover	we	 het	 in	 de	 vorige	
Krantenbak	 al	 hadden.	 Vooral	 basisschool	
De	 Blokkendoos	waar	 o.m.	 asbest	 verwij-
derd	moet	 worden,	 komt	 in	 2019	 aan	 de	
beurt	voor	algeheel	onderhoud.	(BD	14/12)

Er	 dreigt	 een	 verhoging	 van	 de	 afvalstof-
fenheffing	 in	de	 gemeente	 Loon	op	Zand.	
De	 inkomsten	en	uitgaven	zijn	niet	 in	ba-
lans	 en	 ook	 het	 rijk	 kondigt	 kostenverho-
gingen	aan.	(BD	20/12)

Afval	 van	 illegale	 drugsproductie	 wordt	
steeds	 vaker	 illegaal	 gedumpt	 met	 name	
in	 het	 buitengebied.	 Daarom	 gaat	 de	 ge-
meente	camera’s	aanbrengen	om	zo	het	tij	
te	keren.	(BD	5/1)

Oud-burgemeester	 Wim	 Luijendijk	 heeft	
zijn	portret	mogen	onthullen,	dat	geschil-
derd	 is	 door	 Els	 Smulders-Waijers	 en	 dat	
een	plaats	krijgt	in	het	gemeentehuis.
(BD	7/1)

Berichtgevingen gemeente
In	de	Kloosterstraat	 89	wordt	de	bestem-
ming	van	het	perceel	veranderd	van	'groen'	
naar	‛wonen’	en	in	de	Weteringstraat	komt	
een	vrijstaande	woning	bij	naast	15A.
(DK	12/12).

Milieu
Peter	Flohr	geeft	de	strijd	tegen	de	voort-
zetting	van	de	gaswinning	in	ons	dorp	niet	
op	na	het	(voor	ons)	negatieve	besluit	van	
de	minister.	Samen	met	Frank	den	Braven	
van	 het	 actiecomité	 in	 Waalwijk	 worden	
nieuwe	plannen	gesmeed	om	de	discussie	

te	 intensiveren.	Het	 ‛onzalige	 plan’	moet	
in	ieder	geval	van	tafel,	zeggen	zij.
(BD	5/1)
De	Efteling	tekent	ook	bezwaar	aan.
(BD	9/1)

Bedrijven
Nicole	 Verhoeven-Speek	 doet	 een	 beroep	
op	 de	 ondernemers	 om	 het	 750-jarig	 be-
staan	 van	 de	 Heerlijkheid/Gemeente	 te	
promoten	op	producten.	(DK	19/12)

Het Witte Kasteel
Oud-burgemeester	 Wim	 Luijendijk	 volgt	
per	 1-1-2019	 Caspar	 de	 Bonth	 op	 in	 het	
bestuur	van	Het	Witte	Kasteel.	Het	andere	
nieuwe	 bestuurslid	 is	 Mr.	 Edzard	 Gelder-
man,	oud-raadsheer	bij	het	gerechtshof	in	
Den	Bosch.	Francine	Broos	blijft	voorzitter	
van	de	beide	stichtingen:	een	voor	het	on-
derhoud	van	het	kasteel	 zelf	en	een	voor	
de	exploitatie.	(BD	19/12)

Natuurbeheer
Er	 blijken	 regelmatig	 reeën	 over	 te	 ste-
ken	op	de	weg	naar	De	Moer	 terwijl	daar	
niet	voor	gewaarschuwd	wordt,	zo	schreef	
A.v.W.	(DK	19/12)
Voetbal
Op	het	voetbalveld	van	Uno	Animo	 is	een	
nieuwe	 z.g.	 ‛banner’	 verschenen,	 waarop	
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 ° 28 december 2018: Zo’n 200 drachtige ooien van De Lachende Ooi van Bart van Ettendonk gingen 
vanuit Biezenmortel naar Loon op Zand op weg naar de nieuwe ‛kraamkamer’stal, waar zij vanaf 
ongeveer 10 januari zouden gaan bevallen. Een indrukwekkend gezicht! (Foto: RdT)

Voor al uw klussen, gordijnen, zonwering,  
laminaat, kasten en horren!

Hubo Loon op Zand
Telefoon: 365575
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de	vier	hoofdsponsoren	vermeld	staan.
(DK	19/12)

Oud nieuws
De	 volgende	 onderwerpen	 stonden	 in	 de	
bladen,	maar	daarover	had	u	al	gelezen	in	
Rond	de	Toren:
•	de	kerstrommelmarkt	in	De	Wetering	op	
16	december;	(MR	13/12)

•	de	wintermarkt	in	de	Vlinderboom	op	20	
december	(DK	19/12)

•	de	kerstavond	bij	Manege	De	Duikse	Hoef	
op	21	december,	verzorgd	door	drie	stu-
denten	 van	 het	 Prinsentuincollege	 uit	
Breda.	(MR	20/12)

•	het	Driekoningenconcert	van	Liedertafel	
Echo	der	Duinen	op	6	januari.	(DK	2/1)

Daarmee	 is	de	berichtgeving	van	het	 jaar	
2019	opgestart.

Wij	 gaan	 de	 kranten	 en	 bladen	weer	 bij-
houden	 voor	 de	 komende	 edities.	 En	 u	
weet	het:	als	u	berichten	over	Loon	tegen-
komt	 in	 andere	 bladen	 dan	 de	 hieronder	
genoemde,	laat	het	ons	dan	weten	via	het	
mail-adres	van	Rond	de	Toren.

BD	=	Het	Brabants	Dagblad;
DK	=	De	Duinkoerier
MR	=	De	Maasroute.	□

Nieuwjaars-voetbaltoernooi 
bij Uno Animo

Donderdag	3	januari	was	er	bij	vv	Uno	Ani-
mo	 een	 Nieuwjaars-voetbaltoernooi	 met	
gelijk	 hieraan	 gekoppeld	 de	 nieuwjaars-
receptie.	 Voor	 het	 toernooi	 kon	 men	 om	
18.45	uur	inschrijven	waarna	het	toernooi	
startte	om	19.30	uur.

Ons	hoofdveld	was	verdeeld	in	vier	veldjes	
zodat	ook	vanuit	de	kantine	de	wedstrijden	
bekeken	konden	worden.	De	computer	ver-
richtte	de	loting	waarna	acht	teams	onder-
ling	wedstrijden	gingen	spelen.	De	winnaar	
was	het	team	van	Evi	van	den	Oetelaar.

Om	21.30	uur	startte	de	nieuwjaarsrecep-
tie,	die	druk	bezocht	werd.	De	organisatie	
had	gezorgd	voor	soep	en	broodjes,	het	be-
stuur	 voor	 enkele	 consumptiebonnen.	 Tot	
in	de	late	uurtjes	werd	er	geborreld,	gela-
chen	en	gezongen.	Vanwege	de	vele	posi-
tieve	 reacties	 zullen	we	ook	volgend	 jaar	
hier	een	vervolg	aan	geven.

Activiteiten commissie Uno Animo

 °Eigen foto Uno Animo.

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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  R&R is een team van specialisten in Loon op Zand met een jarenlange ervaring, dat 
er voor zorgt dat uw computer in topvorm is en blijft. Wij verhelpen uiteenlopende 
storingen. Verwijderen virussen, spyware en hinderlijke boodschappen. Zorgen voor 
uw netwerk. Adviseren en installeren bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Vaak 
ook is uw computer te langzaam geworden. Of heeft u moeite een nieuw programma 
goed onder controle te krijgen. R&R kan u altijd helpen en is na uw belletje zo bij u.  
En dat zonder voorrijkosten. 

 
 
 
 

 

 
 

06 5122 9628 
Zeven dagen per week 

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

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

Computerservice op maat 

Uw 
Computer. 
Onze zorg. 
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‘Houdoe!’: Het verhaal van een 
Brabantse groet’ van Wim Daniëls

‘Houdoe’	 is	 bij	 herhaling	 gekozen	 tot	 het	
populairste	 Brabantse	 woord.	 Maar	 het	
rukt	als	afscheidswoord	ook	op	 in	de	 rest	
van	Nederland	en	staat	al	een	flink	aantal	
jaren	als	 trefwoord	 in	de	Dikke	van	Dale.	
‘Houdoe’	 wordt	 almaar	 populairder,	 en	
dat	in	een	tijd	dat	dialecten	zo	onder	druk	
staan.

Taalkundige	Wim	Daniëls	gaat	op	zoek	naar	
de	 herkomst	 van	 ‘houdoe’,	 hij	 vergelijkt	
het	 met	 andere	 binnen-	 en	 buitenlandse	
afscheidsgroeten,	 legt	 uit	 wat	 het	 He-
breeuwse	woord	‘houdoe’	betekent,	wijst	
op	het	bestaan	van	de	achternaam	Houdoe	
en	 op	 de	 oehoe	 Houdoe	 uit	 het	 sprook-
jesbos	 in	 de	 Efteling.	 Het	 boek	 laat	 zien	
hoe	een	ogenschijnlijk	simpel	en	regionaal	
woord	zo’n	bijzondere	reikwijdte	kan	heb-
ben.	Wie	nog	niet	 voor	 ‘houdoe’	 viel,	 zal	
dat	beslist	door	dit	boek	doen.

De	 in	Houdoeland	geboren	Wim	Daniëls	 is	
misschien	 wel	 Nederlands	 meest	 geliefde	
taalkundige.	 Hij	 publiceerde	 talloze	 boe-
ken	over	taal.	Zijn	bij	Thomas	Rap	versche-
nen	 columnbundels	werden	bestsellers	 en	
zijn	boek	Groeten	uit	Brabant	is	al	aan	de	
negende	druk	toe;	als	taalcabaretier	trekt	
Wim	Daniëls	volle	zalen.

Het	 boek	 ‘Houdoe!’	 Het	 verhaal	 van	 een	
Brabantse	 groet’	 van	 Wim	 Daniëls	 ver-
schijnt	 op	 donderdag	 7	 februari	 2019	 als	
paperback	voor	de	prijs	van	€	14,99	bij	Uit-
geverij	Thomas	Rap	onder	ISBN:	978	94	004	
02826.	Ook	verkrijgbaar	als	e-book.	

Tekst: Uitgeverij Thomas Rap

 °Wim Daniëls (Foto: Merlijn Doomernik)
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Geen carnaval zonder loopgroepen
Carnaval in Theebuikenland  2019. Han-
den zijn ineengeslagen, koppen bij elkaar 
gestoken om de Loonse harten weer met 
liefde voor het carnaval te laten kloppen. 
Zo kreeg Theebuikenland weer een prins: 
Prins Jeroen d’n Irste. En het carnavals-
motto voor 2019 is: ‘Wij kôomen ’r nie 
uit’. Maar dat menen ze vast niet.

Maar	zeg	je	‛carnaval’	dan	zeg	je	ook	‛op-
tocht’	 en	 in	 een	 optocht	 horen	 loopgroe-
pen.	 En	 daar	willen	we	 het	 in	 dit	 artikel	
hebben.

Zet	minstens	twee	personen	bij	elkaar	en	
je	 hebt	 al	 een	 loopgroep	 op	 carnavals-
maandag	4	maart	tijdens	de	optocht.	Maar	
met	meer	mensen	is	het	natuurlijk	nog	veel	

gezelliger.	Een	optocht	wordt	leuker	als	er	
ook	variatie	is.	Naast	carnavalswagens	met	
muziek	 en	 carnavalsorkestjes	 zijn	 loop-
groepen,	die	een	thema	of	een	slogan	hu-
moristisch	en	creatief	uitbeelden,	een	aan-
gename	afwisseling	voor	de	toeschouwers.

Hoe	je	dat	kunt	aanpakken	leer	ik	van	een	
van	 de	 oudste	 loopgroepen	 uit	 de	 Loonse	
optocht	‘Pak	‘m	beet’.
Ik	heb	een	gesprek	met	drie	leden	van	deze	
groep	Ceciel	van	Hoof,	Annemiek	en	René	
Goutziers.	Zij	zeggen	eensgezind:	“Wij	als	
groep	hebben	zelf	enorm	plezier	samen	in	
het	 uitbeelden	 van	 onze	 slogan	 of	 thema	
en	met	name	het	contact	met	de	toeschou-
wers,	de	interactie	met	het	publiek,	maakt	
het	nog	leuker.

 °Voor loopgroep ‛Pak ’m beet’ is én blijft gezelligheid het uitgangspunt van hun deelname aan de 
Loonse carnavalsoptocht. (Eigen foto)
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Stijgende gezelligheid

De	loopgroep	‘Pak	’m	beet’	is	ontstaan	uit	
een	 carnavalsorkestje	 waar	 gaandeweg	
met	het	zakken	van	de	muzikale	kwalitei-
ten	de	gezelligheid	steeg.	Toen	is	besloten,	
al	 vele	 jaren	 geleden,	 verder	 te	 gaan	 als	
loopgroep.	 En	 daar	 hebben	 zij	 geen	 spijt	
van.	Af	 en	 toe	 valt	 er	 iemand	 af	 van	 de	
oude	 groep	 en	 spoelt	 er	 weer	 een	 nieuw	
lid	 aan.	 “Wij	 betalen	 door	 het	 jaar	 heen	
ook	nog	contributie	om	nog	een	paar	acti-
viteiten	te	organiseren	met	ons	clubke	‘Pak	
‘m	beet’,	maar	dat	hoeft	natuurlijk	niet”,	
zeggen	zij.
Uitgangspunt	 is	 veel	 plezier	 hebben,	
vooraf,	 tijdens	 en	naderhand.	 En	ook	be-
langrijk:	niet	teveel	werk	vooraf.	Hou	het	
simpel.	 In	 januari	komen	ze	bij	elkaar	en	
wordt	er	gebrainstormd	over	het	motto	van	
het	jaar	en	als	dat	geen	leuke	ingang	biedt,	
wordt	er	een	eigen	slogan	bedacht	en	uit-
gewerkt.

Frikandelleke
Daarna	krijgt	ieder	een	taak	in	de	voorbe-
reiding	en	komt	men	meestal	pas	weer	op	
de	ochtend	 van	de	optochtdag	bij	 elkaar.	
Dan	worden	de	laatste	zaken	geregeld	met	
ondersteuning	 van	 worstenbrood,	 schrob-
belèr	en	een	kop	 soep.	Tegen	de	 tijd	dat	
er	moet	worden	opgesteld	voor	de	optocht	
gaat	 het	 bier	 in	 de	 tas	met	 een	 frikadel-
leke	 voor	 onderweg.	 “Zo	 komen	 wij	 er	
altijd	 uit”,	 zeggen	 ze.	 Zo	 hebben	 ze	 een	
keer	meegelopen	met	de	slogan:	‘Volgend	
jaar	zijn	we	beter’	en	was	iedereen	in	het	
verband	gewikkeld,	armen	en	benen	in	het	
gips,	rolstoel,	enz.	Tijdens	de	crisis	reden	
ze	rond	met	een	zitbank	waar	men	regel-
matig	 op	 ging	 zitten	 met	 de	 tekst:	 ‘Nog	
steeds	crisis?		Wij	hebben	‘zat’	op	de	bank’.

Gewoon lekker meedoen!
En	meedoen	is	hier	altijd	belangrijker	dan	
winnen.	 Maar	 het	 is	 altijd	 leuk	 als	 je	 de	
concurrentie	voor	blijft.

Daarmee	 willen	 zij	 een	 oproep	 doen	 aan	
vriendengroepjes,	 buurten,	 los-vast	 club-
jes,	 sportverenigingen,	 families,	 grote	 en	
kleine	gezinnen	of	wat	voor	verbanden	dan	
ook,	 vorm	een	 loopgroep(je)	 en	 geef	 een	
creatieve,	 politieke,	 lokale	 draai	 aan	 het	
motto	 van	 carnaval	 2019:	 ‘Wij	 kôomen	 ’r	
nie	uit’	 of	 neem	een	ander	motto.	Maakt	
niet	uit.	Gewoon	 lekker	meedoen,	er	zelf	
veel	plezier	aan	beleven	en	dat	uitstralen	
op	de	toeschouwers	en	andere	deelnemers.	
Solo	 kan	 natuurlijk	 ook.	 Maar	 dan	 is	 het	
geen	loopgroep,	maar	een	loper,	maar	die	
kunde	altijd	nog	uitrollen.
Maar	 lukt	het	niet	om	een	loopgroepje	te	
vormen,	kom	in	ieder	geval	kijken	naar	die	
andere	zotten	die	plezier	maken	en	geniet	
mee.

We	zeggen:	ga	met	het	motto	aan	de	loop.

Gewoon	inschrijven	voor	de	optocht	en	be-
denken	met	elkaar	hoe	je	voor	de	dag	wilt	
komen	met	het	betere	loopwerk.	Je	komt	
er	vast	wel	uit.

Redactie: Ton Kalkers
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Werkzaamheden aan  
fietsstraat Kloosterstraat

In	opdracht	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	
worden,	afhankelijk	van	de	voortgang,	tot	
8	februari	werkzaamheden	uitgevoerd	aan	
de	varkensruggen	die	als	afscheiding	staan	
tussen	 de	 rijbaan	 en	 het	 trottoir	 aan	 de	
Kloosterstaat.	 Het	 betreft	 het	 gedeelte	
vanaf	de	kruising	Kloosterstraat	 –	Ruilver-
kavelingsweg	 tot	 aan	 de	 Kloosterstraat	 –	
toegang	Loonse	en	Drunense	duinen.

De	werkzaamheden	omvatten	het	verplaat-
sen	van	de	varkensruggen	30	cm	van	de	rij-
baan	af,	het	aanbrengen	van	tegels	tussen	
de	varkensruggen	en	asfalt	rijbaan	en	het	
herstraten	 van	 het	 trottoir	 tegen	 de	 var-
kensruggen.

Voor	 het	 doorgaande	 verkeer	 is	 een	 om-
leiding	ingesteld.	De	percelen	blijven	voor	
de	 bewoners	 bereikbaar	 met	 de	 auto	 en	
te	voet.	Bij	problemen	m.b.t.	bereikbaar-
heid	kan	contact	worden	opgenomen	met	
voorman	 Kevin	 Faro	 via	 mobiel	 nummer:	
06-14026346.	□ Beste mensen

Zoals	 jullie	misschien	weten	 is	 er	 bij	mij	
in	het	najaar	een	ernstige	ziekte	ontdekt.
Ik	wil	bij	deze	Thebe	een	compliment	uit-
delen	voor	de	goede	hulp,	maar	ook	ieder-
een	die	met	mij	meeleeft,	voor	eten	zorgt,	
een	 kaartje	 stuurt	 of	 belt,	 heel	 hartelijk	
danken.	Ik	had	er	niet	op	gerekend,	maar	
het	doet	me	echt	goed!

Na	veel	onderzoeken	en	operatie	ziet	het	
er	jammer	genoeg	toch	niet	goed	uit,	maar	
we	hopen	er	het	beste	van.

Groeten,

Ad van Trier
Bergstraat 12, 5175 AA  Loon op Zand

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Mantel-Match loopt over van enthousiasme…

De eerste afspraak voor Rond de Toren 
in 2019 gaat naar de Peperstraat 13 in 
Kaatsheuvel. Sinds 1 december is het 
Mantel-Match Café daar gevestigd.	

“Ga	maar	zitten	waar	je	wilt,	hoor”,	zeg-
gen	de	twee	vriendelijke	dames	van	Man-
tel-Match,	Daniëlle	van	Wezel	en	Monique	
de	Man.	 Ik	 kijk	 eens	 rond	 en	 bedenk	 dat	
ik	wel	overál	wil	gaan	zitten.	Het	plafond	
is	laag,	de	kleuren	van	de	vloer	en	muren	
warm,	de	tafels	met	stoelen	en	zitjes	staan	
er	uitnodigend	bij,	opgevrolijkt	met	kerst-
stukjes	en	kaarsen.

Aan	 de	 aankleding	 is	 aandacht	 besteed,	
dat	zie	je	meteen.	“We	hebben	er	lang	en	
goed	over	nagedacht,	maar	zijn	erg	tevre-
den	 over	 het	 resultaat.	 Wat	 vind	 jij	 bij-
voorbeeld	van	die	togen	aan	de	muur	met	
foto’s	 van	de	drie	 kernen,	 Loon	op	Zand,	
Kaatsheuvel	en	De	Moer,	mooi	hè?	Wat	kan	
ik	 inschenken,	 koffie	 of	 thee,	 liever	 cap-
puccino?”
Binnen	 een	 minuut	 staat	 er	 een	 lekkere	
kop	 koffie	 of	 thee	met	 iets	 lekkers.	 Kijk,	
van	zo’n	binnenkomst	wordt	toch	iedereen	
blij?!

Rond	de	Toren	is	uitgenodigd	om	bij	te	pra-
ten	 over	 hun	 laatste	 initiatief,	 het	 café.	

Om	 uw	 geheugen	 op	 te	 frissen,	 vertellen	
we	in	vogelvlucht	hoe	het	zo	gekomen	is.	
We	gaan	een	paar	jaar	terug	in	de	tijd,	naar	
2016.	Monique	en	Danielle	waren	twee	col-
lega’s	die	al	jarenlang	binnen	de	financiële	
markt	werkten.	 Er	 ‘borrelde’	 iets	 in	 hen,	
niet	 uit	 ontevredenheid,	 maar	 eerder	 uit	
idealisme.
Toen	de	Gemeente	Loon	op	Zand	de	wed-
strijd	 ‘Het	 beste	 idee	 voor	 hulp	 en	 zorg’		
begon,	 bedachten	 zij	 een	 plan	 om	 een-
zaamheid	onder	ouderen	 te	bestrijden	en	
hulp	 te	 bieden	 aan	 mantelzorgers.	 Want	
ziek	of	eenzaam	zijn	is	erg,	maar	mantel-

 °De dames van Mantel Match, Danielle (links)  
 en Monique. (Eigen foto)
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zorg	bieden	is	óók	heftig.	Het	is	een	prach-
tig	woord	voor	vrijwillige	hulp	aan	iemand	
in	je	naaste	omgeving	en	wordt	erg	gesti-
muleerd	door	onze	regering.	Door	bezuini-
gingen	 in	de	zorg	en	strengere	eisen	voor	
opname	in	een	verzorgings-	of	verpleeghuis	
is	 het	 aantal	 mantelzorgers	 erg	 toegeno-
men.	Maar	hoe	vriendelijk	het	woord	ook	
klinkt,	een	mantelzorger	heeft	altijd	dienst	
en	de	last	wordt	soms	als	erg	zwaar	erva-
ren.	 Er	 waren	 landelijke	 initiatieven	 om	
mensen	te	ondersteunen,	maar	lokaal	was	
er	nog	weinig	of	geen	aanbod.

Het	 plan	 van	 Monique	 en	 Daniëlle	 zou	
mantelzorgers	ontlasten	door	o.a.	een	ac-
tiviteit	of	een	bezoek.	Toen	de	dames	de	
wedstrijd	wonnen,	ging	alles	 in	 sneltrein-
vaart.	Er	kwam	een	bedrijfsplan,	vaste	ba-
nen	werden	opgezegd	en	er	kwamen	foto’s	
voorbij	van	een	website,	wandelen	met	ou-
deren,	een	dagje	naar	de	Efteling	en	nog	
veel	meer.	Sinds	1	december	2018	is	daar	
de	 kroon	 op	 hun	 werk	 bij	 gekomen,	 het	
Mantel-Match	Café.

De	dames	vullen	aan:	“Tijdens	de	opstart	
en	 de	maanden	 daarna	 kregen	we	 steeds	
vaker	de	vraag	of	Mantel-Match	alleen	zorg	
op	locatie	of	bij	de	mensen	thuis	kon	bie-
den?	Was	 er	 geen	 plek	 om	 elkaar	 te	 ont-
moeten?	We	zijn	daarover	gaan	nadenken	
en	op	zoek	gegaan	naar	een	goede	plek	om	
een	soort	van	inloophuis	te	realiseren.	De	
ruimte	moest	 goed	bereikbaar	 zijn,	 groot	
genoeg,	een	gezellige	sfeer	hebben	én	vol-
doende	‘aanloop’	hebben.	

In	Kaatsheuvel	vonden	we	een	 ruimte	die	
geschikt	was,	al	realiseerden	we	ons	met-
een	dat	de	inwoners	van	Loon	op	Zand	en	
De	 Moer	 van	 iets	 verder	 moeten	 komen,	
maar	we	moesten	 een	 keuze	maken.	Wie	
weet	komt	er	in	de	toekomst	in	de	andere	
kernen	 ook	 iets,	 maar	 nu	 gaan	 we	 eerst	
proberen	 van	 dit	 Mantel-Match	 Café	 een	

succes	te	maken!	Wat	we	wel	duidelijk	wil-
len	maken	is	dat	iedereen	van	60+	welkom	
is.	 Voor	 een	 kop	 koffie,	 een	 praatje,	 een	
spelletje	of	kaartje	of	om	zomaar	even	van	
huis	 te	 zijn.	We	 proberen	mensen	 ook	 in	
het	café	te	‘matchen’;	je	loopt	misschien	
wel	 alleen	 naar	 binnen,	 maar	 we	 zorgen	
dat	je	hier	niet	eenzaam	bent.	Ons	doel	is	
om	mensen	gezelligheid	te	bieden	en	hier	
te	 praten	 over	 wat	 hen	 bezighoudt,	 met	
ons,	of	beter	nog:	met	elkaar!	

Mochten	 er	 problemen	 met	 vervoer	 zijn;	
vanaf	 1	 januari	 is	 de	 vervoersdienst	 ‘Au-
tomaatje’,	een	ANWB	initiatief,	ook	actief	
in	 onze	 gemeente.	 Via	 een	 email	 naar:		
automaatje@anwb.nl	kun	je	tot	twee	da-
gen	van	tevoren	een	rit	aanvragen.	
Een	vrijwilliger	met	een	auto	haalt	u	op	en	
brengt	u	ook	weer	thuis.	Tegen	een	vergoe-
ding	van	€	0,30	per	kilometer	kan	iedereen	
die	 buiten	 de	 bestaande	 regelingen	 valt,	
toch	op	pad”.	Kijk	maar	eens	op	de	web-
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site	of	nog	beter:	loop	even	binnen	bij	het	
café,	ze	kunnen	u	er	alles	over	vertellen!	

De	dames	buitelen	bijna	over	elkaar	heen	
zodat	ze	niks	vergeten	toe	te	voegen	aan	
het	 artikel,	 zijn	 ook	 nog	 lang	 niet	 klaar	
met	alle	plannen.	De	toekomst	gaan	ze	vol	
vertrouwen	 tegemoet.	 “Om	 de	 drempel	
laag	te	houden	zijn	de	prijzen	in	ons	café	
laag.	Een	kop	koffie	kost	€	1,60	en	voor	een	
dubbeltje	meer	 heb	 je	 een	 glas	 fris.	 Het	
café	heeft	trouwens	een	volledige	horeca-
vergunning,	dus	ook	voor	een	borreltje	of	
flesje	bier	kunt	u	hier	terecht.

Voor	 €	 15,-	 per	maand	 kun	 je	 1	 keer	 per	
week	bij	ons	lunchen	en	om	ervoor	te	zor-
gen	 dat	 we	 voldoende	 tijd	 hebben	 voor	
de	bezoekers	en	niet	de	hele	dag	lopen	te	
‘serveren’	hebben	we	ook	een	abonnement	
bedacht.	Voor	€	25,-	kun	je	een	maand	lang	
zonder	portemonnee	op	pad	en	1	dagdeel	
op	dinsdag	 of	 donderdag	 onbeperkt	 thee,	
koffie	of	fris	drinken.	Over	een	–	nog	mak-
kelijkere-	strippenkaart	denken	we	nog	na.	
Misschien	nog	niet	zo	bekend,	maar	de	Sa-
men-Loont-pas	is	er	ook	voor	senioren	die	
samen	 max.	 €	 1.747,-	
inkomen	hebben.	Deze	
pas	 van	€	 350,-	 is	 ook	
bij	ons	te	gebruiken.

Momenteel	 zijn	 er	
vrije	 inloopdagen	 op	
dins-	 en	 donderdag	
van	9.30	tot	16.30	uur.	
Op	 vrijdagmiddag	 zijn	
we	open	van	13.30	tot	
17.30	 uur.	 De	 laatste	
weken	 is	 het	 behoor-
lijk	 druk,	 echt	 heer-
lijk!	Zo	komt	er	iedere	
week	 een	 gymclubje	
binnengewandeld	 voor	
een	kop	koffie	en	staan	
er	 ook	 al	 vijf	 feestjes	

gepland.	Onze	ruimte	is	rolstoelvriendelijk	
en	geschikt	voor	feestjes	tot	50	personen.	
Als	het	wat	meer	uitgekristalliseerd	is	kun-
nen	we	nog	denken	aan	het	organiseren	van	
een	creatieve	middag	of	een	lezing	door	de	
Heemkundekring”.

Enthousiasme
Er	 komt	 een	 meneer	 binnengelopen	 en	
bijna	als	vanzelfsprekend	 sluit	hij	aan	bij	
onze	 tafel.	 We	 maken	 een	 praatje	 en	 ik	
vraag	wat	hem	naar	het	Mantel-Match	Café	
brengt:	 “Gewoon,	 om	 eens	 een	middagje	
van	huis	te	zijn”.

Het	enthousiasme	van	de	dames	is	aanste-
kelijk	te	noemen	en	bijna	automatisch	zou	
ik	mee	willen	denken	over	dit	mooie	pro-
ject,	wat	inmiddels	uit	de	kinderschoenen	
is	gegroeid.	

Succes	met	dit	mooie	vervolg,	dames!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

 °Aan het interieur van het café is aandacht  
 besteed! (Eigen foto)
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Tijden veranderen: óók bij Fietsfix Loon op Zand

Service bij u aan huis, wanneer u dat wilt, 
met de Mobiele werkplaats
Dat	 het	midden-	 en	 kleinbedrijf,	 door	 de	
steeds	verdergaande	opkomst	van	internet,		
alle	zeilen	moet	bijzetten	om	‘er	elke	dag	
weer	bij	 te	horen’,	 is	maar	al	 te	goed	 te	
zien	 als	 u	 een	 willekeurig	 winkelcentrum	
bezoekt	waar	leegstand	van	panden	eerder	
regel	dan	uitzondering	is.
Veelal	 is	 die	 leegstand	 te	wijten	 aan	 het	
feit	dat	men	zich	niet	heeft	aangepast	of	
heeft	kunnen	aanpassen	aan	het	verande-
rende	koopgedrag	van	het	publiek.

Ook	 Toby	 van	 der	 Heijden	 en	 Monique	
Schuurmans	 van	 ‘Fietsfix’	 zagen	 die	 ten-
dens	op	hen	afkomen.
“Het	is	dan	een	kwestie	van	tijdig	accepte-
ren	dat	het	allemaal	niet	als	vanzelf	gaat	
en	dat	je	moet	gaan	nadenken	over	hoe	je	
je	kunt	aanpassen	om	die	nieuwe	toekomst	

aan	te	gaan”,	aldus	een	energieke	Toby,	die	
samen	met	zijn	vriendin	Monique	én	de	no-
dige	 kennis	 van	buitenaf	 ging	broeden	op	
een	geheel	nieuwe	aanpak	van	hun	bedrijf	
dat	zij	 in	maart	2008	aan	de	Hoge	Steen-
weg	begonnen:	een	bedrijf	dat	in	no-time	
uitgroeide	 tot	 een	 vertrouwd	 adres	 voor	
een	nieuwe	fiets	en	niet	 te	vergeten:	ge-
degen	service!

Monique	gaat	verder:	“Het	gerucht	dat	we	
onze	winkel	zouden	gaan	sluiten,	is	beslist	
niet	waar!	Laat	ik	daar	eerst	mee	beginnen.	
Misschien	hebben	mensen	ons	verkeerd	be-
grepen	 toen	wij	 op	 voorhand	 al	 iets	 naar	
buiten	brachten	over	de	veranderingen	die	
we	binnen	‘Fietsfix’	doorvoeren.	Daarom	is	
het	goed	dat	deze	overzichtelijk	in	dit	arti-
kel	worden	opgenomen”.

 °Voortaan is het mogelijk om uw fietsreparaties door Toby van der Heijden van de Mobiele werkplaats 
van ‛Fietsfix’ te laten uitvoeren! (Foto: RdT)
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Wat gaat er veranderen bij ‘Fietsfix’?
•	De	winkel	en	de	werkplaats	zijn	voortaan	
de	gehele	dag	geopend	op	dinsdag,	don-
derdag	en	vrijdag.	Op	die	dagen	blijft	de	
klant	hier	welkom	voor	info	of	een	even-
tuele	 aankoop	 van	 een	 fiets	 (ook	 elek-
trisch)	en	voor	reparaties.

•	De	merken	van	(stads)-fietsen	en	e-bikes	
(elektrische	 fietsen)	 die	 voortaan	 wor-
den	gevoerd,	zijn	Rih,	Pointer	en	Merida.	
Voor	sportfietsen	zijn	dat	Kona,	de	Rosa,	
Colnago	en	Merida.

•	Voor	reparatie	en	onderhoud	van	ALLE	ty-
pen	fietsen	en	merken	kunt	u	nog	steeds	
bij	‘Fietsfix’	terecht	op	deze	dagen!

Mobiele werkplaats: bel 851851!
Maar	de	meest	opvallende	verandering,	of	
eigenlijk:	 aanvulling,	 van	 ‘Fietsfix’	 is	 de	
‘Mobiele	 werkplaats’	 waarop	 u	 vanaf	 nu	
een	beroep	 kunt	 doen	 als	 u	 uw	 tweewie-
ler	gerepareerd	wilt	hebben	op	een	tijd	en	
dag	 dat	 ú	 het	 beste	 uitkomt!	 Daarvoor	 is	
een	 heuse	 mobiele	 werkplaats	 door	 Toby	
aangeschaft,	 waarmee	 hij	 op	 maandag,	
woensdag	en	vrijdag	de	binnengekomen	re-
paratieafspraken	bezoekt.
Wilt	u	een	 reparatie	 laten	uitvoeren	door	
Toby,	dan	kunt	u	heel	makkelijk	contact	op-
nemen	via	telefoonnummer	(0416)-851851	
of	een	mail	sturen	naar	info@fietsfix.com.	
U	geeft	aan	op	welke	dag	en	op	welke	tijd	
u	het	beste	uitkomt	en	de	afspraak	wordt	
bevestigd.	 Vermeld	 in	 uw	 e-mail	 wél	 uw	
telefoonnummer,	zodat	u	snel	teruggebeld	
kunt	worden.

Bij u thuis, op het werk   
of logeer- vakantieadres
De	Mobiele	werkplaats	van	‘Fietsfix’	kunt	u	
niet	alleen	inzetten	voor	reparatie	en	on-
derhoud	aan	ALLE	typen	en	merken	fietsen,	
maar	 ook	 voor	 het	 uitlezen	 en	 vervangen	
van	 software	aan	uw	elektrische	fiets.	 En	
ook	nu	mag	u	erop	vertrouwen	dat	die	re-
paraties	met	dezelfde	snelheid	en	gedegen	

kennis	worden	uitgevoerd,	zoals	dat	al	vele	
jaren	heel	gewoon	is	bij	‘Fietsfix’!	De	voor-
rijkosten,	 dus	 los	 van	 de	 reparatieprijs,	
bedragen	 binnen	 het	 dorp	 Loon	 op	 Zand	
slechts	 €	 5,00.	 Daarvoor	 komt	 Toby	 naar	
elk	 adres	 in	 Loon	 op	 Zand:	 thuis,	 op	 het	
werk	 of	 op	 een	 vakantie-	 of	 logeeradres.	
Voor	locaties	buiten	het	dorp	gelden	uiter-
aard	 ander	 tarieven,	 die	 vooraf	 duidelijk	
worden	gecommuniceerd.

Toby	 en	 Monique	 realiseren	 zich	 terdege	
dat	 deze	 veranderingen	 een	 behoorlijke	
uitdaging	 betekenen	 voor	 hun	 bedrijf,	
maar	dat	deze	ook	noodzakelijk	zijn	voor	
de	toekomst	ervan.	Stil	zitten	en	afwach-
ten,	ook	in	deze	branche,	is	geen	optie.	De	
keuze	die	dit	ondernemend	stel	heeft	ge-
maakt	met	hun	 ‘Fietsfix’,	 is	daarom	niets	
minder	dan	een	verstandige	keuze!

Redactie: Tiny van Hooren

Telefoon 0416 – 363742                                                                                               
www.glansrijk.nu      ans@glansrijk.nu                              M van Massages                                              

schoonheid – massages – NLP coaching – holistische geneeswijzen – workshops 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
          

       

 

  

  
 
   

Gelukkig & Gezond 2019 
 

Tijsmansstraat 10 * Loon op Zand * 363742   
www.glansrijk.nu 

 
 

Glansrijk 

Maak mooie 
herinneringen  & 

geniet van 
elkaar en ieder 

moment! 

Praktijk voor innerlijk goed voelen & uiterlijk stralen 

 



44

Misintenties en kerkberichten   
van 19 januari tot en met 1 februari

Zondag 20 januari 9.30 uur:	 2e	 zondag	
door	het	jaar,	herenkoor,	celebrant	pastor	
Groos.	Familie	Kuijpers–van	der	Bruggen.

Maandag 21 januari 9.30 uur:	dagkapel
Harry	Huijbregts	en	zoon	Bartje.

Zondag 27 januari 9.30 uur:	 3e	 zondag	
door	 het	 jaar,	 koffiedrinken,	 dameskoor,	
celebrant	pastoor	Luijckx.	Jan	en	Mia	Too-
rians–van	den	Hurk,	jaargetijde	Max	Fijen,	
3e	jaargetijde	Sjef	van	Loon.	Na	de	eucha-
ristieviering	nodigen	wij	u	uit	om	een	kopje	
koffie	 of	 thee	 te	 drinken	 in	 de	 parochie-
zaal.	U	bent	van	harte	welkom!

Beste ouders van kinderen die worden 
gedoopt, aanstaande ouders
Hierbij	nodigen	wij	u	uit	om	deel	te	nemen	
aan	de	doopvoorbereidingen	in	onze	paro-
chie.	De	komende	twee	bijeenkomsten	ter	
voorbereiding,	 steeds	van	20.00	tot	21.30	
uur	 zijn	 op	 de	 pastorie,	 Oranjeplein	 1,	
5175	 BE	 Loon	 op	 Zand,	 telefoonnummer:	
0416-361215.
De	 volgende	 twee	 data	 hebben	 wij	 inge-
pland:	 woensdagavond	 3	 april	 2019	 en	
woensdagavond	17	april	2019.	Tijdens	deze	
avonden	zal	er	voldoende	tijd	zijn	om	el-
kaar	te	leren	kennen,	ook	op	informele	wij-
ze.	De	datum	waarop	de	doop	zal	plaatsvin-
den	kan	vooraf	of	tijdens	deze	avonden	in	
overleg	met	u	worden	bepaald.	Dopen	vin-
den	in	de	regel	plaats	op	de	zondag.	Voor	
de	kerkelijke	dienstverlening,	die	verband	
houdt	met	de	voorbereiding	op	de	doop	en	
voor	de	doop	als	 zodanig,	wordt	een	ver-
goeding	gevraagd	van	€	65,-.	De	doopkaars	
is	 daarbij	 inbegrepen.	Mocht	 u	 echter	 bij	

een	eerdere	doop,	deze	doopvoorbereiding	
al	gevolgd	hebben,	dan	hoeft	u	niet	meer	
deel	te	nemen	aan	deze	voorbereiding.

De parochie is op zoek naar:   
een webmaster en een hulpkoster
De	huidige	webmaster	heeft	aangegeven	te	
stoppen	met	het	bewerken	van	de	parochie	
website.	Daarom	zijn	we	dringend	opzoek	
naar	een	vrijwilliger	die	deze	taak	op	zich	
wil	 gaan	 nemen.	 Het	 is	 van	 groot	 belang	
voor	de	bereikbaarheid	van	onze	parochie.
Wij	 hebben	 in	 ieder	 geval	 een	 jonge	 pa-
rochiaan	 bereid	 gevonden	 een	 instagram-
pagina	 voor	 onze	 parochie	 te	 willen	 bij-
houden,	 waardoor	 onze	 bereikbaarheid,	
activiteiten	worden	vergroot.
Ook	zijn	we	op	zoek	naar	een	hulpkoster	die	
op	vrijdagochtend	alles	wil	voorbereiden/
klaarzetten	voor	de	eucharistieviering(en)	
in	het	weekend.
Spreekt	een	van	deze	taken	u	aan	of	wilt	u	
meer	informatie,	neem	dan	contact	op	met	
het	secretariaat	van	de	parochie	H.	Willi-
brord.	Wilt	u	ons	helpen	in	dit	nieuwe	jaar?	
E-mailadres:		 	
secretariaat@parochiewillibrord.nl	of	te-
lefonisch:	361215.

Opgaveformulieren Misintenties
Achter	in	de	kerken	van	onze	parochie	vindt	
u	handige	formulieren	om	een	misintentie	
op	 te	 geven.	Voor	2019	 is	 het	 stipendium	
per	misintentie	€	12,00.

Serie bijeenkomsten   
‛De paus van de hoop’
De	 afgelopen	 jaren	 heeft	 de	 Parochie	 H.	
Willibrord	aan	aantal	verdiepingscursussen	
aangeboden	voor	geïnteresseerde	parochi-
anen:	de	documentaire-reeks	Catholicism,	
de	uitleg	bij	een	eucharistieviering	door	fr.	
Stan	Fortuna,	(‛The Amazing Gift’),	en	de	
cursus	 CaFE	 (Catholic	 Faith	 Exploration).	
Ook	 in	het	najaar	van	2018	hebben	we	 in	
de	Parochie	H.	Willibrord	een	mogelijkheid	
tot	geloofsverdieping	aangeboden	met	het	
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tonen	van	de	film	Karol: de man die paus 
werd.	 In	het	 voorjaar	van	2019	geven	we	
hier	een	gevolg	aan	met	het	bekijken	van	
Karol: de paus van de hoop,	 waarin	 het	
pontificaat	van	deze	paus	wordt	belicht.	Na	
het	bekijken	van	een	deel	van	de	film	(tel-
kens	ongeveer	vijfenveertig	minuten)	gaan	
we	op	heel	informele	manier	napraten	over	
wat	we	gezien	en	gehoord	hebben.
Vanaf	19.45	uur	bent	u	welkom	en	wordt	u	
ontvangen	met	koffie	of	thee.	Om	20.00	uur	
beginnen	 we	 met	 het	 stukje	 film	 waarna	
we	kort	pauzeren.	Aansluitend	gaan	we	tot	
ongeveer	21.30	uur	met	elkaar	in	gesprek.	
De	avonden	eindigen	rond	21.45	uur.

De	vier	bijeenkomsten	vinden	op	maandag-
avonden	plaats	 in	het	Parochieel	Centrum	
van	Kaatsheuvel,	en	wel	op	28	januari,	11,	
18	en	25	februari.	Van	tevoren	opgeven	is	
niet	 verplicht,	maar	wel	 handig.	Aanmel-
den	kan	 via	 het	 secretariaat	 van	 Loon	op	
Zand,	per	telefoon	(0416-361215)	of	per	e-
mail:	secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Deze	avonden	worden	u	gratis	en	vrijblij-
vend	aangeboden.
Voor	mensen	die	vrijwillig	willen	bijdragen	
in	de	kosten	zal	er	een	collectebusje	staan.
We	hopen	van	harte	u	te	mogen	begroeten!

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

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

Bereikbaarheid pastoor
Pastoor	P.	Luijckx	is	voor	dringende	ge-
vallen	altijd	bereikbaar	via	mobiel	num-
mer	 06-48919633	 voor	 het	 geval	 u	 via	
het	vaste	nummer	361215	van	de	pasto-
rie	geen	aansluiting	mocht	krijgen.

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

graafplaatsen	2019	zie	pagina	67.
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Piet van Beers (1927-2018)
Op 15 december 2018 bereikte ons het 
bericht, dat Piet van Beers is overleden 
op 91-jarige leeftijd.

Piet	is	geboren	in	Loon	op	Zand		en	woonde	
vanaf	 1959	 in	 Tilburg.	 Hij	 kwam	 uit	 een	
creatieve	familie,	en	net	als	zijn	broers	Jan	
en	Emile,	was	hij	vertrouwd	met	het	Loon-
se	 en	 later	 het	 Tilburgs	 dialect	 als	 moe-
dertaal.	Hij	dichtte	daarover	 later:	 ‘Onze	
vadder,	die	unnen	echte	‘Lonse’	was/	heej	
in	 Tilburg	 indertèèd	 z’n	 vrouw	 gezocht./	
Dörrom	 ben	 ik	 ok	meej	 ‘t	 Tilburgs	 grôot-
gebrocht./	 Hoe	 dè	 blèèft	 hange,	 merkte	
laoter	pas.’

Hij	heeft	een	aantal	dichtbundeltjes	in	het	
Tilburgs-Loonse	dialect	uitgebracht	en	wij	
mochten	als	Rond	de	Toren	daaruit	putten,	
als	we	een	pagina	in	ons	blad	over	hadden.	

Hij	wilde	daar	niets	voor	hebben;	hij	vond	
het	 alleen	 maar	 prachtig	 als	 hij	 op	 deze	
wijze	 nog	met	 zijn	 geboortedorp	 contact	
had.
Hij	kreeg	verschillende	prijzen	en	hij	heeft	
jarenlang	 de	 teksten	 mee	 verzorgd	 van	
de	Kruikenmis	 tijdens	 het	Tilburgs	 Carna-
val.	Zijn	(dialect)verzen	werden	sindsdien	
gepubliceerd	 in	 de	wijkkrant	 van	Tilburg-
Noord	en	op	website	Cubra.

Om	Piet	te	eren,	plaatsen	wij	hierbij	een	
gedicht	 dat	 hij	 schreef	 in	 mei	 2009.	 Wij	
wensen	hem	toe,	dat	wat	hij	daarin	hoop-
te,	inmiddels	is	uitgekomen.

Redactie: Jan van Hoof
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Vertaling:

Een naam
Toen	ik	geboren	werd	en	aangegeven
Noemden	ze	me	Pietje	(P.	J.	M.)
Dat	was	van	tevoren	zo	bedisseld.
Dus	daarin	had	ik	zelf	geen	stem.

Onze	opa	heette	Pieter
En	onze	vader	net	als	hij.
En	daarom	was	ik	de	derde	Pieter
De	derde	Pieter	op	rij.

Toen	ik	later	zelf	een	zoon	kreeg
Werd	niet	lang	naar	een	naam		
gezocht.
Natuurlijk	moest	hij	Pieter	heten
Want	iedereen	had	dat	toch	wel	ver-
wacht.

Onze	opa,	onze	vader,	ikke
En	dan	als	vierde	mijn	zoon
Hebben	daarboven	Sint	Pieter
Als	een	goede	schutspatroon.

Omdat	ik	altijd	(heel	m’n	leven)
Zijne	naam	met	eer	gedragen	heb
Hoop	 ik	 dat	 die	 hemelpoort	 niet	
dicht	valt
Als	ik	eenmaal	neerval	op	die	klep.

Unne Naom
Toen ik geboore wier èn òngegeeve
Noemden ze me Pietje (P. J. M.)
Dè was van te veure zô bedisseld.
Dus daorin ha ik zèlf gin stèm.
 
Onzen Opa hiete Pieter
Èn onze vadder nèt as hij.
Èn dörrom was ik den dèrde Pieter
Den dèrde Pieter op rij.
 
Toen ik laoter zèlf ene zoon kreeg
Wier nie lang nòr ene naom gezocht.
Natuurlek moes ie Pieter hiete
Want iederêen ha dè verwocht.
 
Onzen Opa, onze Vadder, ikke
Èn dan as vierde menne zôon
Hèbbe daorboove Sinte Pieter
As ene goeie schutspatrôon.
 
Omdè ik aaltij (hil m’n lèève)
Zenne naom meej eer gedraoge hèb
Hoop ik dè die heemelpoort nie dicht 
valt
As ik daor nirval op die klèp.

Piet J.M. van Beers (7-5-2009)
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Nieuwe sponsorbanner
De	 vier	 hoofdsponsoren,	 te	 weten	 Verbo,	
Assurantie	 en	 Advies	 Centrum	 Jack	 van	
Lier,	 Bertens	 Bouw	 en	 LDE	 Accountants,	
hebben	 een	mooie	 nieuwe	 sponsorbanner	
geschonken	aan	vv	Uno	Animo.

Deze	banner,	met	een	afmeting	van	25	me-
ter,	is	verdeeld	in	diverse	vlakken	waarbij	

 °De nieuwe sponsorbanner op het voetbalterrein 
van Uno Animo. (Eigen foto)

Te huur gevraagd:
100	 –	 150	 m2	 opslagruimte,	 loods,	
schuur	voor	opslag	van	inboedels.

Tevens	diverse	inboedels	en	witgoed	te	
koop,	waaronder	ook	antiek,	brocante	
en	curiosa.

06-51294131

Per	 1	 januari	 2019	 ben	 ik	 gestopt	met	
mijn	werkzaamheden	als	schoenmaker.

Via	 deze	 weg	 wil	 ik	 mijn	 klanten	 be-
danken	voor	het	gestelde	vertrouwen	in	
mij.

Hans Jansen Schoenmakerij
Loon op Zand

de	 sponsoren	 centraal	 staan	 en	 de	 logo’s	
van	Uno	Animo	de	buitenzijde	vormen.
Dit	 is	 wederom	 een	 aanwinst	 voor	 ons	
sportpark.

Als	 Uno	 Animo	 zijn	 wij	 dan	 ook	 blij	 met	
deze	 mooie	 sponsorbanner	 en	 de	 betrok-
kenheid	van	onze	sponsoren.	We	verwach-
ten	hier	nog	jaren	plezier	aan	te	beleven.

Anjo Damen
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Nieuwe gezichten in bestuur Het Witte Kasteel
Per 1 januari 2019 vond er een bestuurs-
wisseling plaats bij Stichting Het Witte 
Kasteel en Stichting Exploitatie Het Witte 
Kasteel. Caspar de Bonth trad op die da-
tum terug als bestuurslid en als nieuwe 
bestuursleden traden aan Edzard Gelder-
man en Wim Luijendijk. Francine Broos 
blijft voorzitter van beide stichtingen.

Caspar de Bonth
Na	vijf	jaar	vond	Caspar	de	Bonth	het	een	
mooi	moment	om	het	 stokje	over	 te	dra-
gen.	Het	bestuur	heeft	een	goede	en	con-
structieve	 samenwerking	 gehad	 met	 als	
resultaat	dat	het	 kasteel	 straalt	 als	 nooit	
tevoren	en	een	mooie	functie	heeft	gekre-
gen	in	de	samenleving.

Edzard Gelderman	 is	 oud-raadsheer	 in	
het	Gerechtshof	’s-Hertogenbosch	en	daar	
thans	nog	werkzaam	als	 raadsheer-plaats-
vervanger.	Omdat	hij	per	maart	zijn	func-
tie	 daar	 beëindigt,	 ontstaat	 de	 tijd	 om	
zich	 in	 te	 zetten	 voor	Het	Witte	 Kasteel.	
Hij	volgde	de	ontwikkelingen	van	Het	Witte	
Kasteel	altijd	al	met	grote	belangstelling.	
Hij	heeft	grote	bewondering	voor	de	inzet	
van	 velen	 in	 de	 Loonse	 samenleving,	met	
name	bij	de	Koninklijke	Harmonie	Sophia’s	
Vereeniging,	het	Gilde	St.	Ambrosius	en	de	
grote	inzet	van	de	vrijwilligers	van	Het	Wit-
te	Kasteel.	Vroegere	familiebanden	in	Loon	
op	Zand	versterken	zijn	cultuurhistorische	
interesse	voor	het	erfgoed	in	Loon	op	Zand.

Wim Luijendijk	was	als	burgemeester	van	
Loon	 op	 Zand	 al	 betrokken	 bij	 de	 door-
ontwikkeling	 van	 het	 kasteel	 en	 eerder	
als	gedeputeerde	van	de	Provincie	Noord-
Brabant	al	gericht	op	monumentenzorg	en	
cultuurhistorie.	Nu	hij	meer	dan	een	 jaar	
geleden	 zijn	 taak	 als	 burgemeester	 heeft		
neergelegd,	acht	hij	het	een	goed	moment	
om	zich	als	bestuurslid	van	de	Stichting	Het	
Witte	Kasteel	in	te	zetten.

Vertrouwen in de toekomst
Voorzitter	Francine	Broos	geeft	aan	dat	ze	
de	 afgelopen	 vijf	 jaar	fijn	met	Caspar	de	
Bonth	heeft	samengewerkt.	Ze	is	blij	met	
de	 nieuwe	 bestuursleden	 en	 ziet	 ook	 die	
samenwerking	met	 vertrouwen	 tegemoet.		
“Met	 veel	 inzet	 van	 onze	 vrijwilligers	 en	
medewerkers	 en	 met	 steun	 van	 de	 ge-
meente,	de	Vrienden	van	Het	Witte	Kasteel	
en	vele	sponsors	zijn	we	een	heel	eind	ge-
komen.	Er	ligt	een	goede	basis	en	wij	ho-
pen	dat	nog	veel	meer	mensen	de	weg	we-
ten	te	vinden	naar	Het	Witte	Kasteel.	Naast	
de	zondagse	openstelling	van	Het	Koetshuis	
en	verhuur	van	het	kasteel	voor	huwelijken	
en	andere	familiebijeenkomsten,	gaan	we	
ons	nog	meer	richten	op	activiteiten	voor	
het	bedrijfsleven.	Het	Witte	Kasteel	is	een	
mooie	 locatie	 voor	 bijzondere	 gelegenhe-
den,	 zoals	 een	 speciaal	 congres	 of	 perso-
neelsbijeenkomst.	Met	het	vernieuwde	en	
uitgebreide	bestuur	en	de	vele	vrijwilligers	
blijven	 we	 ons	 inzetten	 voor	 behoud	 van	
kasteel	en	kasteeltuinen.”

Tekst: Francine Broos
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Nieuws van Wijnhandel   
Slijterij Loon op Zand

Zoals	ik	eerder	gemeld	heb,	ben	ik	door	ge-
zondheidsredenen	genoodzaakt	te	stoppen	
met	mijn	winkel	‘Wijnhandel	Slijterij	Loon	
op	Zand’	op	het	Looiersplein.

Zoals het er nu uitziet, betekent dit dat 
wij in ieder geval tot 1 maart geopend 
zijn en kunt u tot die datum voor al uw 
aankopen en bestellingen gewoon bij ons 
terecht.

Wij	geven	vanaf	nu	geen	kadobonnen	meer	
uit	en	worden	geen	Piggy-punten	meer	ver-
strekt.	Uw	opgespaarde	Piggy-punten	kunt	
u	in	de	maand	januari	alsnog	verzilveren.
Mochten	 er	 zich	 ontwikkelingen	 voordoen	
die	u	als	klant	moet	weten,	dan	zullen	we	
die	zeker	met	u	delen.

Ik	hoop	dat	u	 in	de	komende	periode	ons	
het	vertrouwen	zult	blijven	geven	zoals	we	
dat	 altijd	 hebben	 mogen	 ervaren	 en	 dat	
we	u	nog	regelmatig	in	onze	winkel	mogen	
treffen!

Met vriendelijke groet,

Frits Kemper
Wijnhandel Slijterij Loon op Zand

Rond de Toren nam afscheid  
van Wil van den Hout

De	redactievergadering	van	de	kersteditie	
van	 Rond	 de	Toren	 (de	 laatste	 editie	 van	
2018),	was	 voor	Wil	 van	 den	Hout	 tevens	
de	 laatste	 in	 zijn	 functie	 van	 coördinator	
bezorging.	Enkele	weken	daarvoor	had	Wil	
aangegeven	 te	 willen	 stoppen	 met	 zijn	
werk	voor	Rond	de	Toren,	omdat	hij	na	tien	
jaar	inzet	van	mening	was	dat	het	tijd	werd	
om	hiermee	te	stoppen.

De	aankondiging	van	Wil	om	te	gaan	stop-
pen,	kwam	wel	even	 ‘binnen’	bij	de	ove-
rige	 leden	van	de	 redactie,	want	Wil	was	
al	 zó	 lang	 een	 vertrouwd	 gezicht	 in	 het	
Torenteam.	In	de	jaren	dat	Wil	zorg	heeft	
gedragen	voor	de	verspreiding	van	Rond	de	
Toren,	heeft	hij	niet	alleen	een	bijzonder	
trouwe	 bezorgersploeg	 weten	 op	 te	 bou-
wen,	maar	 zorgde	hij	er	ook	voor	dat	bij	
zieke	of	afwezigheid	van	een	bezorger	er	
meteen	 een	 vervanger	 werd	 ingezet.	 Be-
zorgingsproblemen	werden	 door	 hem	niet	
alleen	 snel,	 maar	 ook	 accuraat	 opgelost.	
Dat	alles	met	slechts	één	doel:	de	Toren	op	
tijd	bezorgen	in	alle	Loonse	brievenbussen.

Geen poes-pas!
Ook	al	wilde	Wil	 ‘niet	al	te	veel	poespas’	
bij	zijn	afscheid:	toch	heeft	het	bestuur	en	
de	redactie	hem	op	passende	wijze	geëerd	
voor	 zijn	 nooit	 aflatende	 inzet	 voor	 Rond	
de	 Toren,	 want	 op	 Wil	 konden	 we	 altijd	
bouwen!	Daarom:	dank	je	wel	Wil	voor	al-
les	wat	je	hebt	bijgedragen	aan	het	succes	
van		Rond	de	Toren!

De	taak	van	Wil	is	per	1	januari	overgeno-
men	door	Christ	Wijtvliet,	die	we	van	harte	
welkom	heten	bij	‘de	Toren’	en	het	aller-
beste	toewensen	in	zijn	functie	van	coördi-
nator	bezorging!

Bestuur en redactie Rond de Toren
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Koor	 La	 Jeunesse	 uit	 Kaatsheuvel	 houdt	
haar	25ste	ROMMELMERT	op	zondag	3	febru-
ari	2019	 in	De	Gildenbond	van	9.30-14.30	
uur.
Heeft	 u	nog	bruikbare,	 hele	 spullen	 zoals	
huishoudelijke	artikelen,	lp’s,	boeken,	kle-
ding,	speelgoed,	elektra	enz.,	breng	deze	
dan	op	zaterdag	2	februari	voor	15.00	uur	
naar	de	Gildenbond,	Mgr.	Völkerstraat	3	te	
Kaatsheuvel.	

Grote	 spullen	 zoals	 kasten,	 dikbuiktelevi-
sies	 en	 encyclopedieën	worden	 niet	 inge-
nomen.De	leden	van	het	koor	helpen	u	mee	
uit	 te	 laden	en	alles	 systematisch	weg	 te	
zetten.	Bent	u	niet	in	de	gelegenheid,	dan	  °Koor La Jeuness. (Eigen foto)

kunt	u	bellen	naar	277081	of	276771.
Er	draait	de	hele	dag	een	Rad	van	Avontuur	
met	mooie	prijzen,	geschonken	door	win-
keliers	uit	Kaatsheuvel	en	omgeving.
U	bent	van	harte	welkom	zelf	een	bezoek-
je	te	brengen	op	3	februari,	de	entree	be-
draagt	€	2,00.	U	kunt	gratis	parkeren	in	de	
wijk.

Koor la Jeunesse
Mieke Aussems
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Oma bakte ze bruin en hard

Met	veel	plezier	kijken	miljoenen	mensen	
naar	het	programma	‘Heel	Holland	bakt’.
Zo	 ook	 dit	 mens	 dat	 met	 gespannen	 ge-
zicht	kijkt	hoe	de	ware	keukenprinsen	en	
prinsessen	binnen	een	veel	te	korte	tijd	de	
meest	uitzonderlijke	baksels	weten	te	pro-
duceren.	Ook	al	bak	 je	 thuis	nog	zo	goed	
en	sta	je	bij	familie	en	vrienden	bekend	als	
degene	die	niet	onder	hoeft	te	doen	voor	
menig	 patissier,	 toch	 is	 het	 werken	 met	
vreemde	 keukenapparatuur	 en	 dito	 oven	
een	heel	ander	(moeilijk)	verhaal.

Bij	 het	 zien	 van	 zoveel	 inspanning	 op	 de	
buis	gaan	mijn	gedachten	onwillekeurig	te-
rug	naar	de	tijd	dat	mijn	oma	steevast	voor	
elk	feest	dat	bij	ons	thuis	gevierd	werd	ap-
pelflappen	bakte.	Wat	heerlijk	zou	je	den-
ken	ware	het	niet	dat	die	dingen	absoluut	
niet	 te	 eten	waren.	 Ze	waren	 keihard	 en	
zwart	geblakerd.	Oma	had	het	bladerdeeg	
zelf	gemaakt	en	dat	was	volgens	haar	geen	
sinecure.	Je	moest	het	deeg	verschillende	
keren	op	een	speciale	manier	uitrollen	en	
vervolgens	weer	laten	rusten.	Kortom	oma	
had	 echt	 haar	 best	 gedaan	 om	 de	 appel-
flappen	 voor	 de	 verjaardagsvisite	 te	 kun-
nen	presenteren.

De	eerste	keer	 lieten	we	het	heerlijk	 ge-
bak	van	ons	ma	staan	voor	de	appelflappen	
van	oma.	Die	had	er	al	zoveel	reclame	voor	
gemaakt	dat	afslaan	haast	onmogelijk	was.
Het	is	nog	een	wonder	dat	ik	er	geen	tand	
op	kapot	heb	gebeten	zo	hard	was	het	bak-

sel	van	oma.	Maar…	wij	lieten	ons	niet	ken-
nen	en	prezen	oma	om	haar	uitzonderlijke	
appelflappen.
Wat	wij	niet	hadden	voorzien	was	het	feit,	
dat	 oma	 aangemoedigd	 door	 de	 eerste	
complimenten	 zich	 vervolgens	 jaren	 ach-
tereen	 uitsloofde	 om	 de	 appelflappen	 zo	
nodig	nog	harder	te	bakken.		Om	de	overige	
visite	te	beschermen	en	tandarts	bezoeken	
uit	te	stellen,	werden	de	appelflappen	bij	
binnenkomst	 in	 ontvangst	 genomen	 en	 zo	
ver	mogelijk	uit	het	zicht	geplaatst.

Maar	oma	was	niet	voor	een	gat	te	vangen	
en	vroeg	de		visite	toch	vooral	om	te	kiezen	
voor	haar	appelflappen,	want	daar	had	zij	
toch	 zoveel	 werk	 aan	 gehad.	 Het	 Mosko-
visch	gebak	dat	mijn	moeder	had	gebakken	
bleef	onaangeroerd	en	wij	zaten	met	lange	
tanden	 voorzichtig	 de	 appelflappen	 van	
oma	met	de	moed	der	wanhoop	op	te	eten.

Na	enige	jaren	heeft	mijn	vader	de	euvele	
moed	gehad	om	tegen	zijn	moeder	te	zeg-
gen	dat	ze	geen	appelflappen	meer	moest	
bakken.	Onder	het	mom	dat	het	vele	werk	
dat	ze	daarmee	had	op	haar	 leeftijd	toch	
niet	meer	nodig	was,	stopte	haar	bakkerij.	
Maar	de	jaren	nadien	wist	ze	bij	ieder	feest	
nog	wel	te	memoreren	hoe	lekker	haar	ap-
pelflappen	vroeger	waren.	Om	op	dat	mo-
ment	je	gezicht	in	de	plooi	te	houden	viel	
echt	niet	mee!
Ach	 het	 menske	 bedoelde	 het	 zo	 goed,	
maar	 bij	 haar	 was	 de	 titel	 keukenprinses	
niet	van	toepassing.	

Oma	 is	 al	 heel	 veel	 jaren	 geleden	 gaan	
hemelen,	maar	we	praten	nog	 regelmatig	
over	haar.	Ze	is	door	ons	niet	vergeten!	Een	
volgend	keer	krijgt	u	nog	een	verhaal	te	le-
zen	over	haar	kookkwaliteiten!	U	moet	wel	
een	sterke	maag	hebben	om	dat	verhaal	uit	
te	‛vreten’.	U	bent	gewaarschuwd!

P.J.C.
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 
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Een        -verwarmende actie van Bram Kuijpers (deel 2)
Vrijdagmiddag	 14	 december	 jl.	 om	 13.45	
uur	was	 het	 eindelijk	 zover	 dat	 Bram	 sa-
men	met	zijn	mama,	en	Ilona	zijn	verdien-
de	 geld	mocht	 overhandigen	 aan	 Susanne	
Elissen.	 In	 haar	 spreekkamer	 van	het	 ETZ	
Elisabeth-Tilburg	wachtte	ze	de	glunderen-
de	Bram	al	op.	

Susanne,	 oncologieverpleegkundige	 	 en	
mede-oprichter	van	‘Stichting	de	Kinderen’	
wilde	natuurlijk	weten	waarom	Bram	zijn	
bakactie	op	touw	had	gezet	en	wat	de	re-
den	was	om	het	opgehaalde	geld	aan	hun	
stichting	te	schenken.	
Hij	 vertelde	 haar	 dat	 zijn	 twee	 neefjes,	
waarvan	de	mama	ziek	is,	zo	genoten	had-
den	van	het	dagje	Efteling,	georganiseerd	
door	deze	stichting.	Samen	met	andere	lot-
genootjes	een	dagje	ontspannen	en	plezier	
maken.	Bram	kreeg	toen	het	idee	én	wens	
om	 meer	 kinderen	 blij	 te	 maken.	 Samen	
telden	ze	het	geld	en	kwamen	ze	 tot	het	

besluit	dat	het	mooie	bedrag	van	€	231,60	
wordt	 besteed	 aan	 een	 traktatie	 voor	 de	
kinderen	bij	het	volgende	dagje	uit.	

Met	 de	 complimenten,	 een	 ‘bedankkaart’	
en	een	dikke	reep	chocolade	nemen	ze	har-
telijk	afscheid.	Susanne	gaat	weer	over	tot	
de	orde	van	de	dag…	kinderen	begeleiden.	
Bram	en	zijn	mama	gaan	voldaan	en	trots	
weer	op	huis	aan.

Redactie: Kitty van Merode

 °Bram en Suzanne. (Eigen foto)
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Bezoek aan het Kermis-museum   
in Hilvarenbeek 
Vorig	jaar	hebben	we	een	bezoek	gebracht	
aan	het	Draaiorgel-museum.	Toen	was	men	
nog	volop	bezig	met	het	realiseren	van	een	
Kermis-museum.	Op	6	februari	kunt	u	gaan	
genieten	van	dit	evenement.	In	het	muse-
um	beleef	je	de	kermis	van	1950	met	o.a.	
de	kermis-bioscoop;	een	Boniseur	in	origi-
neel	kostuum	vertelt	prachtige	verhalen	en	
geeft	uitleg	aan	de	hand	van	het	Rad	van	
Fortuin.	 Daarmee	 worden	 bezoekers	 uit-
geloot	die	mogen	schieten,	naar	de	waar-
zegger,	ballen	gooien	e.a.	In	de	pauze	kan	
er	 gedanst	 worden	 in	 de	 carrousel.	 Voor	
minder-validen	zijn	er	voorzieningen	zoals	
een	lift	en	een	invalidentoilet	aanwezig.	U	
wordt	ontvangen	met	koffie/thee	met	een	
Brusselse	wafel	met	slagroom.	In	de	pauze	
wordt	een	suikerspin	en	een	drankje	geser-
veerd.	Ook	zijn	er	poffertjes!

De	toegang	bedraagt	€	12,50	p.p.	De	aan-
vangstijd	is	14.00	uur.	Vervoer	proberen	we	
onderling	 te	 regelen.	 Daarvoor	 doen	 we	
een	beroep	op	deelnemers	die	met	de	auto	
willen	 rijden.	Het	 is	de	bedoeling	dat	we	
om	13.15	uur	gezamenlijk	vertrekken	vanaf	
de	Wetering.	Opgeven	via	de	strook	die	u	
vindt	in	de	Ons	van	11	januari	en	deze	met	
het	 te	betalen	bedrag	vóór	26	 januari	 in-
leveren	bij	Annie	Navarro,	Aldrinstraat	16,	
Rosalie	 Clijsen,	 Tuinstraat	 24,	 Nel	 Molen-
schot,	Van	Immerseelstraat	12	of	brieven-
bus	3	in	Venloene.

Een culturele dag in Den Haag
Op	 13	 december	 beleefde	 de	 Kunstkring	
een	interessante	dag	in	Den	Haag,	rondom	
de	 Hofvijver.	 Het	 programma	 begon	 met	
een	 Staten-Generaaltour.	 De	 gebouwen	
hebben	geen	grandeur,	de	Ridderzaal	en	de	
Eerste	 Kamer	 blijken	 bescheiden	 ruimten	
te	zijn,	maar	ze	zijn	mooi	in	hun	eenvoud	
en	oprechtheid:	dieptepunten	uit	onze	po-
litieke	geschiedenis,	zoals	de	moorden	op	
Johan	 van	 Oldenbarnevelt	 en	 de	 gebroe-
ders	Johan	en	Cornelis	de	Witt,	werden	er	
gememoreerd.	 In	 de	 Tweede	 Kamer	 vond	
een	voorbereidingsvergadering	plaats;	het	
is	boeiend	om	de	interactie	van	de	Kamer-
leden	te	observeren.

De	lunch	vond	plaats	in	Café	Brasserie	Du-
dok,	een	populaire	parlementaire	ontmoe-
tingsplek.	Daarna	bezocht	de	kring	Museum	
Bredius,	 een	 18de	 eeuws	 herenhuis	 met	
een	 collectie	 schilderijen	 en	 tekeningen	

van	grote	en	kleine	meesters	uit	de	Gou-
den	Eeuw.	De	werken	waren	foto’s	uit	ons	
rijke	verleden.	Daarna	ging	men	naar	het	
Mauritshuis	met	zijn	wereldberoemde	col-
lectie.	In	de	intieme	museumzalen	van	dit	
17de	 eeuwse	 monument	 bewonderden	 we	
meesterwerken	zoals	Vermeers	Meisje	met	
de	 parel	 (foto),	 De	 anatomische	 les	 van	
Rembrandt,	Het	puttertje	van	Fabritius	en	
De	stier	van	Potter.
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Omgaan met Multiple Sclerose (MS) 
door Juanita Mutsaers
Tijdens	een	bijenkomst	op	13	februari	deel	
ik	mijn	ervaringen	over	het	omgaan	met	de	
chronische	 ziekte	 Multiple	 Sclerose	 (MS).	
Het	 heeft	 mijn	 leven	 veranderd	 en	 beïn-
vloed.	Na	een	periode	van	acceptatie,	val-
len	 en	 opstaan	 vond	 ik	 een	 nieuwe	 weg:	
mijn	weg.	Een	ontdekkingsreis	naar	een	zo	
optimaal	mogelijk	leven	zonder	medicatie	
en	 het	 erkennen	 van	 beperkingen.	 De	 le-
zing	wordt	gehouden	 in	Gerlachushof	1-2.	
Aanvang	14.00	uur.

Cursussen Computerwerkgroep
De	 meesten	 van	 u	 kunnen	 al	 heel	 goed	
overweg	 met	 een	 smartphone,	 tablet	 of	
computer.	Dit	is	belangrijk	want	de	maat-
schappij	gaat	er	in	deze	tijd	gewoon	van-
uit	dat	u	digitaal	handig	bent;	u	ontkomt	
er	 bijna	 niet	 aan.	 Voor	 degenen	 die	 nog	
niet	zo	handig	zijn	óf	meer	willen	weten,	
bieden	wij	nog	steeds	cursussen	aan.	Zo’n	
cursus	gaat	van	start	wanneer	we	minimaal	
vier	belangstellenden	hebben.	Samen	met	
u	wordt	dan	gezocht	naar	een	geschikt	dag-
deel	waarop	de	betreffende	cursus	gegeven	
kan	worden.	Misschien	weet	u	zelf	nog	drie	
andere	 geïnteresseerden,	 dan	 kunt	 u	 vrij	
snel	met	een	cursus	aan	de	slag.
Kortom,	wilt	u	bijv.	toch	graag	ontdekken	
hoe	uw	Android	smartphone	óf	iPad	werkt	
óf	wilt	u	graag	iets	anders	leren,	neem	dan	
contact	 op	 met	 Laura	 Huibers,	 tel.	 0416	
361615	óf	e-mail	naar	lahui@home.nl.

SeniorWeb	 Nederland	 organiseert	 in	 2019	
een	Open	Week	voor	alle	leercentra	in	het	
land.	Deze	Open	Week	vindt	plaats	van	21	
t/m	27	januari.	De	Computerwerkgroep	is	
ook	een	leercentrum	van	SeniorWeb	Neder-
land.	En	wij	doen	mee!	Wilt	u	meer	infor-
matie	over	cursussen	of	andere	activiteiten	
kom	dan	 op	 22	 januari	 naar	 het	 Senioren	
Computercafé.	Tussen	 10.00	 en	 12.00	uur	
staan	we	klaar	om	u	te	informeren.

Mededelingen Commissie Zorg
•	Voor	algemene	vragen	belt	u	de		 	
coördinator	Guus	van	Es	tel:	363212.

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

Nieuw!   Nieuw!   Nieuw!
Uitnodiging voor een nieuw initiatief:  
Verhalen vertellen!
Als	werkgroep	‛Filmhuis	en	Praethuis’	hou-
den	we	om	de	14	dagen	een	filmmiddag	die	
zeer	goed	wordt	bezocht.	Nu	het	filmpro-
gramma	 redelijk	 op	 de	 rails	 staat,	willen	
we	iets	nieuws	starten:	‛Het	vertellen	van	
korte	verhalen’.	Op	vrijdag	25	januari	om	
14.00	uur	organiseren	we	een	middag	in	de	
Gelachuszaal	 in	 Venloene	 waarop	 enkele	
korte	verhalen	van	bekende	schrijvers	wor-
den	verteld.	Van	harte	welkom	hierbij!

We	 hebben	 begrepen	 dat	 er	 in	 Loon	 op	
Zand	meerdere	 inwoners	zijn	die	ervaring	
hebben	 met	 het	 luisteren	 naar	 verhalen	
die	 voorgelezen	 worden	 door	 professio-
nals.	We	zouden	het	op	prijs	stellen	als	zij	
hun	ervaring	met	ons	willen	delen	en	ook	
naar	deze	bijeenkomst	komen.	We	hebben	
vier	 verhalen	met	 een	 zeer	 verschillende	
stijl	gevonden	die	op	deze	middag	worden	
verteld.	Uiteraard	is	er	een	pauze	met	een	
gratis	kopje	koffie	of	thee.	Verteld	worden	
vier	 amusante	 verhalen	 opgetekend	 door	
bekende	schrijvers,	en	verteld	door	acteur	
en	meesterverteller	Rein	Edzard	de	Vries.

Inhoud van de middag:
•	Belcampo:	Bladzijde	uit	het	dagboek	van	
een	waarnemend	arts.

•	Liam	O’Flaherty:	Tante	op	een	volbloed-
hengst.

•	Anton	Tsjechov:	Het	kunstwerk.
•	Paul	 Gallico:	 Het	 geheim	 van	 monsieur	
Bonneval.

Agenda
•	Zie	 de	 inlegbladen	 in	 de	 laatste	Ons	 of	
onze	website!	□
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Een een-tweetje met Jari Koenraat:     
profvoetballer bij RKC Waalwijk
Ik	ontmoet	de	23-jarige	Loonse	Jari	bij	mij	
thuis	op	woensdagavond	2	januari.	Terwijl	
ik	 wat	 bleekjes	 van	 de	 afgelopen	 feest-
dagen	en	 in	bezit	ben	van	griepverschijn-
selen	hem	de	hand	schud,	zie	 ik	een	ten-
gere,	 ontspannen	 ogende,	 vrolijke	 jonge	
man	met	een	jaloers	makend	zongebruinde	
kleur	op	zijn	gezicht.

Hij	is	net	terug	van	een	welverdiende	zon-
vakantie,	 na	 een	 zeer	 intensieve	 periode	
waarin	hij	alle	energie	en	tijd	heeft	gesto-
ken	om	zijn	doel	te	bereiken:	profvoetbal-
ler	worden.
Met	een	grote	lach	op	zijn	gezicht	vertelt	
hij	mij	dat	2019	voor	hem	een	droomstart	
zal	krijgen,	want	op	zaterdag	5	januari	zal	
hij	 zijn	 handtekening	 zetten	 onder	 zijn	
eerste	profcontract	bij	RKC,	uitkomend	in	
de	Keuken	Kampioen	Divisie.

Een droom die uitkomt! 
Als	dreumes	met	de	pamper	nog	aan	 zijn	
billen	liep	hij	de	bal	al	achterna	en	toen	hij	
eindelijk	zeven	jaar	werd,	mocht	hij	gaan	
voetballen	bij	Uno	Animo.	Nog	te	jong	om	
deel	te	nemen	aan	de	competitie,	maar	al	
wel	 oud	 genoeg	 om	 op	 woensdagmiddag	
met	 zijn	 vriendjes	 te	 trainen,	 dollen	 en	
rennen	 onder	 begeleiding	 van	 de	 gebroe-
ders	Leermakers,	Tinus	en	Rien.

En	 zo	 volgen	 de	 jaren	 waarin	 hij	 van	 de	
pupillen	 doorstroomt	 om	 uiteindelijk	 als	
16-	 jarig	 voetbaltalent	 deel	 uit	 te	maken	
van	de	selectie	van	Uno	Animo	1,	nu	uitko-
mend	 in	de	2e	 klasse.	Tussendoor,	was	hij	
op	jongere	leeftijd	ook	al	in	het	vizier	van	

 °Jari Koenraat (midden) in actie voor RKC   
 Waalwijk! (Eigen foto)
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de	scouts	van	Willem	ll,	maar	Jari	verkoos	
toen	om	bij	Uno	Animo	te	blijven.	Het	zou	
toch	een	hele	ommezwaai	zijn	om	dagelijks	
met	het	welbekende	busje	naar	Tilburg	te	
gaan,	 je	 voetbalvriendjes	 te	moeten	 ver-
laten	 als	 broekemanneke.	 Maar	 na	 jaren	
zijn	voeten	te	hebben	laten	spreken	op	de	
velden	aan	de	Klokkenlaan,	werd	hij	in	juli	
2016	opgehaald	door	RKC.

Van amateur naar profvoetbal
Een	grote	overgang,	maar	hij	wil	zich	be-
wijzen	 en	 deze	 kans	 met	 beide	 handen	
aangrijpen.	 Het	 is	 hard	 werken	 voor	 de	
21-jarige	aanvaller:	niet	alleen	op	het	gras	
en	in	de	sportschool,	maar	ook	nog	stude-
rend	aan	de	Fontys	Hogeschool.
Thuis	 wil	 hij	 ook	 zijn	 steentje	 bijdragen	
in	 de	 zaak	 van	 zijn	 ouders,	 zijn	 trouwste	
supporters.	Ze	zijn	er	elke	wedstrijd	bij:	of	
het	nu	op	de	tribune	is	van	het	Mandema-
kers	Stadion	of	180	kilometer	verderop	 in	
de	Grolsch	Veste,	het	stadion	van	FC	Twen-
te.	Daar	zien	ze	hun	zoon	in	de	85ste	minuut	
invallen	op	een	kille	en	gure	vrijdagavond.

Het	 is	 voor	 hem	 een	 pittige	 en	 onzekere	
tijd	 als	 speler	 van	 Jong	 RKC,	waarin	 zijn	
geduld	 vaak	 op	 de	 proef	 wordt	 gesteld.	
Maar	hij	weet	dat	zijn	kans	zal	komen.
Zijn	debuut	in	het	eerste	elftal	maakte	hij	
op	 18	 augustus	 2017	 in	 de	 thuiswedstrijd	
tegen	 FC	 Emmen,	 waarin	 hij	 in	 de	 68ste	
minuut	mag	invallen.	En	dat	smaakte	naar	
meer!

Inzet wordt beloond
In	 de	 zomer	 van	 2018	 behoort	 hij	 defini-
tief	tot	de	selectie	van	Fred	Grim	en	deze	
trainer	beloont	de	inzet	van	Jari		door	hem	
in	het	veld	te	brengen	bij	aanvang	van	de	
tweede	helft	 in	 de	 uitwedstrijd	 tegen	Al-
mere	City	met	een	0-1	achterstand	op	het	
scorebord.	 En	 het	 is	 in	 de	 75ste	 	 minuut	
dat	 Jari	 een	 voorzet	 ineens	 op	 zijn	 slof	
neemt	 en	 uithaalt.	 Zijn	 eerste	 doelpunt	
voor	RKC:	een	waanzinnige	goal	en	tevens	

de	 gelijkmaker!	 Helaas	 niet	 de	 winnende	
goal,	 want	 later	 scoort	 Almere	 nog	 een	
keer.	 Een	 interview	 met	 Fox	 Sport	 volgt	
en	 Jari	 vertelt	 aan	 de	 verslaggever	 dat	
hij	 natuurlijk	 heel	 blij	 is	met	 zijn	 eerste	
goal	 in	 het	 betaalde	 voetbal,	 maar	 ook	
dat	 hij	 baalt	 dat	 het	 geen	 punten	 heeft	
opgeleverd	 voor	 de	 club.	 Een	 mooie	 op-
steker	voor	hem	zelf	maar	het	wordt	nog	
mooier	 als	 de	 club	 afgelopen	 december	
zijn	 vertrouwen	 in	 hem	 uitspreekt	 en	 dit	
vertaalt	 door	 hem	 een	 profcontract	 van		
anderhalf	jaar	aan	te	bieden.

En	 zo	 gebeurde	 het,	 dat	 Jari	 in	 het	 bij-
zijn	 van	 zijn	ouders	op	 zaterdagmiddag	5	
januari	zijn	handtekening	plaatste	op	zijn	
welverdiende	 profcontract.	 Zijn	 droom	 is	
werkelijkheid	geworden!	En	nu	keihard	aan	
de	bak	om	zich	verder	te	ontwikkelen	als	
profvoetballer	en	met	het	gehele	team	op	
jacht	te	gaan	naar	een	plek	op	de	ranglijst	
die	recht	geeft	op	het	spelen	van	play-offs.

Namens	de	redactie	van	Rond	de	Toren	wil-
len	wij	Jari	Koenraat	van	harte	feliciteren	
met	 zijn	 profcontract	 en	 veel	 succes	 en	
voetbalplezier	toe	wensen!

Redactie: Kitty van Merode

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 

Vrijwilligers rijden voor minder mobiele plaatsgenoten
De	Klussen	en	Diensten	Centrale	(KDC),	Se-
niorenVereniging	Loon	op	Zand,	KBO	Kaats-
heuvel,	 KBO	 De	 Moer	 en	 ContourdeTwern	
organiseren	samen	ANWB	AutoMaatje	Loon	
op	Zand.	De	gemeente	Loon	op	Zand	onder-
steunt	deze	vervoerservice.

Tijdens	de	eerste	 feestelijke	 rit	was	wet-
houder	 Wil	 Ligtenberg	 de	 chauffeur.	 Hij	
haalde	afgelopen	vrijdag	11	januari	plaats-
genoot	 Ad	 van	 Doremalen	 op	 om	 samen	
naar	 de	 markt	 te	 gaan.	 Daar	 werden	 ze	
ontvangen	 door	 vertegenwoordigers	 van	
de	genoemde	organisaties	en	vrijwilligers.	
Hier	werd	ook	de	eerste	deelnemerspas	en	
chauffeurspas	uitgereikt.
Daarna	ging	het	gezelschap	naar	Venloene,	
waar	 meer	 uitleg	 over	 ANWB	 AutoMaatje	
Loon	op	Zand	en	de	samenwerking	van	be-
trokken	partijen	volgde.

ANWB	 AutoMaatje	 is	 een	 vervoerser-
vice	 waarbij	 vrijwilligers	 minder	 mobiele	
plaatsgenoten	op	verzoek	vervoeren.	Vrij-
willige	chauffeurs	gebruiken	daarvoor	hun	
eigen	auto.
Bijvoorbeeld	voor	een	bezoek	aan	zieken-
huis,	 dokter	 of	 fysiotherapeut.	 Maar	 ook	
voor	leuke	uitjes	zoals	een	bezoekje,	naar	
de	 kapper	 of	 gezellig	 winkelen.	 De	 deel-
nemer	 betaalt	 €	 0,30	 per	 kilometer	 per	
rit	 aan	 de	 vrijwilliger.	 Kijk	 voor	meer	 in-
formatie	 ook	 op	 www.loonopzand.nl	 en	
www.anwbautomaatje.nl.	□
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Samen aan de slag voor de nieuwe Wetering

Dinsdagavond 29 januari a.s. organiseert 
de Wetering Plan Groep (WPG) i.s.m. de 
gemeente een workshop om verder han-
den en voeten te geven aan de nieuwe 
Wetering.

In	2018	zijn	tientallen	verenigingen	en	or-
ganisaties	 geënquêteerd	over	hun	wensen	
voor	de	nieuwe	Wetering.	Zij	ontvingen	al-
lemaal	 een	 persoonlijke	 uitnodiging	 voor	
de	workshop.
Op	 29	 januari	 zetten	 we	 samen	met	 hen	
de	volgende	stap:	de	wensen	op	elkaar	af-
stemmen.	 Welke	 ruimtes	 lenen	 zich	 voor	
gezamenlijk	 gebruik?	 Welke	 sfeer	 ademt	
het	gebouw?	Hoe	gaan	we	om	met	opberg-
ruimte?
De	antwoorden	op	deze	en	andere	vragen	
zijn	belangrijke	ingrediënten	voor	een	con-

creet	 plan	 voor	 de	 nieuwe	 Wetering.	 Dit	
plan	staat	in	mei	op	de	agenda	van	de	ge-
meenteraad.	 Als	 de	 gemeenteraad	 groen	
licht	geeft,	maakt	een	architect	een	ont-
werp.	Als	alles	goed	gaat,	kan	dan	in	2020	
de	eerste	schop	in	de	grond.

De	workshop	voor	de	verenigingen	en	stich-
tingen	 start	om	19.30	uur	en	vindt	plaats	
in	de	Theaterzaal	in	De	Wetering.	Heeft	u	
belangstelling	voor	de	nieuwe	Wetering	en	
wilt	u	de	avond	bijwonen?	Dat	kan!	U	kunt	
zich	aanmelden	met	een	mail	aan:
wpg.loonopzand@gmail.com.
Ook	als	uw	club	onverhoopt	geen	uitnodi-
ging	heeft	gehad,	ontvangen	wij	graag	een	
bericht.

Samen op weg
De	Wetering	Plan	Groep	is	een	club	betrok-
ken	vrijwilligers	uit	Loon	op	Zand.	We	zijn	
vanaf	het	begin	begaan	met	de	nieuwe	We-
tering.	 Op	 dit	 moment	 zetten	 we	 samen	
met	de	gemeente	onze	schouders	onder	de	
nieuwe	Wetering,	 de	 huiskamer	 van	 Loon	
op	Zand.	□
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Driekoningen blazen

Op	6	januari	zijn	de	leden	van	SOL	en	SPE		
van	‛Sophia’s	Vereeniging’	als	vanouds	weer	
de	straten	opgegaan	in	Loon	op	Zand	voor	
het	 traditionele	 3-koningen	 blazen.	 Het	
weer	 was	 ons	 dit	 jaar	 zeer	 goed	 gezind,	
want	het	was	droog	en	boven	de	5	graden.

Nadat	alle	spelende	leden	en	de	hulptroe-
pen	 zich	 hadden	 uitgedost	 in	 3-koningen	
kleding	 werd	 er	 ingespeeld.	 Vervolgens	
werd	de	tocht	gestart	in	de	kerk	in	Loon	op	
Zand	(foto).	Op	uitnodiging	van	de	Lieder-
tafel	Echo	der	Duinen	werd	daar	een	mooi	
gedragen	en	zeer	klankvol	mini-concert	ge-
geven	als	deel	van	het	officiële	3-koningen	
zingen	in	Loon	op	Zand.

Hierna	werd	 de	 tocht	 voortgezet	 door	 de	
Molenwijck	 waarbij	 we	 op	 vele	 pleintjes	

onder	een	lantaarnpaal	een	mini-concertje	
hebben	 gegeven.	 De	 concertjes	 werden	
door	 de	 bewoners	 van	 de	wijk	 zeer	 goed	
ontvangen,	getuige	de	vele	gulle	giften	die	
we	 hebben	 mogen	 ontvangen	 voor	 onze	
kledingpot.

Halverwege	de	 tocht	werd	 er	 opgewarmd	
en	 gegeten	 bij	 de	 familie	 Reijnen,	 waar-
voor	zeer	veel	dank.	Na	zo’n	middag	in	de	
kou	is	niets	zo	lekker	als	soep	met	worsten-
brood.	Vervolgens	werd	de	tocht	afgerond	
in	 de	 nieuwe	 wijk	 Molenwijck-Zuid.	 Ook	
hier	werden	de	mini-concertjes	zeer	posi-
tief	ontvangen	door	de	bewoners.

Al	 met	 al	 een	 zeer	 geslaagde	 middag	 en	
een	bijzonder	woord	van	dank	aan	alle	in-
woners	 van	Loon	op	Zand	die	ons	ook	dit	
jaar	weer	hebben	ondersteund.

Tekst: Bernadette Essers-Jacobs
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De coach & focus group houdt je scherp in heel 2019!
Het	 is	het	begin	van	het	nieuwe	 jaar.	Vol	
goede	moed	 zijn	 we	 na	 een	 terugblik	 op	
het	 jaar	 dat	 achter	 ons	 ligt,	 begonnen.
Goede	voornemens	en	eerste	stapjes.	Mis-
schien	volgen	er	zelfs	tweede	stapjes.
In	 maart	 kom	 je	 erachter	 dat	 je	 goede	
voornemens	 en	 plannen	 eigenlijk	 wel	 erg	
versloft	zijn...
	
En	 aan	 het	 einde	 van	 het	 jaar	 blik	 je	
weer	 terug	 en	 zie	 je	 dat	 je	 er	 meer	 uit	
had	kunnen	halen…	Wil	jij	dat	in	2019	an-
ders	 gaan	 doen?	 En	 echt	 je	 doelen	 beha-
len,	 plannen	 en	 dromen	 verwezenlijken?	
Dat	kan!

Je	 gaat	 aan	 de	 slag	 met	 opstellingswerk	
(doelopstellingen),	 visualisatie	 en	het	 op-
lossen	 van	 blokkades	 die	 je	 gaandeweg		
tegenkomt.
Uiteraard	 legt	 coach	Merel	 ook	 steeds	 de	
nadruk	op	wat	er	allemaal	goed	gaat.	Sa-
men	sta	je	sterk,	samen	ga	je	de	diepte	in	
en	het	goed	aanpakken,	zodat	 je	het	ook	
volhoudt	in	the	long	run.	Wat	je	doelen	ook	
zijn.

•	Je	krijgt	dus	ontzettend	veel	(10x2	uur!)	
coaching;	allerlei	werkvormen	die	Merel	
ook	met	haar	individuele	klanten	succes-
vol	inzet.

•	Je	krijgt	steun	van	elkaar,	allemaal	maat-
jes	en	gelijkgestemden!

•	Je	krijgt	een	werkboek	als	leidraad.
•	Je	krijgt	de	mogelijkheid	tot	aanvullende	
individuele	coaching	indien	thema’s	zich	
aandienen	 die	 meer	 diepte	 vragen;	 na-
melijk	voor	€	50,-	per	sessie		 	
(gewoonlijk	€	97,-).

•	Dit	 voor	de	 totaalprijs	 van	€	194,-	 incl.	
btw.

Aanmelden	kan	tot	en	met	10	februari,	daar-
na	is	instromen	niet	meer	mogelijk.	Loca-
ties:	Winterdijk	30B	in	Waalwijk	en	Natuur-
gebied	de	Loonse	&	Drunense	Duinen.	Tijd:	
woensdagochtenden	van	09.00	tot	11.00	uur.	

Data:	9	januari,	13	februari,	13	maart,	17	
april,	22	mei,	19	juni,	4	september,	9	okto-
ber,	13	november	en	11	december.

Voor	aanmelden	en	meer	informatie:	info@
merel-eveleens.nl	 of	 06-30083044.	 Voor	
meer	 aanbod	 (onder	meer	 de	 6	 zintuigen	
wandeling	 op	 zondag	 20	 januari)	 kijk	 op		
www.merel-eveleens.nl.	Merel	Eveleens	is	
gecertifieerd	life-	en	outdoorcoach,	Reiki-
master	en	heeft	15	jaar	ervaring	als	maat-
schappelijk	werker.	□

In	2019	faciliteert	Merel	Eveleens	Coaching	
&	Begeleiding	de	“Coach	&	Focus	Group”.
Het	groepje	komt	verspreid	over	het	 jaar	
10	 keer	 2	 uur	 bij	 elkaar.	 Daarin	 word	 je	
gecoacht	 door	 Merel	 en	 houd	 je	 elkaar	
scherp.

Het	 jaar	 wordt	 gestart	 met	 weten	 wat	
goedgeformuleerde	 doelen	 zijn	 (sommige	
eenvoudig,	 andere	 net	 buiten	 je	 com-
fortzone	 en	 een	 enkele	 groots)	 en	 het	
vaststellen	 van	 je	 doelen	 op	 de	 verschil-
lende	 levensgebieden.	 Geld,	 relaties,	
werk,	 gezondheid	 en	 persoonlijke	 groei.	
Merel	 gaat	 je	 helpen	 om	 die	 in	 haalbare	
stappen	te	verdelen.
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Portret oud-burgemeester Wim Luijendijk onthuld
Zondag	 6	 januari	werd	 in	Het	 Klavier	 het	
portret	van	oud-burgemeester	Wim	Luijen-
dijk	 onthuld.	 Het	 olieverfschilderij	 is	 ge-
maakt	door	Els	Smulders-Waijers	en	maakt	
op	 dit	 moment	 deel	 uit	 van	 de	 expositie	
van	de	Loonse	kunstenares	in	Het	Klavier.

De	belangstelling	was	groot	in	Het	Klavier.	
Wethouder	Bruijniks	heette	allen	van	harte	
welkom.	Onder	de	genodigden	waren	oud	
burgemeester	 Weierink	 en	 mevrouw	 Van	
Dun.	 Een	 bijzonder	 welkom	 was	 er	 voor	
oud-burgemeester	 Luijendijk	en	Els	 Smul-
ders-Waijers.
Wim	Luijendijk	was	van	2008	tot	2017	bur-
gemeester	van	de	gemeente	Loon	op	Zand.	
“Er	is	veel	waardering	voor	het	werk	wat	jij	
voor	de	gemeente	hebt	gedaan.	Het	schil-

derij	is	een	waardering	voor	dat	werk.	Jij	
bent	iemand	van	de	details:	Zit	m’n	jasje	
goed,	 zit	m’n	 dasje	 goed,	 zit	m’n	 kapsel	
goed	en	je	hebt	een	warme	uitstraling.	En	
zo	moest	ook	het	schilderij	worden.”

Het innerlijke gevoel van de ogen
Kunstenares	Els	Smulders	maakte	eerder	al	
portretten	van	oud-burgemeesters	Fiévez,	
Van	Dun	en	Van	Hoek.	Met	het	portret	van	
Wim	Luijendijk	begon	zij	 in	2017.	De	tot-
standkoming	ervan	kan	stap	voor	stap	be-
keken	worden	op	de	expositie.
Het	begon	in	haar	atelier	in	Loon	op	Zand	
met	 schetsen	 vanaf	 foto’s.	 Daarna	 kwam	
Luijendijk	van	tijd	tot	tijd	poseren.	Na	de	
eerste	opzet	ging	het	werk	mee	naar	haar	
huis	 in	Portugal	om	er	verder	aan	te	wer-

 °De onthulling van het portret van oud-burgemeester Wim Luijendijk op zondag 6 januari: links van 
het portret Els Smulders-Waijers, rechts daarvan Wim Luijendijk en wethouder Gerard Bruijniks. 
(Foto: Jack IJpelaar)



65

ken,	maar	voor	het	overbrengen	van,	wat	
zij	 noemt:	 ‘het	 innerlijke	 gevoel	 van	 de	
ogen’	kwam	Wim	afgereisd	naar	Portugal.	
“Daar	was	ik	erg	blij	om.	Het	was	een	leu-
ke,	maar	vooral	ook	nuttige	tijd	en	we	heb-
ben	hard	gewerkt”,	aldus	de	kunstenares.	
Samen	met	Wim	Luijendijk	onthulde	zij	het	
portret.	Tussendoor	zorgde	Muziek-ensem-
ble	Cymbalica	voor	de	muzikale	omlijsting.

Ik kijk er met plezier naar
Wim	Luijendijk	opende	daarna	de	exposi-
tie	en	toonde	zich	zeer	tevreden	met	het	
resultaat.	 “Het	 blijft	 altijd	 spannend	 of	
mensen	het	werk	waarderen.	De	onthulling	
tijdens	deze	expositie	plaatst	mijn	portret	
in	een	breder	perspectief,	Ik	vind	het	zeer	
geslaagd	 en	 ik	 kijk	 er	 met	 plezier	 naar.	
Het	portret	moest	sprekend	zijn	maar	het	
mocht	geen	foto	zijn,	had	je	gezegd.	Ik	heb	
mogen	 ervaren	 met	 wat	 voor	 toewijding	
en	precisie	jij	aan	een	schilderij	werkt.	Ik	
moest	 stilzitten,	 mocht	 niet	 bewegen	 en	
een	 week	 later	 weer	 terugkomen.	 Maar	
het	 resultaat	 is	 er	ook	naar.	Mensen,	 kijk	
rond,	 ontmoet	 elkaar	 en	 geniet	 van	 deze	
expositie,”	 zo	 opende	 Wim	 Luijendijk	 de	
expositie.

Sprekende koppen
Naast	 de	 portretten	 van	 de	 oud-burge-

meesters	 zijn	 op	 de	 expositie	 een	 40-tal	
portretten	te	zien	die	in	de	loop	der	jaren	
door	de	Loonse	kunstenares	zijn	gecreëerd.	
Waaronder	ook	een	aantal	Portugezen	met	
prachtige	 door	 het	 leven	 getekende	 kop-
pen.	De	werken	 zijn	 voornamelijk	 in	pas-
telkrijt	 en	 is	 een	 selectie	 van	 de	werken	
die	zij	in	de	loop	van	de	jaren	in	Nederland	
en	Portugal	maakte.	Meer	informatie	hier-
over	vindt	u	op	de	website:
www.schilderijenportugal.nl.

Expositie bezoeken
De	 expositie	 kwam	 tot	 stand	 met	 mede-
werking	 van	 de	 stichting	 Kunst	 Loon	 op	
Zand	 (KLOZ).	De	expositie	 is	 te	bezoeken	
tot	 en	met	 24	 februari	 in	Het	Klavier.	De	
openingstijden	 zijn	 maandag	 tot	 en	 met	
vrijdag	van	8.30	uur	tot	22.00	uur	en	op	za-
terdag	en	zondag	tijdens	de	openingsuren	
van	‘Bij	Anton’.	Na	de	expositie	zullen	de	
portretten	 van	de	 voormalige	burgemees-
ters	(weer)	hun	plaatsje	aan	de	wand	in	de	
raadszaal	krijgen.

Jack IJpelaar

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

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

 

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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Ton beweegt in ‘December’
In	 Rond	 de	 Toren	
is	 een	 begin	 ge-
maakt	met	een	se-
rie	 artikelen	 met	
als	 thema	 Bewe-
gen	voor	senioren.	
Onze	 redacteur	
Ton	 Kalkers	 heeft	
naar	 aanleiding	
van	 een	 stijgend	

gewicht	 en	 bloeduitslagen	 zich	 voorgeno-
men	meer	te	gaan	bewegen	en	hij	is	bezig	
het	bewegen	van	senioren	in	Loon	op	Zand	
aan	den	 lijve	 te	 ervaren	om	zo	meer	be-
kendheid	 te	geven	aan	het	bewegen	voor	
senioren	 en	 er	 zelf	 gezonder	 van	 te	wor-
den.	 In	 dit	 derde	 artikel	 zijn	 ervaringen	
met	wandelen	en	linedance.

Van	 allerlei	 kanten	 krijg	 ik	 positieve	 re-
acties	 en	 uitnodigingen	 om	 ook	 met	 hun	
groepje	mee	 te	 komen	 doen.	 Dat	 is	 heel	
lief,	maar	het	kan	niet	allemaal	tegelijk.	Ik	
noteer	het	en	werk	mijn	lijstje	gaandeweg	
2019	af	in	willekeurige	volgorde.
Zo	heb	ik	meegedaan	met	de	middagwan-
deling	van	de	SeniorenVereniging	van	in	to-
taal	8	km	deze	keer	naar	Peerke	Donders	
onder	begeleiding	 van	Wil	Oerlemans.	Op	
deze	middag	 verzamelt	 zich	 tot	 zijn	 ver-

rassing	om	13.00	uur	bij	De	Wetering	een	
groep	van	17	wandelaars.	Een	flinke	groep	
die	 door	 het	 prima	wandelweer	 is	 aange-
trokken	 om	 frisse	 lucht	 te	 happen	 en	 te	
stappen.

De	route	voert	ons	via	de	Hydra	naar	een	
zandpad	 dat	 uitkomt	 bij	 de	 Udenhoutse-
weg	vlak	bij	De	Kommer.	We	steken	de	weg	
over	en	lopen	via	een	brede	laan	door	het	
Noorderbos,	 komen	dan	bij	 het	 geboorte-
bos,	waar	al	veel	bomen	geplant	zijn	t.g.v.	
een	geboorte	van	zoon	of	dochter	en	wiens	
naam	vermeld	staat	op	een	bord.	We	komen	
af	en	toe	betonnen	constructies	tegen.	Het	
zijn	 nog	 overblijfselen	 van	 de	 voormalige	
vloeivelden	van	Tilburg	die	hier	waren.	Ie-
mand	vertelt	me	dat	hij	nog	heeft	meege-
werkt	aan	de	aanleg	van	het	Noorderbos	op	
deze	plek.	De	ene	dag	 liep	er	rood	water	
door	de	sloten	en	de	volgende	dag	was	het	
water	blauw.	De	eerste	aanplant	ging	met-
een	dood.	Er	staan	her	en	der	wel	grote	bo-
men,	maar	de	meeste	bomen	zijn	nog	be-
scheiden	van	dikte	en	hoogte.	Het	is	toch	
wel	 mooi	 wandelen	 hier	 op	 deze	 zachte	
zonnige	novemberdag.

We	 lopen	 via	 een	 omweg	 langs	 de	 Noor-
derplas,	die	steeds	meer	zijn	uiteindelijke	
vorm	 begint	 aan	 te	 nemen.	 De	 oversteek	
van	 de	Noord-Oost	 tangent	 gaat	 over	 het	

viaduct.	Maar	de	wandelaars	lopen	
niet	 netjes	 om,	 maar	 beklimmen	
gewoon	 het	 talud.	 Ook	 de	 80-ja-
rige	onder	ons	gaat	omhoog	als	een	
klimgeit.	Je	ziet,	de	jeugdige	over-
moed	komt	weer	boven.

Na	het	viaduct	is	het	nog	maar	een	
klein	stukje	tot	de	uitspanning	bij	
Peerke	 Donders.	 De	 koffie	 lonkt.		
Oei,	 er	 is	 een	 besloten	 condole-
ance	 bijeenkomst.	 Maar	 gelukkig	
is	 er	 een	 apart	 zaaltje	 open	 voor	
de	andere	gasten.	Denkend	aan	de	
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spreuk	 die	 tegen-
woordig	 op	 bill-
boards	 te	 lezen	 is:	
“Pluk	 de	 dag	 voor	
ik	 je	 halen	 mag”,	
gaan	 wij	 genieten	
van	 onze	 koffie.	
De	 speciale	 Sinter-
klaaskoffie	 ziet	 er	
fantastisch	 uit	 en	
vult	ruim	de	tot	nu	
toe	 verbruikte	 ca-
lorieën	weer	aan.
De	 weg	 terug	 gaat	
langs	 de	 Noorderplas	 over	 het	 fietspad	
langs	Vijfhuizen	en	het	Moleneind.	Onder-
weg	 wordt	 er	 kennisgemaakt	 met	 elkaar,	
nieuwtjes	 uitgewisseld,	 fysieke	 ongemak-
ken	 besproken	 en	 vooral	 genoten	 van	 de	
wandeling	en	het	weer.

Een	mevrouw	heeft	zich	bij	het	rustpunt	na	
de	koffie	op	laten	halen	door	haar	partner.	
Haar	heup	begon	te	veel	last	te	geven.	Een	
halve	wandeling	kan	dus	ook	gewoon.	In	de	
bebouwde	kom	van	Loon	haken	er	succes-
sievelijk	wandelaars	af	die	nu	dicht	bij	huis	
zijn.	Bij	de	Wetering	neem	ik	afscheid	van	
Wil	die	mij	meldt	dat	de	volgende	wandel-
middag	plaats	 vindt	 in	 januari.	Hou	daar-
voor	de	agenda	met	activiteiten	van	de	Se-
niorenvereniging	in	de	gaten	op	de	website	
en	de	bijlage	in	het	blad	‛Ons’.

Linedance een nieuwe ervaring!
Een	 linedance	 is	 een	 formatiedans	
waarbij	 een	 groep	 mensen	 danst	 in	
één	of	meer	rijen,	waarbij	ze	dezelf-
de	bewegingen	uitvoeren.	En	dat	kun	
je	in	Loon	op	Zand	doen	bij	de	Seni-
orenvereniging	 onder	 de	 bezielende	
leiding	 van	 Karin	 Vermue	 van	 Dans-
center	Eurostyle.	Ze	hield	 in	novem-
ber	 op	 het	marktplein	 van	 Venloene	
een	 demonstratie	 Linedance	met	 de	
3	groepen	van	de	seniorenvereniging	

die	onder	haar	 leiding	elke	week	op	don-
derdagmiddag	een	beweeglijk	 lesuur	heb-
ben.	Geen	flauwekul	met	 cowboyhoed	 en	
laarzen,	maar	gewoon	in	je	eigen	makkelijk	
zittende	kleding	wordt	er	ritmisch	bewogen	
op	de	maat	van	zeer	gevarieerde	gezellige	
muziek,	 countrymuziek,	 maar	 ook	 salsa,	
top	40	etc.	zoals:	‘Kiss	me	quick’,	‘Heb	je	
even	voor	mij’,	een	Engelse	wals	en	niet	te	
vergeten	de	meer	spectaculaire	Ierse	dans	
‘River	dance’.	Ook	de	Jan	(Keizer)	en	Annie	
(Schilder)dans	van	BZN	is	populair.
Bij	 deze	muziek	 horen	 ingestudeerde	 be-
wegingen	die	er	voor	mij	als	toeschouwer	
op	zich	makkelijk	uit	zien,	maar	waarvan	ik	
weet	dat	dat	in	de	praktijk	niet	zo	is.

Concentratie	en	coördinatie	van	lijf	en	le-
den	is	vereist	om	die	vloeiende	bewegingen	
te	 krijgen	 van	 voor	 naar	 achter,	 links	 en	
rechts	met	 tussenstapje	 en	 hele	 of	 halve	
draai.
Bij	de	deelnemers,	ook	bij	de	meer	stijve	
bewegers,	spat	het	plezier	er	af.	Ik	spreek	
een	paar	deelnemers	die	me	vertellen	dat	
je	begint	in	een	beginnersgroep	en	dat	het	
in	 het	 begin	 wel	 onwennig	 is,	 maar	 dat	
na	een	paar	keer	het	kwartje	valt.	Iedere	
dans	wordt	 vaak	 herhaald	 en	 een	 nieuwe	
dans	wordt	 stap	 voor	 stap	 ingeslepen	 tot	
de	bewegingen	vanzelfsprekend	verlopen.	
Belangrijk	 is	 focussen	op	waar	 je	nu	mee	
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bezig	bent	en	alle	andere	dingen	vergeten.	
Ritmegevoel	is	wel	handig.	Heb	je	vroeger	
al	gedanst	dan	heb	je	daar	gemak	van.

Ik	ga	op	een	donderdagmiddag	kijken.	Eerst	
komen	 de	 nieuwelingen	 aan	 de	 beurt	 die	
bijgespijkerd	worden	om	zo	snel	mogelijk	
aansluiting	met	 de	 groep	 te	 krijgen.	 	 Ka-
rin	geeft	aanwijzingen	die	klinken	als:	naar	
voor	naar	achter,	loop,	loop,	schop,	schop,	
achter	 en	 hak,	 hak	 en	 voor,	 zij,	 1,2,3.	 Ik	
heb	het	vast	niet	goed	onthouden	want	ik	
was	na	de	shufflepas	de	kluts	al	helemaal	
kwijt,	maar	het	is	leuk	om	te	zien	hoe	de	
dames	 en	 een	 heer	 dit	 allemaal	 gewoon	
doen.	Eerst	oefenen	in	slow	motion	zonder	
muziek	en	dan	met	muziek.

Karin	 zegt:	 “Dan-
sen	 is	 lopen	 op	
muziek.	 En	 lopen	
kunnen	 we	 dus,	
gewoon	 doen.	 En	
linedancen	 hier	 is	
niet	 te	 vergelij-
ken	met	wat	je	op	
televisie	 ziet.	 Ik	
gebruik	 verschil-
lende	soorten	mu-
ziekstijlen.	Het	gaat	om	het	bewegen.	En	
linedancen	kun	je	zonder	partner.	We	oefe-
nen	elke	week	tijdens	een	cyclus	van	3	x	10	
weken	in	de	winterperiode.”

Aan	het	einde	van	de	les	mag	ik	twee	een-
voudige	 dansen	 mee	 doen.	 Het	 patroon	
wordt	 even	 geoefend	 en	 dan	 gaan	we	 op	
de	muziek.	Niet	nadenken,	let	op	je	voor-
ganger.	Toch	fiets	ik	regelmatig	van	het	rit-
mische	 padje	 af.	 Gelukkig	 kan	 ik	 door	 te	
kijken	naar	mijn	voorganger	de	draad	weer	
oppakken.	Je	leert	van	elkaar.	Het	viel	me	
als	 dans-analfabeticus	 helemaal	 niet	 te-
gen.	En	Karin	staat	de	hele	middag	enthou-
siast	 en	 onvermoeibaar	 voor	 de	 groep	 en	
geeft	 het	 goede	 voorbeeld	met	 zeer	 soe-

pele	bewegingen.	Geen	wonder	dat	ze	zo’n	
lijntje	houdt.	De	nazit	met	een	kopje	thee	
of	koffie	is	ook	belangrijk.
Zo	 vertelt	 een	mevrouw,	 die	 nog	 niet	 zo	
lang	 hier	 woont,	 dat	 ze	 via	 een	 bij	 haar	
passende	 activiteit	 aansluiting	 zoekt.	An-
deren	zeggen	dat	het	fijn	is	om	te	bewegen	
op	muziek.	Je	wordt	er	vrolijk	van.	En	voor	
de	 kosten	 (€	 25,-	 voor	 10	 lessen)	 hoef	 je	
het	niet	te	laten.
Voor	 informatie	 zie:	 eurostyleonline.nl	
onder	het	kopje	linedance.

21	 januari	aanstaande	 is	er	weer	een	de-
monstratiemiddag	 op	 het	 marktplein	 van	
Venloene.	Kom	kijken,	want	dansen,	lopen	
op	muziek,	is	plezier.

Redactie: Ton Kalkers

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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Een gezellige middag van de Zonnebloem

Het	 Bestuur	 van	 de	 Zonnebloem	 afdeling	
Loon	 op	 Zand/De	Moer,	 nodigt	 u	 uit	 voor	
een	gezellige	muzikale	middag	in	De	Wete-
ring.	Deze	vindt	plaats	op	vrijdag	18	janu-
ari	2019	en	begint	om	14.00	uur.

Voor	u	treden	op	‛Muzikaal	gezelschap	Ad	
en	Ik’.	Wat	‛Ad	en	ik’	voor	ons	in	petto	heb-
ben,	blijft	nog	een	verrassing.	We	beginnen	
deze	middag	met	een	lekker	bakske	koffie	
of	thee	met	wat	lekkers	erbij.	In	de	pauze	
krijgt	u	ook	nog	een	consumptie	aangebo-
den.	Rond	de	klok	van	16.30	uur	-16.45	uur	
sluiten	we	deze	middag	weer	af.(dit	 voor	
de	mensen	die	met	de	deeltaxi	komen).

Voor	de	kosten	hoeft	u	het	niet	 te	 laten:	
€	 7,00	 dit	 is	 inclusief	 het	 optreden,	 een	
kopje	koffie/thee	met	wat	lekkers	erbij	en	
een	consumptie.	Iedereen	is	van	harte	wel-
kom,	vraag	je	vriend,	vriendin,	buurvrouw	
of	buurman	en	kom	gezellig	samen	op	dins-
dag	18	januari	2019	a.s.	naar	De	Wetering.

Onderstaande	 invulstrook	 met	 bijdrage	
kunt	 u	 inleveren	 bij:	 José	 Klaverdijk,		
Hertog	van	Brabantweg	8	te	Loon	op	Zand.	
Heeft	u	nog	vragen	kunt	u	ook	even	naar	
José	 Klaverdijk	 bellen,	 telefoonnummer:	
0416-363227.

Namens	de	Zonnebloem	afd.	Loon	op	Zand/
De	Moer	een	fijne	middag	toegewenst.	□

Naam: _____________________________________________

Adres: ________________________________________________________

Telefoon: ______________________________________________________

Geeft zich op voor de middag op 18 januari 2019 en heeft € 7,00 p.p. voldaan.
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Klik & Tik
Cursus basis computergebruik
Wilt	u	informatie	opzoeken,	iets	kopen	of	
bankzaken	 regelen?	 Het	 gaat	 steeds	 va-
ker	via	internet.	Een	groot	aantal	mensen	
is	hier	nog	niet	bekend	mee	en	wil	 graag	
meer	weten.	 Voor	 hen	 is	 de	 gratis	 Klik	&	
Tik-training.

Typen, mailen en zoeken op internet
De	training	bestaat	uit	zes	wekelijkse	bij-
eenkomsten	in	de	Bibliotheek	Kaatsheuvel.	
U	 leert	het	toetsenbord	kennen,	e-mailen	
en	gaat	het	internet	op.	U	leert	online	te	
zoeken,	 websites	 bekijken	 en	 over	 social	
media,	zoals	Facebook.	Stap	voor	stap,	in	

uw	eigen	tempo	en	begeleid	door	vakkun-
dige	 en	 geduldige	 trainers.	 U	 oefent	met	
speciaal	lesmateriaal	en	niet	met	uw	eigen	
persoonlijke	gegevens,	er	kan	dus	niets	mis	
gaan.

Wat is er te doen in de   
Bibliotheek Kaatsheuvel?
In	 februari	 start	de	 training	Klik	&	Tik	op	
dinsdag	 5	 februari	 in	 Het	 Klavier.	 De	 les-
tijden	zijn	van	9.00-11.00	uur.	De	cursus-
dagen	 zijn:	 start	 op	 dinsdag	 5	 februari.	
Daarna	12,	19	en	26	februari	en	12	en	19	
maart	2019.

Informatie en aanmelding
Voor	meer	informatie	of	aanmelding	kunt	u	
terecht	bij	De	Bibliotheek	Kaatsheuvel,	An-
ton	Pieckplein	3.	Dat	kan	iedere	dag	tussen	
14.00	en	17.00	uur	en	zaterdag	van	10.00	
tot	15.00	uur,	persoonlijk	of	telefonisch.

Het	telefoonnummer	is	274379.	U	ontvangt	
na	aanmelding	een	bevestiging.	□

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

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

 
I N T E R I E U R B O U W 
A D  V A N  I E R L A N D
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Juvans en Welzijn Divers gefuseerd per 1 januari 2019

Per	1	januari	2019	zijn	Juvans	Maatschap-
pelijk	Werk	en	Dienstverlening	en	Welzijn	
Divers	 gefuseerd.	 Daarmee	 ontstaat	 een	
brede	welzijnsorganisatie	met	 een	 sterke	
positie	 in	 de	 regio	 Midden-Brabant	 en	 de	
Meijerij	op	het	terrein	van	basisondersteu-
ning,	leefbaarheid,	veiligheid,	wonen,	wel-
zijn	en	zorg.
Op	13	en	14	november	jongstleden	hebben	
de	Raden	van	Toezicht	van	Welzijn	Divers	
en	 Juvans	 het	 fusiebesluit	 hiertoe	 onder-
tekend.

Met	trots	presenteren	we	u	hierbij	de	naam	
van	onze	nieuwe	organisatie	in	het	sociaal	
domein:

Met	een	stevige	organisatie	van	270	profes-
sionals	en	ruim	1100	vrijwilligers	is	Farent	
vanaf	2019	betekenisvol	voor	alle	bewoners	
van	’s-Hertogenbosch	en	10	gemeenten	 in	
De	Meierij	en	Midden-Brabant.	We	bieden	
een	 breed	 palet	 aan	 dienstverlening,	 van	
buurtinitiatief	 tot	 en	met	 individuele	 on-
dersteuning.	Welzijn	en	hulpverlening	zijn	
immers	geen	gescheiden	sporen,	maar	ho-
ren	bij	elkaar.

In	het	sociaal	domein	zijn	we	een	betrouw-
bare	 samenwerkingspartner.	 En	 ondertus-
sen	ontwikkelen	we	door.	De	veelheid	aan	
vragen	vanuit	de	samenleving	dagen	ons	uit	
tot	inventiviteit.	Farent	grijpt	deze	uitda-

ging	met	twee	handen	aan.	Innovatie	in	het	
sociaal	werk	maken	we	onderdeel	van	ons	
DNA.

Doen of maken
De	 naam	 Farent	 verwijst	 naar	 het	 Itali-
aanse	fare:	doen	of	maken.	Dat	klopt	bij-
zonder	bij	onze	nieuwe	organisatie:	resul-
taatgericht	en	doeners.	We	komen	in	actie	
en	helpen	anderen	in	actie	te	komen	voor	
elkaar.	Het	beeldmerk	van	de	waaier	weer-
spiegelt	 de	 veelkleurigheid	 en	 diversiteit	
van	de	samenleving	en	al	onze	expertise	en	
activiteiten.

Wij	 zijn	 blij	 met	 Farent	 en	 gaan	 volle	
kracht	vooruit.	Vanzelfsprekend	houden	we	
u	op	de	hoogte	van	de	ontwikkelingen.	□

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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Helemaal niet schor!

6	 Januari	 2019	 was	 het	 dan	 zover:	 het	
lang	voorbereide	Driekoningenconcert	van	
Liedertafel	Echo	der	Duinen	onder	 leiding	
van	dirigent	Guus	Mulder	in	onze	prachtige	
kerk.	Nadat	we	op	14	december	gezongen	
hadden	 in	 het	 tuincentrum	 van	 ASVZ	 in	
Udenhout	 en	 op	 tweede	 kerstdag	 de	 hei-
lige	mis	in	ons	eigen	dorp	was	het	dan	nu	
toch	zover!
We	hadden	enige	hobbels	genomen	omdat	
we	aanvankelijk	een	uitvoering	wilden	or-
ganiseren	 met	 twee	 koren	 uit	 de	 andere	
dorpskernen	 van	 de	 gemeente	 Loon	 op	
Zand	in	het	kader	van	het	750-jarig	bestaan	
van	Venloon	(Loon	op	Zand).	Maar	dat	bleek	
niet	te	lukken.

Gelukkig	 waren	 de	 Bra-
bantse	muziekgroep	Dès	
Spulleke	 (foto)	 en	 een	
grote	 groep	 jeugdleden	
van	 SOL	 (Sophia’s	 Op-
leidingsorkest)	 meteen	
enthousiast	 én	 bereid	
om	 hun	 medewerking	
te	 verlenen.	 Natuurlijk	
was	 er	 Peter	 Claessens,	
die	 het	 concert	 opende	
met	 fraai	 muziekstuk	
op	het	 kerkorgel	en	die	
de	Liedertafel	af	en	toe	
muzikaal	 ondersteunde:	
deels	 op	 orgel	 en	 deels	
op	elektronische	piano.

Het	concert	was	leuk	en	de	afwisseling	met	
Dès	Spulleke	bleek	voor	de	toehoorders	een	
schot	in	de	roos.	Licht	klassiek	kerstreper-
toire	 afgewisseld	 met	 kerstliedjes	 in	 het	
Brabants	dialect.	Dès	Spulleke	bleek	zelfs	
een	gedicht	van	Pieter	van	Beers	op	muziek	
te	hebben	gezet.	Dat	werd	gezongen	met	
als	 titel	 ‛Driekoningen	 zingen’.	 Dès	 Spul-
leke	heeft	dit	nummer	ook	op	23	december	
gezongen	 in	 het	 Hospice	 waar	 Pieter	 van	
Beers	 een	 week	 daarvoor	 overleden	 was.	
Het	is	jammer	dat	hij	dat	niet	meer	heeft	
meegemaakt.	Ik	ben	benieuwd	wat	hij	er-
van	gevonden	zou	hebben.

We	hadden	ook	de	scholen	aangeschreven	
om	het	Driekoningenzingen	te	promoten	bij	
de	schooljeugd.	Er	werden	flyers	meegege-
ven	en	degene	die	de	flyer	voor	het	raam	
hing,	maakte	 kans	 op	 een	 attentie.	 Deze	
keer	was	die	voor	de		familie	Broeders	uit	
de	 Andromeda.	 Door	 deze	 actie	 hoopten	
we	 ook	 groepjes	 jonge	 kinderen	 enthou-
siast	 te	 maken	 om	 het	 cultureel	 erfgoed	
Driekoningenzingen	niet	 verloren	 te	 laten	
gaan.	 Gelukkig	 waren	 er	 al	 meer	 Drieko-
ningen-groepjes	dan	vorig	jaar	en	ook	wer-
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den	dit	jaar	leuke	originele	liedjes	ten	ge-
hore	gebracht	en	raakte	de	vraag	om	‘unne	
nieuwe	hoed’	wat	op	de	achtergrond.	Dank	
je	wel	jeugdige	koningen	voor	jullie	komst	
naar	de	kerk	en	voor	jullie	enthousiasme!

Na	afloop	van	hun	voordracht	was	er	voor	
de	koningen,	die	toch	al	een	hele	reis	ach-

ter	 de	 rug	 had-
den,	warme	cho-
comel	en	geheel	
in	stijl	een	eier-
koek	met	daarop	
de	 afbeelding	
van	 een	 heuse	
kroon.	 Deze	
werden	 gespon-

sord	 door	 Bakker	Mulder	 uit	 Kaatsheuvel.	
En	alsof	we	dan	nog	niet	genoeg	gezongen	
hadden,	werd	na	afloop	van	het	concert	de	
traditie	van	bijna	40	jaar	voortgezet	door	
een	groep	Echo-leden	die	zich	 razendsnel	
tot	 heuse	 koningengroep	 transformeerden	
om	daarna	door	de	straten	van	(oud)	Loon	
te	 trekken	 om	 bij	 diverse	 dorpsbewoners	
aan	te	bellen	om	hun	4-stemmige	liederen	
ten	gehore	te	brengen.	Menigeen	was	ook	
dit	jaar	weer	blij	verrast	met	dat	bezoek.	

Rond	20.00	uur	was	de	energie	bij	de	ko-
ningen	er	toch	wel	uit	en	werden	zij	warm	
onthaald	 bij	 een	 Echo-lid	 thuis	 en	 voor-
zien	 van	 heerlijke	 soep	 en	 broodjes.	 De	
koningen-groep	van	SOL	trok	tot	20.00	uur	
door	Molenwijk	en	zo	hebben	de	twee	oud-
ste	muziekverenigingen	 van	dit	 dorp	 toch	
weer	mooi	van	zich	laten	horen!	Chapeau!	
Maandagavond	 daarna	 was	 er	 voor	 beide	
muziekverenigingen	weer	de	gewone	repe-
titie	 en	werd	 er	 weer	 hard	 gewerkt	 voor	
de	volgende	uitvoering.	En	de	zangers?	Nee	
hoor..	gelukkig	helemaal	niet	schor!	Tot	de	
volgende	keer!

Hanneke Vromans
PR-Liedertafel Echo der Duinen

Zondag 27 januari in De Wetering

Nieuwjaarsconcert  
Sophia’s Vereeniging
Het	is	al	vele	jaren	een	niet	te	missen	muzi-
kale	happening	voor	muziekliefhebbers	uit	
Midden-Brabant:	 het	 traditionele	 nieuw-
jaarsconcert	van	Sophia’s	Vereeniging.
Alle	onderdelen	van	de	vereniging	presen-
teren	zich	op	zondag	27	januari	om	14.00	
uur	in	De	Wetering	in	Loon	op	Zand	met	een	
afwisselend	programma.	Gratis	toegang.

Programma
Het	concert	wordt	geopend	door	een	optre-
den	van	Sophia’s	Percussion	Ensemble	on-
der	leiding	van	Bart	Holleman.	Vervolgens	
speelt	Sophia’s	Opleidingsorkest	onder	aan-
voering	van	Hadewych	van	Leeuwen-Peters	
een	gevarieerd	programma.	Te	beluisteren	
zijn		onder	meer	bekende	melodien	uit	‛Sol-
daat	van	Oranje’	van	Rogier	van	Otterloo,	
‛Eye	of	the	Tiger’,	‛Mamma	Mia’,	‛Grease’	
en	‛Belle	Histoire’	van	Michel	Fugain,	met	
zang	van	Maik	van	de	Groes.

Grote orkest
Na	de	pauze	is	het	de	beurt	aan	het	grote	
orkest	 onder	 leiding	 van	 Jos	 Schroevers.	
Gespeeld	wordt	de	indrukwekkende	‛Varia-
zioni	sinfoniche	su	Non	Potho	Reposare’	van		
Hardy	Mertens,	 ‛Danzón	no.	2’	van	Arturo	
Márquez,	de	‛Tritsch-tratsch	polka’	van	Jo-
hann	Strauss	en	tot	slot,	zoals	de	traditie	
voorschrijft,	de	bekende	‛Radetzki	Mars’.

Het	 officiele	 gedeelte	 wordt	 afgesloten	
met	 een	 gezamenlijk	 uitvoering	 door	 alle	
geledingen	van	‛The	Lord	of	the	Dance’	van	
Ronan	Hardiman.

Na	afloop	van	het	concert	kunt	u	met	een	
drankje	 genieten	 van	 de	 swingende	 klan-
ken	van	het	orkest	So	Nice	o.l.v.	Wim	Zwij-
sen.	□



76

De tweede bio Amerikaanse 
& Vegan-borrel
Entree:	Zelf	veganistisch	biologische	hap-
jes/drankje	 meenemen	 (met	 keurmerken	
vegan	en	biologisch!).	

Zaterdagavond	 26	 januari	 van	 19.00	 tot	
23.00	uur	in	de	Buurtkamer,	Van	Rijkevor-
selstraat	56	te	Loon	op	Zand.	

Meer	info:	zie	marktplaats	of	veganevents.	
Wellicht	tot	dan!	

Bedankt

Hartelijk	dank	voor	het	prachtige	kerst-
pakket	dat	ik	van	Peter	mocht	ontvan-
gen	namens	de	Coop.

Sjaantje	Vera

Sfeervolle wintermarkt
Op 20 december 
werd er op basis-
school De Vlinder-
boom een sfeervolle 
wintermarkt georga-
niseerd.

Alle	leerlingen	hadden	hun	best	gedaan	om	
zo	veel	mogelijk	geld	op	te	halen	voor	twee	
gekozen	goede	doelen,	het	Wereldnatuur-
fonds	(WNF)	en	KWF	Kankerbestrijding.

Niet	alleen	zelfgemaakte	knutsels	werden	
verkocht,	 leerlingen	verzorgden	ook	origi-
nele	optredens	en	voorstellingen	(muziek,	
poppenkast,	 goochelshow,	 dance-moves).	
Bezoekers	 konden	 ook	 hun	 nagels	 laten	
lakken	of	een	kerstkapsel	laten	verzorgen.	
Zelfgemaakte	tosti’s	en	een	loterij	zorgden	
verder	 voor	 nog	meer	 opbrengst.	 De	 vol-
gende	dag,	laatste	schooldag	voor	de	kerst-
vakantie,	waren	veel	leerlingen	actief	met	
het	tellen	van	al	het	opgehaalde	geld.	To-
taal	bleek	dit	maar	liefst	€	863,85	te	zijn.

Een	 fantastisch	 resultaat!	 Alle	 bezoekers	
bedankt	voor	uw	aanwezigheid	en	uw	bij-
drage!	□
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Leesavontuur brengt boeken naar de bso
Na een hele dag letters op school, ook nog 
lezen op de buitenschoolse opvang (bso)? 
Ja, want hoe vaker kinderen lezen, hoe 
beter het is voor hun taalontwikkeling. 
Drie kinderopvangorganisaties in de ge-
meente Loon op Zand doen daarom mee 
aan een uniek project om leesplezier te 
bevorderen.

De	 Bibliotheek	 Midden-Brabant	 bedacht	
het	 project	 Leesavontuur.	 De	 gemeente	
maakt	het	mogelijk	door	een	financiële	bij-
drage.	 Gemeente	 en	 bibliotheek	 richtten	
zich	bij	 leesbevordering	tot	nu	toe	vooral	
op	peuters	en	scholen.	
“Door	 het	 stimuleren	 van	 leesplezier	 te	
verbreden	naar	de	bso,	hopen	we	nog	meer	
te	 kunnen	 bijdragen	 aan	 de	 taalvaardig-
heid	van	kinderen,”	zegt	beleidsmedewer-
ker	 onderwijs	 en	 onderwijshuisvesting	 Bi-
anka	Smeets	van	de	gemeente.

Speelse manier
Vanaf	half	november	gaan	zes	bso’s	in	Loon	
op	 Zand	 en	 Kaatsheuvel	 met	 het	 project	
aan	de	slag.	Het	Leesavontuur	duurt	onge-
veer	tien	weken.	
De	bedoeling	is	dat	kinderen	op	een	speel-
se,	bijna	ongemerkte	manier	lezen	en	met	
boeken	 kennismaken.	 “Bijvoorbeeld	 door	
het	gebruiken	van	een	recept	 tijdens	een	

workshop	 koken,”	 aldus	 relatiemanager	
Ank	Joosen	van	de	bibliotheek.

“Kinderen	 zijn	 niet	 verplicht	 om	 mee	 te	
doen,	 maar	 worden	 wel	 enthousiast	 ge-
maakt,”	 zegt	 manager	 Sansin	 Yilmaz	 van	
Kinderopvang	KMB.	De	bso	moet	voor	hen	
zoveel	mogelijk	voelen	als	vrije	tijd.	Maar	
de	ervaring	 leert	dat	de	meeste	kinderen	
bij	KMB	altijd	zin	hebben	in	leuke	projec-
ten.	 De	 kinderopvangmanager	 is	 erg	 blij	
met	het	project:	“Taal	is	en	blijft	de	basis	
van	alles.”

Duizend woorden
“Door	dagelijks	een	kwartier	te	lezen,	leren	
kinderen	duizend	extra	woorden	per	jaar,”	
zegt	 Goswin	 Konings.	 Ze	werkt	 bij	 Cubiss	
Brabant,	die	het	project	ondersteunt.	
Cubiss	 draagt	 eraan	 bij	 dat	medewerkers	
van	de	bso,	ook	na	het	project,	lezen	blij-
ven	stimuleren.	Ouders	kunnen	die	stimu-
lans	eveneens	bieden.	Daarom	worden	zij	
zoveel	mogelijk	 bij	 het	 Leesavontuur	 be-
trokken.

Tekst: Ronald Buitelaar
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Een nieuwe traditie geboren? Kerstklanken in de Langstraat

Op	zaterdagavond	15	december	vond	in	De	
Wetering	 in	 Loon	 op	 Zand	 een	 uniek	mu-
zikaal	 festijn	 plaats.	 Vier	 muziekvereni-
gingen	uit	de	regio	verzorgden	samen	een	
sfeervolle	muzikale	 kerstavond.	De	 avond	
werd	 gepresenteerd	 door	 Annemieke	 van	
Dijk,	 lady	 speaker	 van	 taptoe	 Waalwijk.	
Zij	stelde	de	muziekverenigingen	en	leuke	
wetenswaardigheden	voor	aan	het	publiek.	
Een	nieuwe	kerstsfeer	werd	gecreëerd	en	
uitbundig	 gevierd	met	 deze	 eerste	maat-
schappelijk	samenwerkende	editie.

Bijzondere band
Drumband	Prins	Maurits	uit	Kaatsheuvel	 is	
een	 bijzondere	 band,	 die	 bestaat	 uit	 een	
groep	 enthousiaste	muzikale	mensen	met	
een	verstandelijke	beperking,	die	genieten	
van	samen	muziek	maken.	En	dat	straalden	
zij	 op	 deze	 avond	 ook	 uit!	 Onder	 leiding	
van	 dirigent	 Joseph	 Pennings	 openden	 zij	
de	avond	en	brachten	zij	vol	overgave	en	
enthousiasme	hun	kerstnummers	ten	geho-
re	met	gebruikmaking	van	een	variëteit	aan	
slaginstrumenten.	Door	al	deze	verschillen-
de	instrumenten,	leken	de	nummers	af	en	
toe	bijna	een	hoorspel:	als	je	je	ogen	even	
dicht	deed,	was	het	echt	alsof	de	arrenslee	
met	de	rendieren	voorbijkwam!

Popkoor Undercover
Popkoor	 Undercover	 uit	 Loon	 op	 Zand	
brengt	vooral	top-40	nummers	ten	gehore,	
maar	heeft	ook	een	gevarieerd	repertoire	
aan	kerstnummers.	Onder	leiding	van	diri-
gent	Don	Henken	en	onder	begeleiding	van	
Eric	 van	 Soelen	 (piano)	 en	 Jeffrey	 Brust	
(cajon,	gitaar)	 klonken	zowel	 traditionele	
kerstliederen	 als	 moderne	 winterse	 songs	
vanaf	het	podium.

Cornu Copiae en Marijke
Muziekvereniging	 Marijke	 uit	 Sprang	 Ca-
pelle	is	een	showband	die	zich	vooral	richt	
op	festivals	en	shows.	Samen	met	Show-	en	
Marchingband	 Cornu	 Copiae	 uit	 Waalwijk	
verzorgen	zij	ook	internationale	taptoes	en	
parades.

Cornu	 Copiae	 en	 Marijke	 speelden	 onder	
leiding	 van	 beroepsmuzikant	 Leon	 Wijk-
mans	 voor	 deze	 speciale	 gelegenheid	 sa-
men	 de	 meest	 fantastische,	 swingende	
kerstmedleys,	waarbij	 je	 als	 vanzelf	mee	
ging	zingen	en	waarbij	je	maar	moeilijk	stil	
kon	blijven	zitten.

 °Popkoor Undercover in De Wetering



79

Gezamenlijk
Twee	 nummers	werden	 door	 alle	 groepen	
gezamenlijk	 uitgevoerd,	 Silent	 Night/Stil-
le	Nacht	en	de	 swingende	afsluiter	 Jingle	
Bells.	Het	meest	bijzondere	van	de	avond	
was	de	fijne,	magische	en	saamhorige	sfeer	
in	de	volle	zaal	van	De	Wetering.	Na	afloop	
was	het	nog	een	gezellige	drukte.	Nieuwe	
vriendschappen	 werden	 gesloten	 en	 er	
werd	 zelfs	 al	 gesproken	 over	 een	 nieuwe	
traditie	die	zou	zijn	geboren:	een	terugke-
rend	festijn.	Wellicht	na	de	volgende	Loon-
se	Kerstklokkenloop!
Wat	ontstond	uit	een	overlegje	van	Nicole	
en	Astrid	 van	 popkoor	 Undercover	 en	An-
gèle	 van	 Drumband	 Prins	 Maurits	 is	 nu	 al	
uitgegroeid	 tot	 een	 succesvolle,	 bijzon-
dere	 samenwerking,	 die	 zeker	 ook	 door	
de	vriendschappelijke	en	saamhorige	sfeer	
vraagt	om	een	vervolg.

Tilly Pluk

 ° Een muzikaal festijn in De Wetering op 15 december jl. (Eigen foto)

Voor montage en reparaties

Verkoop kinderschoenen

Kloosterstraat 63
5175 BH Loon op Zand

 tel. 36 27 99

Openingstijden:

ma. t/m wo.:  18.00 - 21.00 u.
do.:       gesloten
vr.:      14.00 - 21.00 u.
za.:      09.00 - 15.00 u.



80



81

GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

APOTHEKEN

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

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

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

HUISARTSEN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RODE KRUIS AFDELING DE LANGSTRAAT
Secretariaat:	Piet	v.d.	Kar,	tel.	280912.
Vakantieprojecten	Loon	op	Zand	en	De	Moer:
Toon	den	Boer,	tel.	362515.

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

Voor iedereen 
een passend 
afscheid. 

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

Bloemendaal
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Op	elke	maandag-	tot	en	met	vrijdagmiddag	van	
13.00-17.00	uur	biljarten	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

BILJARTVERENIGING L.B.V.
Iedere	maandagavond	van	19.30	tot	24.00	uur	in	
De	Wetering.	Nieuwe	leden	zijn	altijd	welkom!

BRIDGECLUB LOON OP ZAND
Secretaris:	 Berdien	 Joosten-Nijkamp,	 e-mail:	
berdien.joosten@ziggo.nl,	tel:	013-4681627.
Maandag-	en	dinsdagavond	en	woensdagmiddag	
van	13.15	tot	16.30	uur	in	De	Financiën.

EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
EHBO/reanimatie/AED	cursussen
Secretaris:	Mari	Kuijpers	tel.	362802
zie	ook:	www.ehbo-loonopzand.nl.

BUURT PREVENTIE TEAM ‘OUD LOON’
Spreekuur:	 eerste	 donderdag	 v.d.	 maand	 van	
9.00	tot	10.30	uur	in	De	Venloene	m.u.v.	feest-
dagen	 en	 vakanties.	 Postadres:	 De	 Venloene	
brievenbus	nr.	8,	e-mail:	melden@oudloon.nl.

BUURT PREVENTIETEAM MOLENWIJK
Postadres:	brievenbus	hal	Basisschool	De	Blok-
kendoos,	e-mail:	via:	www.bptmolenwijk.nl.

POPKOOR UNDERCOVER 
Repetitie:	woensdagavond	van	20.00	-	22.30	uur	
in	De	Wetering.

OVERDAGKOOR STUIFZAND
Repetitie	elke	woensdagochtend	in	De	Kiosk.
Info:	Lia	de	Meijer,	tel:	362836.

LIEDERTAFEL ECHO DER DUINEN
Repetitie	op	maandagavond	in	De	Wetering	van	
20.00-22.00	 uur.	 Informatie:	 Jeanne	 van	 Loon	
via	mail:	loon.m@home.nl.

Gezelligheidskoor VITAMINE-C
Repetitie	 op	 donderdag	 bij	 De	 Wetering	 van	
20.00	 tot	 22.00	 uur.	Aanmelden	 via	 de	 site	 of	
tel.	363424	of	info@koorvitaminec.nl.

ZANGGROEP KWINT
Wij	 zijn	 een	 popkoor	 en	 repeteren	 elke	 don-
derdag	van	20.00-22.30	uur	in	de	Blokkendoos,	
Ecliptica	26,	Loon	op	Zand.	Voor	meer	info	zie:	
www.zanggroepkwint.nl.

STICHTING MUZIEKOPLEIDING L.o.Z.  
Voor	informatie:	Bernadette	Essers-Jacobs,	
tel.	363235	of	bernadette_essers@hotmail.com.

POSTKANTOOR (in	Coop,	Oranjeplein	47)
Openingstijden:
Maandag	 t/m	 woensdag:	 8.00-19.00	 uur.	 Don-
derdag	 en	 vrijdag:	 8.00-20.00	 uur.	 Zaterdag:	
8.00-18.00	uur.	Zondag:	11.00-17.00	uur.
KLUSSEN- en DIENSTEN CENTRALE
Schotsestraat	4c,	Kaatsheuvel,	tel:	531573.
Open:	 maandag	 t/m	 donderdag	 van	 9.30	 tot	
12.00	 uur.	Aanvragen:	 via	 email:	 kdc@loonop-
zand.nl	en	via	onze	website:	www.kdc-loz.nl.
REPAIR CAFÉ LOON OP ZAND
Elke	3e	dinsdag	van	de	maand	in	De	Wete-
ring	van	19.00	tot	21.00	uur.
BIBLIOTHEEK 
De	Wetering,	 tel.	 363868.	Maandag	en	woens-
dag	 van	 13.30-17.00	 uur.	 Dinsdag	 en	 zaterdag	
van	 10.00-12.00	 uur.	 Vrijdag	 van	 13.30-20.00	
uur.	Inleveren	via	buitenbrievenbus.
MUZIEKVERENIGING CONCORDIA
Repetities	drumfanfare	elke	dinsdag	van	19.30	
tot	22.00	uur	in	Jongerencentrum	De	Kuip.
VOLLEYBALCLUB SET-UP
Trainingsavonden	 op	 woensdagavond	 voor	 de	
herencompetitie	en	recreanten	in	De	Wetering.
info:	www.vvsetup.nl	of	info@vvsetup.nl.
SCOUTINGGROEP PASTOOR SIMONS
Klokkenlaan	44.
Voor	info	zie:	www.scoutingpsg.nl.
Info of aanmelden:	info@scouting@psg.nl.
VERKEERSREGELAARSTEAM 
LOON OP ZAND
Coördinator:	David	Ekstein,	tel:	06-57428887.

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie:	Anja	van	Balkom.	
Tamboerstraat	1,	5175	TE		Loon	op	Zand,	
tel:	363432,	e-mail:	info@devlinderboom.nl,
website:	www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur:	John	Arts.
Doelen	1,	5175	CP		Loon	op	Zand,
tel:	361594,	e-mail:	info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur:	Nick	de	Lange.
Ecliptica	26,	5175	XJ		Loon	op	Zand,	tel:	362335,
e-mail:	infoblokkendoos@bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN	voor	 leden	BV	De	Vriendenkring	 Ie-
dere	maandag,	 dinsdag,	 donderdag	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	de	ruimte	van	‘De	Lucht-
bode’	aan	de	Willibrordusstraat.
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag	en	nacht	bereikbaar	voor	een	gesprek	van	
mens	tot	mens	0900-0767.
PARKINSONCAFÉ MIDDEN-BRABANT
Iedere	 4e	 woensdag	 van	 de	 maand	 open	 van	
13.30-16.30	uur.	De	Financiën,	Kasteellaan	29.	
JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie:	 Sportpark	 ‘De	 Klokkenberg’,	
Info:	www.cochonnetclub.nl.
Dinsdag	 clubavond	 leden.	 Vrij	 boulen	 voor	 ie-
dereen:	 woensdagmiddag	 vanaf	 13.30	 uur	 en	
zondagochtend	vanaf	10.30	uur.
HEEMKUNDEKRING LOON OP ’T SANDT
Zaal	De	Kletterenhoef,	Klokkenlaan	44.
Secretaris:	Mevr.	Marij	Kruitwagen-Geukers
Ecliptica	66,	5175	XK		Loon	op	Zand
Tel:	 06-10114684,	 E-mail:	 sercretaris@heem-
kundekringloonoptsandt.nl.
website:	heemkundekringloonoptsandt.nl.
DE WETERING
Weteringplein	1,	Loon	op	Zand,	tel.	363736.
DEELTAXI
Taxibedrijf	 van	 den	 Hout,	 Kaatsheuvel.	 Tel.	
530000.	 Minimaal	 1	 uur	 van	 tevoren	 bellen.	
Deeltaxi	voor	iedereen.	Dagelijks	van	6.00-2.00	
uur	 (’s	nachts)	 te	 reserveren	via	013-5499999.	
(Info:	PZN	tel.	0800-4831762).

GYMNASTIEKVERENIGING KGV
Trainingstijden	in	sporthal	De	Wetering:
zaterdag	9.00	-	11.45	uur	vanaf	3,5	jaar;
donderdag	18.00	-	20.30	uur	vanaf	8	jaar.
Website:	www.kgvkaatsheuvel.com.

AANLEVEREN VAN KOPIJ
Bij	voorkeur	via	ons	e-mailadres:	 	
info@ronddetoren.nl.

TORENTJES
‘Torentjes’,	géén	bedrijfsmatige	adverten-
ties,	tekst	tijdig	aanleveren	(zie	data	hier-
onder)	via	ons	e-mailadres:
info@ronddetoren.nl.	 Torentjes	 be-
staan	 uit	 maximaal	 35	 woorden	 in	 platte	
tekst.	Kosten:	€	6,-	te	voldoen	door	over-
boeking	 naar	 bankrekening	 NL80 RABO 
0129793442	o.v.v.	‛Torentje	en	editienr.’.
Overige advertenties
Voor	 alle	 overige	 advertenties	 gelden	 de	
tarieven	die	u	op	onze	website:
www.ronddetoren.nl	 onder	 ‘Advertenties’	
kunt	inzien.	
Sociale torentjes
Sociale	 ‘torentjes’	 (bedankt,	 gevonden,	
verloren)	zijn	gratis	en	kunnen	aangeleverd	
worden	zoals	hierboven	is	aangegeven.

MAHJONGCLUB DE VIER WINDEN
Iedere	 tweede	 woensdag	 van	 de	 maand	 om	
20.00	uur	vrij	spelen	in	Café	De	Kiosk.
website:	www.mahjongclubdevierwinden.nl.
TENNISVERENIGING LOON OP ZAND
website:	www.tennisloz.nl.

DIERENAMBULANCE	013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In	dit	overzicht	zijn	de	Rond	de	Toren-edities	opgenomen,	die	in	de	komende	periode	
zullen	uitkomen.	Voor	een	vlotte	afhandeling	is	het	nodig	de	inleverdata	van	de	kopij	
strikt	aan	te	houden.	Data	onder	voorbehoud.	Wijzigingen	worden	tijdig	aangegeven.

2019	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	2	verschijnt	vanaf	30	januari	 22	januari	vóór	19.00	uur
Nr.	3	verschijnt	vanaf	13	februari	 5	februari	vóór	19.00	uur
Nr.	4	verschijnt	vanaf	27	februari	 19	februari	vóór	19.00	uur
Nr.	5	verschijnt	vanaf	29	maart	 12	maart	vóór	19.00	uur
Nr.	6	verschijnt	vanaf	3	april	 26	maart	vóór	19.00	uur

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

JANUARI 2019
18 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	

2018-2019.
20 14.30	uur:	Uno	Animo	-	Hoeven	1.
26 Bio	AMERIKAANS	&	VEGAN-borrel	van	

19.00	 tot	 23.00	 uur	 in	 de	 Buurtka-
mer	 aan	de	Van	Rijckevorselstraat.	
Meer	 info	 op	marktplaats.nl	 of	 ve-
ganevents.

27 Winterwandeling,	georganiseerd	
door	‛Lekker	Loons’.

27 Nieuwjaarsconcert	 SOL,	 SPE	 en	
GHO,	14.00	uur	in	De	Wetering.

FEBRUARI
1 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	

2018-2019.
3 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	

van	 Het	 Witte	 Kasteel.	 Bosch	 en	
Duin	met	de	fiets.

3 14.30	uur:	
Uno	Animo	-	Zeelandia	Middelburg	1.

13 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

15 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	
2018-2019.

24 Orquesta	 Tipica	 Tango	 Pasión	 om	
14.30	 uur.	 Locatie:	 kerk	 Sint	 Jans	
Onthoofding,	Loon	op	Zand.

MAART
10 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	

van	Het	Witte	Kasteel,	Noorderbos.
13 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	

Café	De	Kiosk.

15 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	
2018-2019.

20 Verkiezingen	voor	Provinciale	Staten	
en	Waterschappen.

29 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	
2018-2019.

30 Stabat	Mater	 door	 Fiedelino,	 19.30	
uur	 in	 kerk	 St.Jans	 Onthoofding,	
Loon	op	Zand.

30 SOL	Uitwisseling	met	Berkel-Enschot	
in	 Berkel-Enschot,	 aanvang	 19.30	
uur.

31 Derde	 editie	 van	 de	 Ride	 for	 Villa	
Pardoes	 van	 start	 en	 ook	 is	 er	 een	
Open	dag	bij	Natuurpoort	Van	Loon.	
Meer	weten?	Ga	naar:
www.natuurpoortvanloon.nl/
rideforvillapardoes.

APRIL
7 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	

van	Het	Witte	Kasteel,	De	Brand	met	
de	fiets.

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

Voor	alle	activiteiten	in	onze	agenda,	
zie	onze	website:	www.ronddetoren.nl.
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Profiteer van historisch lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Merius  1,70% 
Hypotrust      1,80% 

20 jaar vast met NHG 
NIBC Bank  2,33% 
Argenta  2,45% 

30 jaar vast met NHG 
NIBC Bank  2,57% 
Aegon   2,61% 

 
 
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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