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

Kruimels
Kruimels	die	van	het	brood	vallen	kun	je	zo	lekker	oppakken	met	een	in	je	mond	natge-
maakte	vinger.	En	als	er	dan	nog	van	die	graankorrels	of	pitjes	bij	zitten	is	dat	nog	lekker	
ook.	Zo	probeert	iedereen	in	het	leven	zijn	kruimels	bij	elkaar	te	scharrelen,	want	het	is	
weinigen	gegeven	een	flinke	klapper	te	maken	en	in	een	keer	boven	jan	te	zijn	of	de	buit		
binnen	te	hebben.	We	doen	het	dus	maar	als	de	mus,	overal	een	kruimeltje	van	mee	pik-
ken.	De	mussen	pikken	de	kruimels	op	onder	je	tafeltje	op	het	terras	of	als	ze	brutaal	zijn	
van	je	bordje	op	tafel.	Kruimeldieven	doen	dat	ook,	maar	dat	schiet	ook	niet	op,	het	blijft	
gewoon	kruimelwerk	en	geeft	alleen	ellende.

Mijn	moeder	was	ook	erg	bedreven	in	kruimeltjes	ver-
zamelen.	De	kruimeltjes	die	op	de	keukentafel	of	op	de	
broodplank	achterbleven,	werden	zorgvuldig	bij	elkaar	
geveegd	en	buiten	onder	een	boom	uitgestrooid.	“Krui-
mels	zijn	ook	eten!”,	zei	ze	dan.	Ze	was	dan	ook	een	
kei	in	zuinig	omgaan	met	eten.

Kent	u	de	gezegdes:	‘de	broodkruimels	steken	hem’	(=	
hij	kan	de	welstand	niet	dragen)	en	‘een	kruimeltje	is	
ook	brood’	(=	wees	gelukkig	met	wat	je	hebt)?	Het	dia-
lectenwoordenboek	vermeldt	nog		behalve:	krumeltjes	benn’n	ok	brood	(=	ook	kruimeltjes	
zijn	brood)	ook	‘Dar	bin	ze	zo	aarm,	daor	liggen	de	muzen	dood	veur	de	kaaste’	(=	er	is	
geen	kruimel	brood	meer	in	huis).

Khalil	Gibran,	Libanees-Amerikaans	schrijver	en	kunstschilder	(1883-1931)	vergeleek	onze	
woorden	met	kruimels:	“Al	onze	woorden	zijn	kruimels	die	afvallen	van	de	feesttafel	van	
onze	geest.”	Dat	is	mooi	gezegd	en	kan	dan	wel	zo	zijn	maar	bij	politici	lijkt	het	wel	feest	
te	blijven	als	je	de	grote	stroom	kruimels	beziet	waar	geen	einde	aan	komt.	Ze	zijn	dan	
ook	niet	makkelijk	uitgepraat	of	te	stoppen,	terwijl	de	toehoorder	allang	is	uitgeluisterd.	
Misschien	moeten	zij	zich	wat	vaker	afvragen	of	wat	ze	willen	zeggen	een	verbetering	is	
van	de	stilte.
François-Xavier-Joseph	Droz,	Frans	filosoof,	historicus	en	schrijver	(1773-1850)	zei	het	nog	
poëtischer:	“Door	zorgvuldig	de	kruimels	van	het	geluk	op	te	rapen	is	het	dat	men	gelukkig	
wordt.”	Geluk	bestaat	uit	kleine	kruimels	die	je	moet	koesteren.
Ook	met	humor	kom	je	een	heel	eind.	Zo	zei	het	jongetje	tegen	zijn	moeder,	nadat	hij	
het	verhaal	van	Jezus	had	gehoord	over	water	in	wijn	veranderen.	“Mam,	ik	kan	ook	een	
wonder	verrichten.	Geef	me	een	pak	koekjes.	Ik	kan	koekjes	in	kruimels	veranderen!”

Maar	goed,	alle	gekheid	op	een	stokje	of	liever	gezegd	alle	kruimels	op	een	hoop,	we	ho-
pen	natuurlijk	dat	er	in	deze	editie	nr.	10	voor	u	als	lezer	weer	voldoende	kruimels,	grote	
en	kleine,	te	vinden	zijn	en	wensen	u	weer	veel	leesplezier.
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het is 
die van die, die altijd zus en zo. Maar wat 
weet je eigenlijk nog meer? Aan de hand 
van iemand zijn platenkast maken we 
graag verder kennis. Deze editie de vijf 
sleutelplaten van Marco van den Hoek 
(Loon op Zand, 1967), beter bekend als 
Hoekie, de zoon van Martino Saxo.

“Ik	 ben	 geboren	 in	 de	 Bergstraat,	 in	 het	
huiske	van	Jan	van	Tiel	(foto	onder).	Rond	
mijn	 vierde	 zijn	 we	 verhuisd	 naar	 het	
pleintje	 op	 de	 Delphinus.	 Mijn	 opa	 was	
Fons	 Daems	 die	 uit	 België	 kwam	 en	 hier	
in	het	dorp	de	bijnaam	d’n	Bels	had.	Mijn	
oma	was	er	een	van	Van	Noije,	een	echte	
Loonse.	 Na	 hun	 overlijden	 keerden	 wij	
terug	naar	hun	huis	 in	de	Bergstraat.	Dat	
is	het	huis	waar	mijn	vader	nu	nog	steeds	
woont.”

elkaar.	Dat	was	mijn	eerste	drumstel.	Het	
klonk	net	echt!	Ik	was	hooguit	twee	of	drie	
jaar	oud.”

“De	 Blokkendoos	 werd	 nog	 gebouwd	 dus	
ging	 ik	 eerst	 naar	 zuster	 Roberta	 op	 De	
Springplank.	 In	 de	 eerste	 klas	 ben	 ik	
gewisseld	 naar	 de	 Blokkendoos.	 Ik	 weet	
nog	dat	ik	een	jaar	blokfluitles	heb	gehad,	
van	Joop	van	den	Biggelaar	als	ik	mij	niet	
vergis.	 Bij	 hem	moesten	we	 noten	 lezen,	
dat	vond	ik	helemaal	niks.	Al	is	een	blokfluit	
wel	een	stuk	lichter	dan	mijn	drumstel	dat	
tegenwoordig	alles	bij	elkaar	uit	15	koffers	
bestaat.	 Dat	 sjouwen	 is	 een	 hoop	 gedoe,	
maar	het	spelen	maakt	wel	een	hoop	goed.”

“Op	 de	 Delphinus	 had	 ik	 een	 grotere	
slaapkamer	 en	 kreeg	 ik	 met	 Sinterklaas	
mijn	eerste	echte	drumstel.	Het	was	ook	de	
tijd	dat	ik	de	pick-up,	elpees	en	singletjes	
leerde	 kennen.	 Mijn	 vader	 had	 een	
installatie	met	Sansui-boxen	en	dan	draaide	
ik	zijn	platen.	Als	ik	uit	school	kwam	ging	
ik	met	die	muziek	mee	drummen:	muziek	
van	James	Last,	Dutch	Swing	College	Band,	
Fats	Domino.”

Eerste plaat
Ons	pa	speelde	vroeger	in	een	dansorkest,	
De	 Wavo’s.	 Als	 klein	 menneke	 was	 ik	
weleens	 mee	 als	 ze	 moesten	 spelen.	
Ons	 pa	 speelde	 sax,	 maar	 ik	 had	 niks	
met	 blaasinstrumenten	 dus	 ging	 ik	 bij	 de	
drummer	 in	 de	 buurt	 zitten.	 Ik	 was	 een	
jaar	of	zes,	zeven	toen	die	drummer	vroeg	
of	ik	mee	wilde	spelen	met	‘Dance	with	the	
devil’	van	Cozy	Powell.	De	zanger	kon	ook	
een	beetje	drummen	en	dan	speelden	we	

Het	huiske	van	Jan	van	Tiel	is	het	huis	waar	
het	 drummen	 voor	 mij	 is	 begonnen.	 Ons	
moeder	(Clemy)	waste	altijd	en	in	die	tijd	
had	je	van	die	zeeptonnen	van	Dixan.	Als	die	
leeg	waren	kreeg	ik	ze	en	op	een	gegeven	
moment	had	ik	er	een	stuk	of	drie	vier	bij	
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met	elkaar	dat	nummer.	Mocht	ik	voortaan	
overal	 dat	 nummer	 meedoen.	 Dat	 is	 wel	
mijn	inspiratie	geweest.”

“Mijn	eerste	singletje	kocht	ik	hier	in	Loon	
op	Zand	op	het	Oranjeplein	in	de	zaak	van	
Wim	Smulders,	waar	nu	Mediair	zit.	Als	 ik	
mij	 niet	 vergis	 ‘Wordy	 rappinghood’	 van	
de	 Tom	 Tom	 Club.	 Dat	 vond	 ik	 een	 mooi	
nummer,	 waarom	 weet	 ik	 niet.	 Misschien	
heb	 ik	 die	 trouwens	wel	 tegelijk	 gekocht	
met	Freddie	James	‘Everybody	get	up	and	
boogie’.”

Beste plaat
“Met	 Sinterklaas	 had	 de	 broer	 van	 mijn	
moeder,	 ome	 Harrie,	 een	 stapel	 oude	
singletjes	die	hij	niet	meer	draaide	voor	mij	
ingepakt.	Daar	zat	bijvoorbeeld	‘Bohemian	
rhapsody’	 bij,	 ‘Tigerfeet’	 van	 Mudd	 en	
‘Sugar	 baby	 love’	 van	 The	 Rubettes.	 Ik	
weet	ook	nog	dat	ik	‘Come	back	my	love’	
van	The	Darts	heb	grijsgedraaid;	altijd	wel	
wat	 vlottere	muziek,	 zoals	 ook	 ‘Runaway	
boy’	van	Straycats.	Rock	’n	roll	hits	vond	ik	
ook	leuk	om	mee	te	spelen:	Bill	Haley	maar	
ook	 bigband	muziek	 van	 Glenn	 Miller,	 ‘In	
the	mood’	bijvoorbeeld.”

“Er	zijn	zo	veel	goeie	platen.	Met	de	band	
spelen	 we	 niks	 als	 top100	 nummers,	 van	
Queen	 tot	 AC/DC,	 wat	 is	 dan	 de	 beste	
plaat?	 Bohemian	 rhapsody?	 Toto	 vind	 ik	
ook	heel	goed.	Een	andere	favoriete	band	
is	 The	 Mavericks.	 Niet	 om	 te	 spelen,	 dat	

is	te	simpel.	Het	nummer	‘Dance	the	night	
away’	 bijvoorbeeld,	 dat	 zijn	 maar	 twee	
akkoorden!	Dat	vind	ik	zo	knap	dat	je	met	
zo	weinig	akkoorden	hits	kan	maken.	Dan	
denk	ik	bij	wijze	van:	waarom	lukt	mij	dat	
nou	niet!	Level42	vind	ik	ook	heel	goed.	Het	
nummer	 Love	 Games	 is	 ontzettend	 goed.	
Dat	grooved	als	een	gek.	Twee	jaar	geleden	
ben	 ik	daar	 in	 013	naartoe	 geweest.	Niet	
normaal	 vet	 goed.	 Helaas	 spelen	 we	 het	
niet	met	de	band.”

Bandjes
De	plakboeken	liggen	inmiddels	uitgestald	
op	tafel.	Hoekie	heeft	heel	veel	bewaard.	
Foto’s,	 krantenknipsels	 en	 een	 stapel	
kaartjes	 van	 bandjes	 waar	 hij	 onderdeel	
van	heeft	uitgemaakt.	“Op	de	basisschool	
zat	 Harold	 van	 Lierop	 bij	 mij	 in	 de	 klas.	
Nadien	 ging	 ik	 naar	 de	 Leao	 en	 hij	 naar	
Norbertusmavo.	 Harold	 speelde	 gitaar	
en	 leerde	Adryo	Toorians	 kennen.	 In	 onze	
vrije	 tijd	 kwamen	 zij	 dan	met	 hun	 gitaar	
naar	 ons.	 Dan	 namen	 we	 onszelf	 op	 met	
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de	cassetterecorder.	We	hebben	nog	eens	
ergens	 opgetreden	 met	 zijn	 drieën.	 Dat	
was	mijn	eerste	bandje.	Een	naam	hadden	
we	volgens	mij	nog	niet.
Harold	 en	 Adryo	 kwamen	 bij	 Trade	 Mark	
terecht,	een	bandje	op	de	Scorpius.	Bij	Cor	
van	den	Brandt	en	Jan	Paalvast.	Mijn	eerste	
echte	band	was	Grok	met	Erik	van	Poppel,	
Ursula	 Koevoets,	 Jos	 Rapati	 en	 later	 ook	
Adryo	en	Jan	Paalvast	erbij.

Ons	eerste	optreden	was	in	De	Hoorn.	Een	
rijbewijs	had	ik	nog	niet,	ik	zal	een	jaar	of	
15-16	zijn	geweest.	Onze	spullen	stonden	in	
Het	Hoventje	in	Kaatsheuvel.	Op	de	zolder	
bij	Vermeer	transport	waren	we	begonnen	
en	 we	 hebben	 ook	 een	 tijdje	 achter	
Concordia	in	van	die	hokken	gerepeteerd.	
Jos	Rapati	had	een	synthesizer,	een	KORG,	
toen	 we	 een	 naam	 voor	 de	 band	 nodig	
hadden	 hebben	we	 die	 naam	 omgedraaid	
en	daar	was	Grok.”

That’s Live
Na	Grok	 volgde	 Enterprise,	 dat	 later	 Past	
to	 Present	 werd.	 Zijn	 drumstel	 verruilde	
Hoekie	 voor	 het	 keyboard	 en	 zo	 kwam	
hij	 als	 toetsenist	 bij	 Frappant	 terecht.	
“Speelden	 we	 in	 het	 voorprogramma	 van	
Rowwen	Hèze	in	De	Werft	en	op	de	Kraok	
voor	 Tröckener	 Kecks.	 Mooie	 optredens	
en	 het	 is	 zonde	 dat	 de	 Kraok	 niet	 meer	

bestaat.	Toen	Past	to	Present	stopte	had	ik	
alleen	Frappant	nog	en	ben	ik	met	Erik	van	
der	Velden	een	duo	begonnen	(toetsen	en	
gitaar)	daar	kwamen	 later	een	collega	en	
Mieke	van	der	Velden	als	zangeressen	bij.	
Double	Deuce	heette	die	formatie.

Het	was	alleen	meer	met	de	computer	dan	
echt	muziek	maken.	Ik	merkte	dat	ik	daar	
toch	mijn	ei	 niet	 zo	 in	 kwijt	 kon.	Double	
Deuce	 stopte	 en	 met	 zangeres	 Patricia,	
een	 toetsenist	 en	 zanger	 zijn	we	 in	 2001	
met	That’s	Live	begonnen.	Daarmee	speel	
ik	 nu	 nog	 steeds.	 We	 treden	 gemiddeld	
twee	 keer	 per	 maand	 op	 en	 repeteren	
elke	woensdagavond	 in	Tilburg,	achter	de	
moskee	in	de	Bokhamerstraat.”

Meest dierbare plaat
“Dit	vind	ik	wel	een	moeilijke.	Dan	kom	je	
toch	al	snel	bij	begrafenissen	uit.	Een	hele	
lastige.	Dit	vind	ik	wel	moeilijk.	Dan	denk	
ik	aan	ons	moeder,	aan	de	begrafenis	in	de	
kerk.	Wim	Sonneveld	met	‘Het	dorp’.	Dat	
was	haar	favoriet.	Dat	wilde	ze	als	afscheid	
en	dat	hebben	we	dan	ook	gedraaid.	Ja	dat	
blijft	hangen…”

Plaat voor elke dag
“Voor	 elke	 dag	 kom	 ik	 toch	weer	 op	The	
Mavericks	 uit	met	 het	 nummer	 ‘La	Muca-
ra’.	Als	 je	dit	nummer	opzet	dan	word	je	
daar	op	een	of	andere	manier	blij	van.	Hier	
krijg	je	geen	agressie	van.	Het	doet	me	ook	
denken	aan	onze	vakantie	 in	Zwitserland.	
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Toen	hebben	we	de	hele	week	dit	nummer	
gedraaid.	We	waren	zó	in	Zwitserland!	En	
verdomd,	weer	een	hit	met	maar	twee	ak-
koorden!”

Dan denk ik aan Loon
“Er	is	geen	plaat	of	liedje	dat	mij	specifiek	
aan	Loon	doet	denken.	Wel	denk	ik	bij	het	
horen	van	slagwerkmuziek	altijd	aan	mijn	
tijd	bij	Sophia:	van	de	beginjaren	dat	we	
nog	een	drumband	waren	tot	we	later	aan	
de	 slag	 gingen	 als	 slagwerkgroep	 onder	
leiding	 van	 Jan	 Schipper	 en	 weer	 later	
dat	 we	 de	 slagwerk	 act	 Nerds	 on	 Drums	
hebben	gedaan.	Mijn	eerste	optreden	dat	
ik	 mee	 mocht	 spelen	 bij	 de	 groten	 weet	
ik	nog	goed.	Het	was	 in	’s	Gravenmoer	of	
Geertruidenberg	en	daar	was	 iemand	met	
eieren	 aan	 het	 gooien.	 Kreeg	 ik	 ei	 tegen	
mijn	broek	en	heeft	 tante	Coby	nog	mijn	
broek	staan	poetsen.”

“Met	 Sophia’s	 Percussion	 Ensemble	 (SPE)	
hebben	 we	 wel	 bijzondere	 optredens	
gedaan.	 De	 deelnames	 aan	 het	 Wereld	
Muziek	 Concours	 (WMC)	 bijvoorbeeld,	
maar	 ook	 de	 uitzwaaiwedstrijd	 van	 het	
Nederlands	elftal	 in	de	Arena	en	het	King	
Arthur	 project	 in	 het	 Willem	 II-stadion	
waar	we	 in	 regen	en	wind	op	een	 steiger	
stonden.	Met	Nerds	on	Drums	de	optredens	
tijdens	de	Wollukse	Revue	in	De	Leest	maar	
ook	optredens	in	hetzelfde	programma	met	
bekende	drummers	als	René	Creemers,	Wim	
de	Vries	en	bijvoorbeeld	Cyril	Directie.”

Tot	 slot	 heeft	 Hoekie	 ooit	 nog	 een	 gooi	
gedaan	 naar	 een	 plaats	 in	 de	 bekende	
drumformatie	 Slagerij	 van	 Kampen.	 In	
2000	 mocht	 hij	 op	 gesprek	 komen	 in	
Motel	 Eindhoven.	 Alles	 werd	 gefilmd	 en	
Hoekie	 werd	 aan	 een	 heel	 vragenvuur	
onderworpen,	 tot	 aan	 zijn	 politieke	
voorkeur	 toe.	 “Al	 snel	 bleek	 dat	 het	 de	
bedoeling	was	 dat	 ik	mij	 dan	 fulltime	 op	
Slagerij	 van	 Kampen	moest	 gaan	 richten,	
terwijl	ik	net	een	huis	had	gekocht	en	aan	
een	 baan	 bij	 de	 gemeente	 Tilburg	 was	
begonnen.	 Dat	 risico	 vond	 ik	 toch	wat	 te	
groot.	Ook	al	had	 ik	geen	conservatorium	
gedaan,	ik	dacht:	ik	probeer	het	gewoon.”

We	maken	 deze	 editie	 van	 de	 platenkast	
rond	 met	 het	 nummer	 ‘Happy	 brasilia’:	
ooit	 door	 Jan	 Schipper	 gearrangeerd	 voor	
slagwerkgroep	en	door	SPE	veelvuldig	 ten	
gehore	 gebracht,	 maar	 origineel	 van	 de	
man	waar	Hoekie	zijn	muzikale	roots	heeft	
liggen:	James	Last.
De	 nummers	 uit	 deze	 en	
de	 voorgaande	 edities	 van	
‘De	 Platenkast’	 vind	 je	 op	
Spotify	 bij	 elkaar	 onder:	
‘Schleiffert;	 Ronddetoren	 –	
Platenkast’.

Redactie: Hans Schleiffert

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Uniek trainingsconcept ‘eGym’ bij Easyfit Loon op Zand

Optimaal fit in slechts twee maal    
30 minuten per week
Dat	 sportschool	 EasyFit	 Loon	 op	 Zand	
steeds	succesvoller	wordt,	is	niet	alleen	te	
danken	 aan	 het	 toenemend	 aantal	 leden	
die	zich	door	middel	van	bewegen	een	ge-
zonde	leefstijl	willen	aanmeten,	maar	ook	
door	de	nimmer	aflatende	zorg	en	inzet	van	
eigenaar	Chris	van	de	Gevel	en	zijn	team.

uniek	 trainingsconcept:	de	 ‘eGym-Cirkel’.	
Deze	slimme	krachtcirkel	van	acht	volauto-
matische	toestellen	maakt	het	mogelijk	om	
in	slechts	30	minuten	het	hele	lichaam	te	
trainen	en	dat	met	veel	meer	resultaat	dan	
op	normale	fitnesstoestellen.

De	 ‘eGym-Cirkel’	 is	 een	 slimme	 combina-
tie	 van	 acht	 volautomatische	 toestellen	
waarmee	 alle	 grote	 spiergroepen	 van	 het	
lichaam	worden	getraind.	De	eGym-coach	
stelt	eenmaal	alle	toestellen	voor	je	in	en	
al	je	persoonlijke	gegevens,	zoals	je	zitpo-
sitie	en	trainingsgewicht,	worden	automa-
tisch	bewaard	op	je	persoonlijke	polsband.	
Tijdens	de	 training	krijgen	onze	fitnessle-
den	via	het	intuïtieve	‘touch	display’	(aan-
raakscherm)	 trainingsinstructies	 waardoor	

 °Chris van de Gevel op een van de acht apparaten 
van ‛eGym’. (Foto: RdT)

Hij	zegt	daarover:	“EasyFit	ziet	het	als	haar	
taak	om	mensen,	jong	én	oud,	zich	bewust	
te	laten	zijn	van	het	feit	dat	bij	een	gezon-
de	leefstijl	niet	alleen	een	daarop	gericht	
voedingspatroon	hoort,	maar	ook	een	ver-
antwoorde	manier	van	bewegen.	Dat	doen	
wij	 door	 onze	 leden	 zoveel	mogelijk	 per-
soonlijk	te	begeleiden	in	hun	ontwikkeling	
die	zij	hier	doormaken	en	te	kijken	naar	de	
mogelijkheden	 die	 daarvoor	 kunnen	 wor-
den	 ingezet.	Dat	alles	 gelijktijdig	met	de	
vraag:	 hoe	 kunnen	 wij	 nóg	 meer	 mensen	
bedienen	in	Loon	op	Zand?”.

‛eGym-Circel’
Begin	mei	ging	de	inrichting	van	de	sport-
school	behoorlijk	op	de	schop.	Zo	werd	de	
balie	 verplaatst	 en	 een	 verhoging	 aange-
bracht,	 waarop	 een	 8-tal	 apparaten	 wer-
den	geplaatst.	Chris	 legt	aan	Rond	de	To-
ren	uit:	“Deze	acht	apparaten	vormen	een	
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eventuele	blessures	of	een	onjuiste	uitvoe-
ring	van	de	beweging	tot	het	verleden	be-
horen.	Je	traint	dus	snel,	veilig	en	boven-
dien	heel	eenvoudig.”

Voor jong én oud
Het	idee	dat	een	sportschool	er	alleen	maar	
is	 voor	 jongeren	die	een	 ‘six-pack’	willen	
creëren,	 ligt	al	 lang	achter	ons.	Bij	Easy-
Fit	komen	mensen	van	alle	leeftijden	over	
de	vloer	die	ieder	voor	zich	een	doel	voor	
ogen	hebben:	een	gezondere	leefstijl	door	
verantwoord	bewegen.	 Bij	 ouderen	wordt	
er	 bijvoorbeeld	 gelet	 op	 de	 	 afnemende	
spiermassa,	 die	 nu	 eenmaal	 optreedt	 bij	
het	ouder	worden,	om	deze	zoveel	moge-
lijk	op	peil	te	houden.	Dat	‘op	peil	houden’	
kan	 aangepakt	worden	met	 verantwoorde	
krachttraining,	 zoals	 het	 concept	 ‘eGym’	
dat	bij	de	gebruikers	kan	realiseren.	Daar-
om	wordt	deze	ook	ingezet	voor	fysio-	en	
revalidatiedoeleinden.

Fitter én gezonder
Chris	 vervolgt:	 “Deze	 volautomatische	
krachtlijn	is	het	nieuwste	van	het	nieuwste	
op	 gebied	 van	 krachttraining.	 Het	 is	 een	
vernieuwde	lijn	van	‘eGym’	die	we	als	één	
van	de	eerste	 clubs	 in	de	Benelux	mogen	
presenteren	 in	 Loon	 op	 Zand.	We	 zijn	 er	
super	trots	op	en	weten	zeker	dat	we	héél	
Loon	en	omstreken	hier	weer	een	stuk	fit-
ter	 en	 gezonder	mee	 kunnen	maken.	Met	

dit	 revolutionaire	 trainingsconcept	 zet		
Easyfit	 Loon	 op	 Zand	 een	 nieuwe	 stap	 op	
het	gebied	van	resultaatgericht	trainen.

Zeker	tweederde	van	onze	leden	komt	naar	
ons	 toe	 om	 fitter	 en	 slanker	 te	 worden.	
Daarom	 hebben	 we	 geïnvesteerd	 in	 deze	
effectieve	manier	 van	 trainen.	Omdat	we	
overtuigd	zijn	van	dit	nieuwe	concept,	bie-
den	we	zowel	bestaande	als	ook	nieuwe	le-
den	 een	 tevredenheidsgarantie	 aan.	Meer	
informatie	 op	 www.easyfitloonopzand.nl	
of	maak	een	afspraak	voor	een	gratis	proef-
training	via	telefoonnummer	748024.”

Vanaf	 20	mei	 is	 ‘eGym’	bij	 EasyFit	 in	 ge-
bruik	 en	 de	 resultaten	 zijn	 nu	 al	 veelbe-
lovend	volgens	Chris	van	deze	succesvolle	
Loonse	 sportschool,	 waar	 steeds	 meer	
leden	 hun	 draai	 hebben	 gevonden	 om	 op	
een	verantwoorde	en	sportieve	manier	aan	
een	gezonde	levensstijl	te	werken.	Het	en-
thousiasme	bij	het	 team	van	EasyFit	over	
dit	 nieuwe	concept	wordt	nóg	duidelijker	
als	 de	 redactie	 later	 alsnog	 de	 visie	 van	
‘eGym’	ontvangt	van	Chris:

De visie van eGym:   
‘Make the Gym work for everyone!’
Intuïtief en leuk (tijdens de training)
•	Individueel	met	een	groepsgevoel.
•	Spelelement	door	gamification.
Snel en gemakkelijk (voor de training)
•	Volautomatisch.
•	Krachttest.
•	Tijdsefficiënte	training	van	30	minuten.
Motiverend (na de training)
•	Direct	inzage	in	je	progressie;
•	Diverse	motivatie-	en	analysetools.

Alle	reden	dus	voor	hen	die	al	lang	plannen	
hadden	om	eens	wat	te	gaan	doen	aan	hun	
conditie,	maar	nog	steeds	‘er	niet	aan	toe	
waren’,	om	de	daad	eens	bij	het	woord	te	
voegen!	Succes	verzekerd!

Redactie: Tiny van Hooren

 °Via je persoonlijk polsbandje heb je contact 
met ‛eGym’. (Foto: RdT)
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De voormalige sportclub van de    
R.K. Jonge Boerenstand (deel 2)
Na	 de	 valse	 start	 van	 1947	 onder	 leiding	
van	Gerardus	 Brabers	 en	 Kees	 Kuijpers	 in	
1947	(zie	het	eerste	deel	van	dit	artikel	in	
Toren	7)	bleven	voorlopig	nieuwe	initiatie-
ven	uit.	In	de	jaren	daarna	werd	er	alleen	
nog	 wel	 eens	 gevoetbald	 tegen	 collega-

afdelingen	uit	de	omge-
ving:	 ongestructureerd,	
op	een	stuk	weiland	met	
geïmproviseerde	 doelen	
en	dikwijls	 zelfs	 zonder	
scheidsrechter.

Voor	de	sportclub	van	de	
jonge	boerinnen,	die	on-

der	leiding	van	de	nichtjes	Sien	en	Zus	van	
Loon	 uitstekend	 draaide,	 was	 dit	 spijtig,	
want	door	het	ontbreken	van	een	jongens-
afdeling	 kwamen	 ze	 niet	 in	 aanmerking	
voor	het	organiseren	van	een	sportdag.
Het	bestuur	van	de	R.K.J.B.	wilde	de	zaak	
nieuw	 leven	 inblazen	 en	 nodigde	 rector	
Migchielsen	 in	 1954	 uit	 om	 een	 lezing	 te	
komen	 houden	 over	 de	 sportbeoefening,	
maar	ook	dat	leidde	niet	tot	resultaat.	Pas	
in	het	voorjaar	van	1955	 lukte	het:	onder	
leiding	 van	 Gerardus	 Pijnenburg	 Jzn.	 en	
Anton	 van	 der	 Lee	werd	 –	 veel	 te	 laat	 in	
het	seizoen	–	de	club	enthousiast	opgestart	
met	bijna	20	leden.

Omdat	er	in	de	beschikbare	tijd	nog	maar	
één	van	de	twee	verplichte	gymnastiekoe-
feningen	 kon	 worden	 ingestudeerd,	 werd	
de	 club	 op	 de	 eerste	 sportdag	 in	 Esbeek	
nog	buiten	het	klassement	gehouden,	maar	
op	de	tweede,	in	het	stadion	van	Willem	II,	
werd	die	oefening	gewoon	dubbel	geteld.	
Zo’n	oefening	duurde	ongeveer	drie	minu-
ten:	een	ervan	werd	door	de	leider	gecom-
mandeerd	 op	 tellen	 van	 1-8,	 de	 tweede	
werd	 op	 muziek	 uitgevoerd.	 Bovendien	

moest	 er	 een	 piramide	worden	 gebouwd.	
Al	 meteen	 bleek	 dat	 Loon	 op	 Zand	 over	
voortreffelijke	 atleten	 beschikte.	 Vooral	
op	de	100	meter	sprint	en	de	4	x	100	meter	
estafette	was	het	overwicht	groot.	Het	 is	
voorgekomen	dat	bij	een	deelname	van	80	
lopers	de	eerste,	tweede	en	vierde	plaats	
werden	behaald	door	de	gebroeders	Gerar-
dus	en	Martijn	Pijnenburg	en	Anton	van	der	
Lee.	Zij	waren	ook	de	eersten	van	de	kring	
die	echte	spikes	aanschaften,	tegelijk	met	
Kees	de	Kort	uit	Oisterwijk,	die	later	zelfs	
Nederlands	 kampioen	 op	 de	 hink-stap-
sprong	zou	worden.
Toen	Martijn	in	1958	bij	een	eenzijdig	mo-
torongeval	 om	 het	 leven	 kwam,	 was	 dat	
een	enorm	verlies.	Een	paar	jaar	later	zou	
ook	de	voortreffelijke	sporter	Jo	de	Bruin	
door	een	aanrijding	met	zijn	motor	om	het	
leven	komen.

Naast	 de	 al	 genoemde	 atletieknummers	
stonden	 ook	 nog	 hoogspringen,	 versprin-
gen,	hink-stap-sprong,	kogelstoten	en	1500	
meter	op	het	programma	van	de	sportda-
gen.	Daarnaast	was	het	eens	per	jaar	mo-
gelijk	 een	 individuele	 atletiektest	 af	 te	
leggen	 in	 de	 vorm	 van	 een	 vijfkamp	met	
hoog-	 en	 verspringen,	 kogelstoten,	 hink-
stap-sprong	en	100	meter.	
Daaraan	 waren	 diploma’s	 verbonden.	 Er	
werd	gewerkt	met	een	puntensysteem	zo-
als	bij	de	tienkamp:	meer	punten	naarmate	
de	prestatie,	maar	op	elk	van	de	nummers	
was	 er	 wel	 een	 ondergrens	 als	 minimum	
bepaald.	 Daarboven	moest	 men	 dan	 voor	
diploma	C	nog	extra	250	punten	verzame-
len,	voor	B	was	dat	350	punten	en	voor	A	
450.

In	 het	 eerste	 jaar	 haalden	de	 leiders	Ge-
rardus	Pijnenburg	en	Anton	van	der	Lee	het		
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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

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

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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diploma	 C,	maar	 het	 jaar	 daarop	 promo-
veerden	ze	beiden	naar	B,	samen	met	Mar-
tijn	Pijnenburg.	Van	de	acht	B-diploma’s	die	
dat	jaar	in	Kring	Tilburg	werden	uitgereikt,	
gingen	er	dus	maar	liefst	drie	naar	Loon	op	
Zand.	Grote	clubs	met	meer	dan	30	leden	
zoals	 Udenhout	 en	 Haaren,	 bleven	 daar	
ver	bij	achter.	 In	1957	behaalde	Gerardus	
Pijnenburg	als	eerste	van	Kring	Tilburg	het	
felbegeerde	A-diploma.	Dat	kunststuk	werd	
later	herhaald	door	Kees	van	Iersel	en	Jan	
Broeders,	terwijl	nog	negen	anderen	het	B-
diploma	kregen	overhandigd.

Kees	 van	 Iersel	 was	 een	 verhaal	 op	 zich.	
Hij	had	geen	agrarische	achtergrond,	maar	
wilde	toch	lid	worden.	Daar	kwam	veel	op-
positie	 tegen	 vanuit	 het	 Loonse	 bestuur.	
Uiteindelijk	werd	 in	een	algemene	 leden-
vergadering	schoorvoetend	besloten	dat	er	
maximaal	 één	 gastlid	mocht	worden	 aan-
genomen.
Toen	dat	vast	lag,	meldde	Kees	zich	vervol-
gens	aan	als	normaal	 lid,	want	nergens	in	
de	statuten	stond	dat	je	daarvoor	van	boe-

 °De sportclub van de R.K.J.B. op de sportdag in 
Moergestel, 1959.

renafkomst	moest	zijn!	Hij	was	een	grote	
aanwinst	en	werd	in	1961	ook	eerste	leider,	
maar	toen	hij	een	jaar	 later	trouwde	was	
het	 gedaan.	 Na	 de	 huwelijksmis	 bouwde	
de	club	voor	de	deur	van	de	Haarense	kerk	
een	 piramide	 waar	 het	 echtpaar	 midden	
onderdoor	kon	lopen.

In	1965	kwam	er	een	einde	aan	de	door	de	
R.K.J.B.	georganiseerde	sport.	De	enorme	
veranderingen	in	de	agrarische	wereld	door	
de	 intensivering	 van	 de	 landbouw	 	waren	
daar	 debet	 aan.	 Jammer	 voor	 de	 Loonse	
club,	die	zich	altijd	heeft	gekenmerkt	door	
een	 grote	 eensgezindheid	 en	 kameraad-
schap.	Ter	 vergelijking:	 het	 dorp	 Prinsen-
beek	 had	 twee	 clubs,	 een	 voor	 grote	 en	
een	 voor	 kleine	 boeren.	 De	 grenslijn	was	
getrokken	bij	tien	koeien…

Heemkundekring Loon op ’t Sandt
Anton van der Lee
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15 juni: Fietstocht naar Dongen

Op	zaterdag	15	juni	organiseert	de	heem-
kundekring	 een	 fietstocht	 met	 excursie	
naar	het	Museum	van	Frans	van	de	Mosse-
laar	in	Dongen.	Naast	het	Autorecyclingbe-
drijf	heeft	hij	een	museum	met	een	verza-
meling	van	miniatuurmodellen	van	auto’s,	
vrachtwagens,	 tractoren,	 landbouw-	 en	
grondwerkmachines,	en	bouw-	en	hijskra-
nen.
Geen	duizenden	maar	tienduizenden	stuks,	
allemaal	uitgestald	 in	vitrines.	Een	gigan-
tisch	grote	verzameling	en	voor	velen	een	
zoektocht	 naar	 bepaalde	 voertuigen	 die	
men	van	vroeger	kent	en	die	hen	 toen	al	

bijzonder	aanspraken.

Bovendien	 is	 er	 een	
tweede	 verzameling	
van	 misschien	 wel	 dui-
zend	echte	bromfietsen	
uit	 onze	 jonge	 jaren.	
Allemaal	 in	 zeer	 goede	

staat.	Je	kunt	er	dus,	met	wat	benzine	in	
de	tank,	zo	mee	wegrijden.	Met	name	de	
mannen	zoeken	natuurlijk	hun	eigen	brom-
mer	van	 toen,	en	meestal	met	 succes.	Er	
is	een	koffie-	en	theepauze	en	kinderen	en	
kleinkinderen	zijn	ook	welkom.	Het	muse-
um	is	alleen	in	de	ochtend	open,	dus	even	
vroeg	opstaan,	maar	de	beloning	is	zeer	de	
moeite	waard!

Voor	deelnemers	die	graag	met	eigen	ver-
voer	 naar	 het	 museum	 afrijden,	 graag	
verzamelen	 op	 de	 parkeerplaats	 van	 het	

museum	om	10.00	uur.	Voor	de	sportieve-
lingen,	 en	 dit	 zijn	 er	 veel	 in	 onze	 kring,	
komt	u	met	de	fiets	naar	De	Wetering.
Hier	vertrekken	wij	om	half	tien	en	fietsen	
dan	gezamenlijk	naar	de	Watertorenstraat	
1a	 in	Dongen,	 alwaar	 Frans	 van	 den	Mos-
selaar	 u	 van	 harte	 welkom	 heet.	 Vooraf	
aanmelden	bij	onze	secretaris	Marij	Kruit-
wagen:	06-10114684	of	secretaris@heem-
kundekringloonoptsandt.nl	is	wenselijk.

Laat	u	deze	uitnodiging	niet	voorbij	gaan,	
de	 reacties	 van	 mensen	 die	 het	 museum	
bezochten	 zijn	 overweldigend.	 Deelname	
voor	 leden	 van	 de	 heemkundekring,	 hun	
kinderen/kleinkinderen	 is	 gratis.	 Niet	 le-
den	betalen	een	bijdrage	van	€	3,00	p.p.	□

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Jeugd en een grenzeloze toekomst

Festival ‛Wereldwijd’ op tweede pinksterdag 
in Loon op Zand
Maandag	 10	 juni	 vindt	 op	het	 terrein	 van	
Jongerencentrum	De	Kuip	en	Scouting	Pas-
toor	 Simonsgroep	 Festival	 ‛Wereldwijd’	
plaats.	 Een	 festival	 waar	 onze	 jeugd	 en	
onze	 toekomst	 centraal	 staan.	 Iedereen	
wordt	van	harte	uitgenodigd	bij	dit	kleur-
rijke	festival.

750 jaar Loon op Zand
In	Loon	op	Zand	hebben	in	de	loop	der	eeu-
wen	 verschillende	 mensen	 rondgelopen.	
Wereldwijd	kijken	zit	 in	de	genen	van	de	
Loonse	 gemeenschap.	 Dit	 jaar	 vieren	 we	
dat	de	heerlijkheid	Loon	op	Zand	750	jaar	
bestaat.	Een	jaar	waarin	we	terugkijken	op	
onze	 historie.	 Stichting	 Wereldwijd	 kijkt	
op	haar	eigen	unieke,	ludieke	en	creatieve	
wijze	naar	dit	jubileum.	Juist	daarom	kij-
ken	wij	samen	met	onze	bezoekers	vooruit.

De toekomst is oneindig
Wat	 vandaag	 toekomst	 is,	 is	 morgen	 ver-
leden.	Zoals	een	lemniscaat	(∞)	is	de	toe-
komst	 oneindig.	 Daarom	 moeten	 we	 er	
samen	 iets	moois	 van	maken.	 Een	 ding	 is	
zeker,	het	 verleden	 is	 het	 fundament	 van	
onze	toekomst.	Samen	met	een	aantal	kun-
stenaars	zullen	we	een	‘wall	of	the	future’	
gaan	maken.	Op	deze	grote	muur	geven	be-
zoekers	in	samenwerking	met	kunstenaars	

hun	wereldwijde	visie	op	de	toekomst	van	
Loon	 op	 Zand.	 In	 het	 kader	 van	 750	 jaar	
Loon	op	Zand	kijken	we	op	unieke,	ludieke	
en	artistieke	manier	vooruit.

Panna
‛Wereldwijd’	 zet	 haar	 poorten	wagenwijd	
open	 voor	 de	 jeugd	 uit	 Loon	 op	 Zand,	
Kaatsheuvel	 en	 De	 Moer.	 Tijdens	 het	 fes-
tival	 organiseert	 zij	 een	 heus	 pannavoet-
baltoernooi.	Pannavoetbal	is	een	vorm	van	
straatvoetbal	op	een	klein	veldje	waar	bij	
voorkeur	 twee	 tegen	 twee	 spelers,	 door	
middel	van	behendige	voetbaltrucs	probe-
ren	de	tegenstander	af	te	troeven.

Een	groot	verschil	met	het	standaard	voet-
balspel	is,	dat	er	geen	regels	zijn	en	de	bal	
niet	uit	kan	gaan	of	achter	kan	raken.	Een	
veel	gebruikte	manier	van	uitspelen	of	pas-
sen	is	het	spelen	van	de	bal	via	de	muur	of	
het	hek	aan	de	zijkanten	van	het	veld	en	
achter	de	doelen.

‘Panna’	betekent	in	het	Surinaams	poortje.	
Een	speler	scoort	als	hij	of	zij	de	bal	tussen	
de	benen	van	de	tegenstander	poort.	Zit	je	
in	groep	7	of	8	en	woon	je	in	Kaatsheuvel,	
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Loon	op	Zand	of	De	Moer,	geef	je	dan	gerust	
op	via:	pr-wereldwijd@ 
wereldwijdloonopzand.nl.

Poort naar de wereld
Je	hoeft	geen	lange	reis	te	ondernemen	om	
iets	van	de	wereld	te	zien.	Tijdens	Festival	
Wereldwijd	maak	je	in	één	oogopslag	ken-

nis	met	onze	kleurrijke	wereld.	Op	loopaf-
stand	vindt	je	het	lekkerste	en	meest	exo-
tische	eten	uit	alle	windstreken.	Op	onze	
markt	 vindt	 je	 informatiestands	 van	 uit-
eenlopende	organisaties.	 En…	zoals	 u	 van	
ons	 gewend	 bent	 zijn	 er	 workshops	 voor	
jong	en	oud,	 zoals	 kinderactiviteiten	met	
Marja	van	Trier,	schilderen	door	Tineke	en	
Mohammed,	T-shirts	 beschilderen	 en	 heel	
veel	meer.

Van smartlap naar ‘sing a song’,   
van rock naar reggae
Ook	dit	jaar	staat	muziek	weer	centraal	tij-
dens	 Festival	 Wereldwijd.	 Onze	 program-
meurs	hebben	alweer	een	afwisselend	pro-
gramma	 samengesteld.	 Van	 smartlap	 tot	
Nederpop,	van	rock	tot	reggae.

Gezelligheidskoor	 Vitamine	 C	 zingt	 alles	
waar	 je	 vrolijk	 van	 wordt.	 Dirigent	 Theo	
Sterk	 zal	 u	 samen	 met	 zijn	 mannen	 en	
vrouwen	een	aanstekelijke	act	voorschote-
len.	Het	 is	bekend	dat	Loon	op	Zand	veel	
muzikaal	talent	heeft.	Eerder	heeft	singer-

 °Onno Kanters is ook op het festival ‛Wereldwijd’ 
te horen! (Eigen foto)

 °Onvervalste reggae met ‛Roots Palmera’.   
 (Eigen foto)
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songwriter	 Onno	 Kanters	 opgetreden	 met	
zijn	band	Arival.	Dit	jaar	treedt	hij	solo	op.	
Onno	zal	u	overtuigen	met	zijn	 ingetogen	
en	overtuigende	manier	van	musiceren.

Wereldwijd	betekent	lekkere	muziek,	lek-
ker	eten	en	genieten.	Daarbij	kan	en	mag	
zonnige	muziek	niet	ontbreken.	Met	Roots	
Palmera	 halen	 we	 onvervalste	 reggae	 in	
huis.	Wat	begonnen	is	als	een	klein	project	
in	2015	heeft	zich	snel	ontwikkeld	tot	een	
warme	 golf	 aan	 positieve	 energie	 en	 een	
goede	dosis	muzikaliteit	dat	de	kern	vormt	
binnen	 Roots	 Palmera.	 Het	 grootste	 deel	
van	de	band	komt	uit	Aruba	waardoor	hun	
muziek	een	Reggae-Caribische	swing	heeft.	
Hun	 positieve	 zomerse	 ‛feel’	 en	 ‛catchy’	
melodieën	 garandeert	 dat	 je	 in	 beweging	
komt	en	een	glimlach	op	je	gezicht	krijgt!	
Roots	 Palmera	 heeft	 in	 een	 korte	 tijd	 op	

bekende	podia	en	festivals	gestaan	waaron-
der:	Paradiso,	Melkweg,	Edelwise	Festival,	
de	Uitmarkt	en	Kwaku.	Kortom	een	zonnige	
en	exotische	finale.

Op een mooie pinksterdag
Op	een	mooie	pinksterdag	hoef	je	niet	naar	
een	tuincentrum	of	naar	een	meubelboule-
vard.	Ook	de	barbecue	mag	gewoon	in	het	
vet	blijven	staan.	Kuier	lekker	naar	De	Kuip	
en	Scouting	 in	de	zon	en	 laat	u	verleiden	
door	al	het	lekkers	en	moois	wat	de	wereld	
op	muzikaal,	cultureel	en	culinair	gebied	te	
bieden	heeft.

Ben	erbij,	doe	mee!	Want	onze	jeugd	heeft	
de	toekomst!

Namens de organisatie,
Maikel van der Velden
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Een brief van een bewoner:
Aan de heer Jan Bernard Koolen,

Ik ben u nog een antwoord verschuldigd op 
uw vraag aan mij of ik er wel eens over 
nagedacht heb om me in te zetten voor een 
bestuursfunctie in Residentie Molenwijck. 
Uit mijn directe reactie heeft u al begre-
pen dat dat niet het geval zal zijn. Jammer 
genoeg.
Ik heb het met de kinderen besproken en 
die hebben mij ook niet gestimuleerd om 
het wel te doen. Mijn aandoening heeft 

toch zijn sporen achtergelaten en de neu-
roloog heeft mij zo’n maand geleden nog 
geadviseerd om mij niet te veel in te span-
nen en me zo nodig even terug te trekken. 
En dat past niet, vind ik, als je een be-
stuursfunctie uitoefent.
Ik heb van uw vraag wel wat geleerd, n.l. 
dat iemand héél anders naar ’n persoon 
kan kijken dan dat deze zich soms voelt, 
en voordoet. Uw vraag geeft mij wel ’n 
oppepper en die heb ik van u gekregen, 
dank daarvoor. Ik wil wel zijdelings blijven 
meedenken en desgevraagd mijn mening 
geven.

Vriendelijke groet,
Een bewoner van Residentie Molenwijck

Liefdevol	bevragen	van	de	ander	bevestigt	
de	ander	van	zijn	eigen	goed	zijn.	Dan	ont-
staat	groei,	creativiteit	en	open	staan	voor	
de	 omgeving.	 Zo	 doen	we	 dat	 in	 een	 ge-
zonde	leefomgeving,	een	plek	waar	je	vol-
ledig	jezelf	kan	zijn	en	waar	je	volledig	aan	
kan	 bijdragen.	 Zonder	 enige	 verplichting.	
Omdat	de	oppepper	al	meer	dan	genoeg	is!

Jan Bernard Koolen,
Directeur Residentie Molenwijck
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Van 3 tot en met 6 juni

47-ste Avondvierdaagse in Loon op Zand
Stichting	 Avondvierdaagse	 ‘Loduka’ orga-
niseert	onder	auspiciën	van	de	Koninklijke 
Wandelsportbond	Nederland	KWBN	ook	dit	
jaar	een	avondvierdaagse	in	Loon	op	Zand.	

Wandelaars	kunnen	van	maandag	3	juni	tot	
en	met	 donderdag	 6	 juni	 deelnemen	 aan	

de	 47-ste	 editie	 van	
dit	 wandelevenement.	
Startplaats	is	De	Wete-
ring,	waar	iedere	avond	
om	 18.30	 uur	 wordt	
vertrokken.	
Deelnemers	 kunnen	
ook	dit	 jaar	 kiezen	 uit	
twee	 afstanden,	 5	 of	
10	kilometer.	Willen	zij	
met	 de	 mooie	 omge-

ving	 van	 ons	 kerkdorp	 kennis	maken,	 dan	
is	de	afstand	van	10	kilometer	beslist	een	
aanrader!

LET OP!	Tijdens	de	laatste	avond,	donder-
dag	6	juni,	zullen	alle	deelnemers	dezelfde	
afstand	 lopen.	 Zowel	 de	 5	 als	 de	 10	 km-
lopers	 gaan	 die	 avond	 tegelijkertijd	 van	
start.	Dit	om	organisatorische	redenen	en	
om	het	lange	wachten	op	De	Hoogt	te	ver-
korten.	Alle	ingeschreven	wandelaars	ont-
vangen	iedere	avond	een	traktatie	en	ook	
dit	jaar	hebben	we	geprobeerd	om	iedere	
avond	nog	wat	extra’s	te	doen.	Dankzij	de	
medewerking	 van	 diverse	 ondernemers/
vereniging		uit	ons	dorp	is	dat	ook	dit	jaar	
weer	gelukt.	Daarvoor	natuurlijk	onze	har-
telijke	dank.

Alle	 deelnemers	 zijn	 WA-verzekerd.	 De	
verzekeraar	 stelt	 wel	 als	 voorwaarde	 om	
NAW-gegevens	per	deelnemer	vast	 te	 leg-
gen,	 t.w.	 voornaam/letters,	 achternaam,	
m/v,	 geboortedatum,	 adres	 en	 postcode.	

Deze	gegevens	blijven	bij	de	organiseren-
de	stichting.	Daarmee	zijn	de	deelnemers	
geheel	 kosteloos	 ook	 evenementenlid	 van	
de	KWBN.	Deze	wandelsportbond	probeert	
hierdoor	nog	meer	mensen	aan	het	bewe-
gen	 te	 krijgen.	 Wandelen	 is	 niet	 alleen	
leuk,	maar	 ook	 bewegen	 is	 goed	 voor	 de	
gezondheid.	 Vermeld	 bij	 opgave	 ook	 voor	
de	hoeveelste	keer	u	meeloopt,	in	verband	
met	de	daarbij	behorende	herinnering/me-
daille.

Op de laatse avond    
gezamenlijk van start
De	laatste	avond	gaan	alle	wandelaars	om	
18.30	 uur	 tegelijk	 van	 start	 om	 daarna	
een	uurtje	 later	 allemaal	 op	De	Hoogt	 te	
verzamelen.	 Blaaskapel	 Hopeloons	 zal	 de	
wandelaars	 en	 publiek	 hier	 muzikaal	 on-
dersteunen.	 Hier	 zal	 ook	 de	 groepsprijs	
worden	uitgereikt.

Daarna	gaan	de	wandelaars,	vooraf	gegaan	
door	 Muziekvereniging	 Concordia,	 om	 ±	
19.50	uur	in	optocht	door	Loon	op	Zand	via	
de	 route:	 De	Hoogt,	Gerlachusstraat,	 Van	
Rijckevorselstraat,	Doelen,	Venloonstraat,	
Oranjeplein,	 Ecliptica	 en	 Weteringplein	
met	als	finishplaats	De	Wetering.	Daar	zal	
hulde	worden	gebracht	aan	alle	lopers	van	
deze	editie	en	de	daarbij	behorende	herin-
neringen/medailles		uitgereikt.
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Het	 Opleidingsorkest	 van	 ‘Sophia’s	 Ver-
eeniging’	zal	dit	gebeuren	muzikaal	opluis-
teren.	Op	deze	 laatste	avond	zal	FoToori-
ans	aanwezig	zijn	om	foto’s	te	maken	die	u	
later	terug	kunt	vinden	op	onze	Facebook-
pagina,	 om	 ze	 daar	 ook	 eventueel	 te	 be-
stellen.

Inschrijven
Inschrijven	voor	deze	avondvierdaagse	kan	
tot	en	met	vrijdag	31	mei	door	de	 strook	
bij	dit	artikel	in	te	vullen	en	deze	in	te	le-
veren	op	de	adressen	Ruimtevaartstraat	7	
of	 Neerlandia	 29.	 De	 kosten	 hiervoor	 be-
dragen	met	medaille/herinnering	€	3,50	en	
zonder	herinnering	€	2,50. In	het	startbu-
reau	 is	na-inschrijven	op	maandag	14	mei	
vanaf	 17.45	 uur	mogelijk.	 De	 prijs	 wordt	
dan	met	€	0,50	verhoogd.

Mocht	 u	 graag	 een	 van	 de	 avonden	mee-
lopen,	 kan	dat	natuurlijk	 ook.	Wilt	 u	dan	
wél	zo	sportief	zijn	om	u	zich	dan	ook	in	te	
schrijven	voor	€	1,-,	waarmee	u	bijdraagt	
in	 de	 kosten	 van	 de	 organisatie.	 U	 profi-
teert	dan	ook	van	onze	traktaties.
Voor	 deelnemende	 Loonse	 groepen	 vanaf	

elf	personen	 is	de	‘Jan	Donders	Wisselbo-
kaal’	 beschikbaar,	 met	 een	 daaraan	 ver-
bonden	 blijvende	 herinnering	 als	 groeps-
prijs	aan	deze	avondvierdaagse.	Informeer	
bij	 je	 sportclub	of	vereniging	of	dat	deze	
deelneemt	aan	de	avondvierdaagse	in	Loon	
op	 Zand.	 Je	 kunt	 je	 bij	 hen	 opgeven	 en	
meelopen:	dit	in	verband	met	de	te	vormen	
grootste	groep.

Ook	nu	 zijn	we	op	 zoek	naar	 vrijwilligers	
die	ons	willen	komen	helpen/ondersteunen	
tijdens	 de	 avondvierdaagse.	Alle	 informa-
tie	hierover	wordt	graag	verstrekt	door	Pe-
ter	Swaans,	Gagarinstraat	9	Loon	op	Zand	
(telefoon:	06	-	10725583),	maar	u	kunt	ook	
een	e-mail	sturen	naar:
a4dloduka@hotmail.com.

De	 Stichting	 Avondvierdaagse	 ‘Loduka’	
wenst	alle	deelnemers	veel	wandelplezier	
tijdens	de	47-ste	avondvierdaagse	van	Loon	
op	Zand!

Met vriendelijke groeten,
Peter Swaans, secretaris

Opgave 47-ste Avondvierdaagse van Loon op Zand

Volledige voor- en achternaam: _______________________________________

Adres: ___________________________________________________________

Postcode: __________________________

Geboortedatum: _____________________   M / V

Met medaille (€ 3,50) ja/nee?
Hoe vaak (inclusief dit jaar) heeft u deelgenomen? _______ keer.

Zonder medaille (€ 2,50)  ja/nee?

Inleveren van deze strook (inclusief inschrijfgeld) op de adressen:   
Ruimtevaartstraat 7 of Neerlandia 29.
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‛Voor Loon’ maakt zich zorgen over voortgang project Wetering    
nu financien onder druk staan:

“Het dorpshuis moet er nu komen”
Donderdag	 16	mei	 jl.	was	 een	 spannende	
avond	 in	 de	 raadszaal	 van	 de	 gemeente	
Loon	op	Zand.	Niet	in	de	laatste	plaats	voor	
wethouder	 Financiën,	 Kees	Grootswagers,	
die	de	raad	meedeelde	dat	het	college	alle	
voorstellen	die	een	financiële	impact	heb-
ben	 voorlopig	 in	 de	 ijskast	 wilde	 zetten,	
omdat	de	gemeentebegroting	ernstig	onder	
druk	staat.	Alle	partijen	voelden	zich	door	
deze	boodschap	overvallen	en	verweten	de	
wethouder	gebrek	aan	regie.

De	 tekorten	 zijn	 ontstaan	 door	 onder	 an-
deren	 hoge	 kosten	 bij	 de	 jeugdzorg,	 het	
leerlingenvervoer	en	de	afvalstoffen.	Deze	
negatieve	resultaten	kwamen	de	afgelopen	
tijd	aan	het	licht,	terwijl	de	begroting	vo-
rig	jaar	nog	een	overschot	kende.	Nu	loopt	
het	 tekort	 voor	 dit	 jaar	 op	 tot	 4	miljoen	
en	 komt	 de	 gemeente	 structureel	 3	 mil-
joen	tekort	als	het	Rijk	de	gemeenten	niet	
tegemoet	komt	in	de	stijgende	kosten	van	
de	Jeugdzorg.	Een	situatie	waar	overigens	
nagenoeg	iedere	gemeente	in	ons	land	mee	
kampt	en	waarvoor	er	al	 twee	brandbrie-
ven	naar	Den	Haag	zijn	gegaan	om	de	zorg	
van	de	gemeenten	uit	te	spreken	bij	de	mi-
nister.	De	lokale	overheden	dragen	echter	
momenteel	de	grootste	 lasten	en	de	raad	
zal	 op	 korte	 termijn	 oplossingen	 moeten	
gaan	zoeken.

Het	 college	 heeft	 nagenoeg	 alle	 lopende	
zaken	 ‘onhold'	 gezet	 om	 de	 raad	 eerst	
belangrijke	 keuzes	 te	 laten	 maken	 ten	
aanzien	 van	de	meerjarenbegroting.	Wet-
houder	 Grootswagers	 excuseerde	 zich	 –	
vanwege	het	late	moment	van	informeren	
–	 aan	de	 raad.	Net	als	de	andere	 fractie-
voorzitters	 voelde	 Bart	 van	 Drunen	 zich	
overvallen:	 ‘Temeer	 omdat	 ‘VOOR	 LOON’	
een	week	eerder	de	wethouder	schriftelijk	

had	gevraagd	of	we	sommige	besluiten	met	
forse	uitgaven	die	op	16	mei	op	de	rol	ston-
den	niet	beter	een	maand	konden	opschui-
ven	om	ze	te	betrekken	bij	de	behandeling	
van	de	 kadernota.	Het	 antwoord	was	een	
week	geleden	nog,	dat	dit	niet	verstandig	
was.	Het	tij	was	dus	in	een	week	tijd	he-
lemaal	gekeerd,	hoe	kan	dit	tekort	pas	zo	
laat	aan	het	licht	komen?’,	aldus	Bart	van	
Drunen.	Hij	vroeg	zich	af	of	de	wethouder	
zijn	 financiën	wel	 onder	 controle	 had	 als	
zo’n	uitkomst	in	een	week	tijd	boven	water	
kwam.	 ‘De	 wethouder	 is	 uiteindelijk	 ver-
antwoordelijk	voor	de	begroting.	Hij	dient	
de	vinger	aan	de	pols	te	houden	en	achter	
de	bedragen	aan	te	gaan	en	geen	afwach-
tende	houding	aan	te	nemen.	Hoe	is	dit	uit	
te	leggen	aan	de	WPG	of	aan	de	burgers	die	
de	toekomstagenda	hebben	gemaakt?’

De	wethouder	gaf	aan	zelf	ook	overvallen	
te	 zijn	 en	 bood	 zijn	 excuses	 aan	 voor	 de	
ontstane	situatie.	Hij	gaf	toe	dat	hij	eerder	
de	kosten	inzichtelijk	had	moeten	hebben	
en	 'er	 korter	 op	 had	moeten	 zitten'.	 Par-
tijen	Pro3	en	VVD	waren	eveneens	geschokt	
en	besloten	het	vertrouwen	in	de	wethou-
der	 op	 te	 zeggen	middels	 een	 motie	 van	
wantrouwen.	 Beide	 fracties	 verweten	 de	
wethouder	 bij	 herhaling	 een	 zodanig	 ge-
brek	aan	regie	dat	wat	hen	betreft	de	maat	
vol	was.	Op	verzoek	van	‘VOOR	LOON’	werd	
hierop	de	vergadering	geschorst.
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Na	de	schorsing	gaven	de	fracties	Gemeen-
teBelangen,	CDA	en	 ‘VOOR	LOON’	 aan	de	
motie	 van	wantrouwen	 niet	 te	 zullen	 on-
dersteunen.	Dit	mede	omdat	de	wethouder	
zijn	 excuses	 had	 aangeboden,	 de	 hoogte	
van	de	tekorten	niet	verwijtbaar	zijn	aan	
de	 wethouder	 en	 voor	 iedere	 gemeente	
pas	 laat	 inzichtelijk	 zijn	 geworden	 en	 de	
wethouder	 tenslotte	ook	 in	 actie	 is	 geko-
men	 toen	 het	 complete	 plaatje	 bekend	
werd.	 Voor	 ‛VOOR	 LOON’	 voldoende	 om	
het	vertrouwen	in	de	wethouder	te	behou-
den.	Wel	verbond	de	partij	daaraan	enkele	
voorwaarden.

De wethouder:
•	Levert	een	stappenplan	om	te	komen	tot	
een	 goede	 en	 tijdige	 discussie	 over	 de	
keuzes	 die	 de	 volledige	 raad	moet	ma-
ken.

•	Ontwikkelt	een	gedegen	systeem	om	de	
vinger	aan	de	pols	 te	houden	m.b.t.	de	
financiële	positie	en	de	wijze	waarop	hij	
daarover	rapporteert.

•	Zorgt	 dat	 bij	 de	 begrotingsbehandeling	
(oktober/november)	 op	 basis	 van	 het	
voorgaande	een	sluitende	begroting	kan	
worden	aangeboden.

Door	 de	 grote	 incidentele	 en	 structurele	
tekorten	 op	 de	 begroting	 maakt	 ‛VOOR	
LOON’	 zich	 zorgen	 over	 de	 toekomst	 van	
De	Wetering.	“Wat	onze	partij	betreft	blij-
ven	 de	 plannen	 overeind.	 ‘Loon	 op	 Zand	
verdient	nu	eindelijk	een	
goed	 ontmoetingscen-
trum”	 aldus	 fractievoor-
zitter	Van	Drunen.	

‘VOOR	 LOON’	 heeft	 uit-
drukkelijk	gesteld	dat	het	
‛onhold’	 zetten	 van	 het	
project	 De	Wetering	 niet	
bespreekbaar	is.	De	plan-
nen	zijn	in	een	vergevor-
derd	stadium	en	de	staat	
van	 het	 gebouw	 vereist	

actie.	Een	meerderheid	van	de	raad	is	het	
daar	mee	eens.

Volgens	 ‛VOOR	 LOON’	 is	 het	 verder	 nodig	
om	met	 de	 gehele	 raad	 de	 komende	 tijd	
keuzes	te	maken	om	de	begroting	sluitend	
te	krijgen	en	toch	zoveel	mogelijk	projec-
ten	 succesvol	 tot	 stand	 te	 laten	 komen.	
Dat	 gaat	 consequenties	 hebben	 voor	 het	
bestuursakkoord	waarop	het	collegebeleid	
is	gebaseerd.	Dat	is	echter	onvermijdelijk	
in	een	situatie	waarin	het	rijk	taken	bij	lo-
kale	overheden	legt	zonder	daar	een	gede-
gen	budget	tegenover	te	zetten.
Al	met	al	een	spannende	avond	en	de	start	
van	een	zwaar	traject	waarin	de	raad	be-
langrijke,	 structurele	 keuzes	moet	maken	
om	de	begroting	van	de	gemeente	op	orde	
te	brengen.

Het	 is	 nu	 aan	 de	 wethouder	 om	 snel	 tot	
actie	te	komen	en	het	vertrouwen	van	de	
raad	terug	te	winnen.	De	Kadernota	is	hier-
in	een	belangrijk	moment,	omdat	hier	de	
contouren	van	de	meerjarenbegroting	wor-
den	geschetst.	We	zullen	u	uitgebreid	blij-
ven	 informeren	 over	 de	 ontstane	 situatie	
en	het	vervolg.	Wij	houden	u	op	de	hoogte	
en	nodigen	u	daarnaast	van	harte	uit	om	te	
reageren	via	onze	pagina,	de	website	of	via	
onze	fractie.

Bart van Drunen
Fractievoorzitter ‛Voor Loon’
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377

Deze editie beginnen we met het bericht 
dat de nieuwe Wetering volgens de Plan-
groep een miljoen meer kan gaan kos-
ten dan de vijf miljoen die de gemeente 
daarvoor gereserveerd had. De aanwezi-
gen op de presentatieavond van 14 mei 
konden zich best vinden in de plannen: 
een huiskamer, een grotere theaterzaal, 
sportaccommodatie en een hostel met 30 
bedden.	(BD	16/5)

Loonse mensen in de krant
Toos	Roorda-van	Haren	overleed	op	10	mei	
in	Residentie	Molenwijck.	Zij	werd	94	jaar	
oud.	(BD	15/5)

Hans	 Willemse	 schreef	 een	 ingezonden	
brief	over	de	plannen	van	Sharon	Dijksma	
om	 in	 Amsterdam	 mettertijd	 alleen	 nog	
elektrische	 auto’s	 toe	 te	 staan.	 Hij	 komt	
terug	 op	 eerdere	 ondoordachte	 plannen	
van	 deze	 mevrouw,	 toen	 zij	 nog	 staatse-
cretaris	was.	Zij	wijzigde	indertijd	de	Wet	
op	 de	 kinderopvang	 in	 Gastouderopvang,	
waarvan	de	kosten	binnen	twee	jaar	geheel	
uit	de	hand	liepen.	(BD	14/5)

Gemeente en politiek
Alle	raadsfracties	hebben	de	toerisme-am-
bities	van	de	gemeente	‛omarmd’,	zoals	de	
krantenkop	 luidde.	Bart	van	Drunen	 (Voor	
Loon)	en	Frank	van	Wel	(VVD)	hadden	wel	
opmerkingen	 over	 de	 financiële	 aspecten	
van	de	plannen.	Maikel	van	der	Velden	gaf	
een	 toelichting	 vanuit	 de	werkgroep	Toe-
komstagenda.	Wel	werd	opgemerkt	dat	het	
aantal	hotelkamers	in	de	regio	in	de	gaten	
gehouden	moet	worden.

Er	komt	een	nieuwe	Stichting	Leisure	Loon	
op	 Zand.	 (Leisure	 =	 vrijetijdsbesteding)	
Of	 de	 toenemende	 leegstand	 van	 winkel-
panden	in	ons	kerkdorp	in	dit	verband	ter	
sprake	is	geweest,	werd	in	het	artikel	niet	
vermeld.	Het	is	immers	geen	bijdrage	aan	
de	 bevordering	 van	 het	 toerisme,	 als	 ons	
dorp	steeds	‛leger’	wordt.	(BD	10/5)

Tijdens	de	gemeenteraadsvergadering	van	
16	mei	bleek	in	2019	een	tekort	van	4	mil-
joen	te	ontstaan	op	de	gemeentelijke	ex-
ploitatie.	 Wethouder	 Kees	 Grootswagers	
overleefde	 een	 motie	 van	 wantrouwen,	
ingediend	 door	 Pro3	 en	 VVD.	 De	 plannen	
voor	duurzaamheid	en	toeristische	hotspot	
(waar	 we	 het	 zojuist	 nog	 over	 hadden!),	
werden	 niet	 verder	 behandeld	 door	 de	
raad.	Peter	Flohr	maakte	zich	zorgen	over	
wat	er	nu	met	De	Wetering	gaat	gebeuren.	
“Wat	moeten	we	de	mensen	van	de	Wete-
ring	 Plan	 Groep	 nu	 gaan	 vertellen?”	 (BD	
17/5)
Partij	Voor	Loon	dreigt	nu	zelfs	de	coalitie	
te	verlaten,	als	de	plannen	voor	De	Wete-
ring	averij	oplopen.	(BD	18/5)

Berichtgevingen gemeente
De	woning	 Kloosterstraat	 15	wordt	 intern	
verbouwd.	(DK	8/5)
De	 varkenshouderij	 Dirks-van	 Laarhoven,	
Duiksehoef	 5,	 wordt	 uitgebreid,	 Dr.	 van	
Kesselstraat	 25	 wordt	 verbouwd	 en	 bij	
Kloosterstraat	 8a	 komt	 een	 mantelzorg-
voorziening.	(DK	15/5)

Kerk open
In	 de	 kerkberichten	 van	 De	 Duinkoerier	



28  

  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rond de Toren 68x90 003 CONT.pdf   1   30/05/2018   22:22



29

werd	 onze	 bisschop	 De	 Korte	 geciteerd	
naar	aanleiding	van	het	vertrek	van	Klaas	
Dijkhoff	uit	de	katholieke	kerk:	“Ik	heb	het	
vermoeden	dat	in	ons	bisdom	veel	mensen	
zich	 in	de	visie	van	de	heer	Dijkhoff	kun-
nen	herkennen.	Veel	katholieken	hebben	in	
de	afgelopen	decennia	Kerk	en	kerkelijke	
ethiek	vaarwel	gezegd.	Zij	plaatsen	het	in-
stituut	 Kerk	 op	 een	 afstand	 en	 vinden	de	
leer	 veel	 te	 streng	maar	 blijven	wel	 cul-
tuurkatholiek:	als	katholiek	deel	je	in	een	
katholieke	 subcultuur	 van	 wieg	 tot	 graf.	
Ook	 katholieken	 die	 de	 zondagse	 liturgie	
niet	 meer	 meevieren	 en	 moeite	 hebben	
met	de	ethische	opvattingen	van	de	Kerk,	
wonen	als	het	ware	in	dit	katholieke	milieu.	
Zij	denken	veeleer	 in	termen	van	wij	dan	
ik;	vinden	gemeenschapszin	en	solidariteit	
belangrijk	en	 lopen	af	en	toe	een	kerk	of	
kapel	binnen	om	een	kaarsje	te	branden	bij	
Maria.	Zo	hebben	zij	 toch	nog	een	 lijntje	
naar	de	hemel.”

Daarom	doet	de	bisschop	een	oproep	aan	
de	 kerkbesturen	 om	 kerkgebouwen	 over-
dag	 zoveel	mogelijk	 open	 te	 houden:	 “In	
kerken	die	dagelijks	open	zijn,	komen	veel	
mensen	die	op	zondagmorgen	verstek	laten	
gaan.	Onze	kerken	blijken	belangrijke	plek-
ken	waarin	gebeden,	gemediteerd	en	soms	
gehuild	 kan	 worden.	 Met	 kerkhistoricus	
Paul	 van	Geest	hoop	 ik,	 dat	de	afzonder-
lijk	biddende	mensen	een	nieuwe	gemeen-
schap	 zullen	 vormen	 en	 zich	 verantwoor-
delijk	zullen	voelen	voor	het	voortbestaan	
van	het	kerkgebouw.”	(DK	15/5)

Natuurbeheer
Boswachter	 Lex	 Querelle	 is	 bezorgd	 over	
de	droogte	in	het	landgoed	Huis	ter	Heide	
en	vertelt	over	de	gevolgen	hiervan	voor	de	
letterzetterkever,	de	bijeneter,	de	das,	de	
leeuwerik	 en	 het	 ijsvogeltje.	 Samen	 met	
Michael	Kieboom,	adviseur	water	en	riole-
ring	van	onze	gemeente,	verzorgde	hij	een	
wandeling	rond	het	thema	water.	(BD	11/5)

Verenigingen
De	Vrolijke	Vissers	hielden	op	zaterdag	11	
mei	visdemonstraties	op	hun	vijver	aan	de	
Amerikastraat	in	Kaatsheuvel.	Pim	Geimer	
gaf	uitleg	o.a.	aan	Lars	Damen	en	diens	va-
der	Wim.	Ook	Kees	Boere	en	 karpervisser	
Marcel	 van	 Rosmalen,	 Jan	 van	 Oosterum	
en	Wim	Peskens	waren	van	de	partij.	 (BD	
13/5,	DK	15/5)

Voetbal
Op	11	mei	werd	Uno	Animo	JO19-1	kampi-
oen	door	van	Sarto	te	winnen.	Kevin	Bee-
rens,	Thieme	Vulders,	Niek	Stevens,	Emre	
Yerika	en	Luuk	Gerhardus	droegen	bij	aan	
het	succes.	(DK	15/5)

Uno	Animo	1	had	op	12	mei	de	smaak	goed	
te	 pakken	 en	 verloor	 voor	 de	 vijfde	 keer	
op	 rij	 niet.	Dankzij	 een	hattrick	 van	Rick	
van	Loon	en	een	doelpunt	van	Metin	Oza-
slan	 won	 de	 ploeg	 van	WSC	 uit	 Waalwijk	

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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met	 2-5.	 Het	 gevaar	 voor	 degradatie	 is	
daardoor	iets	verder	weg.	Alleen	bij	twee	
nederlagen	 en	 winst	 van	 de	 concurrentie	
wacht	 voor	 Uno	 Animo	 de	 nacompetitie.	
(BD	13/5)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over	de	volgende	onderwerpen:
•	Bij	de	indrukwekkende	Dodenherdenking	
op	4	mei	bij	het	oorlogsmonument	stond	
de	 geschiedenis	 van	Toon	 van	der	Made	
centraal.	(DK	8/5)

•	Op	6	mei	2019	reed	de	Engelse	oud-ser-
geant	Jeffrey	Haward	de	route	door	Loon	
op	 Zand,	 die	 de	 bevrijders	 in	 1944	 ook	
aflegden.	Philip	Freriks,	bekend	van	‛De	
slimste	mens’,	zat	aan	het	stuur,	want	hij	
besteedt	aandacht	aan	deze	gebeurtenis	
in	 het	 televisieprogramma	 ‛In	 het	 voet-
spoor	van	D-Day’.	Ook	het	museum	1940-
1945	van	Frans	en	Alexander	van	Venrooij	
werd	bezocht.	(DK	15/5)

•	Muziekvereniging	Concordia	gaf	op	7	mei	
een	 concert	 in	 Residentie	 Molenwijck,	
waarvan	bewoner	 Joop	 van	Tienen	 zeer	
genoten	heeft.	(DK	15/5)

•	Met	medewerking	van	het	Gilde	St.	Hu-
bertus	en	pastoor	Luijckx	werd	op	8	mei	
de	 traditionele	 Mariaverering	 gehouden	
bij	de	kapel	aan	De	Finantien.	(DK	15/5)

•	De	Kunstmarkt	 op	 19	mei	 bij	Het	Witte	
Kasteel	 gaf	 aan	 38	 kunstenaars	 uit	 het	
hele	land	gelegenheid	hun	werk	te	tonen	
en	te	verkopen.	Jan	van	Strien	uit	Kaats-
heuvel,	 die	 het	Willibrordmonument	 op	
de	Kerkenakker	gemaakt	heeft,	was	een	
van	hen.	(BD	20/5)

Verwacht
•	Op	22	maart	is	door	Leo	Vlemmix,	voor-
zitter	van	Kunst	in	Loon	op	Zand,	Het	Ui-
lennest	aan	de	Weteringstraat	in	Loon	op	
Zand	geopend,	dat	door	Hein	Verschure	
omgevormd	wordt	 tot	een	ontmoetings-
plaats	 voor	mensen,	 kunst	 en	 ambacht.	

Op	18	en	19	mei	was	er	een	tentoonstel-
ling	 van	 Loonse	 kunstenaars:	 ‛De	 Trots	
van	Loon’.	(DK	15/5)

Maar	al	dit	nieuws	werd	min	of	meer	inge-
haald	door	het	succes	van	Duncan	Laurence	
op	het	Eurovisiesongfestival	in	Tel	Aviv.	Met	
zijn	liedje	Arcade	heeft	hij	ook	vele	Loonse	
mensen	 geboeid,	 die	 op	 zaterdag	 18	mei	
tot	diep	in	de	nacht	gezien	hebben	hoe	hij	
na	 44	 jaar	 Nederland	 de	 overwinning	 be-
zorgde.	□

Overdagkoor ‛Stuifzand’ 
zoekt leden

Sinds	 een	 jaar	 of	 tien	 kennen	 wij	 in	
Loon	 op	 Zand	 het	 vrouwenkoor	 Stuif-
zand,	dat	onder	leiding	staat	van	Peter	
Claessens.

Onlangs	op	31	maart	gaf	het	koor	nog	
een	middagconcert	in	De	Kiosk.

Het	 koor	 repeteert	 op	 woensdagoch-
tend	van	10	tot	12	uur	in	de	bovenzaal	
van	Café-brasserie	De	Kiosk.	Het	reper-
toire	 bestaat	 uit	 musicalfragmenten,	
wereldmuziek,	 evergreens	 en	 liedjes	
van	Nederlandse	kleinkunstenaars.

Het	koor	vraagt	 sopranen	en	alten	om	
mee	 te	 komen	 zingen.	 Als	 u	 twijfelt,	
kunt	u	op	woensdagochtend	gerust	bin-
nenlopen	op	de	repetitie	om	de	gezel-
lige	sfeer	te	proeven	en	verdere	infor-
matie	 in	te	winnen	en	dan	…	zich	aan	
te	melden!
Verdere	info:	tel.	06-42860114.	□
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Maandag 10 juni a.s.

Dag van het Kasteel

Op	tweede	pinksterdag	is	het	weer	de	‛Dag	
van	 het	 Kasteel’.	 Ook	 Het	 Witte	 Kasteel	
zet	de	poorten	van	het	landgoed	deze	dag	
open.	Kom	genieten	van	al	het	moois	dat	
het	Nederlandse	culturele	erfgoed	te	bie-
den	heeft	en	volg	een	rondleiding	met	één	
van	 onze	 gidsen.	 Zij	 nemen	 u	 graag	mee	
terug	in	de	tijd	en	vertellen	u	alles	over	de	
geschiedenis	van	het	kasteel.

Deze	 mooie	 dag	 wordt	 muzikaal	 onder-
steund	 door	 het	 Callistus	 Enemble.	 Een	
muzikaal	 ensemble	 van	 14	 muzikanten,	
hout-	en	koperblazers	met	een	repertoire	
van	 lichtklassieke	 muziek,	 variërend	 van	
Cole	 Porter	 tot	 Bach.	 Zij	 spelen	 tussen	
13.00	en	17.00	uur.

De	 kasteelpoorten	 en	 Het	 Koetshuis	 gaan	
om	11.00	uur	open	en	u	kunt	meteen	aan-
sluiten	 bij	 de	 eerste	 rondleiding.	 Vervol-
gens	is	er	elk	heel	uur	een	volgende	tour.	
De	laatste	rondleiding	is	om	16.00	uur.	En-
tree	is	gratis.

Kijk	voor	meer	informatie	op:
www.hetwittekasteel.nl.
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Loon van Toen in de Toren

De redactie heeft in 2017 in het kader van 
het 50-jarig bestaan van Rond de Toren alle 
oude jaargangen doorgespit om het jubi- 
leumnummer te maken en kwam daar-
bij nog veel meer materiaal tegen dat de 
moeite waard was, maar niet paste in het 
toch al dikke jubileumnummer. De komen-
de tijd willen we zo af en toe een onder-
werp dat op de plank is blijven liggen als-
nog publiceren onder de rubriek ‘Loon van 
Toen in de Toren’. Deze keer:

Cafévoetbal in Loon

In	2019	is	het	café-voetbal	in	Loon	op	Zand	
verdwenen,	 maar	 in	 de	 zeventiger	 jaren	
was	het	heel	gewoon	dat	vrienden,	een	fa-
milie	of	een	straat	een	elftal	formeerden	en	
bij	een	café	voetbalden.	Een	aantal	cafés	
hadden	 een	 voetbalveld	 achter	 het	 café.	
Soms	niet	meer	dan	een	soort	knollenveld,	
maar	dat	gaf	niks	voor	deze	liefhebbers	van	
een	potje	voetbal.	De	nazit	was	vaak	inte-
ressanter	dan	de	wedstrijd	zelf.
Zo	 lezen	we	een	oproep	 in	het	kerstnum-
mer	van	1971	van	Rond	de	Toren:	“We	kun-
nen	 in	 onze	 vereniging	 nog	mooie	 dames	
gebruiken	die	graag	zouden	willen	voetbal-
len.	Komt	U	er	bij????	Aanmelden	bij	Café	

De	Spoel,	Hoge	Steenweg	alhier.”	Dus	daar	
in	die	vrijgevochten	zeventiger	jaren	is	de	
opmars	van	het	vrouwenvoetbal	begonnen.	
Er	was	wel	 een	 lange	 aanloop	 voor	 nodig	
om	 tot	 de	 professionals	 van	 2019	 uit	 te	
groeien.

In	 1974	organiseert	 de	 familie	 Schoenma-
kers	 met	 de	 clubnaam	 ‛De	 Pinten’	 op	 28	
april	en	5	mei	een	voetbaltoernooi	tussen	6	
clubs	op	het	terrein	achter	café	Melody	Bar	
in	Loon	op	Zand.	Jammer	genoeg	staat	er	
verder	niets	over	het	verloop	van	het	toer-
nooi	 in	de	Toren.	Volgens	anderen	was	de	
naam	van	de	club	‘De	Punten’,	maar	ik	vind	
‘De	Pinten’	beter	passen	bij	een	dergelijke	
club.	Op	de	foto	 	van	het	team	staat	ook	
Rinus	 van	 Son	 van	 De	 Financiën.	 Was	 hij	
coach	of	gewoon	de	gastheer	van	dit	team	
op	zijn	voetbalveld	achter	de	Financiën?

In	Toren	nr.	8	van	29	april	 1981	 lezen	we	
in	de	activiteitenagenda	dat	voetbalvereni-
ging	de	 ‘Echo	Duivels’	op	1	september	15	
jaar	 bestaan.	Waren	 ze	 thuis	 bij	 café	 De	
Echo	der	Duinen?		Vast	wel.	Je	had	ook	nog	
de	club	bij	de	Harry	Bar,	FC	Hooijmaaijers,	
FC	De	Krollen	en		FC	Vermeulen.	Dat	laat-
ste	 elftal	 won	 in	 1972	 de	 horecacup	met	
1-0	 van	 hun	 geduchte	 tegenstander	 FC	
Concordia.	Dat	elftal	bestond	naar	verluidt	
voor	de	helft	uit	spelers	van	Uno	Animo.
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Zelf	heb	 ik,	 toen	 ik	nog	verkering	had,	 in	
1970	 met	 mijn	 a.s.	 zwagers	 meegedaan	
met	het	 voetbalelftal	 in	Tilburg	van	RBO,	
Ringbaan	Oost.	Ik	was	keeper,	dan	hoefde	
je	niet	zo	veel	te	lopen,	want	daar	had	ik	
een	 hekel	 aan	 en	 ik	was	 het	wel	 gewend	
dat	 mijn	 bril	 regelmatig	 vernield	 werd	
door	 een	 onbezonnen	 actie.	 Gevoetbald	
werd	op	een	veld	 in	de	buurt	 van	Peerke	
Donders.	 Omkleden	 deed	 je	 in	 een	 soort	
schuurtje	met	 een	 kraantje,	maar	 verder	
geen	 voorzieningen.	 Het	 was	 een	 clubje	
met	allemaal	kortverband	vrijwilligers.	De	
spelers	wisselden	nogal	eens	en	ik	kende	er	
nauwelijks	iemand.	Een	naam	is	me	bijge-
bleven	van	die	tijd:	Toon	van	Helfteren,	de	
latere	basketbalcoach,	hij	was	een	van	de	
sportieve	drijvende	krachten	in	het	elftal.

In	 1990	 vierde	 Voetbalvereniging	 FC	 Con-
cordia	 het	 20-jarig	 bestaan.	 Deze	 club	
werd	 in	 1970	 opgericht	 door	 enkele	 be-
zoekers	 van	 café	 Concordia.	 Een	 echte	
café	 voetbalclub	dus.	 Ze	hebben	ook	een	
dameselftal,	zo	schrijven	ze,	maar	helaas	
heeft	het	damesteam	momenteel	geen	te-
genstanders	meer	en	volgt	er	dus	een	op-
roep	 aan	 andere	 damesvoetbalteams	 om	

zich	 te	melden.	Maar	ook	op	 televisie	bij	
het	programma	Prijzenslag	van	Hans	Kazan	
wist	Concordia	hoge	ogen	te	gooien.	
Het	 herenteam	 was	 op	 een	 gegeven	 mo-
ment	enigszins	gehandicapt,	want	het	had	
te	weinig	actieve	leden	en	was	op	zoek	naar	
een	stuk	of	vier	voetballers	die	vrijblijvend	
mee	wilden	komen	voetballen.	En	dat	was	
het	begin	van	het	einde,	want	na	1990	zijn	
deze	clubs	blijkbaar	 ter	ziele	gegaan.	We	
lezen	er	tenminste	niets	meer	over	in	onze	
Rond	de	Toren.

Op	 Facebook	 onder	 ‘Foto’s	 van	 Loon	 van	
toen’	 zijn	 nog	 een	 aantal	 elftalfoto’s	 te	
vinden	met	en	zonder	namen	van	de	spe-
lers.	We	plaatsen	er	een	paar.
Roosje	 Berens	 kent	 alle	 personen	 op	 de	
foto	van	het	elftal	van	V.V.	De	Pinten:

Bert	van	Iersel	kent	alle	spelers	van	FC	Ver-
meulen	nog:

Er	zullen	vast	nog	mensen	meer	over	we-
ten	te	vertellen.	Laat	maar	horen:	wij	zijn	
benieuwd	naar	de	verhalen	over	die	café-
voetbal	periode.

Redactie: Ton Kalkers
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Partners gezocht

Komen	jij	en	je	partner	allebei	uit	één	van	
de	 kernen	 (dorpen)	 van	 onze	 gemeente?	
Komt	je	partner	uit	bijvoorbeeld	uit	Kaats-
heuvel	en	jij	uit	Loon	op	Zand	of	De	Moer	of	
andersom	?	Geef	je	dan	op	voor	de	speciale	
zitplaatsen	bij	de	opvoering	van	de	Roka-
de	van	de	Heerlijkheid.	Dit	 is	 een	 levend	
schaakspel	dat	wordt	gespeeld	op	vrijdag-
avond	28	juni	op	de	Kasteelweide	in	Loon	
op	Zand	en	op	maandag	1	juli	op	het	Anton	
Pieckplein	in	Kaatsheuvel.

Ken	 je	mensen,	 zoals	 bijvoorbeeld	 je	 ou-
ders,	 buren	 of	 familieleden	 die	 partners	
van	elkaar	zijn	met	deze	“gemengde”	af-
komst?	 Geef	 hen	 dan	 op.	 Zij	 krijgen	 dan	
speciale	zitplaatsen	bij	de	Rokade,	een	ac-
tiviteit	in	het	kader	van	de	viering	750	jaar	
heerlijkheid/gemeente	Loon	op	Zand.	

Wat kan in de Rokade   
worden verwacht?
Door	 de	 eeuwen	 heen	 hebben	 zich	 een	
aantal	 roemruchte	acties	en	taferelen	af-
gespeeld	 in	 de	 Heerlijkheid	 en	 gemeente	
Loon	op	Zand.	Niet	in	het	minst	de	onenig-
heden	 tussen	 Vaartskwartier	 (Kaatsheu-
vel)	en	Straatskwartier	(Loon	op	Zand)	en	
De	Moer.	 In	 een	 levend	 schaakspel	 zullen	
historische	 figuren	 uit	 verschillende	 peri-
odes	deze	strijd	nog	eens	aangaan	 in	een	
hilarische	 en	 historische	 schaakwedstrijd,	
voorzien	van	commentaar	door	een	opper-
spreekstalmeester.	Deze	leidt	alle	“schaak-
stukken”	in	en	geeft	een	toelichting	bij	het	
verloop	van	de	schaakwedstrijd.	De	spelers	

in	 fraaie	 schaakstukken	 gehuld	 komen	uit	
onze	 gemeente	 en	 staan	 garant	 voor	 een	
levensechte	 uitvoering	 die	 passend	 muzi-
kaal	wordt	omlijst.	Hartstikke	leuk	en	onze	
partners	bewijzen	dat	er	naast	enige	twist	
en	wedijver	tussen	onze	dorpen,	ook	heel	
veel	lief	is	onder	elkaar!	Daarom	zitten	zij	
–	 als	 eregasten	 -	 in	 de	binnenste	 ring	 om	
het	 levensgrote	 schaakbord.	 En	 daar	 ver-
der	omheen	zijn	alle	inwoners	van	onze	ge-
meente	welkom	om	de	schaakspelen	bij	te	
wonen	en	de	spelers	aan	te	moedigen.	

De	Rokade	wordt	twee	keer	gespeeld.	Eerst	
op	vrijdagavond	28	juni	om	19.30	uur	op	de	
Kasteelweide	in	Loon	op	Zand.	De	tweede	
wedstrijd	 is	 op	 maandagavond	 1	 juli	 om	
18.45	uur	op	het	Anton	Pieckplein	te	Kaats-
heuvel.	Beide	uitvoeringen	zien?	Kan	ook:	u	
zult	verrast	zijn!

Aanmelden	kan	via	mail	op:
evenement@750jaarloonopzand.nl.	
Graag	 namen,	 adres	 en	 contactgegevens	
vermelden	en	natuurlijk	of	deze	in	Loon	op	
Zand	of	Kaatsheuvel	wordt	meegemaakt.	
Geef	je	op	als	partners	of	geef	je	ouders,	
buren	 of	 bekenden	 op.	 Andere	 inwoners	
hoeven	zich	niet	speciaal	op	te	geven.	Zij	
als	gasten	ook	hartelijk	welkom	bij	de	Ro-
kade.	 Kom	 op	 vrijdagavond	 28	 juni	 vanaf	
half	 acht	 op	 de	 Kasteelweide	 in	 Loon	 op	
Zand	 en	 maandagavond	 1	 juli	 om	 kwart	
voor	 zeven	 op	 het	 Anton	 Pieckplein	 in	
Kaatsheuvel.	Maak	het	mee!	En	de	Rokade?	
Tja	hoe	loopt	deze	schaakwedstrijd	af…?

Stichting 750 jaar heerlijkheid/gemeente 
Loon op Zand
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De toekomst van kerkdorp Loon op Zand
Enige	 tijd	 geleden	 verscheen	 in	 dit	 blad	
het	Openbaar	Testament	van	de	werkgroep	
‛Loon	 naar	 Tilburg’	 (Rond	 de	 Toren	 nr.	 8	
blz.	 22-23).	Dit	 testament	werd	 geformu-
leerd	 op	 het	 moment,	 dat	 de	 werkgroep	
haar	werkzaamheden	beëindigde.

De	werkgroep	had	als	doelstelling	te	onder-
zoeken,	 bij	 welke	 gemeente	 de	 inwoners	
van	het	kerkdorp	zouden	willen	behoren	als	
de	gemeente	Loon	op	Zand	zou	ophouden	
te	bestaan.	Op	deze	vraag	is	een	antwoord	
gekomen,	 waarmee	 de	 politiek	 zijn	 werk	
kan	gaan	doen.

Vinger aan de pols
Het	testament	gaat	echter	verder	dan	al-
leen	het	antwoord	op	deze	vraag.	Het	be-
vat	ook	een	wensenlijstje	van	wat	er	in	ons	
kerkdorp	 eigenlijk	 nog	 gerealiseerd	 zou	
moeten	 worden	 om	 het	 dorp	 leefbaar	 te	
houden.
Jammer	is,	dat	deze	werkgroep	niet	meer	
de	vinger	aan	de	pols	blijft	houden	ten	aan-
zien	 van	 de	 realisering	 van	 deze	wensen.	
Ook	al	was	ik	het	niet	in	alle	opzichten	eens	
met	 de	 doelstelling	 van	 de	werkgroep,	 ik	
besef	wel	de	noodzaak	van	een	‘club’	die	
de	belangen	van	ons	kerkdorp	scherp	blijft	
houden.	Ik	heb	in	2012	daarvoor	al	gepleit	
in	Rond	de	Toren	(nr.	12,	blz.	34,	zie	web-
site	 Rond	 de	 Toren>	 Archief)	 toen	 ik	 het	
had	over	een	Dorpsraad.

Coalitie
De	 politieke	 partij	 ‘Voor	 Loon’	 zei	 toen	
deze	rol	te	kunnen	vervullen	–	haar	statu-
ten	 laten	 daarvoor	 ook	 de	 ruimte	 –	maar	
deze	partij	blijkt	door	het	huidige	coalitie-
akkoord	met	 handen	en	 voeten	 gebonden	
te	zijn	aan	de	partij	‘Gemeentebelangen’,	
die	nu	eenmaal	door	haar	meerderheid	de	
dienst	 in	 onze	 gemeente	 uitmaakt	 en	 de	
voorkeur	 geeft	 aan	 het	 Kaatsheuvels	 be-

lang	(dat	meestal	haaks	staat	op	het	Loons	
belang).	In	het	laatste	verkiezingsprogram-
ma	 van	 2018	 staat	 het	 zo:	 Hoewel	 onze	
visie	 een	 behoorlijk	 ‘Loonse	 kleur’	 heeft,	
zal	 ‘Voor	 Loon’	 rekening	 houden	met	 het	
belang	van	ieder	dorp.

Gebleken	is,	dat	het	‘Voor	Loon’	lang	niet	
altijd	mogelijk	is	een	eigen	standpunt	ten	
aanzien	van	ons	kerkdorp	overeind	te	hou-
den.	 Iedere	wens	 die	 deze	 partij	 urgeert	
voor	 ons	 dorp	 moet	 nu	 eenmaal	 gepaard	
gaan	 met	 een	 douceurtje	 voor	 Kaatsheu-
vel.	In	die	zin	is	‘Voor	Loon’	zeker	niet	on-
afhankelijk.

In	 2012	 is	 die	 discussie	 gesloten	 met	 de	
constatering,	dat	het	Loonse	belang	in	de	
toenmalige	politieke	constellatie	voldoen-
de	 gegarandeerd	 was	 (zie	 Rond	 de	 Toren	
2012	nr.	16,	blz.	40).

Koop gewoon in Loon:

Edelstenen,	hakhoning,	cadeaus,
snoep,	handwerken,	bedrukte	mok-
ken	en	tegeltjes,	oud-hollands	snoep		

en	veel	meer!

Op 4, 5 en 6 juni verkopen wij speciale 
snoepzakken voor de Avondvierdaagse!

Tot ziens bij Ton en Ans!

Hoge Steenweg 23A 
Telefoon 06-15364318
www.denhoogensteen.nl
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Acht jaar na 2012
We	zijn	nu	acht	 jaren	 verder	en	opnieuw	
moeten	we	constateren,	dat	het	 toen	ge-
constateerde	probleem	nog	steeds	bestaat.	
Om	 ‘regeringsverantwoordelijkheid’	 te	
kunnen	dragen,	moet	‘Voor	Loon’	wel	toe-
geven	aan	de	verlangens	van	Gemeentebe-
langen.
De	samenwerking	van	 ‘Voor	Loon’	met	de	
partij	 Gemeentebelangen	 wordt	 nog	 kri-
tieker	 nu	 deze	 laatste	 partij	 blijkbaar	 de	
pas	geformuleerde	Toekomstagenda	onder-
geschikt	maakt	aan	haar	eigen	verkiezings-
programma,	 zo	 lees	 ik	 in	 het	 genoemde	
Openbaar	 Testament.	 Je	 kunt	 van	 deze	
partij	geen	interesse	verwachten	voor	het	
kerkdorp	Loon	op	Zand.	Dat	blijkt	bijvoor-
beeld	 uit	 de	 moeizame	 ontwikkelingen	
rond	 De	 Wetering,	 terwijl	 Het	 Klavier	 in	
Kaatsheuvel	al	een	paar	jaren	‘draait’,	ook	
al	moet	 daar	 telkens	 geld	 bij.	 En	 dat	 zal	
niet	beter	worden	nu	bekend	is	geworden	
dat	De	Wetering	wellicht	een	miljoen	duur-
der	 gaat	 worden	 en	 de	 gemeente	 ineens	
vier	miljoen	te	kort	komt	in	2019.

Het	jongste	persbericht	van	18	mei	jl.,	dat	
‛Voor	Loon’	de	coalitie	dreigt	te	verlaten,	
als	de	financiering	van	De	Wetering	onder-
uit	wordt	gehaald,	komt	als	geroepen.	Dat	
de	zaak	politiek	zo	op	scherp	wordt	gezet	
vanwege	het	kerkdorp	Loon	op	Zand,	had	
wellicht	al	veel	eerder	moeten	gebeuren,	
ben	 ik	 geneigd	 te	 zeggen.	 (Brabants	Dag-
blad	van	16,	17	en	18	mei	2019)

Waakhond gevraagd
We	 zitten	 bijna	 halverwege	 de	 raadspe-
riode:	 het	 ideale	moment	 om	 de	 kwestie	
opnieuw	 aan	 de	 orde	 te	 stellen:	 wie	 be-
waakt	 de	 gemeentelijke	 politiek	 zodanig,	
dat	het	kerkdorp	Loon	op	Zand	voldoende	
recht	 wordt	 gedaan?	 Wie	 houdt	 een	 par-
tij	 als	 ‛Voor	 Loon’	 voldoende	 scherp?	 Dat	
moet	blijkbaar	een	 instantie	 zijn,	 los	van	
de	bestaande	politieke	partijen.	Een	slager	

kan	 immers	 niet	 zijn	 eigen	 vlees	 keuren.	
Daarom	was	het	ontstaan	van	de	werkgroep	
‘Loon	naar	Tilburg’	op	zich	een	hoopgevend	
initiatief.	Nu	deze	mogelijkheid	niet	meer	
bestaat,	 pleit	 ik	wederom	voor	een	onaf-
hankelijke	 en	 gekozen	 Dorpsraad	 en	 ver-
wijs	u	naar	bovengenoemde	artikelen.

Door	dit	artikel	geef	ik	er	de	voorkeur	aan	
om	 deze	 discussie	 niet	 te	 voeren	 via	 de	
bestaande	politieke	partijen,	maar	 in	het	
openbaar	zoals	bij	deze	 in	ons	dorpsblad,	
zodat	iedereen	er	kennis	van	kan	nemen.

Met	name	roep	ik	de	jongere	generatie	in-
woners	op,	die	ons	kerkdorp	overeind	wil	
houden,	 dat	 zij	 het	 voortouw	 hierin	 zal	
moeten	nemen.	De	eventuele	initiatiefne-
mers	verdienen	en	krijgen	zeker	de	steun	
van	ons,	ouderen.

Jan van Hoof
(geschreven	op	19	mei	2019)

De lekkerste asperges van Udenhout 
en omgeving. Iedere dag vers gesto-
ken en indien gewenst geschild.  
De boerderijwinkel is dagelijks ge-
opend vanaf 9.00 uur.

Met Hemelvaart, 30 mei, organiseren 
wij onze jaarlijkse Asperge Open dag 
van 12.00 uur tot 17.00 uur. Er is dan 
van alles te zien en te beleven op de 
aspergeboerderij!

Aspergeboerderij van Iersel, 
Schoorstraat 63, Udenhout. 
Tel. 013-5113404.
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Kerkberichten van 1 t/m 14 juni

Correctie Hemelvaartsdag	 (In	 Rond	 de	
Toren	9	was	door	ons	10.15	uur	vermeld).	
Donderdag 30 mei 9.30 uur:	Hemelvaarts-
dag,	 herenkoor,	 celebrant	 pastor	 Groos.	
Overleden	familie	Coomans-Mathijssen.

Zondag 2 juni 9.30 uur:	7e	zondag	van	Pa-
sen,	dameskoor,	celebrant	pastoor	Luijckx.	
Annie	Verschuren–Pijnenburg,	Rien	en	Cor-
rie	 Haans–van	 Loon,	 Anny	 van	 Esch–Tim-
mermans,	Ad	Vermeer.

Dinsdag 4 juni 10.15 uur:	Kapel	Venloene,	
celebrant	pastor	Groos.

Zondag 9 juni 9.30 uur:	Hoogfeest	Pinkste-
ren,	dameskoor,	celebrant	pastoor	Luijckx,	
diaken	Alexis	Szejnoga.	Ter	nagedachtenis	
aan	Theo	Reulen,	Thea	Jansen.

Maandag 10 juni 9.30 uur:	2e	pinksterdag,	
H.	Gerlachus,	koffiedrinken,	herenkoor,	ce-
lebrant	pastoor	Luijckx,	diaken	Alexis	Sze-
jnoga.	Jos	Biemans,	jaargetijde	Sjaan	van	
Esch–Taks.
Na	de	eucharistieviering	nodigen	wij	u	uit	
om	een	kopje	koffie	of	thee	te	drinken	met	
daarbij	het	traditionele	krentenbrood.

Dinsdag	11	juni	10.15	uur:	Kapel	Venloene,	
celebrant	pastoor	Luijckx.

Wij namen afscheid van:
Toos Roorda–van Haren

Geboren	te	Waalwijk	26	september	1924.
Overleden	te	Loon	op	Zand	10	mei	2019.

De	afscheidsdienst	heeft	plaatsgevonden	in	
de	kerk	van	de	H.	Edith	Stein	parochie	 in	
Vught.

De	begraving	 heeft	 plaatsgevonden	op	de	
begraafplaats	in	Vught.

Dat Toos mag rusten in vrede!

Alphabijeenkomsten  
parochie H. Willibrord
Ontmoeten,	vragen	en	ontdekken	–	dat	doe	
je	op	Alpha.	Het	 is	een	 introductie	 in	het	
christelijk	 geloof.	 De	 bijeenkomsten	 zijn	
op	 het	 Parochieel	 Centrum,	 Hoofdstraat	
34	 in	Kaatsheuvel.	Elke	avond	begint	met	
een	lekkere	maaltijd.	De	cursus	is	gratis	en	
is	 van	 18.00	 tot	 (uiterlijk)	 21.00	 uur.	On-
derzoek	de	zin	van	het	leven	in	een	laag-
drempelige,	leerzame	en	leuke	setting.	Er	
is	ruimte	voor	al	je	vragen.	Kijk	voor	meer	
informatie	 en	 verhalen	 van	Alpha-deelne-
mers	op	alphacursus.nl	of	neem	contact	op	
met	 het	 secretariaat	 voor	 aanmelding	 en	
meer	 informatie.	 (secretariaat@parochie-
willibrord.nl,	0416-361215).	Onderstaande	
thema’s	komen	nog	aan	bod.

Datum Thema
4	juni Hoe	leidt	God	ons?
10	juni Hoe	 kan	 ik	 het	 kwade	 weer-

staan?
17	juni Waarom	en	hoe	moeten	we	het	

anderen	vertellen?
24	juni Geneest	 God	 vandaag	 de	 dag	

nog?
2	juli Hoe	zit	het	met	de	kerk?

Vakantie Pastoor Luijckx
Pastoor	Luijckx	zal	vanaf	zondagmiddag	7	
juli	tot	en	met	zondag	28	juli	afwezig	zijn	
in	verband	met	zijn	vakantie.	De	weekend-
vieringen	 zullen	 worden	 voorgegaan	 door	
een	vervangende	priester.	De	ochtendmis-
sen	in	de	dagkapel	zullen	in	deze	periode	
komen	te	vervallen.	Tijdens	de	vakantie	is	
de	parochie	telefonisch	bereikbaar.	 In	ge-
val	van	een	uitvaart	of	een	bediening	kunt	
u	contact	opnemen	met	de	parochiemede-
werkster	Inge	Mols,	tel:	06-12708462.	□
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Samen gaan we voor de nieuwe Wetering
Dinsdagavond	14	mei	presenteerde	de	We-
tering	Plan	Groep	(WPG)	de	eerste	concre-
te	 plannen	 voor	 de	 opzet	 van	 de	 nieuwe	
Wetering	aan	clubs	en	verenigingen.	“Jullie	
zijn	op	de	goede	weg”,	aldus	een	van	de	
gasten.

Deze	eerste	concrete	plannen	staan	in	het	
zogenaamde	Programma	van	Eisen.	Hierin	
staat	 welke	 functies	 waar	 in	 het	 gebouw	
een	plek	krijgen,	hoeveel	vierkante	meters	
er	 nodig	 zijn	 en	welke	 faciliteiten	 er	 ko-
men.	 Het	 document	 slaat	 de	 brug	 tussen	
het	 Dromenlab	 uit	 2016	 en	 een	 ontwerp	
van	een	architect.

Gezellige huiskamer
Zo	staat	in	het	Programma	van	Eisen	dat	je	
bij	binnenkomst	direct	andere	mensen	kan	
ontmoeten.	Bijvoorbeeld	aan	de	bar,	in	een	
werkcafé	of	aan	een	leestafel.	Deze	ruimte	
wordt	echt	een	gezellige	‛huiskamer’	met	
een	 natuurlijke	 en	 lichte	 uitstraling	 en	
volop	zicht	op	de	sporthal	en	naar	buiten.	
Want	ook	de	buitenruimte	komt	aan	bod	in	
het	Programma	van	Eisen.	Daar	komt	ruim-
te	 om	 te	 bewegen	
en	een	lekker	plekje	
om	met	een	drankje	
te	relaxen.	Naast	de	
ontmoetingsruimte	
binnen	 staan	 onder	
andere	 een	 multi-
functionele	 ruimte	
gepland,	 oefenloka-
len	 voor	 muziek	 en	
een	theaterzaal	met	
een	 goede	 akoes-
tiek.

Complimenten
Aan	 het	 eind	 van	
de	 avond	 mocht	 de	
WPG	 volop	 compli-

menten	 in	 ontvangst	 nemen	 van	 de	 clubs	
en	verenigingen	die	de	afgelopen	maanden	
hebben	 meegedacht.	 Natuurlijk	 waren	 er	
ook	aandachtspunten.	Wat	doet	een	even-
tueel	 hostel	 met	 parkeerdruk?	 Waar	 kun-
nen	 clubs	 terecht	 tijdens	 de	 verbouwing?	
Er	ligt	nog	genoeg	huiswerk.

Gas erop
Op	dit	moment	is	de	WPG	in	gesprek	met	
een	potentiele	exploitant	van	een	hostel.	
Ook	 de	 exploitatie	 van	 De	 Wetering	 zelf	
wordt	 de	 komende	 maanden	 uitgewerkt.	
Als	duidelijk	wordt	hoe	de	nieuwe	Wetering	
ook	financieel	gezond	kan	worden,	kunnen	
er	definitieve	knopen	worden	doorgehakt.	
Als	alle	besluitvorming	en	officiële	proce-
dures	op	rolletjes	lopen,	kan	begin	2021	de	
schop	 in	de	grond.	“Gas	erop	dus”,	aldus	
een	van	de	aanwezigen	op	14	mei.

WPG-groep

 °De WPG kreeg mooie complimenten en 
waardevolle tips van de betrokken clubs en 
verenigingen. (Eigen foto)
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

Verkooptalent.	Tijdens	de	jaarlijkse	‘geraniumactie’	(intussen	ook	margrieten)	van	ba-
sisschool	De	Blokkendoos,	wist	de	6-jarige	Kyra	maar	liefst	231	planten	te	verkopen.
Op	een	grote	plantenkar	werden	die	thuis	afgeleverd.	Op	de	vrije	woensdagmiddag	van	
8	mei	ging	ze	met	mama	en	haar	jongere	zusje	op	pad	om	met	skelter	en	aanhanger	de	
plantjes	te	bezorgen.	(Foto + tekst: Ruud Peters)
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Blijf samen verder bouwen aan een  
duurzame toekomst!

Gemeentebegroting onder 
zware druk

De	landelijke	media	staan	er	vol	van:	grote	
financiële	 tekorten	 bij	 gemeenten.	 Ook	
Loon	 op	 Zand	 wordt	 hiermee	 geconfron-
teerd.	 De	 begroting	 is,	 vanuit	 een	 over-
schot,	 in	 een	 half	 jaar	 tijd	 omgeslagen	
naar	een	structureel	tekort	van	3	miljoen.	
Tijdens	 de	 raadsvergadering	 van	 16	 mei	
kreeg	de	gemeenteraad	deze	boodschap	te	
horen.	Hoe	heeft	dit	kunnen	gebeuren?	Be-
langrijker,	hoe	gaan	we	dit	oplossen?

Oorzaak en gevolg
De	landelijke	overheid	heeft	veel	taken	bij	
de	gemeenten	neergelegd.	Jeugdzorg,	hulp	
bij	het	huishouden	en	doelgroepenvervoer	
tonen	flinke	financiële	tegenvallers	en	tel-
len	zwaar	door	in	de	begroting.	Datzelfde	
kan	gezegd	worden	over	de	omgevingswet	
en	 afvalbeleid,	 beide	 met	 een	 verplicht	
karakter	voor	de	gemeente.
De	 aanstaande	 CAO-wijzigingen	 voor	 het	
ambtelijk	 personeel	 dient	 ook	
in	 de	 begroting	 te	 worden	 ver-
antwoord.	 Stuk	 voor	 stuk	 onder-
werpen	met	een	grote	financiële	
impact.	Kabinet,	waar	blijven	de	
financiële	middelen	om	dit	te	kun-
nen	 betalen?	 De	 grens	 van	meer	
voor	minder	is	absoluut	bereikt.

Regie en oplossing
Tijdens	de	 raadsvergadering	ging	
het	vooral	over	de	regie.	De	wet-

houder	 van	 financiën	 is	 eindverantwoor-
delijk	voor	het	huishoudboekje	van	de	ge-
meente.	Hadden	we	dit	niet	eerder	kunnen	
weten?	 Feit	 is	 dat	 Loon	 op	 Zand	 niet	 als	
eerste	 gemeente	de	noodklok	 luidt,	maar	
ook	dat	er	nog	veel	gemeenten	zullen	vol-
gen	met	een	soortgelijke	boodschap.
Regie	is	nodig	op	de	algehele	financiën	en	
alle	collegeleden	moeten	een	strakke	regie	
voeren	op	hun	beleidsvoorstellen	en	uitga-
ven.	 Nu	 blijkt	 dat	 de	 verschillende	 voor-
stellen	samen	een	te	grote	claim	op	de	be-
groting	leggen	zonder	structurele	dekking.	

Het	 CDA	 vraagt	 het	 college	 bestuurlijke	
kracht	te	tonen	om	vóór	de	meerjarenbe-
groting	in	het	najaar	met	structurele	oplos-
singen	te	komen.	Goede	samenwerking	en	
gedeelde	verantwoordelijkheid	zijn	daarbij	
heel	belangrijk,	 ook	 vanuit	 de	 gemeente-
raad.

En nu vooruit…
Het	 CDA	 blijft	 vertrouwen	 houden	 in	 de	
uitgezette	 route	 uit	 het	 coalitieakkoord	
“Samen	 bouwen	 aan	 een	 duurzame	 toe-
komst”.	Door	de	financiële	schok	verande-
ren	we	niet	abrupt	van	koers.
De	 recent	 vastgestelde	 toekomstagenda	
helpt	ons	om	keuzes	 te	maken	of	 te	her-
ijken.

Namens de fractie van CDA  
in de gemeente Loon op Zand,
Gerben Burgmans, fractievoorzitter
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CHINEES SPECIALITEITENRESTAURANT

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

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

Thuisbezorgen vanaf          
20 tot 100 personen

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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11 juni bijeenkomst voor   
Molenwijck-Noord in De Wetering

Samen isoleren en zonnepanelen  
aanschaffen

Bewoners	in	Molenwijck-Noord	die	interes-
se	hebben	om	binnenkort	hun	huis	te	isole-
ren	of	zonnepanelen	willen,	zijn	op	dinsdag	
11	juni	om	19.30	uur	van	harte	welkom	in	
de	 theaterzaal	 in	De	Wetering	 in	Loon	op	
Zand.	Op	initiatief	van	het	lokale	energie-
collectief	ECLoZ	is	een	aantal	buren	aan	de	
slag	gegaan	met	een	burenaanbod	voor	iso-
latie	en	zonnepanelen	en	zij	vertellen	hier	
graag	meer	over.	Door	dit	samen	te	doen	is	
het	voordeliger	en	makkelijker.

Verduurzaming	is	een	onderwerp	dat	steeds	
meer	leeft	in	Molenwijck-Noord.	Een	groep	
enthousiaste	 bewoners	 heeft	 daarom	 de	
krachten	gebundeld	en	wil	voor	alle	buren	
aan	de	slag	met	een	mooi	aanbod	voor	iso-
latie	 en	 zonnepanelen.	 Zij	 gaan	 hiervoor	
verschillende	offertes	van	leveranciers	uit	
de	regio	vergelijken	op	basis	van	kwaliteit,	
service	 en	 prijs.	 Tijdens	 de	 bijeenkomst	
presenteren	 zij	 het	 aanbod	 en	 vertellen	
over	de	selectie.	

Aanmelden
Bewoners	 die	 willen	 komen	 en	 interesse	
hebben	 in	 isolatie	 of	 zonnepanelen	 kun-
nen	 zich	 aanmelden	 via	 de	 buurkracht-
app.	 Deze	 is	 gratis	 te	 downloaden	 in	 de	

App	(IOS)	of	Play	(Android)	store	(zoek	op	
buurkracht).	 Op	 de	 bijeenkomst	 kunnen	
bewoners	meteen	vrijblijvend	een	offerte	
aanvragen.	Ook	is	er	ruimte	voor	het	stel-
len	van	vragen.	Het	buurtteam	 is	ook	be-
reikbaar	via	ah@ecloz.nl.

Buurkracht is samen energie besparen
Buurkracht	is	gratis,	onafhankelijk	en	niet-
commercieel.	 Het	 maatschappelijk	 initi-
atief	 wordt	 gesteund	 door	 gemeenten	 en	
provincies.	Buurkracht	gelooft	dat	energie	
besparen	makkelijker,	 voordeliger	 en	 leu-
ker	is	als	je	het	met	de	buren	doet.	Buur-
kracht	is	iets	wat	buren	tezamen	hebben.

De	buurtbegeleiders	van	Buurkracht	helpen	
onder	 meer	 bij	 het	 enthousiasmeren	 van	
buurtgenoten	en	het	aanvragen	van	offer-
tes	bij	leveranciers.	Zie:	www.buurkracht.
nl	en	www.ecloz.nl. □

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Er was veel te doen in ons dorp

Zondag 19 mei: een rondje om    
de Loonse Toren
Het is zondag 19 mei: vandaag zou ik 
mijn beste beentje(s) voorzetten om alle 
georganiseerde activiteiten in ons dorp 
te bezoeken. Want dat waren er best 
veel! Mijn route had ik van tevoren uit-
gestippeld en zo ging ik tegen 11.00 uur 
op pad.

Braderie van scoutingvereniging PSG
Ik	 ga	 via	 de	 Kerkstraat	 naar	 de	 Klokken-
laan,	 waar	 leden	 en	 vrijwilligers	 van	 de	
Pastoor	Simonsgroep	nog	druk	doende	zijn	
om	hun	terrein	 in	te	richten	voor	de	bra-
derie	ter	ere	van	het	25-jarig	bestaan	van	
hun	scoutingvereniging.	Voor	de	georgani-
seerde	taartbakwedstrijd	zijn	drie	taarten	
ingeleverd,	die	zijn	later	op	de	dag	tegen	
een	 kleine	 vergoeding	 geproefd	 kunnen	
worden	met	kop	koffie	en	thee.

Ook	 kan	 er	met	 een	 gekochte	 spelletjes-
kaart	deelgenomen	worden	aan	allerhande	
activiteiten,	 zoals	 schminken,	 grabbelen,	
goalschieten,	 blik	 gooien,	 lekker	 uitleven	
op	 het	 springkussen	 of	 plaatsnemen	 op	
het	terras	voor	een	drankje	en/of	broodje	
hamburger.	 Ik	wens	hen	een	fijne,	plezie-
rige	dag	en	dat	hun	braderie	drukbezocht	
mag	 worden	 met	 een	 positief	 resultaat	
voor	de	clubkas.

Volle bak
Dan	gaat	het	weer	verder	door	de	Klokken-
laan	 en	passeer	 het	 terrein	 van	 het	 gilde	
St.	Hubertus,	waar	druk	geschoten	wordt.	
Heel	 even	 maak	 ik	 een	 niet	 gepland	 uit-
stapje	 en	 ga	 even	 kijken	 bij	 Uno	 6:	 het	
voetbalteam	 van	 zoonlief.	 Zij	 weten	 drie	
keer	 het	 net	 te	 vinden	 en	winnen	 alsnog	
met	3-2	hun	laatste	thuiswedstrijd	van	dit	
seizoen.	Iedereen	blij	en	ik	niet	minder!

Later	op	de	dag	zal	het	hier	ook	‘volle	bak’	
worden,	 want	 het	 eerste	 speelt	 thuis	 en	
daarna	 gaan	 de	 barbecues,	 als	 afsluiting	
van	dit	voetbalseizoen,	aan	voor	alle	seni-
oren.

Garagesale Molenwijck
Ik	stap	vrolijk	verder	en	via	de	Kasteelhoe-
venweg	 kom	 ik	 in	 Molenwijck,	 waar	 van-
daag	 de	 garagesale	 wordt	 gehouden	 voor	
dit	gedeelte	van	Loon	op	Zand.	Er	zijn	al	

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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best	 veel	 koopjesjagers	 op	 pad:	 te	 voet	
met	een	gedownloade	route	of	op	de	fiets.
Ik	 begin	 in	 de	Ambrosiusstraat	 en	 vervolg	
de	 route	 en	 ga	 zo	 alle	 44	 adressen	 langs	
om	uiteindelijk	te	eindigen	in	Taurus.	Het	
levert	 een	 gezellige	 aanblik	 op,	 de	 zon	
schijnt,	 buren	 zitten	 bij	 elkaar	 en	 het	 is	
leuk	om	te	zien	hoe	alle	verkopers,	groot	
en	klein,	jong	en	iets	minder	jong	hun	spul-
letjes	aan	de	man	proberen	te	brengen.

Er	 wordt	 best	 heel	 wat	 verhandeld:	 ser-
viesgoed,	 boeken,	 speelgoed,	 kleding	 en	
allerhande	huisraad	wisselen	van	eigenaar.	
Teveel	 om	 alles	 te	 benoemen!	 Veel	 zol-
ders,	bergingen	en	kledingkasten	zijn	leeg-
gehaald	om	op	deze	 leuke	manier	van	de	
spullen	af	te	komen.	Zelf	scoor	ik	nog	zes	
stripboeken	 van	 Suske	 en	Wiske	 om	 onze	
collectie	 weer	 een	 stukje	 completer	 te	
maken.	Ik	ga	eerst	de	buit	naar	huis	bren-
gen	en	na	de	 lunch	steek	 ik	over	naar	de	
Weteringstraat	waar	 ik	Het	Uilennest	bin-
nenloop.

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
GRATIS Les ZwangerschapsYoga 
ZwangerschapsYoga is ontspanning, 
fysiek bezig zijn, verbinding maken met 
je kindje en voorbereiden op geboorte.  
 
Kom je ook eens kennismaken tijdens 
een groepsles? Laat weten wanneer je 
wilt komen, dan kijken wij of dat past. 

 
“Knip deze bon uit en neem mee!” 

 
 

info@krachtuitzevenzonnestralen.nl 
www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 

 
 

Expositie ‘De Trots van Loon’
Een	 dag	 eerder	 is	 deze	 nieuwe	 expositie	
van	kunstenaars	uit	Loon	op	Zand	geopend.	
Meteen	 bij	 binnenkomst	 valt	mijn	 oog	 op	
een	aantal	bijzondere	schilderijen	die,	als	
ik	 de	 bijbehorende	 tekst	 lees,	 van	 zand	
zijn	gemaakt.	Nog	leuker	om	te	zien	is	dat	
twee	meisjes,	Aaf	en	Saar,	met	behulp	van	

de	 kunstenares	 Ingrid	 Kemps	 ook	 aan	 het	
zandschilderen	 zijn.	 Ik	 dwaal	 verder,	 en	
met	mij	nog	vele	andere	belangstellenden,	
door	de	voormalige	schoenfabriek	en	aan-
schouw	 en	 bewonder	 de	 tentoongestelde	
werken:	 schilderijen,	 foto’s,	 sieraden,	
handgemaakte	klompen,	geweven	doeken,	
sieraden,	 sculpturen,	 beeldhouwwerken,	
gedichten,	 vlinderkunst,	 objecten,	 aqua-
rellen,	 een	 vilten	 schaakspel	 en	 nog	 veel	
meer.	Wat	een	creatieve	dorpsgenoten	en	
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mooi	dat	ze	dit	willen	en	kunnen	tonen	in	
hun	eigen	dorp	en	wel	in	Het	Uilennest!	Ik	
ga	weer	verder	en	wandel	naar	Woonzorg-
centrum	 Venloene:	 tevens	 de	 thuisbasis	
van	‘Op	en	Top	dagbesteding’.

Op en Top dagbesteding
Als	 redactielid	 van	 Rond	 de	 Toren	 was	 ik	
persoonlijk	uitgenodigd	door	Dianne	Gout-
ziers,	Ceciel	van	Hoof	en	bestuur	om	samen	
met	hen	het	glas	te	heffen	op	de	geslaagde	
start	van	hun	stichting.	Daarbij	werden	ook	
de	deuren	wijd	opengezet	voor	alle	ande-
ren	geïnteresseerden.

Wat	een	gezellige	drukte,	zowel	binnen	als	
buiten	 op	 het	 leuk	 versierde	 terras,	 met	
hun	 Toppers,	 familie,	 vrienden,	 werkge-
vers,	vrijwilligers	en	iedereen	die	hen	een	
warm	 hart	 toedragen	 om	 deze	 vorm	 van	
kleinschalige	dagbesteding	te	laten	slagen.	
Inmiddels	hebben	zij	al	acht	Toppers	onder	
hun	hoede	die	hun	werkzaamheden	uitvoe-
ren	 op	 zes	 verschillende	 werkplekken	 in	
Loon	op	Zand.
Binnen	op	tafel	liggen	folders	en	wel	twin-
tig	 kaartjes	met	 daarop	 afgebeeld	 de	 di-
verse	taken	die	zij	verrichten	op	de	bij	hun	
passende	werkplek.	Je	voelt	en	hoort	het	

enthousiasme	als	Toppers	elkaar	ontwaren,	
of	 ze	 zien	 mensen	 van	 hun	 werkplek.	 Ik	
spreek	heel	kort	met	zowel	Ceciel	als	Dian-
ne,	want	iedereen	wil	hen	begroeten,	feli-
citeren	of	met	beide	dames	praten.	Beiden	
zijn	erg	blij	en	enthousiast	over	hun	werk	
en	hun	samenwerking	en	niet	te	vergeten:	
trots	 op	 hetgeen	wat	 zij	met	 behulp	 van	
vele	anderen	tot	nu	toe	hebben	bereikt.	Na	
een	 uurtje	 neem	 ik	 afscheid	 en	 zet	mijn	
rondje	voort	om	de	toren:	op	weg	naar	de	
Kasteellaan!

Kunstmarkt Het Witte Kasteel
Als	 ik	 de	 grote	hoeveelheid	 gestalde	fiet-
sen	tussen	de	bomen	hij	Het	Witte	Kasteel	
zie	 staan,	 is	het	mij	duidelijk	dat	ook	de	
vandaag	 georganiseerde	 kunstmarkt	 veel	
belangstellenden	trekt.

Op	 de	 binnenparkeerplaats	 en	 in	 de	 bos-
laan	 staan	 37	 kramen	 opgesteld	met	 een	
diversiteit	aan	kunstvormen.	De	vooraf	ge-
selecteerde	kunstenaars	uit	heel	Nederland	
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tonen	 verschillende	 kunstvormen	waaron-
der	schilderijen,	glas,	keramiek,	sieraden,	
beelden	 van	 allerlei	 materialen	 en	 orna-
menten.	 Ik	 slenter	met	 veel	plezier	 langs	
de	kramen	die	tussen	de	bomen	opgesteld	
zijn.	Het	geheel	vormt	een	mooi,	sfeervol	
plaatje	 op	 deze	 locatie.	 En	 als	 afsluiting	
van	mijn	rondje	rond	de	toren	zoek	ik	een	
plaatsje	op	het	goed	gevulde	terras.	Ik	doe	
niet	mee	aan	‘De	Week	van	het	Bier’,	maar	
neem	een	 fris	glas	witte	wijn.	Dat	heb	 ik	
verdiend,	 vind	 ik	 zelf	 na	 mijn	 wandeling	
met	9949	stappen	op	de	stappenteller	van	
mijn	telefoon.

Voordat	 ik	 aan	 deze	wandeling	 begon	 om	
de	 vele	 georganiseerde	 activiteiten	 op	
deze	 zondag	 19	mei	 te	 bezoeken,	 was	 ik	
bang	dat	het	misschien	toch	wel	heel	veel	
tegelijk	was	en	mogelijk	elkaar	zou	bijten.	

Door	 omstandigheden	 i.v.m.	 Moederdag,	
communieviering,	 aankomende	 kermis	 in	
het	 Hemelvaartweekend	 en	 Pinksteren,	
was	dit	voor	de	verschillende	organisaties	
de	 meest	 geschikte	 datum	 en	 bleek	 het	
toch	goed	uit	te	pakken.	Zeker	ook	dankzij	
de	 zon,	 die	 het	 beste	 van	dit	 stukje	Bra-
bant	 met	 ons	 voor	 had,	 was	 het	 gezellig	
druk	waar	 ik	 ook	was.	 Ik	 heb	 genoten	 en	
hopelijk	u	ook	van	zondag	19	mei.

Redactie en foto’s: Kitty van Merode

Te huur 
1	à	2	persoons	woning	aan	de	Kasteellaan	
Loon	op	Zand.

Informatie	via	06-53549245.
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Mantelzorger. Je bent het sneller 
dan je denkt!
Zorgen	voor	iemand	in	je	omgeving	die	niet	
zonder	je	kan;	een	broer,	partner,	vriend.	
Je	helpt	bij	boodschappen	doen,	onderhou-
den	van	de	tuin	of	bij	de	verzorging.	

Het	 lijkt	 zo	 vanzelfsprekend.	 Maar	 dat	 is	
het	niet!	Al	snel	help	je	een	ander	gemid-
deld	zo’n	8	uur	per	week.	Dit	heet	mantel-
zorg.	En	voor	onze	mantelzorgers	doen	wij	
‘een	pasje	extra’!

Ben jij een mantelzorger?   
Wij waarderen jou!
De	gemeente	Loon	op	Zand	is	trots	op	haar	
mantelzorgers.	 Daarom	 bieden	 we	 onze	
mantelzorgers	graag	een	‘pasje	extra’	aan,	
een	Samen-Loont-pas	met	een	tegoed	van	

€	50,-.	Dat	kan	je	helemaal	besteden	zoals	
je	wilt,	in	één	keer	of	in	delen.

Vraag nu jouw ‘pasje extra’ aan!
Vraag	nu	jouw	‘pasje	extra’	aan	via	www.
loonopzand.nl/mantelzorg	 (inloggen	 met	
Digi-D).
Heb	je	hierbij	hulp	nodig?	De	vrijwilligers	
van	de	formulierenbrigade		van	de	Klussen	
en	Dienstencentrale	(KDC)	helpen	je	graag!	
Kijk	 op	www.kdc-loz.nl	 voor	 meer	 infor-
matie	of	bel:	531573.
Lees	alle	informatie	op:	www.loonopzand.
nl/mantelzorg.	□

Juni: feestmaand

Juni	 wordt	 een	 mooie	 maand	 voor	 de		
Alles	Kids	 feestgangers.	Deze	maand	gaan	
we	niet	één,	maar	zelfs	twee	keer	feesten	
met	jullie!	Op	7	juni	gaan	we	naar	het	Wil-
de	Westen	en	zullen	cowboys	en	 indianen	
de	Kuip	overnemen.	

De	laatste	Alles	Kids	van	dit	seizoen	is	een	
week	vervroegd.	Op	28	juni	zoeken	we	het	
strand	op.	Dus	trek	je	mooiste	zomeroutfit	
en	fijnste	slippers	aan	en	sluit	met	ons	de	
laatste	Alles	Kids	van	dit	seizoen	af!	□
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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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Oranje Fonds Collecteweek 

Stichting Oranjevieringen zoekt 
collectanten in Loon op Zand

Van 11 tot en met 15 juni 2019 vindt de 
Oranje Fonds Collecte plaats. Dit is dé 
collecte voor een sociaal verbonden Ne-
derland. Samen met de Voedselbank en JC 
Crossroads gaan wij collecteren in onze 
gemeente. Heb je tijdens de collecteweek 
een avond vrij en wil je meedoen? Meld je 
dan aan. Het unieke van deze collecte is 
dat wij de helft van de opbrengst mogen 
gebruiken voor onze activiteiten in onze 
gemeente. Met de andere helft steunt het 
Oranje Fonds sociale initiatieven in onze 
provincie.

“De	 giften	 worden	 100%	 lokaal	 besteed	
aan	sociale	projecten	en	organisaties.	Dat	
maakt	 de	 samenwerking	 met	 het	 Oranje	
Fonds	bijzonder.	De	bundeling	van	de	stich-
tingen	is	een	voorbeeld	van	de	sociale	ver-
bondenheid	in	onze	gemeente”	vindt	Gert-
Jan	van	den	Dries	van	de	Oranjevieringen.
Het	 Oranje	 Fonds	 steunt	 verder	 de	 jaar-
lijkse	activiteiten	voor	NL-doet	in	maart	en	
Burendag	 in	 september.	Aan	 beide	 activi-
teiten	wordt	in	onze	gemeente	volop	deel-
genomen.	Kortom	elke	euro	van	de	collecte	
wordt	goed	besteed.

Heb	 je	 in	 de	 Collecteweek	 van	 11	 tot	 en	
met	15	juni	een	avondje	vrij	en	wil	je	so-
ciale	 activiteiten	 in	 onze	 gemeente	 en	
provincie	helpen?	Meld	je	dan	aan	als	col-
lectant	 op	 oranjevieringen.loz@outlook.
com.	Bellen	kan	ook	met	Gert-Jan	van	den	
Dries	(06-27003126).	□

De	 Stichting	 Oranjevieringen	 organiseert	
jaarlijks	 de	 festiviteiten	 rondom	 Konings-
dag	op	27	april,	de	Dodenherdenking	op	4	
mei	en	Bevrijdingsdag	op	5	mei	in	de	drie	
kernen	 van	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand.	
Jaarlijks	bezoeken	duizenden	inwoners	de	
festiviteiten	 en	 de	 herdenking.	 Om	 deze	
tradities	voort	 te	zetten	vormt	de	collec-
te	een	belangrijke	financiële	steun	om	dit	
deel	van	het	gemeentelijke	culturele	erf-
goed	voort	te	zetten.

Gezocht

Gemotiveerde	 representatieve	 hulp	 om	
af	en	toe	mee	te	helpen	verhuizen.

Voor	meer	info:	06-51294131.

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

Oranjeplein 28-a, Loon op Zand 
(0416) 79.51.72 

www.nikkienzo.nl 
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Ontmoet de herder en zijn kudde in 
de Loonse en Drunense duinen

Heb	je	wel	eens	een	echte	herder	ontmoet?	
Struin	2	juni	door	de	duinen	met	onze	er-
varen	boswachter	en	ontmoet	de	herder	en	
zijn	 kudde.	 Deze	 wandeling	 is	 gericht	 op	
volwassenen	 en	 (oudere)	 kinderen	 onder	
begeleiding.	 Koop	 je	 ticket	 altijd	 vooraf	
online	 via:	 www.natuurmonumenten.nl/
agenda.

De	 schapen,	 de	 commando’s	 van	 de	 her-
der	en	de	honden	die	druk	in	de	weer	zijn	
om	alles	bij	elkaar	te	houden:	de	schaaps-
kudde	verveelt	nooit!	Wist	je	dat	de	kudde	
onmisbaar	 is	 om	 de	 Loonse	 en	 Drunense	
Duinen	zo	mooi	te	houden?	Onze	boswach-
ter	vertelt	je	hier	meer	over,	terwijl	je	on-
dertussen	naar	de	 schaapskudde	wandelt.	

 °Foto: Natuurmonumenten.

Daar	 tref	 je	 de	 herder	 die	 van	 alles	 over	
zijn	werk	en	de	schapen	vertelt.

Praktische informatie 
We	vertrekken	 op	 zondag	 2	 juni	 2019	 om	
10.00	uur	vanaf	de	parkeerplaats	bij	de	De	
Rustende	Jager	en	zijn	daar	rond	13.00	uur	
weer	terug.

Tips van de boswachter 
•	Trek	stevige	wandelschoenen	aan.
•	Draag	kleding	die	past	bij	het	weer.
•	Controleer	 jezelf	 achteraf	 altijd	 op	 te-
ken.	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Het wonderlijke leven van de   
libellen - Huis ter Heide

Vind	jij	die	kleurrijke	libellen	bij	het	water	
ook	zo	mooi?	Op	zondag	2	juni	ga	je	samen	
met	onze	gids	ontdekken	hoe	bijzonder	en	
prachtig	deze	insecten	zijn.	Koop	je	ticket	
altijd	vooraf	online	via:
www.natuurmonumenten.nl/agenda.

Watersnuffel,	Vuurjuffer,	Lantaarntje,	Gla-
zenmaker	 en	 Paardenbijter.	 Het	 zijn	 tot	
de	verbeelding	sprekende	namen	voor	ver-
schillende	soorten	libellen.
Ze	zijn	gek	op	water.	De	vennen	van	Huis	
ter	Heide	zijn	dan	ook	een	oase	voor	ze.	Als	
kleurige	helikopters	patrouilleren	ze	langs	
bosranden	en	ven-oevers	op	zoek	naar	hun	
prooi;	want	jagers	zijn	het!

Ga	gezellig	mee	en	verwonder	je	over	het	
kleurrijke	leven	van	de	libellen.

Praktische informatie
Deze	 activiteit	 vindt	 plaats	 op	 zondag	 2	
juni	van	10.00	uur	tot	12.00	uur,	vertrek-
punt	parkeerplaats	 	Tussenbaan,	De	Moer.	
Kosten:	€	5,00	 voor	 leden	en	€	8,00	 voor	
niet-leden	 van	 Natuurmonumenten.	 (Ou-
dere)	kinderen	zijn	onder	begeleiding	van	
hun	ouders	welkom.	
Voor	 kinderen	 kost	 het	 €	 4,00	 voor	 leden	
en	OERRR-leden	en	€	5,00	voor	niet-leden.

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

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

 

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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Dagtocht op 14 juni
De	 activiteitencommissie	 heeft	 optie	 ge-
nomen	 op	 een	 prachtige	 dagtocht	 met	
bestemming:	Nationaal	park	de	Eifel	–	Vo-
gelsang	 op	 vrijdag	 14	 juni	 2019.	Wij	 ver-
trekken	op	14	juni	tussen	7.30	en	7.45	uur	
vanaf	de	Wetering.	Dat	is	vroeg:	maar	we	
zitten	dan	wel	om	9.15	uur	aan	de	koffie	
met	Limburgse	vlaai	in	Thorn.	Daarna	ver-
volgen	wij	onze	weg	richting	Duitse	Eifel.	
Onderweg	 geniet	 u	 van	 de	 mooie	 omge-
ving.	Als	we	 in	Vogelsang	aankomen	 staat	
de	lunch	voor	u	klaar	in	het	panoramares-
taurant.	 Vanuit	 het	 restaurant,	 dat	 hoger	
gelegen	 is,	 hebt	 u	 een	 prachtig	 uitzicht	
over	de	Rursee.	Na	de	lunch	krijgen	we	een	
rondleiding	door	een	deel	van	het	complex.	

Om	een	goede	indruk	van	het	verleden	te	
krijgen	 wordt	 tijdens	 de	 rondleiding	 een	
bezoek	 aan	 het	museum	 gebracht.	 Na	 de	
rondleiding	 gaan	 we	 weer	 richting	 Loon	
op	 Zand.	 Op	 de	 terugweg	 wordt	 nog	 ge-
stopt	voor	een	heerlijk	drie-gangen-diner.	
De	 prijs	 voor	 deze	 unieke	 reis	 bedraagt		
€	 68,00	 p.p.	 Vergeet	 niet	 uw	 legitimatie-
bewijs	mee	te	nemen!	Op	de	agenda	in	de	
Ons	van	7	juni	wordt	de	precieze	vertrek-
tijd	vermeldt!

Voor	deelname	aan	deze	unieke	 reis	 kunt	
u	 zich	 aanmelden	 door,	 graag	 zo	 spoedig	
mogelijk,	onderstaand	strookje	in	te	vullen	
en	het,	met	het	door	u	te	betalen	bedrag,	
in	te	leveren	bij	Annie	Navarro	Aldrinstraat	
16,	Rosalie	Clijsen,	Tuinstraat	24,	Nel	Mo-
lenschot,	Van	 Immerseelstraat	 12	of	brie-
venbus	3	in	Venloene.	Betaalt	u	liever	per	
bank,	 wat	 onze	 voorkeur	 heeft,	 dan	 kan	
dat	 door	 overschrijving	 op	 rekeningnum-
mer	NL	89	RABO	0129793280	t.n.v.	Senioren	
Vereniging	Loon	op	Zand	onder	vermelding	
‛Vogelsang’.	Wilt	u	dan	wel	het	strookje	in-
leveren	bij	een	van	de	genoemde	adressen	
en	 daarop	 duidelijk	 vermelden	 dat	 u	 per	
bank	heeft	betaald.

Agenda
•	Woensdag	29	mei:	Sjoelcompetitie.	Aan-
vang	14.00	uur.

•	Maandag	 3	 juni:	 Prijsuitreiking	 van	 het	
rik-	 en	 jokerconcours	 met	 aansluitend	
bingo.	Aanvang	14.00	uur.

•	Woensdag	 5	 juni:	 20	 km	wandeling:	We	
wandelen	in	de	omgeving	van	Baarle-Nas-
sau.	Wilt	u	deelnemen:	meldt	u	zich	dan	
zo	 spoedig	mogelijk	 aan	 via	 de	website	
van	onze	vereniging.

•	Donderdag	6	juni:	Rik-	en	jokerconcours	
op	6,	13	en	20	juni.	Aanvang	13.45	uur.

•	Woensdag	 12	 juni:	 Maandelijkse	 fiets-
tocht.	 Vertrek	 om	 13.00	 uur	 vanaf	 De	
Wetering.

•	Vrijdag	14	juni:	Dagtocht	Vogelsang.	□

				De	heer	en/of	mevrouw:	_________________________________________________

				Adres:	_________________________________________________________________

				Telefoon:	______________________________________________________________

				neemt/nemen	deel	aan	de	reis	naar	Vogelsang
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De Venloense   
Middag-vierdaagse

Beste inwoners van Loon op Zand,

Ieder	 jaar	 verzorgt	 Venloene,	 onderdeel	
van	zorgorganisatie	Maasduinen,	een	mid-
dag-vierdaagse	 voor	 haar	 cliënten.	 En	 ie-
der	 jaar	 is	dit	weer	een	groot	 succes.	De	
ervaring	is	dat	cliënten,	familieleden,	be-
geleiding	en	personeel	enorm	genieten	van	
dit	 evenement.	 Voor	 veel	 cliënten	 is	 het	
bijzonder	 om	 enkele	 dagen	 achter	 elkaar	
naar	 buiten	 te	 gaan	 in	 een	 ongedwongen	
gezellige	sfeer!

Door	de	vele	positieve	reacties	bieden	we	
de	inwoners	van	Loon	op	Zand	graag	de	mo-
gelijkheid	mee	te	lopen	of	in	eigen	rolstoel	
mee	te	gaan.	Begeleiders	zijn	dan	ook	van	
harte	welkom!	Of	misschien	wilt	u	meehel-

pen	 als	 verkeersregelaar?	Wij	 organiseren	
de	 vierdaagse	 dit	 jaar	 in	 de	 middag	 van	
donderdag 27 juni tot en met zondag 30 
juni.	 Om	 14.30	 uur	 vertrekken	 we	 vanaf	
Venloene.	Vanaf	het	marktplein	op	de	be-
gane	grond.	Ja	u	leest	het	goed:	het	week-
end	wordt	erbij	betrokken.

We	 lopen	 2	 à	 3	 km	 in	 de	 omgeving	 van	
Venloene.	 Een	 blokje	 om,	 door	 de	 oude,	
herkenbare	straten	van	Loon	op	Zand.	Na	
afloop	 nodigen	 wij	 u	 uit	 om	 gezamenlijk		
koffie	of	thee	te	drinken	in	de	theaterzaal	
in	Venloene.	Bij	regen	gaat	het	niet	door,	
dit	wordt	per	dag	bekeken.

Via	 onderstaande	 strook	 kunt	 u	 aangeven	
of	 u	 meeloopt,	 wilt	 begeleiden	 of	 kunt	
helpen	 als	 verkeersregelaar.	 Levert	 u	 het	
strookje	 in	 voor	maandag	 10	 juni,	 bij	 de	
receptie	 van	 de	 Venloene,	 Venloene	 1	 in	
Loon	op	Zand.

Heeft	 u	 vragen	dan	 kunt	 u	 contact	 opne-
men	 met	 Venloene	 op	 telefoonnummer:	
3212	00	of	een	mail	 sturen	naar	Tanja	de	
Graaf: a.degraaf@maasduinenzorg.nl.

Graag tot dan!

Middag-vierdaagse Venloene

Naam: ___________________________________________________________

Telefoon: ________________ E-mailadres: ______________________________

Doet wel / niet mee om een cliënt te duwen in de rolstoel    
(doorhalen wat niet van toepassing is)
□ Wil graag zelf meelopen.
□ Wil graag een cliënt begeleiden in een rolstoel
□ Wil graag helpen als verkeersregelaar

Kan op donderdag 27 juni    wel / niet
Kan op vrijdag  28 juni    wel / niet
Kan op zaterdag  29 juni    wel / niet
Kan op zondag 30 juni    wel / niet
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	 	 	 de	Hoogt	33A	Loon	op	Zand
	 	 	 Telefoon:	06	-	506	38319		*		06	-	526	32915
	 	 	 www.vastre-bouw.nl

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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Fietstocht op de Kampina
Wil	je	samen	met	de	boswachter	genieten	
van	 de	 Kampina,	 maar	 zie	 je	 een	 lange	
wandeltocht	niet	zitten?	Ga	dan	mee	met	
onze	 begeleide	 fietstocht	 van	 24	 kilome-
ter	en	laat	het	prachtige	landschap	aan	je	
voorbijglijden.

Heerlijk	 zwerven	 en	 uitwaaien	 terwijl	 je	
onderweg	met	andere	ogen	naar	de	Kampi-
na	leert	kijken.	Startend	vanaf	het	Bezoe-
kerscentrum	 in	 Oisterwijk	 gaan	 we	 3	 uur	
lang	op	pad.	Tussendoor	stop	je	af	en	toe	
om	al	 het	moois	 van	 dichtbij	 te	 bekijken	
en	om	de	interessante	weetjes	van	de	bos-
wachter	te	horen.	Dus	voeten	op	de	trap-
pers	en	haren	in	de	wind!

Onderweg
We	fietsen	met	een	gemiddelde	van	14	km	
per	uur	 langs	meerdere	 vennen,	een	das-
senburcht,	over	de	Kampina	en	langs	huize	
Kampina.	
We	doen	Banisveld	aan	met	de	gloednieuwe	
uitkijktoren	‘Tour	de	Frans’.	Dan	langs	het	
retentiebekken	 aan	 de	 Logt	 en	 door	 naar	
een	stop	bij	de	Rosep.	
De	laatste	stop	is	dan	bij	de	Brouwkuip.	Er-
gens	onderweg	houden	we	wel	een	kleine	
pauze,	afhankelijk	van	de	deelnemers.

Deze	 excursie	 is	 gericht	 op	 volwassenen.	
Onder	begeleiding	van	hun	ouders	zijn	(ou-
dere)	kinderen	ook	welkom	en	kunnen	zich	
aanmelden.

Datum:
Zondag	2	juni	van	9.00	uur	tot	12.00	uur.	
Start:
Bezoekerscentrum	Oisterwijk	Natuurmonu-
menten,	Van	Tienhovenlaan	4,	Oisterwijk.	
Prijs:
Volwassen	Normaal:	 €	10	Ledenprijs:	 €	8.	
Kinderen	Normaal:	€	7	Ledenprijs:	€	5.

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

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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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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Website over, voor en tegen de 
eikenprocessierups 

De	 eikenprocessierups:	 hoe	 informeer	 je	
inwoners?	Het	team	Gezondheid,	Milieu	en	
Veiligheid	van	de	GGD’en	Brabant	ontwik-
kelde	 een	 toolkit	 voor	 gemeenten: www.
oakie.info.	 Dit	 is	 een	 site	 met	 begrijpe-
lijke	 info	over	de	eikenprocessierups	voor	
inwoners	 en	 professionals.	Op	de	website	
vind	je	informatie	over	gezondheid,	bloot-
stelling	voorkomen	en	wat	je	kan	doen	als	
je	gezondheidsklachten	ervaart.

Linda	 Blous,	 werkzaam	 voor	 de	 drie	 Bra-
bantse	GGD´en,	heeft	met	het	prijzengeld	
dat	zij	won	bij	de	wedstrijd	‘Dragon’s	Den	
2018’	van	GGD	GHOR	Nederland	een	web-
site	gemaakt.	Het	 resultaat	 is	de	website		
www.oakie.info met	 daarop	 een	 toolkit.	
Je	vindt	er	alles	over,	voor	en	tegen	de	ei-
kenprocessierups.

Waar bestaat de toolkit uit?
De	 toolkit	 op	 de	website	 bestaat	 uit	 ver-
schillende	 folders	 voor	 inwoners.	Ze	gaan	
over:	 wat	 te	 doen	 bij	 overlast,	 hoe	 je	
overlast	kunt	voorkomen,	wat	te	doen	bij	
gezondheidsklachten	en	hoe	je	op	een	na-
tuurvriendelijke	manier	de	eikenprocessie-
rups	kan	bestrijden.
Gemeenten	kunnen	deze	folders	downloa-
den	en	verspreiden	binnen	hun	gemeente.	
Daarnaast	 staan	 er	 infobladen	 op	 voor	
kindcentra,	 huisartsen	 en	 recreatieterrei-
neigenaren.

Een duurzaam antwoord op veel gestel-
de vragen over de eikenprocessierups
Het	 team	 Gezondheid,	 Milieu	 en	 Veilig-
heid	van	de	GGD’en	in	Brabant	waar	Linda	
werkt	kreeg	vaak	vragen	van	de	groenamb-
tenaren	en	inwoners	van	de	Brabantse	ge-
meenten.	In	2018	was	er	ook	veel	overlast	
van	de	eikenprocessierups	binnen	Brabant.	
Gemeenten	 hadden	 op	 dat	 moment	 geen	
eenduidig,	 onafhankelijk	 communicatie-
materiaal	om	te	verspreiden.	Zo	ontstond	
het	idee	om	een	website	met	een	toolkit	te	
ontwikkelen.

Landelijke website
Omdat	 de	 rups	 in	 heel	 Nederland	 is	 ver-
spreid	kunnen	alle	GGD’en	verwijzen	naar	
deze	toolkit	op	www.oakie.info.	De	web-
sitenaam	Oakie	is	ontstaan	door	de	Engel-
se	 vertaling	 van	 Eik	 en	 dan	 een	 verklein-
woordje	om	hem	vriendelijk	over	te	laten	
komen.
De	grondtoon	van	de	toolkit	 is	positief	en	
communiceert	eerder	over	kansen	en	mo-
gelijkheden	 dan	 over	 risico’s	 en	 gevaren.	
Zo	ontstaat	er	bewustwording	en	accepta-
tie	 en	 wordt	 voorkomen	 dat	 er	 onnodige	
onrust	ontstaat.

Vanaf	nu	kan	iedereen	de	informatie	over	
de	eikenprocessierups	raadplegen	op:
www.oakie.info.	□
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

APOTHEKEN

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

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

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

HUISARTSEN:

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

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

Spoedgevallen	’s	avonds,	’s	nachts	en	in	
het	weekend:	085	-	53	60	300.
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor	P.	Luijckx,	tel.	361215	of	06-48919633
Oranjeplein	1,	5175	BE		Loon	op	Zand	 	
website:	parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND
Afdeling	van	KBO	Brabant	-	Samen	actief
Secretariaat:	Jan	Hertogh
Kloosterstraat	50,	5175	BJ		Loon	op	Zand
tel:	0416-362347
e-mail:	secretaris@kbo-loonopzand.nl.
website:	www.kbo-brabant.nl.
KUNST LOON OP ZAND
secretaris:	Ingrid	van	Iersel
e-mail:	kunstloonopzand@gmail.com
tel:	0416-362354.
EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
EHBO/reanimatie/AED	cursussen
Secretaris:	Özlem	Savasli,	tel.	06-19663985
zie	ook:	www.ehbo-loonopzand.nl.
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Op	elke	maandag-	tot	en	met	vrijdagmiddag	van	
13.00-17.00	uur	biljarten	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

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

BRIDGECLUB LOON OP ZAND
Secretaris:	 Berdien	 Joosten-Nijkamp,	 e-mail:	
secretariaatbcloonopzand@gmail.com,	tel:	013-
4681627.	Maandag-	en	dinsdagavond	en	woens-
dagmiddag	van	13.15	tot	16.30	uur	in	Caf.	Lily.

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

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

POPKOOR UNDERCOVER 
Repetitie:	woensdagavond	van	20.00	-	22.30	uur	
in	De	Wetering.
e-mail:	info@popkoorundercover.nl
website:	www.popkoorundercover.nl.

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

LIEDERTAFEL ECHO DER DUINEN
Repetitie	op	maandagavond	in	De	Wetering	van	
20.00-22.00	uur.	Info:	Bert	Jansen,	e-mail:	bert.
jansen1949@gmail.com,	tel:	06-51235971.

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

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

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

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

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie:	Anja	van	Balkom.	
Tamboerstraat	1,	5175	TE		Loon	op	Zand,	
tel:	363432,	e-mail:	info@devlinderboom.nl,
website:	www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur:	John	Arts.
Doelen	1,	5175	CP		Loon	op	Zand,
tel:	361594,	e-mail:	info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur:	Nick	de	Lange.
Ecliptica	26,	5175	XJ		Loon	op	Zand,	tel:	362335,
e-mail:	infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website:	www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN	voor	leden	BV	De	Vriendenkring	Ie-
dere	maandag,	 dinsdag,	 donderdag	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	de	ruimte	van	‘De	Lucht-
bode’	aan	de	Willibrordusstraat.
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  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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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag	en	nacht	bereikbaar	voor	een	gesprek	van	
mens	tot	mens	0900-0767.

PARKINSONCAFÉ MIDDEN-BRABANT
Iedere	 4e	 woensdag	 van	 de	 maand	 open	 van	
13.30-16.30	 uur	 in	 Hotel	 de	 Druiventros,	 Bos-
scheweg	11	te	Berkel-Enschot.

JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie:	 Sportpark	 ‘De	 Klokkenberg’,	
Info:	www.cochonnetclub.nl.	
Dinsdag	 clubavond	 leden.	 Vrij	 boulen	 voor	 ie-
dereen:	 woensdagmiddag	 vanaf	 13.30	 uur	 en	
zondagochtend	vanaf	10.30	uur.

HEEMKUNDEKRING LOON OP ’T SANDT
Zaal	De	Kletterenhoef,	Klokkenlaan	44.
Secretaris:	Mevr.	Marij	Kruitwagen-Geukers
Ecliptica	66,	5175	XK		Loon	op	Zand
Tel:	06-10114684,	e-mail:		 	
sercretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl.
website:	heemkundekringloonoptsandt.nl.

DE WETERING
Weteringplein	1,	Loon	op	Zand,	tel.	363736.

DE GEHEUGENWERKPLAATS
Voor	mensen	met	geheugenproblemen.	
Website:	www.geheugenwerkplaats.nl.
Tel:	06-13085892,	info@geheugenwerkplaats.nl.

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

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

TORENTJES
‘Torentjes’,	géén	bedrijfsmatige	adverten-
ties,	tekst	tijdig	aanleveren	(zie	data	hier-
onder)	via	ons	e-mailadres:
info@ronddetoren.nl.	 Torentjes	 be-
staan	 uit	 maximaal	 35	 woorden	 in	 platte	
tekst.	Kosten:	€	6,-	te	voldoen	door	over-
boeking	 naar	 bankrekening	 NL80 RABO 
0129793442	t.n.v.	Stichting	Rond	de	Toren	
o.v.v.	‛Torentje	en	editienummer’.

Overige advertenties
Voor	 alle	 overige	 advertenties	 gelden	 de	
tarieven	die	u	op	onze	website:	
www.ronddetoren.nl	onder	‘Advertenties’	
kunt	inzien.
Sociale torentjes
Sociale	 ‘torentjes’	 (bedankt,	 gevonden,	
verloren)	zijn	gratis	en	kunnen	aangeleverd	
worden	zoals	hierboven	is	aangegeven.

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

TENNISVERENIGING LOON OP ZAND
website:	www.tennisloz.nl.

DIERENAMBULANCE:	013-5420055.

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

2019	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	11	verschijnt	vanaf	12	juni	 4	juni	vóór	19.00	uur
Nr.	12	verschijnt	vanaf	3	juli	 25	juni	vóór	19.00	uur
Nr.	13	verschijnt	vanaf	21	augustus	 13	augustus	vóór	19.00	uur
Nr.	14	verschijnt	vanaf	4	september	 27	augustus	vóór	19.00	uur

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

MEI
30 t/m	2	juni:	Kermis	in	Loon	op	Zand.

JUNI
1 Gildekoningschieten	 bij	 Gilde	 St.	

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

van	 Het	Witte	 Kasteel,	 Zandley	 en	
Zandkantse	Leij.

3 t/m 6:	47e	Avondvierdaagse	wandel-
tocht	vanaf	De	Wetering.

6 SOL	 en	 SPE	 Inhalen	 Avond4daagse,	
aanvang	19.45	uur.

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

10 Dag	 van	 het	 Kasteel.	 De	 kasteel-
poorten	 en	 Het	 Koetshuis	 gaan	 om	
11.00	uur	open	en	u	kunt	deelnemen	
aan	gratis	rondleidingen.

10 Festival	‛Wereldwijd’	bij	De	Kuip	en	
Scouting	PSG	in	de	Klokkenlaan.

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

15 Fietstocht	 heemkundekring	 naar	
Dongen.	 Vertrek	 9.30	 uur	 vanaf	 De	
Wetering.

15 SOL	 Filmconcert	 in	 De	 Wetering,	
aanvang	19.30	uur.

16 Soos	met	barbecue	voor	mensen	met	
een	beperking	in	De	Kuip	van	18.00	
tot	22.00	uur.

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

27 Symposium	ter	gelegenheid	40	 jaar	
bestaan	 van	 de	 Heemkundekring.	
Locatie:	 Kasteelweide.	 Aanvang	
20.00	uur.

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

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

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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