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

Vandaag
Deze	editie	van	uw	lijfblad	Rond	de	Toren	valt	in	uw	brievenbus	op	12	juni.	Is	dat	het	ver-
melden	waard,	zult	u	zeggen.	Is	het	een	bijzondere	dag?	Op	zich	wel,	want	iedere	keer	als	
ons	blad	uitkomt,	is	dat	een	gedenkwaardig	feit.	Veel	werk	van	vele	vrijwilligers	is	eraan	
voorafgegaan.	Dat	is	op	zich	al	van	belang.	
Toch	 is	12	 juni	niet	 zomaar	een	dag,	zoals	alle	andere.	Als	 je	Wikipedia	erop	naleest,	
blijken	er	op	deze	dag	toch	een	aantal	dingen	gebeurd	te	zijn,	die	wij	ons	nog	goed	herin-
neren	en	min	of	meer	indruk	op	ons	gemaakt	hebben.

Zo	werd	in	1929	op	12	juni	Anne	Frank	geboren,	die	door	haar	dagboek	voor	velen	van	ons	
een	verpersoonlijking	van	het	oorlogsleed	is	geworden.	Ook	Tineke	Schouten,	die	weer	
heel	andere	gevoelens	oproept,	werd	op	deze	dag	geboren	 in	1954.	Onze	minister	van	
Infrastructuur	en	Waterstaat,	Cora	van	den	Nieuwenhuizen	uit	Oisterwijk,	werd	geboren	
op	12	juni	1963.
In	het	 jaar	daarna	op	12	 juni	1964	werd	Nelson	Mandela	door	het	apartheidsregime	 in	
Zuid-Afrika	veroordeeld	tot	een	levenslange	gevangenisstraf	en	werd	hij	verbannen	naar	
het	Robbeneiland.
Het	jaar	daarna	op	12	juni	1965	wijdde	bisschop	Willem	Bekkers	in	de	St.	Jan	van	Den	
Bosch	voor	de	laatste	keer	tien	priesters	voor	zijn	bisdom.	Het	jaar	daarna	zou	hij	over-
lijden.	

Ook	in	1990	was	12	juni	een	bijzondere	dag:	Rusland	werd	onafhankelijk	van	de	ineenge-
storte	Sovjet-Unie	en	precies	een	jaar	later	op	12	juni	1991	werd	Boris	Jeltsin	gekozen	
als	eerste	president	van	het	‛nieuwe’00	Rusland.	Ook	deze	man	zou	geschiedenis	maken,	
ook	 vanwege	de	manier,	waarop	hij	 persoonlijk	 aan	 geloofwaardigheid	 inboette.	Mede	
daardoor	heeft	zijn	opvolger	Poetin	zich	kunnen	ontwikkelen	tot	een	moderne	despoot.

De	meest	tot	de	verbeelding	sprekende	gebeurtenis	op	12	juni	was	de	dood	van	Hendrik	
Jut	op	12	juni	1878.	Deze	Hagenaar	werd	op	6	mei	1876	veroordeeld	tot	levenslang	voor	
een	dubbele	roofmoord.	Veel	mensen	in	die	tijd	vonden	dat	niet	genoeg.	Zij	wensten	voor	
Jut	de	doodstraf,	maar	die	was	in	1870	afgeschaft.	Uit	angst	voor	een	lynchpartij	werd	
hij	overgebracht	naar	de	strafgevangenis	van	Leeuwarden,	waar	hij	twee	jaar	 later	op	
26-jarige	leeftijd	overleed.	Een	kermisuitbater	maakte	de	volkswoede	te	gelde	door	een	
attractie,	waarop	mensen	met	mokerslagen	hun	woede	konden	afreageren,	kop-van-jut	
te	noemen.	Daardoor	ontstond	de	uitdrukking:	“de	kop	van	Jut	zijn”,	het	moeten	ontgel-
den,	de	zondebok	zijn.	Maar	dat	wist	u	allemaal	niet,	toen	u	op	de	kermis	uw	agressie	
kon	afreageren	door	flink	op	de	Kop	van	Jut	te	slaan.	Daar	hebt	u	dan	toch	weer	‛Rond	de	
Toren’	voor	nodig.

Zomaar	een	dag,	12	juni,	en	toch	weer	niet.	
Veel	plezier	met	deze	editie.
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Is dit het laatste seizoen voor Gelato Bottega?

We willen héél graag in Loon blijven!
Op	2	april	2014	opende	Bas	Leytens	en	zijn	
vriendin	Anne	uit	Waalwijk	 in	de	voorma-
lige	 slijterij	 van	 Christ	 Wijtvliet	 aan	 de	
Kerkstraat,	 waar	 later	 ook	 ‘Tante	 Tonnie’	
en	‘Chocolaterie	Christianne’	waren	geves-
tigd,	 hun	eigen	 ijssalon	 ‘Gelato	Bottega’.	
Onze	redacteur	Ton	Kalkers	stelde	ze	toen	
aan	u	voor	in	een	artikel	in	Rond	de	Toren.	

Mede	vanwege	een	mooie	zomer	die	we	in	
dat	jaar	mochten	beleven	en	de	bijzonder	
vriendelijke	en	open	uitstraling	van	beide	
ondernemers,	 werd	 het	 een	 succesvolle	
vliegende	start	voor	‘Gelato	Bottega’.

Keuze lag voor de hand
Ook	 in	 de	 daaropvolgende	 seizoenen	 was	
er	 aan	 klandizie	 geen	 gebrek.	 Zowel	 ‘de	
Loonse	mens’	als	de	vele	passanten	kunnen	
hier	nog	steeds	kiezen	uit	een	ruime	keuze	

bijzonder	 smakelijke	 ijssoorten	 (ook	 sui-
kervrij).	Het	is	elke	keer	weer	een	smaak-
beleving	waarvan	jong	en	oud	geniet.

Omdat	ook	de	tijd	bij	Bas	en	Anne,	die	een	
zoontje	 kregen,	 niet	 stil	 staat,	 heeft	 Bas	
begin	dit	jaar	besloten	zijn	activiteiten	in	
Loon	op	Zand	te	beëindigen	en	zijn	bedrijf	
over	te	dragen	aan	zijn	moeder	Marie-Lou-
ise.	Als	we	namens	Rond	de	Toren	de	nieu-
we	 eigenaresse	 bezoeken	 voor	 dit	 artikel	
reageert	 zij:	 “Ik	 heb	 38	 jaar	 in	 ‘de	 zorg’	
gewerkt	bij	de	organisatie	Thebe,	waarvan	
21	 jaar	 als	 zorgmanager.	 Toen	 mijn	 werk	
bij	Thebe	ophield	te	bestaan	en	omdat	 ik	
graag	actief	ben,	was	het	voortzetten	van	
het	bedrijf	van	mijn	zoon	voor	mij	als	iets	

 °Marie-Louise Leytens: “Ik wil héél graag met 
‛Gelato Bottega’ in Loon blijven!” (Foto: RdT)
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vanzelfsprekend.	Ik	ben	een	type	dat	graag	
mensen	 ontmoet.	 Doordat	 ik	 opgegroeid	
ben	in	een	gezin	van	een	middenstander	en	
regelmatig	 bij	 Bas	 en	Anne	 in	 de	 ijssalon	
meegedraaid	heb	weet	ik	wat	er	te	doen	is	
en	ken	ik	een	groot	gedeelte	van	de	gasten.	
De	keuze	om	zijn	bedrijf	over	te	nemen	lag	
dus	eigenlijk	voor	de	hand.

Duidelijk antwoord
Dan	komt	het	onderwerp	ter	sprake	waar-
voor	Rond	de	Toren	Marie-Louise	ook	wilde	
spreken:	de	voortzetting	van	het	bedrijf	in	
het	pand	waar	ze	nu	zit.	Zij	gaat	er	eens	
goed	voor	zitten	om	er	een	duidelijk	ant-
woord	op	te	geven.	“Van	meet	af	aan	was	
het	 duidelijk	 dat	we	 dit	 pand	 niet	 jaren-
lang	konden	huren.	Daar	is	de	verhuurder,	
met	wie	we	altijd	een	bijzonder	goed	con-
tact	 hebben	 gehad,	 altijd	 heel	 duidelijk	
over	geweest.

Per	1	oktober	van	dit	jaar	loopt	onze	huur-
overeenkomst	af,	omdat	de	verhuurder	er	
andere	 plannen	 mee	 heeft	 en	 zullen	 we	
moeten	uitkijken	naar	een	andere	 locatie	
in	Loon	op	Zand.	Want	laat	daarover	geen	
misvatting	 bestaan:	wij	willen	 héél	 graag	
in	Loon	blijven	als	het	kan!	Dit	wordt	dan	
wel	ons	 laatste	seizoen	 in	dit	pand,	maar	
als	het	aan	ons	ligt	zeker	niet	het	laatste	in	
Loon	op	Zand”.

Maar	‘even’	een	andere	locatie	zien	te	vin-
den	 voor	 een	 ijssalon	 in	 Loon	 op	 Zand	 is	
makkelijker	gezegd	dan	gedaan.	Dat	reali-
seert	Marie-Louise	zich	maar	al	te	goed.	In	
haar	zoektocht	wordt	ze	ondersteund	door	
de	 Loonse	 gebiedscommissie	 en	 krijgt	 ze	
zelfs	de	nodige	ideeën	en	opties	van	klan-
ten	 aangereikt,	 die	 ook	 hopen	 dat	 zij	 in	
Loon	op	Zand	haar	bedrijf	kan	voortzetten.	
Een	vervangende	locatie	is	niet	een,	twee,	
drie	te	vinden,	want	deze	moet	aan	de	no-
dige	 voorwaarden	 voldoen.	 Denk	 daarbij	
aan	 de	 mogelijkheid	 van	 een	 terras,	 de	
bereikbaarheid	voor	de	vele	passanten	die	

door	 het	 dorp	wandelen	 of	 fietsen	 en	 als	
het	kan:	zoveel	mogelijk	zon	in	de	middag	
op	tijden	dat	de	meeste	klanten	aanleggen.		

Suggesties meer dan welkom!
Ook	 al	 laat	 Marie-Louise	 doorschemeren	
met	enkele	opties	bezig	te	zijn,	is	het	voor	
haar	nog	geheel	onzeker	waar	zij	 in	Loon	
op	Zand	haar	 bedrijf	 het	 volgend	 seizoen	
kan	 voortzetten.	 Daarom	 zijn	 suggesties	
nog	 steeds	 van	 harte	welkom.	 “Want	 het	
zou	wel	jammer	zijn	als	ik	het	volgend	sei-
zoen	niet	meer	in	Loon	op	Zand	zou	kunnen	
zijn	met	‘Gelato	Bottega’,	waar	we	 in	de	
relatief	korte	tijd	van	het	bestaan	van	de	
ijssalon	ons	erg	thuis	en	gewenst	voelen!”

En	 Marie-Louise	 voegt	 hieraan	 nog	 toe:	
“Maar	we	blijven	er	vanuit	gaan	en	hopen	
dat	er	een	passende	oplossing	gaat	komen!	
In	 ieder	geval	 is	 iedereen	dit	 seizoen	nog	
van	harte	welkom	in	onze	 ijssalon	aan	de	
Kerkstraat,	die	in	2014	door	Bas	en	Anne	zo	
succesvol	werd	opgezet.”

Redactie: Tiny van Hooren

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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Jan Hoesen, terug op zijn   
vertrouwde plek!
Wordt het Toren-editie 10 of toch 11? Dat was de vraag, want Jan is 
hartstikke druk met zijn bedrijf, Jan Hoesen Schilderwerken, sinds 
2008 gevestigd in Loon op Zand. Hij is terug van weggeweest en daar-
om spreken we deze schilder uitgebreid over zijn werk en zijn afwe-
zigheid.

Even aftasten
Ik	 woon	 al	 vanaf	 1988	 in	 Loon	 op	 Zand,	
maar	toch	ben	ik	Jan	Hoesen	nog	nooit	te-
gengekomen…	Ik	krijg	vanavond	dus	onbe-
kend	bezoek	van	een	echte	Loonse	kerel.

Met	een	stevige	handdruk	maken	we	ken-
nis,	maar	het	ijs	is	snel	gebroken.	Jan	is	51	
jaar,	slank	en	lang,	maar	gaat	graag	door	de	
knieën	voor	onze	jonge	teckelpup.	De	zon	
schijnt	en	hij	wil	graag	buiten	zitten,	dus	
gaan	er	twee	grote	koppen	thee	mee	naar	
de	tuin.	De	frisse	wind	maakt	hem	niks	uit;	
kan	hij	even	uitwaaien	van	alle	drukte.
Om	het	praten	wat	makkelijker	te	maken	
leg	 ik	 eerst	 uit	 wie	 ik	 ben	 en	waarom	 ik	
voor	Rond	de	Toren	schrijf.	Het	is	altijd	de	
vraag	hoe	ik	een	gesprek	start,	maar	van-
avond	ligt	het	ook	voor	mij	toch	iets	inge-
wikkelder.

Via	Tiny	van	Hooren,	onze	hoofdredacteur	
en	Manus	 van	 alles,	 kreeg	 ik	 het	 verzoek	
om	Jan	eens	in	de	‘Torenspots’	te	zetten,	
omdat	hij	door	ziekte	een	jaar	afwezig	was	
en	nu	weer	terug	is	op	zijn	oude	plek,	nl.	
zijn	schildersbedrijf.	Maar	Jan	is	een	doe-
ner	 en	 geen	 prater	 en	 hij	 staat	 ook	 niet	
graag	in	de	belangstelling.	Heel	voorzichtig	
heeft	hij	toegestemd	met	een	artikel	in	De	
Toren.	Er	staat	vanavond	dus	ook	voor	mij	
wat	op	het	spel.
Ik	moet	 het	 vertrouwen	winnen	 van	 deze	
man	door	te	laten	merken	dat	zijn	verhaal	
in	goede	handen	is	en	door	het	zorgvuldig	
kiezen	van	mijn	woorden.	En	uiteraard	leg	

ik	 hem	 de	 tekst	 eerst	 voor	 om	 te	 kijken	
of	de	woorden	in	de	goede	volgorde	staan	
voordat	u	ze	te	lezen	krijgt.	Ik	besluit	maar	
op	intuïtie	te	starten.

Noodlot
“Jan,	ik	ken	je	niet,	maar	het	verhaal	over	
je	 ziekte	 is	 je	 vooruitgesneld.	 Wil	 je	 en	
kun	 je	 in	 je	eigen	woorden	vertellen	wat	
jou	is	overkomen?”	“Nou”,	zegt	Jan,	“dat	
kan	ik	inmiddels	wel.	Ik	heb	het	verhaal	al	

 °Jan Hoesen (Eigen foto)
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vaak	verteld,	maar	soms	lijkt	het	toch	nog	
of	ik	het	over	iemand	anders	heb.	Op	een	
of	andere	manier	verwacht	 je	niet	dat	 je	
zomaar,	 in	één	tel,	plotseling	ernstig	ziek	
kunt	worden.

Net	terug	van	onze	zomervakantie,	op	een	
gewone	 donderdag,	 3	 augustus	 2017,	 ik	
weet	het	nog	precies,	stond	ik	’s	ochtends	
in	 de	 badkamer	 mijn	 tanden	 te	 poetsen.	
Opeens	werd	het	heel	erg	vreemd	aan	de	
rechterkant	 van	mijn	 hoofd,	 alsof	 er	 iets	
borrelde	 binnenin.	 En	 echt,	 daarna	 weet	
ik	niks	meer,	totdat	ik	wakker	werd	in	het	
ziekenhuis.
Er	was	een	stolsel	ontstaan	in	mijn	bloed-
vaten,	 wat	 in	 een	 klein	 vaatje	 in	 mijn	
hoofd	 klem	 kwam	 te	 zitten	 en	 waardoor	
een	 zogenaamd	 herseninfarct	 ontstond.	
Die	blokkade,	en	daarmee	het	zuurstofte-
kort,	zorgde	voor	de	plotselinge	klachten,	
de	 bewusteloosheid	 en	 de	 verschijnselen	
die	ik	nu	ook	nog	heb.

Door	snel	optreden	is	gelukkig	erger	voor-
komen,	 maar	 ik	 ben	 wel	 halfzijdig	 blind	
geworden.	 Daarmee	 bedoel	 ik	 dat	 in	 het	
zicht	van	alle	twee	mijn	ogen	de	linkerkant	
ontbreekt.	Als	ik	dit	beweeg,	(hij	beweegt	
zijn	 armen	 zijwaarts	 om	 het	 duidelijk	 te	
maken)	 zie	 jij	 nog	beeld,	maar	 bij	mij	 is	
dat	weg.	Voorgoed.	 Ik	heb	daarmee	 leren	
leven	en	dat	zeg	ik	nu	wel	makkelijk,	maar	
dat	heeft	heel	wat	tijd	en	energie	gekost,	
hoor,	ook	van	de	mensen	om	mij	heen.

Om	 eerlijk	 te	 zijn	 haalde	 de	 ziekte	 niet	
het	beste	 in	mij	naar	boven.	 Ik	had	geen	
enkele	waarschuwing	 gehad	 en	was	 nooit	
ziek.	 Toen	 ik	 besefte	 wat	 me	 overkomen	
was,	 bleek	 ik	 het	 vertrouwen	 in	mijn	 ei-
gen	lijf	behoorlijk	kwijt	te	zijn	geraakt.	En	
ja,	bang,	dat	was	ik	ook.	De	verpleegkun-
dige	die	 aan	mijn	bed	kwam	prikte	er	 zo	
doorheen,	want	 ja,	 ik	was	 verschrikkelijk	
bang	om	mijn	tanden	weer	te	poetsen.	Ze	

is	daar	toen	de	eerste	keer	bij	gebleven.	En	
zo	bouw	je	steeds	weer	iets	op,	al	was	het	
erg	moeilijk.	Nog	weleens.
Ik	werd	somber	en	wist	me	geen	raad,	hoe	
zou	 mijn	 toekomst	 eruit	 komen	 te	 zien?	
Kon	ik	nog	ooit	gaan	werken?	Hoe	zou	mijn	
gezin	reageren?

Levenslang
Door	mijn	 ouders	 en	 goede	 vrienden,	 die	
steeds	op	mij	 inpraatten,	 is	het	uiteinde-
lijk	gelukt	mezelf	weer	bij	elkaar	te	rapen	
en	 ervoor	 te	 gaan.	 En	 echt	 bang	 ben	 ik	
niet	meer,	want	er	 is	gebleken	dat	ritme-
stoornissen	 van	 het	 hart	 het	 stolsel	 had-
den	veroorzaakt.	Daar	krijg	 ik	medicijnen	
voor	en	die	doen	gelukkig	goed	hun	werk.	
De	 cardiologe	 die	 me	 behandelde	 drong	
uiteindelijk	ook	goed	tot	me	door.	Ze	zei:	
“Jouw	afwijking	is	heftig,	maar	je	zult	het	
moeten	accepteren,	compenseren	wat	niet	
meer	lukt	én	vergeet	niet	dat	je	levenslang	
hebt.”
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Maar	 levenslang	 stilletjes	 achter	 de	 ge-
raniums	 is	 geen	 leven,	 dus	 bouwde	 Jan	
voorzichtig	 aan	 zijn	 herstel.	 Met	 succes,	
want	hij	deed	opnieuw	rijexamen,	 leerde	
opnieuw	‘kijken’	en	werkt	weer	volop.	Hij	
doet	de	dingen	die	hij	graag	doet	en	waar	
hij	misschien	ook	wel	goed	in	is.	Denkt	hij,	
zegt	hij	er	bescheiden	achteraan.

Toekomstdroom
Even	een	slok	van	de	thee,	onder	de	indruk	
van	Jan	zijn	verhaal.	Dan	vraag	ik	hem	naar	
zijn	droom	voor	de	toekomst.	Hij	denkt	een	
paar	tellen	na	en	zegt	dan	heel	beslist	dat	
hij	nog	heel	lang	wil	doen	wat	hij	sinds	20	
augustus	2018	weer	doet.
Jan	heeft	een	eenmanszaak	en	is	hartstikke	
druk	met	 schilderen.	Hij	 heeft	 voldoende	
klanten,	werkt	bijna	altijd	in	Loon	op	Zand	
en	is	trots	als	een	klus	netjes	is	afgerond.	
Reclame	 maken	 hoeft	 hij	 niet,	 al	 adver-
teert	hij	 al	 jaren	 in	Rond	de	Toren,	want	
zijn	agenda	is	zo	vol	als	hij	zelf	wil	of	aan-
kan.	 En	 ja,	 hij	 neemt	wel	 iets	meer	 rust	
dan	vroeger…

 

  

En	verder	vindt	Jan	alles	leuk	in	zijn	vak,	
binnen	 of	 buiten	 schilderen,	 projectwerk	
of	 een	 huis	 schilderen,	 renovatie.	 En	 hij	
houdt	 van	 eerlijkheid,	 want	 schilderen	 is	
toch	 ook	 een	 vertrouwenskwestie.	 Soms	
krijgt	 hij	 zelfs	 ergens	 een	 huissleutel	 of	
uitleg	 over	 het	 koffieapparaat.	 Dat	 moet	
ook	kunnen,	vindt	Jan,	 in	een	tijd	waarin	
veel	 mensen	 overdag	 buitenshuis	 werken	
en	 zij	 de	 klus	 aan	hem	overlaten.	 En	het	
mooie	 aan	 zijn	 werk	 is	 ook	 dat	 hij	 geen	
sleur	kent:	Steeds	nieuwe	klussen,	nieuwe	
of	bekende	mensen,	de	verschillen	per	sei-
zoen.	 “Nee,	 laat	 mij	 dit	 nog	 maar	 jaren	
doen,	alsjeblieft!”

Nou	Jan,	dat	hopen	wij	van	Rond	de	Toren	
ook	en	een	passender	afsluiting	konden	we	
niet	bedenken:	
Voor	al	uw	schilderwerk:	Jan	Hoesen
jhoesenschilderwerken@gmail.com
of	bel:	06-21971018.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Zo stemde Loon op Zand voor het Europees Parlement op 23 mei 2019
Bron: www.loonopzand.nl/verkiezingeneuropa

 Lijst Totaal Stembureau Stembureau Stembureau
in gemeente Venloene De Wetering Molenwijck

 D66 428 50 66 65
 CDA 1052 163 102 102
 PVV 361 37 17 24
 VVD 1200 100 164 177
 SP 253 21 26 13
 PvdA 1248 136 165 154
 Christen Unie/SGP 105 6 12 10
 Groenlinks 475 47 59 55
 Partij voor de  Dieren 207 28 27 23
 50Plus 365 43 36 28
 Jezus Leeft 2 0 0 0
 Denk 19 1 0 0
 De Groenen 3 1 0 0
 Forum voor Democratie 765 59 61 55
 vandeRegio & Piratenp. 10 1 0 0
 Volt Nederland 99 12 9 10
 Blanco / ongeldig 21 1 5 4
Kiesgerechtigden in gemeente LoZ: 18340. Uitgebrachte stemmen: 6613.
Opkomst in de gemeente Loon op Zand: 36,06 %. In 2014: 32,21%.
Dit is een voorlopige uitslag. Invoerfouten voorbehouden.

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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Insecten: Feiten en Fabels

Deze	lente	geven	wij	u	informatie	over	in-
secten	die	af	en	toe	in	onze	buurt	te	vinden	
zijn.	Heel	eerlijk	gezegd	was	de	aanleiding	
om	 stukjes	 over	 insecten	 te	 schrijven	 de	
paniek	die	ik	vaak	bij	mensen	om	mij	heen	
zie.	Zelfs	de	meest	rustige	kennissen	wor-
den	 een	 soort	 van	 ‘monsters’,	 die	 driftig	
om	zich	heen	beginnen	te	slaan	als	er	iets	
rondvliegt	of	landt	met	6	pootjes.	De	elek-
trische	 vliegenmepper	 of	 de	 krant	 wordt	
gauw	gepakt	om	het	ongewenste	insect	te	
verbrijzelen	 tegen	 een	 raam	 of	 plafond.	
Het	 stukje	 tekst	 dat	 volgt	 is	 niet	 weten-
schappelijk	 onderbouwd	 hoor,	 maar	 we	
proberen	u	wel	wat	begrijpelijke	informa-
tie	te	bieden,	waardoor	u	de	mepper	mis-
schien	wat	minder	fanatiek	gebruikt	of	 in	
ieder	geval	wat	meer	begrip	op	kunt	bren-
gen	voor	het	insect	in	de	hoofdrol.

Vandaag	 is	 de	 beurt	 aan	 de	 (Europese)	
hoornaar,	 waar	 iedereen	 wel	 een	 mening	
over	heeft	en	waar	de	giftige	spuitbussen	
driftig	op	leeggespoten	worden.
Allereerst	maar	eens	een	foto	van	dit	groot-
ste	 familielid	 van	 de	 echte	 wespachtigen	
of	 papierwespen.	Als	 je	 de	 hoornaar	 ver-

gelijkt	met	de	gewone	of	een	Duitse	wesp	
begrijp	 je	wel	 iets	van	de	paniek	 rondom	
dit	 insect;	 de	 grootte	 is	 namelijk	 enorm,	
tot	 zo’n	3,5	cm.	Kijk	maar	eens	naar	het	
verschil!

De	hoornaar	hoort	echter	bij	de	aarde	als	
het	strand	bij	de	zee.	Al	in	de	Bijbel	wordt	
het	 insect	 genoemd	 en	 Carolus	 Linnaeus	
heeft	hem	uitgebreid	beschreven	in	1758.	
Waarschijnlijk	door	de	hogere	temperatu-
ren	is	het	dier	de	laatste	jaren	steeds	vaker	
in	noordelijk	gelegen	gebieden	te	vinden,	
ook	 op	 onze	 zandgronden.	 De	 paniek	 die	
om	het	insect	heen	hangt	lijkt	wat	hyste-
risch	en	men	gebruikt	veel	krachttermen:	
“Agressieve	monsterwesp	 in	 Brabant	 aan-
getroffen”	of	“Terrorwesp	zaait	angst”.	We	
leggen	u	wat	feiten	en	fabels	voor.

Huisje, boompje, beestje
De	meeste	wespen	en	ook	de	hoornaar	ma-
ken	een	nest	van	allemaal	kleine	cellen	van	
een	 soort	 papier-maché.	De	 vezels	 schra-
pen	ze	met	hun	sterke	kaken	van	hout	of	
riet	en	vermalen	ze	met	hun	 speeksel.	 In	
de	herfst	is	de	koningin	al	bevrucht	en	met	
haar	zwangere	buik	probeert	ze	ergens	te	
overwinteren	om	in	het	voorjaar	in	iedere	
cel	een	eitje	te	leggen.

Net	zoals	de	gewone	wesp	vangen	de	werk-
sters	van	de	hoornaar	ook	insecten;	vooral	
muggen	en	vliegen,	 soms	wel	zo’n	50	per	
dag.	Ze	gebruiken	hun	gifangel	om	 insec-
ten	te	doden	en	vermalen	het	lijf	van	hun	
prooi	tot	een	soort	papje	dat	ze	later	aan	
de	larven	in	het	nest	voeden.	Deze	larven	
schijnen	vooral	veel	eiwitten	nodig	te	heb-
ben	om	te	groeien	en	van	gedaante	te	ver-

 °Afbeelding: Stad Brugge
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wisselen.	Ze	bewegen	niet	veel	en	gebrui-
ken	daarom	weinig	suiker.	De	suikerachtige	
vloeistof	 die	 zij	 afscheiden	 gebruiken	 de	
werksters	als	voedselbron;	zij	vliegen	rond	
en	 dat	 kost	wél	 veel	 kruim.	Als	 de	 jonge	
insecten	 uitgevlogen	 zijn	 hebben	 zij	 een	
soort	 van	 suikerverslaving	 opgebouwd.	
(Hoe	 herkenbaar	 is	 dat,	 tikkend	 op	 mijn	
toetsenbord,	 kop	 thee	 en	 amandelrotsje	
dichtbij!)

Volwassen	wespen	gaan	dan	op	zoek	naar	
suiker,	waardoor	wij	ze	in	de	volksmond	ook	
wel	limonadewespen	noemen.	De	hoornaar	
schijnt	 vooral	 sap	 van	 bomen	 te	 drinken,	
waaronder	 de	 eik,	 die	 in	 onze	 omgeving	
nogal	veel	te	vinden	is,	want	de	schoenin-
dustrie	gebruikte	het	afgevallen	eikenblad	
in	vroeger	tijden	om	het	leer	te	looien.
Waar	bijen	en	wespen	alleen	overdag	en	bij	
mooi	weer	actief	zijn,	kan	de	hoornaar	ook	
in	regen	en	storm	vliegen	en	zelfs	bij	duis-
ternis	zijn	prooien	vinden.

Paniek in de tent
In	groep	1	van	de	basisschool	leerden	onze	
meiden	al	een	versje	van	hun	juf	Willemijn	
dat	opriep	om	vooral	rustig	te	blijven	als	er	
een	wesp	of	bij	in	de	buurt	kwam:	“Sssssst,	
niet	 bewegen,	 niet	 gaan	 gillen.	 Wat	 zou	
dat	beest	 toch	van	me	willen?	Wesp,	 ste-
kebeest,	 nou	 is	 het	wel	 genoeg	 geweest.	
Gelukkig	zeg,	de	wesp	is	weg!”

Ook	 rondom	 bijen	 en	 hoornaars	 kun	 je	
maar	het	beste	 rustig	blijven.	Al	deze	 in-
secten	 zijn	 uitgerust	 met	 een	 gifangel.	
De	 bij	 heeft	 een	 angel	met	weerhaakjes,	
waardoor	die	achterblijft	in	het	slachtoffer	
en	 hij	 zelf	 sterft	 na	 een	 steek	 omdat	 hij	
een	 gedeelte	 van	 zijn	 achterlijf	 verliest.	
U	 begrijpt	 dat	 hij	 die	 angel	 dus	 alleen	
gebruikt	 in	 noodgevallen.	 De	 wesp	 en	 de	
hoornaar	kunnen	vaker	steken;	ze	doden	er	
hun	prooi	ook	mee.
De	steek	van	de	hoornaar	 is	door	een	an-
dere	 samenstelling	 iets	 pijnlijker,	 maar	
wel	minder	giftig	dan	de	steek	van	een	bij.	
De	bij	 is	 de	enige	 in	dit	 rijtje	die	honing	
maakt	en	om	te	voorkomen	dat	de	honing	
gestolen	wordt,	bijvoorbeeld	door	een	das,	

heeft	 het	 gif	waarschijnlijk	 een	 ster-
kere	samenstelling.	Voor	een	zoogdier	
heb	 je	 simpelweg	meer	gif	nodig	dan	
voor	een	insect.

De	hoornaar	zoekt	van	nature	de	mens	
niet	 op.	 Rondom	 een	 straal	 van	 een	
meter	of	vijf	kun	je	het	nest,	vaak	in	
boomholten	 of	 spleten,	 zonder	 veel	
gevaar	 gewoon	benaderen.	Dichterbij	
komen	is	niet	handig.
Afgelopen	zinderende	zomer	zag	ik	da-
gelijks	 drinkende	 hoornaars	 bij	 onze	
vijver.	Ze	 stoorden	me	niet	en	 ik	 liet	

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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ze	hun	ding	doen…	geen	centje	pijn.
Natuurlijk	 is	een	 steek	pijnlijk.	 Jarenlang	
behandelde	 ik	 honderden	 wespensteken	
per	jaar	in	een	sprookjesachtig	park	en	de	
schrik	zat	er	altijd	goed	 in.	Ernstig	wordt	
het	 pas	 als	 de	 gestoken	 pechvogel	 aller-
gisch	 is.	 Zo	 gauw	 de	 klachten	 niet	 meer	
rondom	de	steek	zitten,	maar	zich	uitbrei-
den	naar	andere	delen	van	het	lichaam	of	
u	bent	in	de	mond-	of	keelholte	gestoken,	
neemt	u	het	beste	snel	contact	op	met	een	
arts.
Indringer: de Aziatische hoornaar
De	stress	rondom	de	hoornaar	lijkt	mij	iets-
jes	overdreven,	maar	waar	we	wel	voor	op	
moeten	 passen	 is	 de	Aziatische	 hoornaar.	
Op	het	plaatje	ziet	u	hem	rechts.	Waar	de	
gewone	 hoornaar	 vooral	 geel	 en	 oranje-
bruin	 is,	 is	 de	Aziatische	 neef	 zwart	met	
geel	 en	 oranje.	 Zijn	 ‘voeten	 en	 onderbe-
nen’	zijn	opvallend	geel	van	kleur.	In	2004	
schijnt	hij	met	een	transport	van	Chinees	

aardewerk	een	wereldreis	gemaakt	te	heb-
ben	 en	 in	 Frankrijk	 te	 zijn	 beland.	 En	 zo	
begon	 hij	 aan	 een	 opmars	 in	 Europa.	 Hij	
staat	op	de	lijst	van	ongewenste	indringers,	
omdat	hij	onze	toch	al	bedreigde	inheemse	
honingbijen	 als	 voornaamste	 voedselbron	
ziet.	 Als	 een	 soort	 van	 helikopter	 hangt	
hij	stil	voor	een	bijennest	of	–kast	en	bin-
nen	een	mum	van	tijd	maakt	hij	heel	veel	
slachtoffers.	De	honingbij	herkent	hem	nog	
niet	als	vijand	en	tot	het	zover	 is,	mag	u	
een	aangetroffen	Aziatische	hoornaar	mel-
den	bij	uw	gemeente.

Zo,	 hopelijk	 weer	 wat	 geleerd	 over	 de	
beestenwereld	 die	 we	 insectenrijk	 noe-
men.	Tot	later!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
Bron: Wikipedia, Vroege Vogels en   
Eis Kenniscentrum.
Foto: Bijenclub.

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl



13

Vakantiesluiting Repaircafé

In	 verband	met	de	 zomervakantie	 zal	het	
Repaircafé	 in	De	Wetering	 in	de	maanden	
juli	en	augustus	gesloten	zijn.

Vanaf	 september	 zijn	 wij	 hier	 weer	 elke	
derde	dinsdag	van	de	maand	aanwezig	om	
u	van	dienst	te	kunnen	zijn	bij	het	repare-
ren	van	uw	(huishoudelijke)	apparatuur	en	
klein	verstelwerk.

Nu	al	een	mooie	zomer	gewenst,	met	een	
vriendelijke	 groet	 van	 het	 team	 van	 het		
Repaircafé!	□

Inloophuis TOON vierde   
15 jarig bestaan

Inloophuis	 TOON	 heeft	 op	 positieve	wijze	
bij	zijn	15-jarig	jubileum	stilgestaan.
Het	 Inloophuis	was	voor	deze	gelegenheid	
te	gast	bij	Rabobank	de	Langstraat	om	de	
ruim	 130	 genodigden	 te	 kunnen	 ontvan-
gen.	Zij	hebben	geboeid	geluisterd	naar	de	
lezing	 van	 me-
vrouw	 Machteld	
Huber	 over	 posi-
tieve	gezondheid	
en	 veerkracht.	
Zij	 is	 de	 grond-
legger	van	het	begrip	positieve	gezondheid	
en	 verbonden	 aan	 het	 IPH	 (Institute	 for		
Positive	Health).

Aansluitend	aan	de	lezing	was	er	ruime	ge-
legenheid	elkaar	te	ontmoeten	en	van	ge-
dachten	te	wisselen	aan	de	diverse	inspira-
tietafels.	Deze	waren	gebaseerd	op	de	zes	
dimensies	van	positieve	gezondheid	waar-
onder	zingeving	en	kwaliteit	van	leven.
De	avond	 is	door	vele	bezoekers	als	posi-
tief	ervaren	en	de	organisatie	is	blij	zoveel	
mensen	 te	 hebben	 mogen	 ontvangen	 op	
deze	inspiratie	bijeenkomst.	□
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Loon van Toen in de Toren
De	redactie	heeft	in	2017	in	het	kader	van	
het	50-jarig	bestaan	van	Rond	de	Toren	alle	
oude	jaargangen	doorgespit	om	het	jubile-
umnummer	te	maken	en	kwam	daarbij	nog	
veel	meer	materiaal	 tegen	dat	de	moeite	
waard	was,	maar	niet	paste	in	het	toch	al	
dikke	jubileumnummer.
De	komende	tijd	willen	we	zo	af	en	toe	een	
onderwerp	dat	op	de	plank	is	blijven	liggen	
alsnog	 publiceren	 onder	 de	 rubriek	 ‘Loon	
van	Toen	in	de	Toren’.	Deze	keer:

50 jaar Ouderenzorg van Gerlachus-  
gesticht tot Venloene

Van pamperende bejaardenzorg 
naar ondersteunde seniorenzelfzorg
Op	17	 september	 1926	betrokken	de	Zus-
ters	van	Liefde	van	Schijndel	hun	klooster	
annex	 gasthuis	 in	 de	 huidige	 Van	 Rijcke-
vorselstraat	 (toen	 Nieuwstraat	 en	 later	
Gasthuisstraat	geheten).	Ze	woonden	sinds	
1899	 in	 Loon	 op	 Zand	 in	 een	 klooster	 en	
hadden	een	meisjesschool.	Het	nieuwe	ge-
bouw	was	ontworpen	door	de	Tilburgse	ar-
chitect	J.	Donders	en	was	gebouwd	naast	
de	 in	 1923	 in	 gebruik	 genomen	 meisjes-
school,	waarvoor	hij	eveneens	de	plannen	
getekend	 had.	 Het	 beeld	 van	 Gerlachus	
boven	de	ingang	was	door	de	parochianen	

 ° Sint-Gerlachusgesticht 1926-1970.   
(collectie Zusters van Liefde van Schijndel)

geschonken.	In	hun	tweede	Sint-Gerlachus-
gesticht	 gaven	 de	 zusters	 onderwijs,	 ver-
zorgden	ze	bejaarden	en	werkten	ze	in	de	
wijkverpleging.	Nadat	ze	hun	werkzaamhe-
den	hadden	overgedragen	aan	leken	hieven	
ze	het	klooster	op	1	november	1970	op.

Begin	 1971	 is	 het	 gebouw	 afgebroken	 en	
verrees	 in	 de	 tuin	 van	 het	 klooster	 het	
nieuwe	bejaardencentrum	De	Venloene,	de	
bouw	hiervan	was	begonnen	in	april	1969.	
De	 Venloene	werd	 officieel	 geopend	 op	 5	
juni	1971	en	is	34	jaar	lang	in	gebruik	ge-
weest.	Toen	is	ook	dit	gebouw	gesloopt.	Het	
nieuwe	 huidige	 Venloene	 is	 in	 december	
2007	 betrokken	 en	 17	 april	 2008	 officieel	
geopend.’	Tot	zover	de	bron:	J.	Smits,	Va-
demecum	van	religieuzen	en	hun	kloosters	
in	Noord-Brabant,	Alphen	a/d	Maas,	2010).

De berichten  in  ‛50 jaar Rond de Toren’	
In	nr.	28.	van	1969	wordt	melding	gemaakt	
van	de	toestemming	van	het	ministerie	van	
Volkshuisvesting	 en	 Ruimtelijke	 ordening	
voor	de	bouw	van	een	nieuw	verzorgingste-
huis	ter	vervanging	van	het	huidige	tehuis	
St-Gerlachus.	 Het	 nieuwe	 verzorgingshuis	
omvat	 79	 bedden	 en	 14	 bejaardenwonin-
gen.	Het	huis	gaat	De	Venloene	heten.	De	
bouw	 start	 nog	 deze	maand	 en	 zal	 uiter-
lijk	1	januari	1971	zijn	afgerond.	Op	9	april	
1969	ging	de	eerste	spade	de	grond	in	voor	
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De	Venloene	en	op	28	november	werd	het	
hoogste	 punt	 bereikt.	 Er	 is	 nog	 toestem-
ming	 verleend	 voor	 het	 bouwen	 van	 vijf	
extra	bejaardenwoningen.
Het	was	nog	de	tijd	waarin	mensen	die	65	
werden	en	AOW	kregen	zich	al	inschreven	
voor	het	bejaardenhuis	om	te	genieten	van	
een	verzorgde	oude	dag.	De	visie	op	zorg	
was:	wij	doen	het	 voor	u	en	nemen	u	de	
zorg	uit	handen.	De	staat	verzorgt	u	van	de	
wieg	tot	het	graf.

De	eerste	bewoners	van	het	nieuwe	bejaar-
dencentrum	De	Venloene	bedanken	in	een	
schrijven	in	nr.	10	van	29	mei	1970	in	Rond	
de	Toren	 het	 bestuur	 en	 directie	 voor	 de	
aardige	attentie	bij	het	betrekken	van	de	
woningen.	In	nr.	14	van	1	september	1970	
wordt	bericht	dat	door	het	bestuur	zuster	
Van	 Weerden,	 die	 van	 1961	 tot	 1968	 als	
wijkverpleegster	werkzaam	was	in	Loon	op	
Zand,		per	1	augustus	als	directrice	is	aan-
gesteld	van	De	Venloene.	Ook	is	er	perso-
neel	aangetrokken.	Tegen	1	november	1970	
zal	het	nieuwe	huis	betrokken	kunnen	wor-
den.	 De	 zusters	 van	 Schijndel	 zullen	 dan	
het	klooster	gaan	verlaten.	Begin	1971	zal	
het	oude	bejaardentehuis	en	klooster	dan	

onder	de	slopershamer	komen.	De	opening	
van	De	Venloene	vindt	op	feestelijke	wijze	
plaats	zo	is	te	lezen	in	nr.	11	14	juni	1971:

“Zaterdag	5	juni	1971	trok	onder	aanvoe-
ring	van	harmonie	Sophia’s	Vereeniging	een	
lange	stoet	van	genodigden	naar	de	kerk.	
Pastoor	Simons	sprak	een	welkomstwoord,	
dokter	 de	 Vries,	 voorzitter	 van	 het	 stich-
tingsbestuur	 schetste	 de	 totstandkoming	
van	het	bejaardencentrum,	dhr.	Hendriks,	
directeur-generaal	 van	 het	ministerie	 van	
CRM	schetste	de	veranderingen	die	zich	de	
laatste	decennia	hadden	voorgedaan	in	de	
bejaardenzorg.
Hij	verrichte	ook	de	openingshandeling	on-
der	aanbieding	van	een	fraai	schilderstuk.	
Als	laatste	kwam	burgemeester	van	Erp	aan	
het	woord.	Harmonie	Concordia	verzorgde	
een	 fijn	 muzikaal	 intermezzo.	 Architect	
Hub	 Prins	 en	 aannemers	 Pepping	 werden	
voor	hun	werk	bedankt	dat	zelfs	binnen	de	
gestelde	tijd	werd	opgeleverd.

Na	nog	een	paar	sprekers	doorstaan	te	heb-
ben	bood	dhr.	Ansems	als	cadeau	de	fontein	
en	de	gedenksteen	aan.	Voorafgegaan	door	
Sophia	en	haar	charmante	majorettekorps	
paradeerde	iedereen	naar	de	fontein	die	in	
werking	werd	gesteld.	In	de	fraaie	hal	reci-
pieerde	vervolgens	het	stichtingsbestuur.”

Maar	de	fontein	baart	toch	wel	de	nodige	
kopzorgen	blijkt.	“Het	bestuur	van	De	Ven-
loene	verontrust”,	zo	luidt	de	kop	van	een	
artikel	 in	nr.	5	van	3	maart	1972.	“In	het	
park	rond	De	Venloene	is	een	fontein	aan-
gelegd	en	kreeg	het	oude	beeld	van	Gerla-
chus	dat	jarenlang	de	gevel	sierde	van	het	
oude	 bejaardenhuis,	 een	 plaatsje	 in	 het	
park.	Ook	kwam	er	een	gedenkteken	bij	de	
hoofdingang	met	de	tekst:	“Midden	onder	
ons.”	De	gemeenschap	 legde	6000	gulden	
bij	elkaar	om	dit	te	bekostigen.	De	jeugd	
maakte	spoedig	echter	een	einde	aan	het	
spuiten	 van	 de	 fontein.	 Drie	 keer	 is	 de	

 °Na de sloop van het ‛Gerlachus-gesticht’ in 1971 
werd in de tuin ervan ‛De Veloene’ gebouwd, 
die na 34 jaar gesloopt werd voor de nieuwe 
Venloene. (foto: Archief RdT)
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spuiter	gemaakt,	maar	niets	helpt.	Wat	u	
als	 Loonse	gemeenschap	hebt	geschonken	
moet	stuk.	Is	Loon	op	Zand	het	hebben	van	
een	fontein	niet	waard?	Wij	doen	een	drin-
gend	beroep	op	iedereen:	maak	een	goed	
gebruik	 van	 het	 park.	 Dan	 kunnen	 we	 er	
allemaal	 van	 genieten	 en	 kunnen	 de	 be-
jaarde	 bewoners	 zeggen:	 Het	 is	 goed	 om	
hier	te	zijn”,	zo	besluit	het	bestuur	van	De	
Venloene.

Lovende woorden
In	 nr.	 5	 van	 19	 maart	 1982	 schrijft	 Sjef	
Biemans	 (oud-inwoner)	 lovend	 over	 de	
toenmalige	nieuwe	Venloene	n.a.v.	het	be-
geleiden	van	zijn	moeder	in	haar	laatste	le-
vensdagen.	“Orde	en	netheid	is	voor	velen	
een	voorbeeld	en	de	geestelijke	verzorging	
laat	niets	te	wensen	over.
Aan	 vrijetijdsbesteding	 als	 kaarten,	 knut-
selen,	 biljarten,	 handwerken,	 e.d.	 wordt	
veel	 aandacht	 besteed.	 Ontspannings-
avonden	als	 o.a.	 carnaval	 e.d.	worden	er	
met	 gepastheid	 en	 aanpassing	 tot	 ieders	
tevredenheid	gevierd.	De	keuken	met	zijn	
koks	was	voor	mij	een	medaille	waard	(ver-
zorgd,	 aangepast,	 variatie,	 kwaliteit).	 De	
Venloene	heeft	op	mij	een	onvergetelijke	
indruk	gemaakt.”

Gastschrijver	Jan	van	Hoof	beschrijft	in	nr.	
18	van	19	november	1982	in	een	artikel	de	
aanstaande	ondergang	van	de	verzorgings-
staat.	En	hij	vraagt	zich	af:	“Wie	zorgt	er	
voor	ons?”	Zijn	inziens	moeten	we	van	een	
verzorgingsstaat	naar	een	zorgende	samen-
leving,	zodat	de	mensen	er	zelf	‘rijker’	van	
worden.

Gaandeweg	 wordt	 in	 de	 jaren	 er	 na	 dui-
delijk	dat	de	verzorgingsstaat	zijn	langste	
tijd	 heeft	 gehad.	 De	 visie	 op	 zorg	 veran-
dert.	 Ouderen	 willen	 en	 kunnen	 prima	
langer	 thuis	 blijven	 wonen	 en	 eventueel	
zorg	en	ondersteuning	thuis	ontvangen.	De	
thuiszorg	 verandert	 en	 er	 ontstaan	 aller-
lei	 initiatieven	 om	ouderen	 die	 dat	 nodig	

hebben	op	te	vangen.	Zo	lezen	we	in	nr.	5	
van	17	maart	1989	dat	er	een	Project	Dag-
verzorging	 voor	 ouderen	 start	 in	 Loon	 op	
Zand	 begin	 april	 bij	Huize	 Betlehem.	Ou-
deren	 kunnen	 daar	 één	 of	 twee	 keer	 per	
week	 terecht	 voor	 opvang,	 verzorging	 en	
ondersteuning.

Ook	de	opvattingen	over	de	zorg	voor	ou-
deren	 in	 een	 verzorgingsinstelling	 veran-
deren.	 In	 deze	 instellingen	 zouden	 alleen	
mensen	moeten	wonen	die	veel	zorg	nodig	
hebben	 en	 niet	 meer	 zelfstandig	 kunnen	
blijven	wonen.	Daarnaast	moet	er	gelegen-
heid	zijn	om	zelfstandig	maar	dicht	bij	zorg	
te	kunnen	wonen.	
Daarover	 kunnen	we	 in	nr.	 4	 van	2	maart	
2000	lezen:	Er	zijn	plannen	om	de	huidige	
Venloene	te	vervangen	door	een	aan	de	tijd	
aangepast	gebouw.	Het	huidige	gebouw	da-
teert	van	1970.	Nadat	de	plannen	zijn	ont-
wikkeld,	de	financiering	 rond	 is	en	bouw-
plannen	zijn	goedgekeurd	kan	er	begonnen	
worden.
Eerst,	zo	lezen	we	in	nr.	3	van	24	februari	
2005,	 verhuizen	 de	 huidige	 56	 bewoners	
van	 Venloene	 tijdelijk	 naar	 Kaatsheuvel	
naar	een	tijdelijke	voorziening	bij	de	Vos-
senberg.	 Ondertussen	 wordt	 het	 gebouw	
afgebroken	 en	 wordt	 in	 20	 maanden	 een	
nieuw	 gebouw	 neergezet	 in	 opdracht	 van	
WSG	 Geertruidenberg.	 Deze	 woningstich-

 °De fundering voor de nieuwe Venloene wordt 
gemaakt. (Foto: Archief RdT)
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ting	 verhuurt	 het	 weer	
aan	 stichting	 Maasdui-
nen.	 Nr.	 14	 van	 21	 sep-
tember	 2006	 meldt:	 De	
nieuwbouw	van	Venloene	
vordert	 gestaag.	 Het	
wordt	 een	 gebouw	 voor	
de	volgende	generaties.
Rond	de	Toren	nr.	1.	Begin	
januari	2008:	De	nieuwe	
Venloene	 stroomt	vol	en	
op	17	april	2008	vindt	de	
officiële	 opening	 plaats	
door	dhr.	Houtepen	(dan	
98	 jaar)	 geassisteerd	
door	 burgemeester	 Ria	
van	Hoek.

In	de	 jaren	na	de	opening	van	de	nieuwe	
Venloene	verandert	de	zorg	en	wordt	com-
plexer.	Mensen	blijven	langer	thuis	wonen	
en	wanneer	 ze	 in	 het	 verzorgingshuis	 ko-
men	hebben	ze	doorgaans	meer	zorg	nodig.	
De	organisatie	Maasduinen	 speelt	daar	op	
in	o.a.	middels	bijscholingen.
Zo	 lezen	 we	 in	 2015	 het	 bericht	 dat	 de	
kwaliteit	 van	 zorg	 een	 impuls	 kreeg	 door	
de	diplomering	van	vier	medewerkers	van	
de	 Venloene.	 Zij	 kregen	 het	 getuigschrift	
van	 EVV-er	 (Eerst	 Verantwoordelijke	 Ver-
zorgende).	 Hierdoor	 zijn	 ze	 zelfstandiger	
geworden	 op	 een	 aantal	 gebieden	 in	 de	
zorg,	aldus	het	verslag	in	de	Toren.

De	politiek	heeft	besloten	dat	ouderen	zo	
lang	mogelijk	in	hun	vertrouwde	thuissitua-
tie	zorg	moeten	krijgen.	Dat	is	ook	goedko-
per,	denkt	de	politiek,	en	dat	past	binnen	
de	 bezuinigingsoperaties	 in	 kabinet	 Rut-
ten	1	en	2	in	de	crisis	periode	2008	-	2016.	
De	visie	wordt	nu	nu	zelf	doen	als	het	kan	
en	ondersteuning	als	het	nodig	is,	waarbij	
mantelzorg	het	nieuwe	toverwoord	is.

Ondertussen	is	helder	geworden	dat	de	be-
zuinigingsoperaties	te	ver	zijn	doorgescho-

ten	en	krijgt	de	zorg	meer	geld,	maar	nu	is	
er	weer	een	tekort	aan	mensen	in	de	zorg.	
Op	 mantelzorgers	 en	 vrijwilligers	 wordt	
een	groot	beroep	gedaan.	De	zorg	voor	ou-
deren	blijft	dan	ook	zorgelijk	ondanks	alle	
goed	bedoelingen	 van	 iedereen	die	er	bij	
betrokken	 is.	 Alleen	 een	 nat	 washandje	
op	het	voorhoofd	en	de	vinger	aan	de	pols	
houden	is	wel	een	mooi	gebaar,	maar	niet	
meer	voldoende	in	deze	tijd.

Redactie: Ton Kalkers

 °Op 17 april 2008 werd de nieuwe Venloene 
officieel geopend. (Eigen foto)

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Geslaagde informatieavond op 
de Vlinderboom

Dinsdagavond	28	mei	was	het	lokaal	van	de	
Oranjetipjes	goed	gevuld.	Niet	met	kinde-
ren	 deze	 keer	 maar	 met	 belangstellende	
ouders,	die	antwoord	kregen	op	de	vraag:	
Wat	houdt	het	onderwijsconcept	op	de	Vlin-
derboom	precies	in	en	wat	betekent	dat	in	
de	dagelijkse	praktijk	voor	mijn	kind?

Tijdens	een	boeiende	presentatie	vertelde	
stamgroepleider	 Jolanda	 Kolen	 uitgebreid	
over	 o.a.	 betekenisvol	 onderwijs	 binnen	
thema’s	en	vanuit	de	verwondering	van	het	
kind.	De	 tien	 ankers	 van	 het	 Jenaplanon-
derwijs	vormen	daarbij	de	leidraad.
De	Vlinderboom	is	een	kleine,	fijne	school	
waar	je	leert	samenleven.	Ieder	kind	wordt	
er	gezien	en	kan	zichzelf	zijn.	Samen	wer-

ken,	 samen	spelen,	 samen	spreken	en	sa-
men	 vieren.	Met	 elkaar	 je	 eigen	 talenten	
kunnen	ontdekken	en	ontwikkelen.

Tijdens	 een	 recente	 enquete	 onder	 ou-
ders	werd	 het	 pedagogisch	 klimaat	 op	 de	
Vlinderboom	 goed	 beoordeeld,	 met	 het	
cijfer	 8.	 De	 aanwezige	 ouders	 waren	 en-
thousiast	 over	 de	 inhoud	 en	 opzet	 van	
de	 avond	 dus	 dit	 zal	 zeker	 een	 vervolg	
krijgen	 in	 het	 komende	 schooljaar,	 Wel-
licht	 ook	 voor	 ouders	 van	 wie	 de	 kinde-
ren	 (nog)	 niet	 op	 de	 Vlinderboom	 zitten.																																																																																																																																						
Bent	u	ook	nieuwsgierig	naar	wat	de	Vlin-
derboom	uw	kind	kan	bieden?

Kom	gerust	eens	binnen	lopen,	wij	staan	u	
graag	te	woord.	Of	kijk	alvast	eens	naar	het	
korte	filmpje	van	NJPV:	“Wat	is	Jenaplan”	
via	Youtube.	U	kunt	ook	altijd	even	bellen	
met	Anja	van	Balkom	(directeur):	363432.	□

Gezocht

Wij	 (gezin	 met	 twee	 jonge	 kinderen)	
zijn	op	zoek	naar	een	tijdelijke	huurwo-
ning	 vanaf	 1	 september	 voor	ongeveer	
5	maanden	in	verband	met	verbouwing.	
Graag	contact	via	06-41863903.
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  Café – Cafétaria                    
 

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

                    

   MAANDSNACK: KIPCORN  
€ 1,00 

BROODJE VISBURGER 
€ 3.20 

 

IJsjes ook verkrijgbaar in het café als de cafétaria gesloten is! 
 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen! 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen 
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Ton traint

In	het	kader	van	meer	bewegen	voor	senio-
ren,	maar	dat	geldt	natuurlijk	ook	voor	de	
andere	leeftijdscategorieën,	wordt	in	deze	
rubriek	telkens	een	vorm	van	bewegen	be-
sproken	door	onze	 redacteur	Ton	Kalkers,	
die	 er	 ondertussen	 zelf	 ook	 profijt	 van	
heeft.	Deze	keer:

Boulen bij de Cochonnetclub
Veel	 mensen	 weten	 dat	 ik	 ook	 voorzitter	
van	de	Cochonnetclub	ben	en	 in	die	hoe-
danigheid	kan	en	wil	ik	niet	verhullen	dat	
ik	deze	club,	dit	spel	of	deze	sport	al	lang	
een	warm	hart	toedraag.	Ik	probeer	in	dit	
artikel	even	mijn	andere	pet	op	te	zetten,	
die	van	redacteur.	Maar	kijken	of	dat	lukt.
Ik	 heb	 afgesproken	met	 Johan	Hooijmaij-
ers	 voorzitter	 van	 de	 wedstrijdcommis-

sie	en	Luud	van	Beers,	coördinator	van	de	
zondagochtend.	We	 treffen	elkaar	 op	een	
zondagochtend	 op	 de	 accommodatie	 van	
de	 Cochonnetclub	 op	 sportpark	 ‘De	 Klok-
kenberg’.

De	 Cochonnetclub	 heeft	 daar	 de	 beschik-
king	over	28	buitenbanen	met	verlichting,	
een	speelhal	met	acht	binnenbanen	en	een	
clubpaviljoen.	 De	 vereniging	 bestaat	 dit	
jaar	35	jaar	en	alles	is	 in	de	loop	van	die	
tijd	in	eigen	beheer	en	met	eigen	middelen	
opgebouwd.	En	daar	zijn	ze	trots	op.
Luud	 vertelt	 me	 enthousiast	 als	 hij	 is:	
“Woensdagmiddag	en	zondagochtend	is	het	
vrij	boulen	voor	ieder	die	wil,	leden	en	niet	
leden.	 Iedereen	 die	 komt	 binnenwaaien	
wordt	 welkom	 geheten	 en	 kan	 meedoen.	
Ken	 je	de	 spelregels	niet	dan	wordt	 je	al	
spelend	op	de	hoogte	gebracht.	De	basis-
regels	zijn	eenvoudig.	De	fijne	kneepjes	en	
de	 tactiek	 komen	 later	wel.	 Heb	 je	 geen	
boules	dan	kun	je	een	setje	boules	van	de	
club	gebruiken.	Boulen	is	gezellig,	verras-
send,	 spannend,	het	daagt	mensen	uit	en	
iedereen	kan	het	binnen	vijf	minuten	spe-
len.	Dat	maakt	het	boulen	laagdrempelig.	
En	net	als	bij	andere	sportieve	bezigheden	
is	veel	doen	en	oefenen	de	manier	om	het	
spelpeil	te	verhogen.”

Deze	 ochtend	 zijn	
er	zo’n	18	dames	en	
heren	 aan	 het	 spe-
len	en	ze	zijn	binnen	
gaan	 spelen	 omdat	
het	 stort	 van	de	 re-
gen.
“Dat	is	bij	boulen	zo	
mooi”,	 zegt	 Johan,	
“er	 is	 geen	 onder-
scheid	tussen	dames	
en	 heren.	 De	 sterk-
ste	 teams	 zijn	 vaak	
de	gemengde	teams.	
Meestal	wordt	er	ge-
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speeld	in	een	team	van	twee	tegen	twee,	
waarbij	idealiter	de	een	de	boule	goed	kan	
plaatsen	en	de	ander	een	boule	van	de	te-
genstander	goed	kan	wegschieten.”
Regelmatig	hoor	je	enthousiaste	kreten	als	
een	boule	mooi	is	geplaatst	of	goed	is	weg-
geschoten.	 Ook	 zijn	 er	 evenveel	 frustre-
rende	 geluiden	 te	 horen	 als	 het	 allemaal	
niet	lukt.	Maar	dat	is	all	in	de	game.	

Spelregels in het kort
Op	middagen	als	deze	worden	er	willekeu-
rig	teams	gevormd	en	het	lot	bepaalt	met	
wie	en	tegen	wie	je	speelt.	En	dat	kan	ver-
rassend	uitvallen.	Winnaar	is	het	team	dat	
het	eerste	13	punten	heeft	behaald.	Iedere	
speler	heeft	drie	boules	om	te	spelen.	
Na	het	tossen	begint	het	team	dat	de	toss	
heeft	gewonnen	met	de	eerste	werpronde.	
Vanuit	 de	 cirkel	 wordt	 het	 kleine	 houten	
balletje	(het	but	of	cochonnet)	in	de	baan	
geworpen	tussen	6	en	10	meter	afstand	van	
de	cirkel.	
Daarna	volgt	de	eerste	boule	van	team	A.	
Uitgangspunt	is	om	de	boule	zo	dicht	moge-
lijk	bij	het	butje	te	plaatsen.	Aan	team	B	de	
taak	om	die	eerste	boule	te	verbeteren	en	
nog	dichter	bij	het	butje	te	komen	liggen.	
Lukt	dat	dan	is	team	A	weer	aan	de	beurt.	
Lukt	 het	 niet	 dan	 moet	 team	 B	 gewoon	
doorgaan	 met	 proberen	 beter	 te	 plaat-
sen.	Er	kan	natuurlijk	ook	worden	gekozen	
om	een	boule	van	de	tegenstander	weg	te	
schieten.	Als	 alle	 12	 boules	 zijn	 gespeeld	
wordt	 gekeken	 en	 soms	 gemeten	 hoeveel	
boules	 van	een	 team	het	 dichtste	 bij	 het	

butje	 liggen.	 Iedere	 boule	 die	 dichter	 bij	
de	but	ligt	dan	die	van	de	tegenstander	is	
een	punt.	Dan	 is	de	werpronde	afgelopen	
en	begint	de	volgende	werpronde.	En	dan	
begint	het	gevecht	om	de	punten	opnieuw.	
Nieuwe	ronde	nieuwe	kansen	tot	een	team	
de	13	heeft	bereikt.

“Toen	ik	net	begon	met	boulen	vond	ik	het	
wel	 een	 leuk	 spelleke”,	 zegt	 Luud,	maar	
gaandeweg	 ontdek	 je	 steeds	meer	moge-
lijkheden	en	kun	je	lastige	situaties	door	de	
ervaring	beter	oplossen	en	soms	ook	niet.	
Aanvallen	maar	ook	op	tijd	verdedigen	zijn	
keuzes	die	gemaakt	moeten	worden	en	het	
verloop	van	een	partij	mee	bepalen.	In	je	
hoofd	wil	je	een	boule	daar	laten	stoppen	
of	die	boule	wegschieten,	maar	je	arm	en	
hand	moeten	dan	ook	wel	meewerken.”

Johan	vult	aan:	“Afhankelijk	van	het	aantal	
behaalde	punten	per	werpronde	duurt	een	
partij	langer	of	korter.	Als	je	met	12-1	voor-
staat,	maar	dat	dertiende	punt	alsmaar	niet	
scoort	 en	 je	 laat	 de	 tegenstander	 puntje	
voor	puntje	dichterbij	komen,	kan	het	lang	
duren.	 En	 is	 dan	 verliezen	met	 13-12	 erg	
frustrerend.	 De	 mooiste	 partijen	 zijn	 die	
partijen	waar	het	gelijk	op	gaat.	Dan	gaat	
ook	het	mentale	een	rol	spelen.	Spanning,	
er	moet	nu	een	boule	worden	weggescho-
ten	of	geplaatst	worden,	de	druk	wordt	ho-
ger	en	dan	 ligt	het	maken	van	 foutjes	op	
de	 loer.”	 Luud:	 “Maar	 bij	 het	 vrij	 boulen	
ligt	het	accent	veel	meer	op	een	ontspan-
nen	 en	 gezellig	 potje	 boulen	 en	 worden	
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er	 complimentjes	
gegeven	 als	 er	
een	 mooie	 boule	
wordt	geplaatst	of	
geschoten.	 Lukt	
het	niet	dan	is	dat	
spijtig,	 maar	 er	

zijn	ergere	dingen.	Ook	de	baan	kan	je	par-
ten	spelen.	Er	ligt	altijd	wel	een	steentje	
in	de	weg	en	de	baan	is	nooit	waterpas,	dus	
de	 boule	 loopt	 wel	 eens	 ongepland	 naar	
links	 of	 rechts.	 En	 niet	 onbelangrijk:	 na	
de	wedstrijd	is	er	pauze	en	worden	in	het	
paviljoen	 of	 bij	mooi	weer	 buiten	 op	 het	
terras	onder	het	genot	van	een	drankje	de	
plaatselijke	 nieuwtjes	 uitgewisseld	 en	 de	
wereldproblemen	 opgelost”.	 En	 daarmee	
komt	het	beeld	van	boulen	op	een	markt-
pleintje	in	Frankrijk	aardig	in	de	buurt.

Boulen en bewegen?
“Nou	dat	 is	makkelijk	 te	verklaren”,	zegt	
Johan.	“Bij	een	potje	boulen	wordt	er	veel	
gelopen.	 Voor	 je	 gooit	 even	 de	 baan	 be-
kijken,	onderzoeken	hoeveel	grind	er	ligt,	
waar	moet	de	boule	de	grond	raken	om	op	
tijd	te	stoppen.	Na	het	werpen	van	de	bou-
le	gaan	kijken	of	de	boule	beter	ligt	dan	die	
van	de	tegenstander,	kortom	er	moet	nogal	
heen	en	weer	gelopen	worden	en	zo	kom	je	
toch	wel	aan	je	beweging.

Daarnaast	is	een	goede	conditie	erg	nuttig	
om	 je	 te	 kunnen	blijven	 concentreren	 op	
elke	 nieuwe	 worp,	 steeds	 opnieuw.	 Maar	
goed,	we	zijn	geen	topboulers	die	een	aan-
tal	 uren	 per	 week	 conditietraining	 doen	
naast	 een	fiks	 aantal	 uren	boulestraining.	
Deze	vorm	van	boulen	is	vooral	recreatief	
gericht.	Winnen	is	mooi,	maar	gebeurt	dat	
niet	dan	is	het	maar	zo.	En	dat	is	nou	het	
mooie	van	boulen.	Je	kunt	het	als	spelle-
tje	spelen	of	als	je	meer	competitiegericht	
bent	 kun	 je	 het	 ook	 in	 wedstrijdverband	
beoefenen.	Maar	 	het	belangrijkste	 is	dat	
je	er	plezier	aan	beleeft.	Op	dinsdagavond	

is	er	de	clubavond	voor	leden.	Op	die	avond	
wordt	 de	 interne	 competitie	 gespeeld	 en	
gaat	het	meer	om	de	winst	en	kan	het	er	
serieus	aan	toe	gaan.	Maar	daarnaast	kan	er	
ook	door	(aspirant)leden	gewoon	onderling	
een	potje	recreatief	worden	gebouled.”
Wij	doen	het	met	zo’n	75	leden	elke	week	
een	of	meer	keren	en	blijven	er	gezond	bij.	

Vrij boulen
Op	woensdagmiddag	vanaf	13.30	uur	 is	er	
vrij	 boulen	 voor	 iedereen,	 leden	 en	 niet-
leden.		En	dat	is	ook	het	geval	op	zondag-
ochtend.	Vanaf	10.30	uur	is	er	vrij	boulen	
voor	 iedereen.	Voor	niet-leden	vragen	we	
dan	een	bijdrage	van	€	1,50.	Het	is	handig	
om	10	minuten	voor	tijd	aanwezig	te	zijn	
i.v.m.	de	teamindeling.

Elke	 vierde	 zaterdag	 van	 de	 maand	 is	 er	
voor	iedereen	die	wil	een	open	toernooitje	
van	 drie	wedstrijden.	 Je	 krijgt	 elke	wed-
strijd	 een	 andere	 partner.	 Melden	 vanaf	
13.00	uur.	En	er	zijn		leuke	prijzen	voor	de	
winnaars.	Deelname	is	€	2,-.

Meer	 informatie	 op:	 cochonnetclub.nl	 of	
ook	bij	Johan	Hooijmaijers	tel.	361846.

Redactie: Ton Kalkers

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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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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Kinderkasteelfeest
Op	vrijdag	28	juni	–	de	eerste	dag	van	het	
Kasteelfeest	in	Loon	op	Zand	-	komen	alle	
leerlingen	van	de	basisscholen	in	onze	ge-
meente	met	hun	begeleiders	naar	de	Kas-
teelweide	en	het	Landgoed	Het	Witte	Kas-
teel.	 Zij	 zijn	 hiervoor	 afgelopen	 voorjaar	
allemaal	uitgenodigd	door	Hertog	Jan	I	van	
Brabant.

Tijdens	het	Kinderkasteelfeest	dragen	leer-
lingen	 en	 begeleiders	 een	 ‛passend’	mid-
deleeuws	tuniek	met	muts.	Groepsgewijze	
doen	alle	kinderen	een	zestal	‛kasteelwer-
ken’	met		spel	en	historisch	karakter.
Doel	 is	 hen	 op	 een	 leuke	manier	 (nader)	
kennis	 te	 laten	 maken	 met	 geschiedenis	
en	cultuur;	geschiedenis	en	middeleeuwen	
saai?	Vergeet	het	maar;	spelenderwijs	on-
derzoekend	leren.	Super	gaaf!

Rokade van de Heerlijkheid
De	eerste	dag	van	het	Kasteelfeest	in	Loon	
op	Zand	wordt	 afgesloten	met	de	Rokade	
van	 de	 Heerlijkheid	 en	 een	muziekoptre-
den	van	de	band	Ogham.

De	Rokade	is	een	theatraal	(levend)	schaak-
spel.	 Historische	 figuren	 uit	 verschillende	
periodes	 in	 de	 geschiedenis	 van	 onze	 ge-
meente	 gaan	 op	 een	 hilarische	 wijze	 de	
‛strijd’	nog	eens	aan	tussen	Vaartskwartier	
(Kaatsheuvel)	en	Straatskwartier	(Loon	op	
Zand)	en	De	Moer.

Acteurs	 uit	 onze	 inwoners	 staan	 garant	
voor	een	levensechte	uitvoering.	De	avond	
wordt	afgesloten	met	een	optreden	van	de	
bekende	band	Ogham	op	de	Kasteelweide.	
De	Rokade	begint	om	19.30	uur	en	het	op-
treden	 van	 Ogham	 om	 21.30	 uur.	 Beiden	
vinden	plaats	op	de	Kasteelweide	te	Loon	
op	Zand.	Toegang	is	gratis.	Maak	het	mee!

Stichting 750 jaar
heerlijkheid/gemeente Loon op Zand
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Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers eerste  
vrouwelijke koning van St. Ambrosius

Koningschieten 2019
Op 1 juni jl. heeft het gilde Sint Ambro-
sius Loon op Zand voor de 39e keer haar 
Koningschieten gehouden.

Sinds	1991	schieten	de	gildebroeders	om	de	
4	 jaar	 voor	het	 koningschap,	de	 gildezus-
ters	mogen	vanaf	1994	meedoen.	Vanaf	dat	

jaar,	 25	 jaar	 geleden,	
kunnen	 de	 dames	 vol-
waardig	 gildelid	 wor-
den	waarbij	zij	ook	het	
recht	 hebben	 zich	 tot	
gildekoning	 te	 schie-
ten.

Het	gilde	maakte	voor	
de	zesde	keer	kans	op	

een	keizer.	Frans	Basters	is	namelijk	twee	
periodes	achter	elkaar	koning	geweest	en	
als	 het	 hem	 zou	 lukken	 de	 koningsvogel	
naar	beneden	te	 schieten	zou	hij	voor	de	
derde	keer	achter	elkaar	koning	zijn.

Soep en broodjes
De	gildeleden	verzamelden	al	vroeg	 in	de	
ochtend	 ‛In de Bijên-Thuynen’,	om	 in	op-
tocht	 hun	 hoofdman	 op	 te	 halen.	 Hierna	
trokken	 ze	 naar	 ‘De	 Venloene’,	 waar	 zij	
door	hun	gildekoning	Frans	Basters	werden	
ontvangen.	Na	de	heerlijke	soep	en	brood-
jes	ging	het	verder	naar	de	kerk,	waar	voor	
de	toren	de	statiefoto	werd	gemaakt.

Daarna	ging	het	in	optocht	naar	de	Kasteel-
weide,	waar	ze	traditioneel	drie	keer	rond	
de	schutsboom	liepen.	Koning	Frans	Basters	
schonk	nog	een	traditioneel	drankje,	bran-
dewijn	(met	suiker),	ter	afsluiting	van	zijn	
regeerperiode.	Het	koningszilver	werd	hem	
afgenomen	en	de	hoofdman	wees	ieder	op	
zijn	rechten	en	plichten	als	hij	of	zij	zich	
tot	gildekoning	zou	schieten.

Hierna	werd	er	geloot	en	schonk	de	hoofd-
man	drie	pijlen	weg	aan	loco-burgermees-
ter	 Kees	 Grootswagers,	 voorzitter	 van	
stichting	‘Het	Witte	Kasteel’	Francine	Broos	
en	beschermheer	van	gilde	Sint	Ambrosius	
Jan-Baptist	Verheijen.
Daarna	 begon	 de	 hoofdman	 zelf	 met	 het	
schieten	 op	 de	 vogel,	 gevolgd	 door	 oud-
koning	Frans	Basters.

De	meeste	 leden	waren	 erg	 zenuwachtig,	
de	vogel	werd	niet	vaak	geraakt.	Het	duur-
de	177	 schoten	 voordat	de	eerste	 vleugel	
door	hoofdman	Jan	van	Riel	eraf	geschoten	
werd.	 Hij	 won	 hiermee	 het	 door	 hemzelf	
geschonken	horloge.
Pas	bij	het	286e	schot	viel	de	tweede	vleu-

 °Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers op weg om 
eerste vrouwelijke koning van St. Ambrosius 
te worden. (Eigen foto)
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gel:	Geert	Snaphaan	won	hiermee	de	wek-
ker.	 Hierna	 begon	 de	 koningsvogel	 zich	
langzaam	over	te	geven.

Frans	was	erg	gespannen	en	miste	hierdoor	
vaak,	maar	het	351e	schot	was	vol	raak	en	
een	groot	deel	van	de	vogel	vloog	naar	be-
neden.	 Een	klein	 stukje	 gaf	 zich	nog	niet	
gewonnen	en	het	lukte	drie	opeenvolgende	
schutters	niet	om	dit	stuk	te	raken.

Bij	het	355e	schot	schoot	Melanie	Nieuwen-
huisen-Dimmers	echter	vol	raak	en	gaf	de	
vogel	zich	helemaal	over,	waarmee	Melanie	
zich	tot	de	eerste	vrouwelijke	koning	van	
gilde	Sint	Ambrosius	heeft	geschoten.

Namens het St. Ambrosiusgilde,
Peggy Dankers

 °Als nieuwe koning van St. Ambrosius mocht 
Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers het vaandel 
van het gilde betreden. (Eigen foto)

Koop gewoon in Loon:

Oud-hollands	snoep,	hakhoning,	
edelstenen	en	mineralen,	wierook,	
salie	en	geurolie,	handgemaakte	

zeep,	cadeaus,	bedrukte	mokken	en	
tegeltjes,	poncho's,	omslagdoeken	en	

handwerkmaterialen.

Ton ziens bij Ton en Ans!

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



28

Bart Moeyaert

Bart	Moeyaert	ontving	op	27	mei	als	twee-
de	 Nederlandstalige	 schrijver	 de	 Astrid	
Lindgren	Memorial	Award	(ALMA),	die	geldt	
als	 de	 ‘Nobelprijs	 voor	 kinderliteratuur’.	
Bart	Moeyaert	(1964)	werd	door	de	Zweed-
se	jury	gekozen	uit	264	kandidaten	uit	64	
landen.	
De	ALMA	 kent	 een	 prijzengeld	 van	 5	mil-
joen	Zweedse	kronen	(480.000	euro).

Het wonder van de goeie koffie

Het is zoals het wonder van de goeie koffie
gemiddeld eens in de twaalf maanden 
houdt iemand midden in een zin zijn adem in
waarna hij naar de bodem van de kop 
die als gegoten op het bordje past –   
blijft staren

misschien minutenlang … blijft het geluid uit
maar in dat hoofd zou je het brúllen moeten 
horen 
er wordt nogal gescholden als iemand inziet
dat die jarenlang genoegen nam met drab
en dat maar koffie noemde omdat er melk bij 
kon – en suiker

gemiddeld een keer in het jaar heeft iemand 
zo’n ervaring
wat eigenlijk verbazend weinig is
als je de koppen en de schotels telt
die al vergeten zijn nog voor ze worden aan-
geroerd 

nochtans is smaak geen kunst of wetenschap
het is hetzelfde als gezond verstand
iets wat we voor het leven houden
zoals het kopje bij het bord hoort
de mensen bij elkaar
het water bij de zee

Dit gedicht bestaat ook in de versie van  
‘De goeie thee’.

Bart Moeyaert

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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378

Deze editie verschijnt als de kermis weer 
voorbij is en de vakantieplannen voor 
een aantal van ons steeds concreter wor-
den. We zien steeds meer campers en 
caravans in onze omgeving rondrijden 
en groepen jeugd, afkomstig van de kam-
peerboerderijen, zien we in onze win-
kels. Dat zijn duidelijke signalen dat de 
zomer toch gekomen is.

Gemeente en politiek
Na	 de	 onheilspellende	 berichten	 over	 de	
gemeentelijke	 financien,	 waarvan	 we	 in	
de	vorige	Krantenbak	al	melding	maakten,	
hebben	de	verschillende	partijen	hun	zegje	
inmiddels	gedaan:	Pro3,	Voor	Loon,	VVD	en	
CDA.	(DK	22/5)

Ook	 de	 kersverse	 Leisure-stichting	 werd	
voor	 het	 blok	 gezet.	 Nu	 ook	 de	 V.V.V.	 is	
gestopt,	 hoe	 moet	 het	 toerisme	 dan	 een	
impuls	 krijgen,	 vraagt	 men	 zich	 af.	 Ook	
Jan	Coenen	van	de	Wetering	Plan	Groep	is	
verrast,	nu	de	investeringsgarantie	na	drie	
jaar	plannen	maken	weer	wordt	 ingetrok-
ken.	(BD	23/5)

De	uitslag	van	de	Europese	verkiezingen	in	
onze	gemeente	kwam	overeen	met	het	lan-
delijke	beeld:	flinke	winst	voor	de	PvdA,	en	
ook	winst	voor	VVD	en	Forum	voor	Demo-
cratie.	(BD	28/5)

Berichtgevingen gemeente
Bij	 Venloene	 211	 komt	 een	 invalidenpar-
keerplaats.	(DK	22/5)
Bij	Kasteellaan	23	komt	een	tijdelijke	inrit	
en	op	de	Hoge	Steenweg	komt	een	oplaad-
punt	bij	de	carpoolplaats.	(DK	29/5)

Fout
In	 Krantenbak	 376	 stond	 op	 blz.	 31	 ver-
meld:	 ‛het	 camping-	 en	 caravanbedrijf	
van	Fred	Heijda’.	Daar	had	moeten	 staan	
‛het	 caravan-	 en	 camperbedrijf’.	 Fred	 is	
dus	geen	camping	begonnen.	Onze	excuses	
voor	het	foutieve	citaat.

Koningschieten
Op	zaterdag	1	juni	vond	bij	Gilde	St.	Am-
brosius	 het	 vierjaarlijkse	 evenement	 van	
het	Koningschieten	plaats.	Vanouds	valt	dit	
samen	met	de	kermis	en	sinds	de	kermis	op	
het	Weteringplein	 staat,	 lijkt	 het	wel,	 of	
het	bij	elkaar	hoort.	Maar	het	Koningschie-
ten	 is	 een	 zeer	 serieuze	 aangelegenheid	
omgeven	 met	 uitzonderlijke	 traditionele	
gebruiken.
In	dit	licht	is	het	zeer	uitzonderlijk	te	noe-
men,	dat	 voor	het	 eerst	 in	 de	 geschiede-
nis	van	het	gilde,	van	ons	dorp	en	wellicht	
ook	van	de	hele	regio,	een	vrouw	het	ko-
ningschieten	wint:	Melanie	Nieuwenhuisen-
Dimmers	 mag	 zich	 de	 eerste	 vrouwelijke	
koning	van	Gilde	St.	Ambrosius	noemen.	Zij	
heet	dus	geen	‛koningin’,	maar	‛vrouwelij-
ke	koning’.	Frans	Basters	slaagde	er	niet	in	
voor	de	derde	keer	op	rij	de	koningstitel	te	
verwerven,	anders	was	hij	voor	het	 leven	
‛keizer’	geweest.	(BD	3/6)

Wegen
Hardrijders	 op	 de	 Midden-Brabantweg	
N261	komen	binnenkort	van	een	koude	ker-
mis	thuis,	zo	schreef	de	krant.	Er	komt	tra-
jectcontrole,	zodat	de	pakkans	op	honderd	
procent	 komt.	 In	 het	 voorjaar	 moet	 het	
systeem	klaar	zijn.	Als	het	gaat	werken	ko-
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men	er	waarschuwingsborden.	Hardrijders	
die	denken	hun	gemiddelde	naar	beneden	
te	kunnen	halen	door	bijvoorbeeld	op	het	
laatste	 stuk	 van	het	 traject	 langzamer	 te	
gaan	rijden,	komen	ook	van	diezelfde	kou-
de	kermis	thuis.	Ook	wanneer	een	automo-
bilist	 slechts	 een	 deel	 van	 een	 traject	 te	
hard	rijdt,	volgt	toch	een	boete.	(BD	23/5)

Natuurbeheer
De	 Noorderplas	 van	 Tilburg,	 vlak	 bij	 ons	
dorp,	 is	 door	 aannemer	 Heijmans	 opge-
knapt	en	ligt	er	nu	open	bij.	Vogels	komen	
weer	terug	en	ook	recreatie	is	weer	moge-
lijk,	al	 zit	men	niet	op	 luidruchtigheid	 te	
wachten.	 Het	 is	 een	 onderdeel	 van	 land-
schapspark	Pauwels,	waar	we	het	al	vaker	
over	 gehad	 hebben	 in	 deze	 rubriek.	 (BD	
28/5)

Voetbal
Op	19	mei	verloor	Uno	Animo	1	met	0-1	van	
Cluzona	uit	Wouw.	Ook	de	laatste	wedstrijd	
in	de	competitie	tegen	koploper	Unitas	’30	
uit	Etten-Leur	werd	op	26	mei	verloren	met	
3-0.	Het	team	eindigde	als	negende	 in	de	
eindrangschikking.

Trainer	Kees	van	Loon	gaat	in	de	zomer	het	
team	 vernieuwen	 met	 jongens	 vanuit	 de	
jeugdafdeling.	Tijl	 de	 Veer	maakte	 op	 26	
mei	al	zijn	debuut	in	het	eerste	elftal.	(BD	
20	en	27/5)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:
•	De	 expositie	 ‛De	 trots	 van	 Loon’	 op	 18	
en	19	mei	in	Het	Uilennest	en	de	Kunst-
markt	bij	Het	Witte	Kasteel	 op	19	mei.	
(DK	22/5)

•	De	 buitenbioscoop	 georganiseerd	 door	
groep	7-8	van	basisschool	De	Blokkendoos	
op	het	terrein	van	De	Kuip	op	24	mei.	(DK	
22/5)

•	Het	concert	van	popkoor	Undercover	op	8	
juni	in	De	Wetering.	(DK	22/5)

Efteling
Onlangs	zijn	de	poppen	van	het	Carnaval-
festival	 in	 de	 Efteling	 onderhanden	 geno-
men,	omdat	er	sprake	zou	zijn	van	discri-
minatie.
Danielle	 Braun	 schreef	 hierover	 op	 zater-
dag	1	 juni	 in	Dagblad	Trouw.	Zij	 is	corpo-
rate	antropoloog.	Zij	 is	gespecialiseerd	 in	
een	onderdeel	van	de	culturele	antropolo-
gie	 dat	 betrekking	 heeft	 op	 de	 dynamiek	
van	 politiek	 religieuze	 systemen	 in	Afrika	
en	Azië.
Over	 de	 Eftelingpoppen	 schrijft	 zij:	 “De	
poppen	 zijn,	 afhankelijk	 van	 je	 smaak,	
hele	slechte	of	hele	leuke	karikaturen	van	
volkeren	 overal	 op	 de	 wereld.	 Rare	 Ne-
derlanders	 op	 klompen,	 Franse	 kaasboer-
tjes,	 Italiaanse	pizza-eters,	Chinezen	met	
spleetogen,	 Eskimo’s,	 die	 naast	 ijsberen	
staan.	 Er	 klopt	 natuurlijk	 helemaal	 niets	
van.	 Gelukkig	 staan	 we	 er	 allemaal	 even	
raar	op.
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Door	te	zeggen	dat	de	Afrikaanse	en	Aziati-
sche	poppen	aanstootgevend	zijn,	versterk	
je	 juist	 verschil	 en	neokoloniale	 ongelijk-
heid.	 Je	 zegt	 dan	 eigenlijk:	 westerlingen	
mogen	 geen	 grappen	 maken	 over	 Afrika-
nen	 en	Aziaten.	Want	 die	 zijn	 kwetsbaar.	
Daarmee	bevestig	je	het	beeld	van	mach-
tig	neokoloniaal	Europa	en	Noord-Amerika	
tegenover	de	minderwaardige	rest	van	de	
wereld.	(…)

“Natuurlijk	 hebben	 we	 een	 bloedig	 ver-
leden	 met	 elkaar	 en	 is	 een	 deel	 van	 de	
ongelijkheid	 terug	 te	 voeren	 op	 de	 ge-
schiedenis.	Daar	hebben	we	nog	veel	in	te	
herstellen.	Dat	vraagt	om	voorzichtigheid.	
Maar	er	 is	 ook	een	nieuwe	werkelijkheid.	
De	 Afrikaanse	 filmindustrie	 en	 kunstsec-
tor	 bloeien	 ongekend.	 Aziatisch	 toerisme	
breidt	 razendsnel	 uit	 over	 de	 wereld.	 De	
Arabische	wereld	voert	haar	eigen	bevrij-
dingsstrijd	en	 is	beter	af	zonder	onze	be-
moeizucht.

Willen	 we	 die	 nieuwe	 verhoudingen	 wel	
zien?	Of	blijven	we	hangen	in	oude	machts-
patronen?	Het	wordt	hoog	 tijd	dat	we	el-
kaar	serieus	gaan	nemen.	Afrika	heeft	haar	
problemen	 en	 die	 zijn	 groot.	Armoede	 in	
Azië	 is	 schrijnend.	 Een	 zwarte	 huidskleur	
is	ook	in	Nederland	nog	steeds	recept	voor	
discriminatie.

Daar	moeten	we	wat	aan	doen	met	elkaar.	
Maar	 onderschat	witte	westerse	 uitdagin-
gen	 niet:	 depressie	 volksziekte	 nummer	
één,	een	bureaucratie	die	vastdraait,	een-
zame	ouderen.	We	zijn	niet	beter	en	niet	

verder	ontwikkeld	dan	‛de	verre	ander’.
Er	valt	veel	van	elkaar	te	leren.	Dat	begint	
met	elkaar	serieus	te	nemen.	En	je	neemt	
elkaar	pas	echt	serieus	als	je	goede	foute	
grappen	 over	 elkaar	 maakt.	 Dus	 cabare-
tiers	en	poppenmakers	aller	landen…	Graag	
grappen	over	en	weer.	Als	broers	en	zussen.	
Laten	we	 een	 einde	maken	 aan	 gevoelig-
heid	en	elkaar	eens	lekker	bij	de	varkens-
neus	grijpen.”	(Trouw	1/6)

Met	deze	interessante	beschouwing	sluiten	
wij	deze	editie	af. □

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
MR	=	De	Maasroute
DK	=	De	Duinkoerier
TK	=	De	Tilburgse	Koerier

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Start 1 januari 2019! 
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 °Dat het voor grote vrachtwagens niet meevalt om een locatie in ons dorp te bereiken, werd 
woensdagavond 29 mei duidelijk, toen deze vrachtwagen de Klokkenlaan wilde indraaien en gehinderd 
werd door een geparkeerde auto om dat te doen. Gevolg: lang wachten tot de bestuurder van de 
geparkeerde auto eindelijk kwam aanzetten om deze te verplaatsen. Het verkeer in- en uit de 
Klokkenlaan was daardoor geruime tijd geblokkeerd. (Foto: RdT)



35

Prestatie van topniveau
Afgelopen	 1	 juni	 is	 Thom	 Goudappel,	 15	
jaar	oud,	de	‛LE	GRAND	BALLON’	van	1325	
meter	hoog	opgefietst.

Samen	 met	 zijn	 vader	 was	 hij	 onderdeel	
van	een	groep	van	100	fietsers	waarvan	er	
25	bij	waren	met	een	relatie	tot	NAH:	een	
niet	 aangeboren	 hersenletsel	 zoals	 Len-
nards	vader.	Het	was	‛voor	en	met	NAH’.

Boven	op	de	berg	stonden	Thoms	broertje	
Julian,	ik	(zijn	moeder)	en	Jack	zijn	stief-
vader	hen	op	te	wachten.
Door	 een	 erehaag	 van	 applaudisserende	
mensen	kwamen	zij	over	de	finish.	Het	was	
erg	bijzonder	kan	ik	je	zeggen.

Thom	stond	al	eerder	 in	de	krant	 in	Loon	
op	Zand,	na	zijn	huldiging	door	de	burge-
meester,	 omdat	hij	 112	had	gebeld	nadat	
zijn	vader	onwel	was	geworden.

Een trotse moeder
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Afsluiting cursusjaar muziek bij de BSO
Het	 laatste	blok	was	gewijd	aan	een	ont-
dekkingstocht	 langs	diverse	 instrumenten.	
Als	ware	professionals	 bespeelden	 ze	 alle	
verschillende	 instrumenten	 die	 gepresen-
teerd	werden	door	 juffrouw	Femke	en	de	
muzikanten	 die	 met	 hun	 instrument	 naar	
de	les	kwamen.

In	 de	 voorafgaande	 blokken	 hadden	 de	
leerlingen	 van	 groep	 1	 tot	 en	met	 3	 let-
terlijk	(met	boomwhackers,	allerlei	instru-
menten	en	zingen	en	bewegen)	en	figuur-
lijk	gespeeld	met	thema’s	als	bijvoorbeeld	
Griezelen	en	Monsters,	Dieren,	Gekke	Lied-
jes	en	Wat	je	later	worden	wilt.	De	leerlin-
gen	van	groep	4	tot	en	met	7	hebben	kennis	
gemaakt	met	wat	muziek	maken	 inhoudt,	
ze	gingen	‘aan	de	fluit’	op	kleurige	blokflui-
ten,	maakten	kennis	met	het	notenschrift,	
leerden	canon	zingen	en	ontdekten	wat	mu-
ziek	maken	en	luisteren	allemaal	inhoudt.		

Ook	in	schooljaar	2019-2020	zal	de	cursus	
Muziek	bij	de	BSO	(mits	voldoende	aanmel-
dingen)	worden	gegeven,	dan	met	thema’s	
als	 ‘Hout’,	 ‘Koper’,	 ‘Slag’	 en	 ‘Snaar’.	 Je	
hoort	erover,	leert	erover,	doet	er	iets	mee	
en	ontdekt	heel	erg	veel!

Zin	om	dit	ook	mee	te	doen?	Geef	je	dan	
op	bij	Bernadette	Essers-Jacobs	via	e-mail:	
bernadette_essers@hotmail.com	 of	 tele-
fonisch:	0416-363235.

(Voor	 meer	 informatie,	 zie	 de	 website:	
www.sophiasvereeniging.nl,	onder	Oplei-
ding	of	bel	of	mail	Bernadette).

 °Deze kanjers sloten op 3 juni jl. de cursus Muziek 
bij de BSO 2018-2019 af.
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Ze zijn er weer!

Ook	dit	jaar	zijn	ze	er	weer:	de	talrijke	ei-
kenprocessierupsen,	ook	op	de	bomen	die	
staan	op	de	hoek	Bergstraat-Heideweg,	zo	
laat	 deze	 foto	 van	 Piet	 Marisael	 zien.	 De	
processierups	heeft	brandharen	die	je	met	
het	blote	oog	niet	kunt	zien,	maar	die	voor	
vervelende	 klachten	 kunnen	 zorgen.	 Dus	
‛uit	de	buurt	blijven’	 in	deze	is	het	beste	
advies.
Voor	meer	informatie	over	de	eikenproces-
sierups,	zie:	www.oakie.info.

Heeft	u	ook	een	bijdrage	voor	‛Opvallend’?	
De	 redactie	 ontvagt	 deze	 graag	 van	 u	 op	
opgenomen	te	worden	in	een	van	onze	vol-
gende	edities.	□
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Kerkberichten van 15 juni t/m 5 juli

Zondag 16 juni 9.30 uur:	 Hoogfeest	 H.	
Drieëenheid,	 vaderdag,	 dameskoor,	 cele-
brant	pastor	Groos.	Rien	en	Corrie	Haans–
van	 Loon,	 Kees	 Wolfs	 b.g.v.	 verjaardag,	
Christ	 Vermeer,	 ouders	 Jos	 en	 Ria	 Oerle-
mans-Ligtvoet.

13.00 uur:	Doop	Anne-Claire	Verhappen.

Dinsdag 18 juni 10.15 uur:	Kapel	Venloe-
ne,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Zondag 23 juni 9.30 uur:	Hoogfeest	sacra-
mentsdag,	 terugkomviering	 communican-
ten,	kinderkerk,	herenkoor,	celebrant	pas-
toor	Luijckx.	Paula	v.d.	Biggelaar-Spijkers.

Dinsdag 25 juni 10.15 uur:	Kapel	Venloe-
ne,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Zaterdag 29 juni 1300 uur:	Huwelijksinze-
gening	van	Sander	Koolen	en	Linsey	Vlem-
mix	in	de	Hasseltse	Kapel	in	Tilburg.

Zondag 30 juni 11.00 uur:	 13e	 Zondag	
door	 het	 jaar,	 kerkkoren	 uit	 de	 parochie,	
celebrant	 pastoor	 Luijckx,	 pastor	 Groos,	
diaken	Alexis	Szejnoga.
Er is dit weekend één eucharistieviering in 
de parochie i.v.m. 750 jaar Loon op Zand 
op de Kasteelweide in Loon op Zand.
Ouders	 Jos	 en	 Ria	 Oerlemans–Ligtvoet,	
Jeanne	 Hamers–van	 Leijsen,	 Annet	 Raaij-
makers–van	 Kollenburg,	 fam.	 van	 Gestel–
Verbaandert,	 Lies	 Rombouts–van	 Gestel,	
Jopie	Roelen–Menzing.

14.00 uur:	Doop	Mees	Matheeuwsen.

Dinsdag 2 juli 10.15 uur:	Kapel	Venloene,	
celebrant	pastor	Groos.

Wij namen afscheid van:
Nanny van Bergen–van der Zande
Geboren	te	Ginneken	en	Bavel	8	april	1935.
Overleden	te	Loon	op	Zand	30	mei	2019.

De	afscheidsdienst	heeft	plaatsgevonden	in	
het	crematorium	in	Tilburg.

Dat Nanny 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
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?

Eerste H. Communieviering
Zondag	26	mei	 hebben	negen	kinderen	 in	
de	kerk	in	Loon	op	Zand	hun	Eerste	H.	Com-
munie	ontvangen.	Het	was	een	heel	 fees-
telijke	Eucharistieviering.	Alle	bijeenkom-
sten	die	aan	het	feest	voorafgingen	hebben	
erin	geresulteerd	dat	de	kinderen	goed	wa-
ren	voorbereid.
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Kort	voor	de	viering	verzamelden	de	com-
municanten	met	hun	ouders	bij	de	pastorie	
en	werden	er	foto’s	gemaakt	in	de	tuin.	Het	
was	mooi	weer.	De	jongens	en	meisjes	wa-
ren	allemaal	heel	 feestelijk	gekleed.	Hier	
en	daar	vonden	ze	het	best	wel	spannend.	
Tijdens	de	prachtige	viering	in	de	feestelijk	
versierde	kerk	werd	er	 goed	gezongen	en	
meegevierd.
Na	afloop	ontvingen	de	kinderen	een	oor-
konde	en	een	kruisjes	als	herinnering	aan	
deze	dag.	Nu	zijn	de	Eerste	H.	Communie-
vieringen,	zowel	in	Kaatsheuvel	als	in	Loon	
op	Zand	op	een	mooie	wijze	afgerond.	Wij	
mogen	heel	dankbaar	zijn	dat	de	kinderen	
deze	stap	in	de	vorming	van	hun	katholieke	
geloof	hebben	gezet	en	hopen	dat	 zij	 te-
zijnertijd	ook	de	stap	naar	het	H.	Vormsel	
willen	zetten,	samen	met	de	hulp	van	hun	
ouders/verzorgers.	 Veel	 dank	 namens	 de	
voorbereidingsgroep	Eerste	H.	Communie.

Pastoor Luijckx

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.	□

Opgeven van misintenties
Op	werkdagen	via	tel:	361215	van	8.45	
tot	12.15	uur	(secretariaat)	of	via	e-mail:		
secretariaat@parochiewillibrord.nl	
of	 op	 andere	 dagen	 en	 tijden	 door	 de	
intentie(s)	 met	 het	 bedrag	 van	 €	 12,-	
per	intentie	in	een	envelop	te	doen	en	
deze	te	deponeren	in	de	brievenbus	van	
de	pastorie.
In	 de	 kerk	 ligt	 ook	 een	 formulier	 om	
misintenties	 op	 te	 vermelden.	 Graag	
duidelijk	vermelden	op	welke	datum	u	
de	misintentie	wenst	en	voor	wie	deze	
is	bedoeld.

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

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

Communie thuis
Op	 elke	 eerste	 vrijdag	 van	 de	 maand	
is	 het	mogelijk	 om	 de	 heilige	 commu-
nie	 thuis	 te	 ontvangen.	Wilt	 u	 hiervan	
gebruik	maken,	dan	kunt	u	dit	kenbaar	
maken	via	telefoonnummer	361215.
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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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Boeiende knapzakroute
De	afdeling	 Loon	op	Zand/Dongen	 van	de	
Zuidelijke	 Land	 -en	 Tuinbouworganisatie	
voor	boeren	en	tuinders	had	op	zondag	26	
mei	wederom	een	knapzakroute	georgani-
seerd.	Een	tocht	van	15	kilometer	lang,	bij	
voorkeur	al	fietsend	te	ondernemen,	waar-
bij	zes	agrarische	bedrijven	in	de	omgeving	
bezocht	konden	worden.	

De knapzakroute
Met	een	pittige	tegenwind,	afwisseling	van	
zonneschijn	en	bewolking	stapte	ik	op	mijn	
stalen	 ros	 om	 vanuit	 Loon	 op	 Zand	 deze	
agrarische	 fietsroute	 te	 gaan	 volbrengen.	
De	 Annahoeve,	 melkveebedrijf	 en	 boer-
derijwinkel	gelegen	aan	de	Zijstraat	in	De	
Moer,	was	het	eerste	bedrijf	op	mijn	rou-
te.	 Daar	 kocht	 ik	mijn	 knapzak,	 inclusief	
folders,	 route,	 balpen,	 tegoedbonnen	 en	
stempelkaart,	om	van	het	ene	bedrijf	naar	
het	andere	te	fietshoppen.

Zo	verder	naar	de	Dreefseweg	in	Kaatsheu-
vel,	 waar	 familie	 de	 Jong	 de	 deuren	 van	
hun	geitenhouderij	had	opengezet.	Van	de	
geitenstallen	naar	de	kassen	en	winkel	van	
de	Biologische	Groentekwekerij	Natuurlijk	
Henriette	 in	Klein-Dongen.	Drie	kilometer	
verderop	dwaal	ik	door	de	broeierige	kas-
sen	waar	geraniums,	fuchsia’s	en	verbena’s	
in	 alle	 kleuren	 te	 bewonderen	 zijn	 in	 de	
perkplantenkwekerij	van	Willem	van	Strien	
in	Dongen-Vaart.

Met	 twee	 gratis	 verkregen	 aardbeien-
plantjes	 in	de	fietstas	 trap	 ik	verder	naar	
De	Moerderij	aan	de	Middelstraat	64	in	De	
Moer,	waar	de	varkens	buiten	 in	het	zand	
hun	eigen	gang	gaan:	lekker	loom,	zonder	

zich	 af	 te	 laten	 leiden	 door	 de	 vele	 pot-
tenkijkers.	Als	 laatste	van	mijn	route	doe	
ik	de	champignonkwekerij	Joheko	 in	Don-
gen	aan:	 een	 familiebedrijf	met	een	pas-
sie	voor	het	telen	van	biologische	kastanje,	
witte	én	exotische	paddenstoelen.

Het	was	een	leuke	doe-dag,	waarin	ik,	en	
heel	 veel	 andere	 belangstellenden,	 een	
kijkje	 hebben	 kunnen	 nemen	 in	 de	 ‘keu-
ken’	 van	 de	 verschillende	 agrarische	 be-
drijven	 en	 daardoor	 een	 stukje	 van	 het	
boerenleven	heb	kunnen	beleven.	Genoten	
van	 al	 het	 lekkers	 en	mogen	 ervaren	 dat	
elke	onderneming	met	heel	veel	passie	en	
inzet	zich	sterk	maakt	voor	verduurzaming	
van	de	agrarische	sector	en	op	een	verant-
woorde	wijze	werkt	aan-	en	voor	het	wel-
zijn	van	dier,	natuur	en	mens.

ZLTO	 was	 voor	 mij	 vandaag:	 Zomaar	 een	
Leerzame	Tweewieler	Ontmoeting!

Redactie: Kitty van Merode
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 °Op zondag 2 mei werden Lucas Hamelink, Cas Schapendonk, Teun Spee, Yves Blaakman en Max van 
Rossem kampioen in de competitie ‛geel’ van Tennisvereniging Loon op Zand. En zoals het hoort, 
werden zij na afloop van de beslissende partij, die met 6-0 werd gewonnen, daarmee op passende 
wijze gefeliciteerd! (Eigen foto)
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Reünie Walewyc-mavo Waalwijk

De	Walewyc-mavo	uit	Waalwijk	bestaat	80	
jaar	en	dat	moet	gevierd	worden.	Er	 zijn	
dit	 schooljaar	diverse	activiteiten	georga-
niseerd	voor	de	leerlingen	en	de	medewer-
kers,	maar	ook	oud-leerlingen	én	oud-me-
dewerkers	worden	niet	vergeten.	

Daarom	organiseert	de	Walewyc	een	grote	
reünie	op	zaterdag	29	juni	in	de	school	aan	
de	 Olympiaweg	 in	 Waalwijk.	 Vanaf	 19.00	
uur	 staan	 de	 deuren	 open	 voor	 alle	 hui-
dige	medewerkers	én	oud-medewerkers	en	
vanaf	20.00	uur	zijn	alle	oud-leerlingen	van	
harte	welkom!

Grand café
Het	 atrium	 van	 de	Walewyc	wordt	 omge-
bouwd	tot	een	‛Grand	café’	waar	iedereen	
kan	bijpraten	met	elkaar.	Ook	is	er	in	het	
atrium	een	 fototentoonstelling	van	de	af-
gelopen	jaren	én	een	plekje	waar	je	vrij-
blijvend	 foto's	 met	 elkaar	 kunt	 maken	 in	
een	heuse	fotobooth.

Back-to-school-party
Buiten	op	het	 schoolplein	komt	een	grote	
feesttent	te	staan	voor	een	back-to-school-
party.	 Een	 dj	 zorgt	 voor	 spetterende	mu-

ziek	en	 tevens	 is	er	een	optreden	van	de	
live	 band	 ‛Dr.	 Rossi’,	 die	 bekende	 covers	
uit	de	afgelopen	jaren	zal	spelen.	Schrijf	je	
in!	Een	groot	aantal	oud-leerlingen	en	oud-
medewerkers	 heeft	 zich	 al	 ingeschreven,	
maar	er	 zijn	 vast	 nog	 veel	 oud-leerlingen	
en	oud-medewerkers	die	zich	nog	niet	heb-
ben	ingeschreven.

Schrijf	je	daarom	op	tijd	in	op:
www.reuniewalewyc.nl	of	ga	via	de	web-
site	 van	de	Walewyc	naar	de	 speciale	 re-
ünie-site.	 De	Walewyc	 wil	 natuurlijk	 niet	
dat	ze	gasten	aan	de	deur	moeten	teleur-
stellen,	want	daar	worden	in	principe	geen	
kaarten	verkocht.	Op	de	reünie-site	kun	je	
zien	wie	zich	al	heeft	 ingeschreven	en	er	
zijn	al	wat	foto’s	te	vinden	uit	de	goede,	
oude	tijd.	

Het	zal	een	mooi	feest	worden	die	de	vele	
goede	 herinneringen	 aan	 de	 Walewyc	 al-
leen	maar	versterkt!	□

 ° Er moet heel wat voorbereid worden voor de 
Walewyk-reünie! (Eigen foto)

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Avondvierdaagse van start met 
record aantal deelnemers

Het	 is	 maandagavond	 3	 juni:	 de	 eerste	
van	de	vier	 te	 lopen	etappes	 van	de	47ste		
Loonse	Avondvierdaagse	staat	op	punt	van	
beginnen.	Rond	kwart	over	zes	is	het	zowel	
binnen	in	De	Wetering	bij	de	inschrijftafel,	
als	buiten	op	het	plein	al	een	drukte	van	
jewelste.

Om	18.30	uur	geeft	Ad	Leermakers	het	eer-
ste	startsein	aan	de	groep	deelnemers	die	
zich	hebben	aangemeld	voor	de	10	kilome-
ter.	Even	later	mag	ook	de	zeer	grote	club	
van	de	5	kilometerlopers	 vertrekken.	Met	
een	recordaantal	deelnemers	van	711	ging	
de	 route	een	 stukje	door	Molenwijck,	 via	
het	 buitengebied	 de	 Loonse	 en	 Drunense	
duinen	 in	 om	 door	 het	 bungalowpark	 de	
wandeltocht	te	vervolgen	richting	centrum	
en	zo	weer	te	eindigen	bij	De	Wetering.

Om	19.35	uur	komen	de	eerste	wandelaars,	
met	 verhitte	 gezichten	 al	 op	 het	 Oranje-
plein	 aan.	 De	 frisdrank	 met	 versnapering	
vinden	gretig	aftrek	en	zo	zit	de	eerste	van	
de	vier	etappes	erop.

Hoe	 de	 resterende	 drie	 dagen	 van	 deze	
47ste	Avondvierdaagse	zijn	verlopen,	leest	u	
in	de	volgende	Rond	de	Toren-editie.

Redactie: Kitty van Merode

 °Op maandagavond 3 juni vertrokken 711 deel-
nemers voor de 47ste  Loonse Avondvierdaagse. 
(Foto: RdT)
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Kunst zonder grenzen -  
Kunst zonder beperkingen

Uit	 verschillende	 regio’s	 van	ASVZ	 komen	
in	 het	 weekend	 van	 21-22-23	 juni	 men-
sen	 met	 een	 verstandelijke	 beperking	 en	
kunstenaars	bijeen	in	Loon	op	Zand	om	er	
creatief	 bezig	 te	 zijn.	 Het	 is	 de	 achtste	
keer	 dat	 het	 project	 ‘Kunst	 zonder	 gren-
zen	-	Kunst	zonder	beperkingen’	wordt	ge-
houden	op	het	landgoed	Gaia	Yggdrasil	aan	
de	 Udenhoutseweg	 2.	 Zondag	 23	 juni	 zal	
burgemeester	Hanne	van	Aart	de	expositie	
openen.

Het	werken	met	echte	kunstenaars	is	popu-
lair	bij	de	mensen	met	een	verstandelijke	
beperking.	 Dit	 jaar	 zijn	 er	maar	 liefst	 30	
cliëntkunstenaars,	bijgestaan	door	kunste-
naars	en	begeleiders,	te	gast	op	het	land-
goed	Gaia	Yggdrasil	van	Toineke	Theeuwes.	
De	drie	dagen	zullen	in	het	teken	staan	van	
kunst	maken	en	het	creatief	bezig	zijn.	

Denken in mogelijkheden
Toineke	Theeuwes	is	als	initiatiefneemster	
voor	de	achtste	maal	gastvrouw	samen	met	
zorgmanagers	 van	 ASVZ,	 van	 het	 project	
met	kunstenaars	en	cliënt-kunstenaars	en	
ze	 ziet	 erg	 uit	 naar	 het	 weekend.	 “Het	
beloven	 weer	 mooie	 dagen	 te	 worden”,	
zegt	 ze.	 “Wel	 zwaar,	 maar	 oh,	 zo	 leuk.	
Het	 geeft	mij	 energie.	 Iedereen	 denkt	 in	
mogelijkheden	en	niet	in	beperkingen.	De	
uitdaging	 ligt	 in	 de	 individuele	 beperking	
overstijgend	 en	 in	 teams	 te	werken,	met	
bijbehorende	resultaten.	Het	doel	is	om	de	
cliënt	volwaardig	kunstenaar	te	 laten	zijn	
en	blijvend	te	stimuleren	met	als	resultaat	
dat	zowel	de	artiest	als	de	mens	achter	de	
artiest	 groeit,	 samen	 met	 hun	 duurzaam	
maatschappelijk	functioneren.”	

Thema 50 jaar ASVZ
Elk	jaar	wordt	er	met	een	thema	gewerkt.	
Vorig	 jaar	was	dat	 ‘een	Gallisch	Dorp’	en	

van	 vorige	 jaren	 staan	 er	 nog	 altijd	 een	
kunstwerk	op	het	veld.	ASVZ	viert	dit	jaar	
haar	50-jarig	bestaan	en	dit	jubileum	wordt	
aangegrepen	om	als	thema	te	gebruiken.

De	 eerste	 jaren	 werd	 de,	 toen	 nog	 klei-
ne,	 groep	 begeleid	 door	 volwassen	 kun-
stenaars,	en	er	komen	er	steeds	meer	bij	
van	 alle	 leeftijden	 en	 uit	 alle	 regio’s.	 De	
laatste	jaren	is	er	naast	het	team,	dat	met	
kunst	aan	de	slag	gaat,	ook	een	bouwteam	
en	dat	wordt	elk	jaar	groter.

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Burgemeester opent expositie
Als	de	cliënten	op	vrijdag	aankomen	wordt	
er	 eerst	 een	 camping	 ingericht	 voor	 de	
overnachtingen.	Centraal	op	het	veld	staan	
enkele	grote	legertenten	als	atelier,	en	om	
te	eten.	De	garage	 is	voor	de	catering	en	
het	kampvuur	is	de	centrale	plek	voor	het	
samenzijn.	Vrijdag	start	met	een	verhaal.	
Zaterdag		wordt	er	gewerkt	aan	de	kunst-
werken.	

Zaterdagavond	is	er	een	bbq	bij	het	kamp-
vuur	en	 speelt	de	band	 ‘United	by	Music’	
die	uit	muzikanten	met	een	beperking	be-
staat.	Zondag	is	de	grote	dag,	in	de	ochtend	
werken	afmaken	en	de	expositie	inrichten,	
waarna	de	cliënten	trots	hun	kunstwerken	
tonen.	Burgemeester	Hanne	van	Aart,	ver-
gezeld	 door	 wethouder	 Jan	 Brekelmans,	
zal	de	expositie	komen	openen.	

Iedereen welkom
Iedereen	 is	 van	 harte	 uitgenodigd	 om	 op	
zondagmiddag	23	juni	een	kijkje	te	komen	
nemen	bij	de	expositie	‘Kunst	zonder	gren-
zen	-	Kunst	zonder	beperking’	op	landgoed	
Gaia	Yggdrasil,	Udenhoutseweg	2,	Loon	op	
Zand.	 Van	 14.00	 uur	 tot	 16.00	 uur	willen	
de	makers	van	de	kunstwerken	graag	hun	
werken	tonen	en	deze	met	bezoekers	be-
spreken.	 Info:	 Toineke	 Theeuwes	 Tel.06-
22929517.

Jack IJpelaar

Overweldigend succes
Bovenstaande	 poster,	 die	 ook	 op	 sociale	
media	te	zien	was,	kreeg	de	redactie	aan-
geboden	voor	publicatie	in	deze	editie.	Nog	
voordat	we	tot	het	drukken	van	deze	editie	
overgingen,	 kregen	 we	 van	 mede-organi-
satrice	Anne-Marie	Pullens	het	verzoek	om	
deze	niet	meer	te	plaatsen,	omdat	bij	het	
uitkomen	van	deze	editie	alle	beschikbare	
kaarten	waarschijnlijk	al	vergeven	zouden	
zijn.	Een	overweldigend	succes	dus!

Om	 toch	 iedereen	 in	 de	 gelegenheid	 te	
stellen	van	deze	muziek	te	laten	genieten	
zal,	op	een	later	tijdstip	en	in	een	grotere	
zaal	dit	evenement	worden	herhaald.	Hou	
Rond	de	Toren	dus	in	de	gaten!	□



48

Stiltewandeling door de  
Loonse en Drunense Duinen

Heb	jij	een	druk	leven	en	wandel	jij	vooral	
door	de	natuur	om	tot	 rust	 te	komen?	Ga	
dan	op	zondag	16	juni	mee	voor	een	unieke	
beleving:	de	stiltewandeling.	Deze	wande-
ling	is	gericht	op	volwassenen.	Koop	je	tic-
ket	altijd	vooraf	online	via	www.natuurmo-
numenten.nl/agenda.

Ervaar de natuur in haar volle kracht
Stiltes	 kunnen	 heel	 verhelderend	 zijn	 en	
je	net	dat	beetje	rust	geven	die	je	zoekt.	
Helaas	gunnen	we	onszelf	vaak	de	tijd	niet	
om	de	stilte	op	te	zoeken.	Tijdens	deze	ex-
cursie	ontkom	je	er	niet	aan.	

Onze	 boswachter	 vertelt	 zeker	 wat	 over	
het	gebied,	maar	geeft	je	ook	volop	de	tijd	
om	in	stilte	de	schoonheid	van	de	natuur	in	
haar	volle	kracht	te	ervaren.

De	wandeling	is	van	9.00	uur	tot	11.00	uur,	
vertrekpunt	Bosch	en	Duin.	Deze	activiteit	
kost	 €	 5,00	 voor	 leden	 van	 Natuurmonu-
menten	 en	 €	 8,00	 voor	 niet-leden.	 (Ou-
dere)	kinderen	zijn	onder	begeleiding	van	
hun	ouders	welkom.
Voor	kinderen	kost	het	€	4,00	(voor	leden	
en	OERRR-leden)	en	€	7,00	voor	niet-leden.

Tips van de boswachter
•	Draag	kleding	die	vies	mag	worden.
•	Trek	stevige	schoenen	aan.
•	Controleer	jezelf	achteraf	altijd		 	
op	teken.

Aanmelden
www.natuurmonumenten.nl/agenda.	□

Verloren

Op	zondag	2	juni	jl.	heb	ik	mijn	sleutel-
bos	verloren:	waarschijnlijk	in	de	direc-
te	omgeving	van	de	Ecliptica.	Aan	de	bos	
zit	een	geel	bandje	en	vijf	sleutels	aan	
twee	ringen	(drie	met	een	ronde	greep	
en	twee	met	een	rechthoekige	greep).	
Als	 u	 hem	 gevonden	 heeft,	 graag	 een	
reactie.	Alvast	mijn	dank.
Naam	bij	de	redactie	bekend.
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Traditioneel klapstoelenconcert dit jaar onderdeel 
van kasteelfeesten eind juni
De	 155-jarige	 koninklijke	 ‛Sophia’s	 Ver-
eeniging’	zal	dit	jaar	niet	op	maandag	maar	
zaterdag 29 juni haar	klapstoelenconcert	
presenteren	in	het	kader	van	750	jaar	Loon	
op	Zand.

We	vinden	het	een	eer	als	een	van	de	oud-
ste	 muzikale	 verenigingen	 uit	 onze	 ge-
meente	hieraan	medewerking	te	verlenen;
een	 vereniging	 die	 nauwe	 banden	 heeft	
met	de	familie	Verheijen	al	155	jaren	lang.

Na	de	vele	muzikale	successen		die	ons	ten	
deel	zijn	gevallen	hebben	we	speciaal	voor	
dit	kasteelfeest	een	geheel	nieuw	licht	mu-
zikaal	programma	ingestudeerd	met	mede-
werking	van	vocaliste	Tanja	van	der	Eijnden	
die	u	meeneemt	naar	de	jaren	’40-’45	de	
tijd	van	de	Tweede	Wereldoorlog	o.a.	Vera	
Lynn	die	met	haar	songs	vele	militairen	in	
die	tijd	wist	te	motiveren	en	bemoedigen.

Een kort overzicht wat u deze avond kunt 
verwachten:
•	Selectie	van	ABBA	melodieën
•	Vera	Lynn	Forever	–	zang	Tanja

•	The	girl	from	14G	–	zang	Tanja
•	Mars	(planeet)	muziek	van	Ronald	Holst
•	Hymn	of	the	Hyghlands		 	
(i.v.m.	75–jarige	bevrijding)

•	La	Leyenda	del	Beso

Natuurlijk	zijn	bij	dit	concert	ook	SOL	(Sop-
hia’s	 Opleidings	 orkest	 Loon	 op	 Zand)	 en	
SPE	(Sophia’s	Percussion	Ensemble)	aanwe-
zig	om	ook	hun	muzikale	feestelijke	tonen	
aan	u	te	presenteren.	Tevens	is	er	een	ca-
bareteske	onderbreking	met	Jack	 IJpelaar	
en	Ad	van	den	Nieuwenhuizen.	Kortom	een	
feestelijk	nieuw	programma	bij	deze	kas-
teelfeesten	in	de	sfeerrijke	en	lommerrijke	
omgeving	van	het	Witte	Kasteel.	Het	klap-
stoelenconcert	begint	om	19.30	uur.

Op zondag 16 juni zal door SOL een uniek 
filmconsert gegeven worden in De Wete-
ring om 10.00 uur. Iets geheel nieuws en 
met verrassende effecten. Voor iedereen 
gratis te bezoeken.

U	bent	van	harte	welkom!

Koninklijke ‛Sophia’s Vereeniging’
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© Frans Oosterwaal.

Kunst Loon op Zand presenteert:

Colorful Soundscapes  
door Peter Hofland

Peter	Hofland,	geboren	en	getogen	 in	Til-
burg,	 autodidact,	 is	 zijn	 gehele	 leven	 al	
bezig	 met	 geluiden	 en	 componeren	 van	
muziek,	de	laatste	jaren	is	daar	het	schil-
deren	bijgekomen.

Zijn	schilderijen	maakt	hij	als	muziek:
sferisch,	in	klank,	kleur	en	vorm.

De	opening	van	deze	expositie	vindt	plaats	
op	30	juni	om	14.00	uur	door	Jace	van	de	
Ven	 in	de	 foyer	 van	Het	Klavier	 in	Kaats-
heuvel.	Op	deze	middag	is	er	ook	een	visu-
ele	 presentatie	 van	 gerealiseerde	 projec-
ten	van	Peter	Hofland

De	 expositie	 in	 Het	 Klavier	 Anton	 Pieck-
plein	 te	Kaatsheuvel	 is	 gratis	 te	bezichti-
gen	tijdens	de	openingstijden	van	30	juni	
t/m	25	augustus.	Informatie	via:
kunstloonopzand@gmail.com. □
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Opening fietstunnel

Donderdag	6	juni	om	14.00	uur	werd	door	
wethouder	 Gerard	 Bruijniks	 de	 fietstun-
nel	bij	het	Eftelinghotel	officieel	geopend.	
Hierbij	kregen	de	eerst	honderd	fietsers	die	
van	deze	tunnel	gebruik	maakten,	een	ijsje	
aangeboden	 om	dit	 heuglijke	 feit	mee	 te	
vieren.

De ‘F261’
Tussen	Tilburg	 –	 Loon	 op	 Zand	 –	Waalwijk	
komt	een	prettige,	 snelle	fietsverbinding:	
een	 snelfietsroute,	 waarvan	 de	 officieel	
geopende	fietstunnel	bij	het	Eftelinghotel	
deel	 uitmaakt.	 Deze	 snelfietsroute	 (F261)	
wordt	 breder	 dan	 een	 standaardfietspad,	
met	rood	asfalt,	een	duidelijke	markering	
en	met	zoveel	mogelijk	voorrang	op	het	an-
dere	verkeer.	De	route	van	Station	Tilburg	
tot	bedrijventerrein	Haven	van	Waalwijk	is	
18,6	kilometer	lang.

In	opdracht	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	
realiseert	 KWS	 Infra	 Roosendaal-Sas	 van	
Gent	 het	 gedeelte	 van	 de	 Snelfietsroute	
binnen	de	grenzen	van	de	gemeente	Loon	
op	 Zand.	 De	 aanleg	 vindt	 plaats	 door	 de	
drie	 genoemde	 gemeenten	 en	 de	 Efteling	
met	 subsidie	 van	 de	 provincie	Noord-Bra-
bant.	□

 

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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Heemkundekring Loon op ’t Sandt bestaat 40 jaar 
en nodigt uit
Aan alle inwoners van de gemeente Loon 
op Zand

Op	 15	mei	 2019	was	 het	 40	 jaar	 geleden	
dat	Heemkundekring	Loon	op	’t	Sandt	werd	
opgericht.	Tientallen	jaren	voordat	deze	in	

1979	 tot	 stand	 kwam,	
was	er	in	onze	gemeen-
te	al	een	aantal	perso-
nen	 actief	 bezig	 met	
het	onderzoek	naar	het	
verleden	 van	 de	 drie	
kerkdorpen	 Kaatsheu-
vel,	Loon	op	Zand	en	De	
Moer.

Al	 deze	 jaren	 hebben	 ertoe	 geleid,	 dat	
de	 kring	 een	 enorm	archief	 heeft	 kunnen	
opbouwen,	 waar	 onderzoekers	 en	 andere	
geïnteresseerden	 in	onze	gemeente	waar-
devolle	informatie	over	onze	geschiedenis	
kunnen	ophalen.	Op	dit	moment	wordt	door	
de	heemkundekring	een	digitaliseringsslag	
gemaakt,	zodat	veel	documenten	en	foto’s	
al	zijn	te	raadplegen	op	onze	website.
Om	dit	jubileum	te	vieren,	organiseert	de	
kring	op	donderdagavond 27 juni a.s.	een	
lezing	op	de	Kasteelweide.	Hier	wordt	een	
grote	 tent	 beschikbaar	 gesteld	 door	 de	
Stichting	 750	 jaar	 Loon	 op	 Zand.	Het	 be-
stuur	van	de	heemkundekring	nodigt	u	van	
harte	 uit	 deze	 lezing,	 ondersteund	 met	
beeldmateriaal	 bij	 te	 wonen.	 De	 lezing	
wordt	verzorgd	door	drs.	Lauran	Toorians,	
lid	van	de	heemkundekring.

Het programma is als volgt:
•	19.30	uur	inloop
•	20.00	uur	welkomstwoord	door	de		
voorzitter	van	de	kring

•	20.10	uur	aanvang	eerste	gedeelte			
presentatie

•	21.00	uur	pauze
•	21.15	uur	aanvang	tweede	deel	van		
de	presentatie

•	22.00	uur	vragen	aan	de	spreker	en		
gezellige	nazit

Om u alvast een indruk te geven: 
We	 vieren	 en	 herdenken	 dat	 in	 1269	 de	
heerlijkheid	Loon	op	Zand	door	de	hertog	
van	 Brabant	 in	 leen	werd	 uitgegeven	 aan	
Willem	van	Horn.
Deze	lezing	geeft	antwoord	op	de	vele	vra-
gen	die	 dat	 oproept:	wat	 is	 een	 heerlijk-
heid,	 wat	 betekent	 ‘in	 leen	 geven’,	 wie	
waren	de	betrokkenen	en	waarom	deed	de	
hertog	dit,	en	hoe	zag	Loon	op	Zand	er	toen	
uit.

Met	 die	 kennis	 in	 het	 achterhoofd	 kijken	
we	 hoe	 de	 heerlijkheid	 zich	 verder	 ont-
wikkelde,	waarbij	we	 stilstaan	 bij	 enkele	
hoogtepunten	 uit	 de	 geschiedenis.	 Aan	
bod	 komt	 onder	 meer	 de	 periode	 waarin	
Paulus	 van	Haastrecht	en	 zijn	nazaten	de	
heerlijkheid,	met	het	kasteel	als	centrum,	
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tot	bloei	brachten,	hun	invloed	uitbreidden	
over	de	regio	en	aanleiding	gaven	tot	grote	
ingrepen	in	het	landschap.	In	deze	periode	
ligt	 de	 oorsprong	 van	 de	 kernen	 Loon	 op	
Zand,	Kaatsheuvel	en	De	Moer.

De	Tachtigjarige	Oorlog	bracht	ellende	die	
de	gemeenschap	niet	goed	te	boven	kwam.	
De	 heerlijkheid	 zelf	 krabbelde	wel	 op	 en	
het	 kasteel	 werd	 voor	 het	 laatst	 in	 zijn	
grootste	gedaante	hersteld.	Een	groot	com-
plex,	waarvan	we	pas	sinds	kort	een	gede-
tailleerd	beeld	hebben.	Voor	de	familie	Van	
Immerseel,	graven	Van	Bokhoven,	vormde	
het	kasteel	in	Loon	op	Zand	de	voornaam-
ste	 residentie.	 In	de	 tweede	helft	 van	de	
achttiende	 eeuw	was	 een	 laatste	 opbloei	
van	 de	 heerlijkheid	 met	 onder	 meer	 de	
grondige	verbouwing	van	het	kasteel.

Toen	de	nieuwe	heer	van	de	heerlijkheid,	
Van	 Salm	 Salm,	 vorst	 werd,	 raakte	 Loon	
op	Zand	voor	hem	op	het	tweede	plan	en	
werd	 de	 heerlijkheid	 een	 beetje	 bijzaak.	
Niet	 lang	 daarna	 kwamen	 de	 Fransen	 die	
vanuit	het	gedachtegoed	van	de	Franse	Re-
volutie	de	heerlijkheden	afschaften.	Loon	

 °Het kasteel van Loon op Zand, zoals dit in 1760 
eruit gezien moet hebben.

op	Zand	werd	een	burgerlijke	gemeente	als	
onderdeel	van	de	nieuwe	provincie	Noord-
Brabant.

Bent	 u	 geïnteresseerd,	 meldt	 u	 dan	 aan	
voor	deelname.	Dit	 kan	door	 een	mail	 te	
sturen	 met	 naam	 en	 aantal	 deelnemers	
naar:	secretaris@
heemkundekringloonoptsandt.nl. U kunt 
ook bellen naar: 06 - 44416825.

Het	bestuur	hoopt	van	harte	u	op	27	juni	
aanstaande	te	mogen	begroeten!
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Het Kasteelfeest is een driedaags evene-
ment in de kern Loon op Zand en een be-
langrijke activiteit in het kader van het 
jubileum 750 jaar heerlijkheid/gemeen-
te Loon op Zand. Het Kasteelfeest is een 
historisch festijn en wordt gehouden van 
vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni. Wat 
staat er te gebeuren?

Speciaal voor onze jeugd
Op	vrijdagmorgen	28	juni	beleven	de	1800	
leerlingen	van	de	tien	basisscholen	in	onze	
gemeente	 hun	 Kinderkasteelfeest.	 Samen	
met	 ruim	 250	 leraren	 en	 begeleiders.	 Zij	
dragen	 allen	 hun	 eigen	 versierde	 mid-
deleeuwse	 outfit	 –	 een	 tuniek	 met	 muts.	
Plaatsen	van	actie	zijn	de	Kasteelweide	en	
het	 Landgoed	Het	Witte	Kasteel.	 In	 groe-
pen	van	gemiddeld	25	kinderen	en	3	–	6	be-
geleiders,	gaan	zij	aan	de	slag	in	een	zes-
tal	 ‛kasteelwerken’	 (workshops).	 Dat	 zijn	
allerlei	 activiteiten	 met	 raakvlakken	 met	
historie.	Doel	 is	hen	op	een	 leuke	manier	
(nader)	kennis	te	laten	maken	met	geschie-
denis	en	cultuur;	 saai?	Vergeet	het	maar;	
spelenderwijs	onderzoekend	leren.

Vrijdagavond 28 juni
Vanaf	19.00	uur	toegang	en	om	half	
acht	 start	 op	 de	 Kasteelweide	 de	
Rokade	 van	 de	 heerlijkheid.	 Een	
theatraal	(levend)	schaakspel	waar-
in	 historische	 figuren	 uit	 verschil-
lende	 periodes	 op	 hilarische	 wijze	
de	 ‛strijd’	 nog	 eens	 aangaan	 tus-
sen	Vaartskwartier	(Kaatsheuvel)	en	
Straatskwartier	(Loon	op	Zand)	en	De	
Moer.	Schaakstukken	en	spel	worden	
speels	toegelicht,	terwijl	acteurs	uit	
onze	inwoners	garant	staan	voor	een	
levensechte	 uitvoering.	 Tegen	 half	
tien	volgt	een	optreden	van	de	band	

Ogham.	Nadere	introductie	overbodig.	Veel	
kijk	en	luisterplezier.

Historisch festijn 29 juni
Op	zaterdagmorgen	29	juni	gaat	om	10.30	
uur	-	na	een	vrijwilligersontbijt	-	het	Kas-
teelfeest	 verder	 op	 de	 Kasteelweide	 en	
vanaf	14.00	uur	ook	op	Landgoed	Het	Witte	
Kasteel.	Bezoekers	en	vrijwilligers	in	kledij	
en	 plunje	 met	 ‛middeleeuwse	 look’	 ver-
sterken	de	sfeer	van	het	historisch	festijn.	
Op	 de	 Kasteelweide	 verblijven	 gasten	 uit	
de	16e	eeuw	en	er	is	een	historische	markt.	
Een	groot	aantal	spelers	brengen	bezoekers	
in	middeleeuwse	beleving	en	er	vinden	 in	
deze	sfeer	de	nodige	demonstraties	plaats.	
En	natuurlijk	is	er	te	drinken	en	te	eten.

Deze	zaterdag	viert	de	Brabantse	Commis-
saris	van	de	Koning,	Wim	van	der	Donk,	als	
gast	 van	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	 ook	
een	 gedeelte	 van	 ons	 750-jarig	 jubileum	
mee	in	het	Kasteelfeest.	Hierbij	zetten	de	
gilden	 uit	 onze	 gemeente	 deze	 ontvangst	
op	rijke	wijze	luister	bij.

Maak het mee! 750 jaar Heerlijkheid gemeente Loon op Zand

Kasteelfeest Loon op Zand
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Op	zaterdag	en	zondag	dragen	koren,	mu-
ziekgezelschappen,	 toneelclubs,	 spelers,	
acteurs	 en	 actrices	 bij	 aan	 de	 sfeer	 van	
de	 Middeleeuwen.	 De	 middenstand	 prijst	
hun	 hoogwaardige	 producten	 aan	 in	 pas-
sende	 entourage	 en	 kleding.	 Samen	 ver-
sterken	zij	de	(economische)	bedrijvigheid	
en	het	toeristisch-recreatieve	karakter	van	
onze	heerlijkheid/gemeente.	Reanactment	
groepen	en	onze	eigen	inwoners	en	vereni-
gingen	dragen	–	in	stijl	–	bij	aan	de	uitstra-
ling	en	de	kwaliteit	die	we	nastreven.

Op	 zaterdagmiddag	 29	 juni	 vindt	 ook	 het	
‛Streek	festival’	plaats;	Concordia	uit	Loon	
op	Zand	en	zes	collega	verenigingen	uit	de	
regio	 houden	 hun	 jaarlijks	 gezamenlijke	
optreden	 op	 de	 Kasteelweide.	 Ondertus-
sen	 vermaken	 diverse	 spelers	 en	 acteurs	
de	 bezoekers	met	 allerlei	 acts	 en	 vinden	
demonstraties	 plaats	 door	 Paard	 &	 Boog	
en	 de	 Bergsche	 Battery	 uit	 Geertruiden-
berg	en	De	Borgerij	en	de	Cavalerie	1588	
uit	Bergen	op	Zoom.	Ondertussen	vertellen	
de	16e-eeuwse	gasten	over	hun	wijze	 van	
leven	 en	 werken	 bij	 hun	 kampementen.	
Op	zaterdagavond	zal	Koninklijke	Sophia’s	

Vereeniging	 haar	
jaarlijkse	 ‛klap-
stoelenconcert’	
houden	 op	 het	
voorterrein	 van	
Het	 Witte	 Kas-
teel.	 Genieten	
van	 de	 klanken	
van	 deze	 harmo-
nie	 in	 een	 sfeer-
volle	 omgeving.	
We	 sluiten	 deze	
zaterdagavond	 af	
met	 een	 sfeer-
volle	muziekgroep	op	de	Kasteelweide	en	
ruime	gelegenheid	 tot	ontmoeting,	genie-
ten	en	een	goed	gesprek	bij	een	hapje	en	
een	drankje.

De	zondagmorgen	30	juni	beginnen	we	om	
11.00	 uur	 met	 de	 viering	 van	 de	 Heilige	
Mis	 in	 de	 openlucht	 bij	 het	 Theehuis	 op	
het	Landgoed	Het	Witte	Kasteel.	Een	Wil-
librordviering	voor	alle	kerkgemeenschap-
pen	in	de	(huidige)	Willibrordparochie.	Een	
viering	uit	dankbaarheid	voor	welvaart	en	
welzijn	opgeluisterd	door	koorzang	en	ge-

meentezang.	Na	de	mis	flaneren	
langs	de	middeleeuwse	marktkra-
men,	 de	 historische	 kampemen-
ten	 en	 genieten	 van	 optredens	
van	diverse	spelers	en	acteurs	en	
van	 de	 demonstraties	 van	 Paard	
&	 Boog	 en	 onze	 16-eeuwse	 gas-
ten.	 Een	 aantal	 koren	 uit	 onze	
gemeente	 brengen	 liederen	 ten	
gehore	 en	 instrumentaal	 komen	
het	 Seniorenorkest	 en	 de	 Drum-
band	 Prins	 Maurits	 aan	 bod.	 En	
dan	komt	een	spektakelstuk.

De	 Bergsche	 Battery,	 de	 Borge-
rij	en	de	Cavalerie	1588	verlaten	
in	 colonne	 de	 Kasteelweide	 en	
trekken	 door	 een	 deel	 van	 Loon	
op	Zand.	Zij	bereiden	 zich	voor,	
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maar	waarop?	Dat	merken	we	als	de	tonen	
van	 drumband	 Prins	 Maurits	 aanzwellen.	
Het	 leger	van	 ‛Maurits’	keert	 terug	op	de	
Kasteelweide	 en	 stelt	 zich	 in	 slagorde	 op	
voor	de	aanval	op	het	Kasteel	van	Loon	op	
Zand.
Uiteraard	 is	 ondertussen	 de	 verdediging	
ook	op	sterkte	gebracht.	Een	‛herbeleven’	
van	de	aanval	die	in	de	begin	jaren	van	de	
80-jarige	 oorlog	 ook	 daadwerkelijk	 heeft	
plaatsgevonden.	En	dat	het	veroveren	van	
het	 (vroegere)	 kasteel	 van	 Loon	 op	 Zand	
geen	eenvoudige	opgave	was,	zult	u	mer-
ken.	 Breng	 gerust	 oordoppen	 mee.	 Deze	
aanval	wordt	natuurlijk	ook	deskundig	van	
commentaar	voorzien.	U	hoeft	niks	te	mis-
sen.

Na	 dit	 historische	 schouwspel	 is	 er	 gele-
genheid	tot	het	lessen	van	de	dorst	en	het	
stillen	van	de	‛trek’.	We	sluiten	daarna	het	
Kasteelfeest	van	Loon	op	Zand	af	met	een	
groet	aan	de	Brabantse	hertog	 –	die	deze	
dagen	ook	onze	gast	was	–	en	zijn	getuige	
van	de	 start	 van	de	 ‛Rit	 van	Pauwels	 van	
Haestrecht’.	We	keren	daarbij	in	gedachte	
weer	 terug	 naar	 de	 late	 middeleeuwen.	

Deze	grondlegger	van	het	kasteel	van	Loon	
op	Zand	was	ook	Hoogschout	van	de	Meije-
rij	en	reed	wekelijks	op	en	neer	van	Loon	
op	Zand	naar	de	hertogstad	om	zijn	functie	
uit	te	oefenen.	Een	groep	ruiters	en	koet-
siers	vertrekt	vanaf	de	Kasteelweide	voor	
een	 defilé	 op	 voorterrein	 van	 Het	 Witte	
Kasteel	 en	 de	 Kasteelweide	 waarmee	 we	
de	Kasteeldagen	in	Loon	op	Zand	afsluiten.

Om	 bezoekers	 van	 elders	 te	 kunnen	 ont-
vangen	 zijn	 een	 aantal	 parkeerterreinen	
beschikbaar	en	voor	fietsers	is	er	een	goede	
fietsenstalling.	Verkeersbegeleiding,	bevei-
liging	en	EHBO	dragen	bij	aan	de	veiligheid	
van	onze	bezoekers	en	inwoners.	En	samen	
zijn	we	natuurlijk	gastvrij	voor	de	bezoe-
kers	 van	 elders.	 Fier	 op	 ons	 dorp	 en	 op	
onze	gemeente;	fier	op	Loon	op	Zand.

Houd	uw	agenda	voor	deze	dagen	vrij.	Het	
wordt	 een	 uniek	 historisch	 festijn.	 Maak	
het	mee!

Bert Branderhorst,
voorzitter stichting 750 jaar heerlijkheid/
gemeente Loon op Zand
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Midzomeractiviteiten 2019

Volop	activiteiten	tijdens	de	vakantieperio-
de	van	8	juli	tot	en	met	17	augustus	a.s.	bij	
SeniorenVereniging	Loon	op	Zand.	Iedereen	
is	welkom,	dus	ook	niet	 leden!	Deze	kun-
nen	een	inschrijfformulier	opvragen	bij	één	
van	onderstaande	adressen.	Wij	hebben	dit	
jaar	weer	een	gevarieerd	programma	met	
voor	elk	wat	wils.	Via	het	inschrijfformulier	
kunt	u	zich	opgeven	voor	één	of	meerdere	
activiteiten.

De	inschrijving	sluit	op	30	juni	a.s.
Maandagmiddag 8 juli:

Wandeling naar ‛Ons Buiten’ in het 
Kraanven.
Landelijk	gelegen,	achter	een	typische	Bra-
bantse	boerderij	 ligt	een	bijzondere	tuin.	
Sinds	1997	hebben	Toon	en	Nellie	van	den	
Hout	een	hectare	weiland	omgetoverd	tot	
een	 prachtige	 informele	 landschapstuin.	
Overal	 in	 de	 tuin	 vind	 je	 een	mooie	mix	
van	natuurlijke	planten,	bijzondere	bomen	
en	ook	uitbundige	bloemen.	Compleet	met	
vennen,	berken	en	dennen	waan	je	je	hier	
bijna	 in	de	natuur	van	de	Loonse	en	Dru-
nense	Duinen.	
Vanuit	 Venloene	 wandelen	 we	 naar	 deze	
schitterende	tuin.	Ook	mensen	in	een	rol-
stoel	zijn	van	harte	welkom.	Zorg	dan	bij	
voorkeur	wel	voor	een	begeleider.	Mensen	
die	 een	 rolstoel	 willen	 duwen	 zijn	 meer	
dan	welkom.	In	haar	tuin	worden	we	door	
Nellie	 rondgeleid.	Tevens	biedt	Nellie	ons	
een	kopje	koffie	met	 iets	 lekkers	aan.	Bij	
terugkomst	 in	 Venloene	 krijgt	 u	 nog	 een	
ijsje	aangeboden.	We	vertrekken	om	14.00	
uur	in	Venloene.	
De	kosten	voor	deelname	aan	deze	wande-
ling	bedragen	€	2,50.

Dinsdagmiddag 9 juli:

Lezing door het IVN over ‛Nationaal 
Park De Loonse en Drunense Duinen’
Dit	park	ligt	in	onze	achtertuin	en	men	zal	
ons	vertellen	over	o.a.	de	recreatiemoge-
lijkheden,	 educatie,	 flora	 en	 fauna,	 we-
tenschappelijk	 onderzoek,	 onderhoud	 en	
beheer.	En	natuurlijk	over	de	zandverstui-
vingen,	bossen	en	moerassen.	Deze	lezing	
wordt	gehouden	in	de	ruimte	van	de	Seni-
orenVereniging.	De	kosten	voor	deze	lezing	
bedragen	€	3,00	inclusief	een	kopje	koffie	
of	thee.	De	aanvangstijd	is	14.30	uur.

Woensdagmiddag 10 juli:

Gezellige bingo in Franse sfeer in de   
theaterzaal van Venloene.
Doe	mee,	 beleef	 de	 spanning	 en	win	 één	
van	de	geweldige	prijzen.	De	kosten	bedra-
gen	€	2,50.	We	starten	om	14.30	uur.

Woensdagmiddag 10 juli:

Fietstocht
De	 maandelijkse	 fietstocht	 gaat	 deze	
woensdagmiddag	ook	gewoon	door.	We	ver-
trekken	om	13.00	uur	vanaf	De	Wetering.	
De	deelname	is	gratis.

Donderdagavond 11 juli:

Franse avond op marktplein Venloene
Van	19.00	tot	21.00	uur	kunt	u	genieten	van	
de	 Franse	 ‛Joie	 de	 vivre’.	 Gezellig	 onder	
elkaar.	We	luisteren	naar	muziek,	proeven	
van	 verschillende	wijnen	en	 genieten	 van	
Franse	kaasjes.	De	kosten	voor	deze	gezel-
lige	avond	bedragen	€	2,50.

Vrijdagmiddag vrijdag 12 juli: 

‛Zoete Koek’
Een	 gezellige	 middag	 op	 het	 marktplein	
met	 een	 optreden	 van	 Jos	Thomasse	met	
de	voorstelling	 ‛Zoete	Koek’.	Onze	taal	 is	
doorspekt	 met	 spreekwoorden	 en	 gezeg-
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den,	vaak	puur	Nederlandse	uitdrukkingen	
en	heel	dikwijls	gaan	ze	over	eten.	De	con-
ference	van	Jos	Thomasse	 is	hierop	geba-
seerd	en	al	is	‛Zoete	Koek’	niet	altijd	wat	
het	lijkt	te	zijn,	er	kan	smakelijk	om	gela-
chen	worden.	‛Zoete	Koek’	lijkt	te	starten	
als	 een	 lezing,	maar	 blijkt	 een	 hilarische	
conference,	 waarin	 het	 publiek	 een	 be-
langrijke	rol	speelt;	een	solo-cabaret-pro-
gramma	dat	garant	staat	voor	een	middag	
onbekommerd	plezier.	Beschaafd,	het	zou	
niet	anders	kunnen;	onze	taal	moet	je	res-
pecteren.
Vol	 onverwachte	 ontwikkelingen,	 want	
spreekwoorden	en	gezegden	hebben	 soms	
een	 verrassende	 herkomst,	 maar	 leiden	
evengoed	tot	komische	misverstanden.
De	kosten	voor	deze	middag	vol	onbekom-
merd	 plezier	 bedragen	 €	 3,00,	 inclusief	
koffie	of	thee.

Dinsdag 16 juli: 

Andreas Schotel wandeling
De	 kunstenaar	 Andreas	 Schotel	 werd	 in	
1896	in	Rotterdam	geboren	en	is	in	1984	op	
88-jarige	 leeftijd	 overleden.	 Naast	 aqua-
rellen,	 gouaches	 en	 etsen	 heeft	 hij	 zich	
voornamelijk	toegelegd	op	de	etstechniek.	
De	mens	aan	het	werk	in	de	stad	en	in	de	
Brabantse	 landbouw	 was	 voor	 hem	 een	
voortdurende	bron	van	inspiratie.	Zo	heeft	
hij	in	de	vorige	eeuw	de	geschiedenis	van	
de	landbouw	in	en	om	Esbeek	in	zijn	wer-
ken	weergegeven.	Vanaf	1924	tot	aan	zijn	
dood	bracht	Andreas	Schotel	daar	jaarlijks	
enkele	maanden	door.
De	 Andreas	 Schotelwandelroute	 (10	 km)	
voert	 langs	 werkplekken	 van	 de	 kunste-
naar	en	is	een	aanrader	voor	zowel	wande-
laars	als	kunstliefhebbers.	Langs	de	 route	
zijn	op	schildersezels	diverse	afbeeldingen	
van	 etsen	 geplaatst	 en	 kunstenaar	 Han-
nes	 Verhoeven	 laat	 met	 zijn	 levensgrote	
sculpturen	 een	 aantal	 van	 deze	 etsen	 als	
het	 ware	 tot	 leven	 komen.	 De	wandeling	
start	en	eindigt	bij	het	Andreas	Schotelmu-

seum,	Dorpsstraat	2,	5085	EG	Esbeek.	Voor	
degene	die	een	wandeling	van	10	km	wat	
te	lang	vinden	is	het	ook	mogelijk	om	een	
korte	variant	van	3,5	km	te	maken.	Vertrek	
per	auto	vanaf	De	Wetering	om	12.30	uur.	
De	deelname	is	gratis.

Vergoedingen voor de auto en vervoer 
van rolstoelgebruikers:
Bij	elke	activiteit	waarbij	met	auto’s	wordt	
gereden	ontvangt	de	chauffeur	van	de	auto	
een	 vergoeding	 van	 €	 2,00	 per	 passagier,	
ongeacht	het	aantal	personen	die	mee	rij-
den.	Voor	het	bezoek	aan	Breda	bedraagt	
deze	vergoeding	€	4,00	per	passagier	(ex-
clusief	parkeerkosten,	die	gedeeld	moeten	
worden	met	de	chauffeur).
Ook	rolstoelgebruikers	of	mensen	met	een	
rollator	kunnen	aan	activiteiten	mee	doen,	
mits	 de	 rolstoel/rollator	 inklapbaar	 is	 en	
in	de	achterbak	van	een	auto	past.	Om	te-
leurstelling	 te	 voorkomen	moet	men	 zich	
hiervoor	telefonisch	aanmelden	bij	Nel	Mo-
lenschot	tel.	361811.

Inschrijven Midzomeractiviteiten
Het	inschrijfformulier	kunt	u	inleveren	bij	
Nel	 Molenschot,	 Van	 Immerseelstraat	 12,	
bij	 Jan	 Hertogh,	 Kloosterstraat	 50	 of	 in	
brievenbus	 3	 in	 Venloene.	 Het	 verschul-
digde	bedrag	gelieve	te	voldoen	door	een	
machtiging	 af	 te	 geven	 aan	 de	 penning-
meester	van	de	SeniorenVereniging	om	het	
verschuldigde	 bedrag	 van	 uw	 rekening	 af	
te	schrijven.	Betaling	via	deze	machtiging	
heeft	 onze	 voorkeur.	Wilt	 u	 toch	 contant	
betalen	 dan	 doet	 u	 het	 inschrijfformulier	
met	 het	 verschuldigde	 bedrag	 in	 een	 en-
veloppe	en	 levert	 deze	 in	 bij	 een	 van	de	
bovenstaande	adressen.

De inschrijving sluit op 30 juni.

Nadere	informatie	vind	u	in	de	inlegvellen	
in	de	ONS	of	op	de	website	van	de	Senio-
renVereniging:	www.kbobrabant.nl/.	□
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Plantenfestijn Groei & Bloei

Op	zaterdag	15	juni	a.s.	organiseert	Groei	
&	 Bloei	De	 Langstraat	 een	plantenfestijn.	
Dit	 gezellige	 festijn	 zal	worden	gehouden	
op	het	terrein	van	kwekerij	Struijk,	Nieu-
wevaart	 62	 in	 Sprang-Capelle,	 van	 10.00	
tot	16.00	uur.	Entree	is	gratis.

Als	 afsluiting	 van	 de	 Nationale	 Tuinweek	
wordt	 deze	 activiteit	 georganiseerd.	 Hier	
kun	 je	 terecht	 voor	 leuke	 vaste	 planten,	
struiken	 en	 (fruit)bomen,	 hortensia’s	 en	
ook	bijzondere	eenjarigen,	agapanthussen	
en	dahlia’s	en	nog	veel	meer.

Veel	 van	 deze	 planten	 zijn	 opgekweekt	
door	leden	van	Groei	&	Bloei	De	Langstraat,	
de	 vereniging	 voor	 mensen	 met	 groene	
vingers.	Ook	 zijn	 er	 diverse	 professionele	
kwekers	aanwezig.	Het	honinghuisje	is	aan-
wezig	met	een	gezellige	stand	waar	je	alles	
over	bijen	en	honing	 te	weten	komt.	Het	
thema	is	dit	jaar	‛de	levende	tuin’	en	dat	
willen	we	graag	demonstreren.	De	kinder-
boerderij	 zal	 daarom	 ook	 vertegenwoor-
digd	zijn	met	kleine	dieren.	Neem	dus	ge-
rust	uw	(klein)kinderen	mee	voor	een	leuk	
en	informatief	uitje.

Nelleke	 Haverhals,	 bekend	 van	 ‛ROOS’,	
een	landelijke	strip,	zal	een	kleine	aquarel	
workshop	verzorgen.	Voor	al	je	tuinvragen	
en	 tuinplannen	 kun	 je	 terecht	 bij	 tuin-
ontwerper	Erwin	Struijk:	hij	maakt	zo	een	
tuinschets	voor	je.	Er	is	natuurlijk	ook	van	
alles	voor	de	innerlijke	mens	zoals	koffie/
thee	en	taart.	Graag	verrassen	we	u	ook	dit	
jaar	met	kleine	hapjes	uit	de	groententuin.	
Kijk	op	www.delangstraat.groei.nl voor	de	
complete	deelnemerslijst.	□

Wij collecteren voor een

verbonden samenleving

Vanzelfsprekend. Toch?
Veel stichtingen en verenigingen zetten zich dagelijks in voor een samenleving waarin 

iedereen mee kan doen. Oranje Fonds Collecte – 11 t/m 15 juni 2019 – 100% besteed, 100% dichtbij

Online doneren t/m 23 juni op: oranjefondscollecteonline.nl

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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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

EEN

STIJLVOL

INTERIEUR

VRAAGT OM 

PERSOONLIJKE

AANDACHT 

  WWW.GERO-INTERIEURS.NL Uw idee is onze motivatie | 



63

Vaderdag: verwen vader met 
een lekker asperge-maal, want 
liefde gaat door de maag!

Dagelijks verkoop van vers gestoken 
asperges en vers geschilde asperges.
Op zoek naar een origineel vader-
dagcadeau? Wij hebben asperges in 
diverse cadeauverpakkingen!

Aspergeboerderij van Iersel,  
Schoorstraat 63,  Udenhout.  
Tel. 013-5113404.

Gezellige braderie

Wat	een	gezellige	braderie	hebben	we	zon-
dag	19	mei	gehad!	Leuke	mensen,	lekkere	

taart	en	geweldig	weer.	
Wat	 kun	 je	 nog	 meer	
wensen.

Onze	 volgende	 activi-
teit	 staat	weer	 voor	de	
deur:	750	jaar	Heerlijk-
heid	waar	wij	aanwezig	
zullen	 zijn	 op	 het	 kas-
teelfeest	 en	 natuurlijk	
ons	zomerkamp	waar	we	

met	de	kinderen	weer	een	geweldige	week	
gaan	hebben.	Onder	een	kleine	 impressie	
van	onze	braderie.	Tot	de	volgende	keer!

Groetjes van de Pastoor Simons Groep
De volgende Toren-editie

De	volgende	editie	van	Rond	de	Toren	kunt	
u	vanaf	3	juli	verwachten.

Uw	bijdrage(n)	voor	deze	editie	kunt	u	tot	
25	 juni	 19.00	 uur	 aanbieden.	 Eerder	mag	
ook:	heel	graag	zelfs!
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Mei-trekking 750-wimpels
Samen	 vieren	 we	 in	 2019	 het	 750	 ja-
rig	 bestaan	 van	 onze	 gemeente.	 Bij	 een	
feest	 hoort	 feestversiering	en	dat	 zijn	de	
750-wimpels,	 banieren	 en	 baldakijnen.	
Daarmee	geven	we	kleur	aan	onze	huizen,	
straten	 en	 dorpen.	 En	 met	 die	 speciale	
750-wimpels	kun	je	ook	mooie	prijzen	win-
nen.	Iedere	maand	drie	fraaie	prijzen	en	in	
december	de	hoofdprijs:	een	vliegreis	naar	
Curaçao	met	verblijf	voor	twee	personen.	
Daar	wil	je	toch	ook	een	mooie	kans	op	ma-
ken!
Doe mee, koop een wimpel en hang ’m 
zichtbaar van straat op.
Bij	 aankoop	 krijg	 je	 er	 een	 bonnenknip-
kaart	bij	met	kortingsacties	bij	de	deelne-
mende	winkeliers.	De	wimpels	zijn	te	koop	
bij	Primera	Loon	op	Zand,	bij	de	Anna	Hoe-
ve	in	De	Moer	en	bij	Primera	Kaatsheuvel.	
Kosten:	één	tientje.	Doe	mee	en	maak	kans	
op	 de	 mooie	 maandprijzen	 en	 de	 unieke	
hoofdprijs.	In	december	trekt	DGF	notaris-
sen	de	hoofdprijs:	een	vliegreis	voor	twee	
met	verblijf	op	Curaçao.

Eind	 mei	 trok	 notaris	 Van	 Grinsven	 de	
vierde	maandprijzen.	Enkele	dagen	eerder	

zijn	 door	 de	 speciale	 750-fotograaf	 weer	
veertig	foto’s	gemaakt	in	De	Moer,	Loon	op	
Zand	en	Kaatsheuvel	van	vlaggenmasten	en	
huizen	waaraan	 vanaf	 straat	 zichtbaar	de	
750-wimpel	 wapperde	 of	 is	 opgehangen.	
Het	prijzenpakket	van	deze	maand	is	ver-
zorgd	 door	 de	 stichting	 in	 samenwerking	
met	Expert	Van	der	Velden,	Mitra	Lips	en	
Bakker	Boogers	Piekfijn.
De	 familie	 Van	 Sas	 won	 de	 1e	 prijs:	 een	
elektrische	 contactgrill	 (Expert	 Van	 der	
Velden).	Een	fraaie	mand	met	‛750’-likeur,	
kaas	en	Moers	stoofpotje	met	lekkere	bier-
tjes	en	fraaie	glaasjes	(Mitra	Lips)	ging	als	
2e	 prijs	 met	 de	 familie	 Roestenberg	 mee	
naar	huis.	De	3e	prijs	was	een	‛750	taart’	
(Bakker	Boogers	Piekfijn)	die	 is	gewonnen	
door	de	familie	Van	Maldegem.

Doe	mee,	 alleen	 of	 samen	met	 je	 buurt.
Laat	 die	 wimpels	 fier	 wapperen.	 Samen	
kleuren	we	onze	gemeente	feestelijk	‛750	
jaar’.	 Een	 extraatje	 is	 meedoen	 met	 je	
buurtvereniging.	Geef	jullie	op	en	maak	als	
buurtvereniging	 samen	 kans	 op	 een	 ‛VIP-
ontvangst’	 tijdens	 de	 Theaterwandeling	
‛de	 vierkante	 kilometer’	 van	 zaterdag	 7	
september.	Harstikke	leuk,	maak	het	mee!

Stichting 750 jaar heerlijkheid/gemeente 
Loon op Zand

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Stichting Taxus Taxi haalt snoeisel op voor 
chemotherapieën

Jaarlijkse inzameling taxussnoei-
sel is van start gegaan

De	jaarlijkse	inzameling	van	taxussnoeisel	
door	stichting	Taxus	Taxi	is	vanaf	maandag	
10	juni	weer	van	start	gegaan.	Het	snoeisel	
van	deze	haagplant	wordt	gebruikt	voor	de	
productie	van	Taxol,	het	basisbestandsdeel	
van	 de	 chemotherapie.	 “We	 zijn	 elk	 jaar	
weer	 blij	 dat	 zoveel	 mensen	 mee	 willen	
doen	met	het	 inzamelen”,	vertelt	Werner	
Toonen	van	stichting	Taxus	Taxi.

van	 het	 snoeisel.	 Om	 dit	 te	 voorkomen,	
adviseren	wij	mensen	altijd	om	in	het	mid-
den	van	het	snoeisel	een	kuil	te	maken	ter	
grootte	van	een	voetbal.”	
Wat	 ook	 van	 belang	 is,	 is	 de	 hoeveelheid	
snoeisel.	“Er	 is	een	minimale	hoeveelheid	
nodig	om	het	financieel	haalbaar	te	maken,	
want	het	is	een	gratis	service	die	we	aan-
bieden.	 De	 minimale	 hoeveelheid	 is	 een	
volle	 kruiwagen	 of	 een	 halfgevulde	 Taxus	
Taxi	Tas,	die	gratis	kan	worden	opgehaald	
bij	verschillende	uitgiftepunten	(o.a.	Boe-
renbond,	 Welkoop	 en	 Intratuin).	 “Zonder	
onze	 partners,	 onder	wie	 ook	 Den	Ouden	
Groep,	zijn	wij	nergens.”

Afspraak inplannen
De	inzameling	is	maandag	10	juni	van	start	
gegaan.	Wie	wil	deelnemen	aan	deze	actie,	
kan	24	uur	per	dag	een	afspraak	voor	het	
ophalen	 inplannen	 via	www.taxustaxi.nl/
afspraak.	“Onze	voorkeur	heeft	dat	u	een	
afspraak	 laat	 inplannen	 zo	 kort	 mogelijk	
nadat	u	uw	 taxushaag	heeft	 gesnoeid.	De	
taxustwijgjes	bevatten	dan	nog	de	meeste	
werkzame	stof”,	zegt	Werner,	die	tot	slot	
aangeeft	 dat	 stichting	 Taxus	 Taxi	 nog	 op	
zoek	is	naar	vrijwilligers	die	zich	in	het	sei-
zoen	enkele	uren	per	week	willen	inzetten	
voor	de	‘Strijd	tegen	kanker’.

Meer	 informatie	 over	 het	 inzamelen	 van	
snoeisel	 en	 de	 stichting	 Taxus	 Taxi	 via	
www.taxustaxi.nl	of	Facebook.	□

Elk	 jaar	 opnieuw	 worden	 duizenden	 che-
motherapieën	gemaakt	van	het	verzamel-
de	 taxussnoeisel.	 "De	 opbrengst	 varieert	
per	jaar,	maar	het	allerbelangrijkste	is	dat	
met	 deze	 inzameling	 een	 flinke	 bijdrage	
kan	 worden	 geleverd	 in	 de	 strijd	 tegen	
kanker”,	benadrukt	Werner,	die	met	Taxus	
Taxi	 het	 snoeisel	 gratis	 komt	 ophalen	 bij	
mensen.	Werner	vervolgt:	“Wij	zamelen	al	
sinds	2009	in	en	elk	jaar	komt	onze	inzame-
lingsactie	weer	terug.	Wij	zien	het	als	een	
service,	want	we	zijn	blij	dat	elk	jaar	men-
sen	samen	met	ons	de	strijd	tegen	kanker	
willen	aangaan.	Simpelweg	door	het	taxus-
snoeisel	voor	ons	te	bewaren.”

Goede voorbereiding
Om	bezitters	van	de	Taxusplant	goed	voor	
te	bereiden,	wil	Werner	twee	zaken	graag	
benadrukken.	 “Broei	 is	 de	 grootste	 boos-
doener	 als	 het	 gaat	 om	 de	 bruikbaarheid	
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Gaswinning Loon op Zand

“De	 gaswinning	 onder	 Tilburg	 kan	 door-
gaan”,	 zegt	 de	minister	 van	 Economische	
Zaken	 na	 bestudering	 van	 de	 40	 beroep-
schriften	 van	 lokale	overheden	en	bedrij-
ven.	De	betreffende	gaswinning	 is	bekend	
als	 ‛Gaswinning	 Loon	 op	 Zand,	 Loon	 op	
Zand	 Zuid	 en	 Loon	 op	 Zand	 Prospect’	 en	
kan	volgens	minister	Wiebes	doorgaan	na-
dat	 hij	 de	 40	 beroepschriften	 van	 lokale	
overheden	en	bedrijven	heeft	bestudeerd.

Onderstaande	 tekening	 laat	 zien	 wat	 er	
gaat	 gebeuren	 op	 twee	 van	 de	 drie	 gas-
velden:	locatie	Loon	op	Zand	Zuid	en	Loon	
op	Zand	Prospect.
Grote	geruststelling	voor	de	Brabanders	is	
de	afsluitende	 laag	 van	100	meter	dik	op	
een	diepte	van	2400	meter.	De	gevaren	heb	
ik	aangegeven	in	de	tekening.	De	Raad	van	

State	 heeft	 tegen	 dit	 plan	 acht	 beroepen	
(zienswijzen)	ontvangen	door	verschillende	
partijen,	waaronder	mijn	persoon.

Hoewel	 er	 vele	 gegronde	 bezwaren	 zijn	
gemaakt	zegt	minister	Wiebes	in	zijn	con-
clusie	 in	 het	 verweerschrift	 op	de	 laatste	
van	de	38	bladzijden:	“Gelet	op	het	voren-
staande	ben	ik	van	mening	dat	de	beroeps-
gronden	geen	doel	treffen.	Ik	verzoek	u	dan	
ook	de	beroepen	ongegrond	te	verklaren	en	
het	besluit	in	stand	te	laten.”

In	de	 toekomst,	 vermoedelijk	 voor	augus-
tus	 2019,	 zullen	 alle	 appelanten	 worden	
opgeroepen	 om	 persoonlijk	 voor	 de	 Raad	
van	State	hun	zienswijze	toe	te	lichten.
Meer	info?	Kijk	op:
www.zienswijze.joomla.com	of	op:
peterflohr.blog	(klik	hier	op	‘gaswinning’).

Cor van Dijk
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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.



72

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

Voor iedereen 
een passend 
afscheid. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TORENTJES
‘Torentjes’,	géén	bedrijfsmatige	adverten-
ties,	tekst	tijdig	aanleveren	(zie	data	hier-
onder)	via	ons	e-mailadres:
info@ronddetoren.nl.	 Torentjes	 bestaan	
uit	maximaal	 35	woorden	 in	 platte	 tekst.	
Kosten:	 €	 7,50	 te	 voldoen	 door	 over-
boeking	 naar	 bankrekening	 NL80 RABO 
0129793442	t.n.v.	Stichting	Rond	de	Toren	
o.v.v.	‛Torentje	en	editienr.’.

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

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

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

DIERENAMBULANCE:	013-5420055.

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

2019	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	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
Nr.	15	verschijnt	vanaf	25	september	 17	september	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.

JUNI
12 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	

Café	De	Kiosk.
15 Fietstocht	 heemkundekring	 naar	

Dongen.	Vertrek	09.30	uur	vanaf	De	
Wetering.

15 Groei	 &	 Bloei	 De	 Langstraat	 orga-
niseert	een	gezellige	festijn	op	het	
terrein	 van	 kwekerij	 Struijk,	 Nieu-
wevaart	 62	 in	 Sprang-Capelle	 van	
10.00	tot	16.00	uur.	Entree	is	gratis.

16 Filmconcert	 SOL	 met	 Opleidingsor-
kest	Echo	des	Montagnes	in	De	We-
tering.	Aanvang	10.00	uur.	Gratis.

16 Vaderdag.
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 De	 Walewyc-mavo	 organiseert	 een	
grote	reünie	op	deze	zaterdag	in	de	
school	aan	de	Olympiaweg	in	Waal-
wijk.	Vanaf	19.00	uur	staan	de	deu-
ren	open	voor	alle	medewerkers	én	
oud-medewerkers	 en	 vanaf	 20.00	
uur	zijn	alle	oud-leerlingen	van	har-
te	welkom!

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

AUGUSTUS
12 t/m 16:	

JeugdVakantieWerk	Loon	op	Zand.

SEPTEMBER
1 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	

van	Het	Witte	Kasteel,	Het	Loonsche	
Land.

1 Loons	Garagesale	2019	in	Oud	Loon	
van	9.00	tot	16.00	uur.

11 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

14 PSG:	 Scout	 Rock	met	 optreden	 van	
100%	katoen.

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