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

Zomervakantie
Nog	even.	Het	zijn	de	laatste	loodjes	voor	de	zomervakantie,	zoals	deze	voor	de	meeste	
mensen	zal	gelden.	In	elk	geval	voor	ons	als	redactie	van	Rond	de	Toren.	Voelen	de	feest-
dagen	ergens	niet	eens	als	heel	lang	geleden,	met	nummer	12	zijn	we	alweer	ruim	over	de	
helft	van	onze	jaarlijkse	oplage	van	20	edities.

Traditioneel	zijn	het	de	decemberdagen	die	weemoedig	kunnen	maken	en	aanzetten	tot	
reflectie.	Wat	hebben	we	gedaan?	Wat	zijn	de	plannen	voor	komend	jaar?	Zijn	er	eigenlijk	
nog	goede	voornemens	te	maken?	De	kalender	mag	dan	op	1	januari	een	nieuw	jaar	inlui-
den,	gevoelsmatig	is	de	winter	veel	minder	een	tijd	van	verandering.	Verandering	vraagt	
energie,	een	vrije	ruime	geest,	de	mogelijkheid	om	hetzelfde	soms	in	een	ander	licht	te	
plaatsen,	terwijl	in	de	winter	de	zon	zo	kort	–	en	vaak	maar	zo	weinig	schijnt.
De	zomer	geeft	ons	vaak	wel	die	energie.	De	time-out	waar	sommige	mensen	het	hele	
jaar	voor	werken	omdat	zij	gevoelsmatig	op	andere	momenten	die	gelegenheid	niet	zien	
of	kunnen	pakken.	De	vereniging	ligt	stil.	School	is	dicht.	De	clubjes	hebben	pauze.	De	
avonden	zijn	 lang,	hopelijk	warm	en	vaak	voorzien	van	goed	gezelschap.	De	druk	mag	
er	even	af,	als	er	toch	gewerkt	moet	worden	is	de	sfeer	vaak	anders,	tenzij	je	vak	in	de	
toerisme	of	horeca	ligt.	Het	verzamelde	lege	glaswerk	vraagt	doorgaans	wat	vaker	om	het	
wandelingetje	naar	de	glasbak.	We	hebben	het	verdiend.
De	verandering	van	voor	de	zomer	naar	na	de	zomer	is	vaak	groter,	dan	van	het	oude	jaar	
het	nieuwe	in.	Na	de	zomer	weer	een	klas	hoger.	Een	nieuwe	school.	Een	andere	studie.	
Een	nieuw	team.	Misschien	een	nieuwe	baan,	of	het	voornemen	die	nieuwe	baan	na	de	
vakantie	toch	eens	te	gaan	zoeken?

Bedrijfsarts	Willem	van	Rhenen	is	van	mening	dat	we	vaak	te	weinig	de	tijd	nemen	om	stil	
te	staan	bij	wat	ons	energie	gééft.	“Wie	stress	wil	voorkomen	of	tegengaan,	moet	op	zoek	
gaan	naar	de	reden	dat	we	uitgeput	raken.	Dan	denken	mensen	vaak:	ik	verbruik	te	veel	
energie.	Maar	daar	is	helemaal	niets	mis	mee.	Het	probleem	is	dat	er	te	weinig	energie	bij	
komt.	Dus	wat	we	nog	te	vaak	doen	op	het	moment	dat	iemand	veel	stress	ervaart,	is	min-
der	gaan	doen,	terwijl	we	daarmee	een	fundamentele	vraag	negeren:	wat	gééft	energie?	
Op	het	moment	dat	mijn	telefoon	leeg	is,	leg	ik	hem	dan	een	week	op	de	vensterbank,	of	
hang	ik	hem	aan	een	oplader?	Dat	is	het	verschil.”
Mocht	u	er	door	het	jaar	heen	te	weinig	aan	toe	komen,	benut	deze	zomer	eens	om	uw	
eigen	balans	op	te	maken.	Juist	in	die	ontspannen	sfeer,	op	dat	zonnige	terras,	met	die	
fijne	mensen	om	u	heen,	in	de	rust	en	vrijheid	waar	u	zo	van	geniet.	Veel	mensen	hebben	
het	voornemen	dat	gevoel	thuis	vast	te	houden	en	wordt	er	na	een	week	verzucht	dat	de	
vakantie	alweer	een	eeuwigheid	geleden	lijkt.	Vakantie?	Welke	vakantie?

Deze	vakantie.	De	vakantie	die	nu	nog	voor	u	ligt.	U	heeft	hem	verdiend	en	wij	gunnen	
hem	u	van	harte.	Wij	wensen	u	allen	een	fijne	zomer:	tot	de	volgende	Toren	van	21	au-
gustus!
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Alle inzet voor een tevreden klant

Electro World Frans Smits
Het	 zal	 ook	 u	 opgevallen	 zijn	 dat	 de	 uitstraling	 van	 het	 bedrijf	 van	
Frans	Smits	aan	Oranjeplein	6	een	duidelijke	verandering	heeft	onder-
gaan.	Reden	hiervoor	is,	dat	Frans	is	overgestapt	naar	de	winkelformule	
van	‘Electro	World’.	En	dat	moet	natuurlijk	duidelijk	zichtbaar	zijn!	Nu	
deze	transitie	volledig	is	afgerond,	ging	Rond	de	Toren	bij	Frans	op	be-
zoek	om	voor	u	het	een	en	ander	te	noteren	over	zijn	bedrijf,	waarmee	
hij	in	1997	begon.
Gewoon achterom
Echt	goed	in	het	onthouden	van	jaartallen	
blijkt	 Frans	 niet	 te	 zijn,	 als	we	hem	vra-
gen	wanneer	hij	is	gestart	met	zijn	bedrijf.	
Maar	 na	eens	 goed	nagedacht	 te	 hebben,	
weet	hij	het	zeker:	“In	1997	heb	ik	mij	in	
laten	schrijven	als	zelfstandige	reparateur	
van	audio	en	video	bij	de	Kamer	van	Koop-
handel.
Ik	 werkte	 vanuit	 mijn	 schuur	 aan	 de	 Van	
Grevenbrouckstraat,	 waar	 de	 mensen	 ge-
woon	achterom	kwamen	met	hun	te	repa-
reren	apparatuur.	 In	2002	kon	 ik	het	win-

kelpand	Oranjeplein	28	huren:	niet	alleen	
voor	 reparaties,	 maar	 meer	 nog	 voor	 de	
verkoop	 van	 audio-	 en	 videoapparatuur.	
Mijn	 buurman	 toen	 was	 Wim	 Bruurs,	 die	
‘witgoed’,	 zoals	wasmachines,	 koelkasten	
en	huishoudelijke	apparatuur	en	onderde-
len	verkocht.

Slechts	 twee	 jaar	 daarna,	 in	 2004,	 werd	
mij	 het	 pand	 Oranjeplein	 6	 aangeboden,	
waar	 tot	dan	 toe	het	bedrijf	 van	Ton	van	
Venrooij	was	gevestigd.	Omdat	dit	bedrijf	
ging	 verhuizen	 naar	 de	 Hoge	 Steenweg,	
kwam	dit	pand	beschikbaar.	Voor	mij	was	
dat	dé	kans	om	over	meer	broodnodige	ver-
koopruimte	te	beschikken,	want	mijn	win-
kel	op	nummer	28	groeide	steeds	meer	uit	
zijn	voegen.”

Van EP naar Electro World
Omdat	 in	 de	 branche	 waarin	 Frans	 Smits	
actief	is	het	credo:	‘samen	zijn	we	sterker’	
maar	al	te	zeer	geldt,	sloot	hij	zich	na	een	
aantal	 jaren	 aan	bij	 de	EP-groep	 (Electro	
Partner).	Na	een	 jaar	 of	 vier	bij	 deze	 in-
koopgroep	 te	hebben	gezeten,	 zijn	assor-
timent	was	inmiddels	uitgebreid	met	‘wit-
goed’,	en	alles	goed	overwogen	te	hebben	
maakt	hij	de	overstap	naar	‘Electro	World’:	
met	 zo’n	 140	 deelnemende	winkeliers	 de	
grootste	 inkoopgroep	 in	 zijn	 soort	 in	 Ne-
derland.

Frans	 over	 deze	 overstap:	 “Electro	World	
biedt	 met	 zijn	 verkoopconcept	 nóg	 meer	

 °Frans Smits: ‛Meegaan in de ontwikkelingen’.  
 (Foto: RdT)



5

voordelen	 voor	 zowel	 de	winkelier	 als	 de	
consument.	Niet	alleen	op	het	gebied	van	
gezamenlijke	inkoop	die	gunstig	is	voor	de	
winkelier,	maar	ook	op	het	gebied	van	een	
optimale	 website	 waar	 consumenten	 alle	
relevante	 informatie	 kunnen	 inzien	 (kijk	
maar	eens	op	www.franssmits.nl),	een	re-
gelmatig	 uitkomende	 duidelijke	 folder	 en	
niet	te	vergeten:	de	telkens	terugkerende	
acties.	 Vooral	 ‘actiematig’	 kan	 Electro	
World	erg	interessant	zijn!”

Onderscheid maken
Dat	 ook	 de	 concurrent	 niet	 stilzit,	 weet	
Frans	Smits	maar	al	te	goed.	Daarom	ziet	
hij	 het	 als	 een	 ‘must’	 om	 zich	 steeds	 te	
onderscheiden	 van	 andere	 winkelketens	
en	internetwinkels	die	op	dit	gebied	actief	
zijn.	Frans:	“Dat	onderscheid	laat	zich	zien	
in	het	feit	dat	wij	prijsmatig	gewoon	mee	
kunnen	met	welke	andere	aanbieder	ook,	
waar	nog	steeds	afleverkosten	en/of	instal-
latiekosten	worden	berekend.	 Bij	 ons	 dus	
niet!	Mensen	worden	bij	grootwinkelbedrij-

ven	en	internetaanbieders	maar	al	te	vaak	
gek	 gemaakt	 met	 een	 lagere	 prijs,	 maar	
achteraf	geconfronteerd	met	extra	kosten	
waar	zij	niet	op	gerekend	hebben.	En	wat	
de	garantie	betreft:	wij	kunnen	als	‘lokale	
aanbieder’	vaak	sneller	acteren	 (vaak	de-
zelfde	dag	nog)	wanneer	inzet	van	een	van	
onze	monteurs	nodig	is.	Ik	kan	rustig	stel-
len	dat	deze	aanpak	alleen	maar	voordelen	
biedt	voor	beide	partijen!”

Maar	onderscheid	maken	ten	opzichte	van	
andere	winkeliers,	betekent	ook	meegaan	
in	alles	wat	er	aan	nieuwe	ontwikkelingen	
wordt	aangeboden	in	het	audio-	en	video-
wereldje,	waarin	steeds	meer	wordt	gedi-
gitaliseerd	en	geautomatiseerd.	Zaken	die	
nog	 niet	 zo	 heel	 lang	 geleden	 als	 ‘onmo-
gelijk’	werden	beschouwd,	zijn	heden	ten	
dage	 ‘heel	 gewoon’.	 Ook	 Frans	 volgt	 die	
ontwikkelingen	op	de	voet	en	 is	vaak	één	
van	de	eersten	om	deze	op	 te	pakken	en	
aan	 te	 bieden	 in	 zijn	 sfeervol	 ingerichte	
winkel.

 °Frans Smits Electro World Loon op Zand. (Eigen foto)
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Smart home
Een	 van	 die	 nieuwe	 ontwikkelingen	 is	
‘Smart	home’,	waarin	Frans	zich	inmiddels	
heeft	ontwikkeld	tot	een	specialist.	Omdat	
voor	de	schrijver	van	dit	artikel	het	begrip	
‘Smart	 home’	 (nog)	 niets	 betekende,	 liet	
deze	 zich	 door	 Frans	 hierover	maar	 al	 te	
graag	voorlichten.
“‛Smart	home’	biedt	de	bewoner	comfort,	
veiligheid,	 energiezuinigheid	 en	 gemak,	
of	deze	nu	 thuis	 is	 of	niet.	 ‘Smart	home’	
bevat	 apparaten	 die	 allemaal	 met	 elkaar	
kunnen	communiceren	via	Wifi,	Bluetooth	
of	welk	ander	communicatiemiddel	er	nog	
wordt	uitgevonden	of	waar	nog	aan	wordt	
gewerkt.
Hieraan	 kun	 je	 tal	 van	 zaken	 koppelen,	
zoals	 verlichting,	 verwarming,	 koeling,	
televisies,	 spelcomputers,	 computers,	 au-
diosystemen,	 beveiligingssystemen,	 rol-
luiken	 en	 camera’s.	 Al	 deze	 apparaten	
kunnen	 worden	 aangestuurd	 vanuit	 huis,	
ongeacht	de	kamer	waar	je	je	in	bevindt.	
Maar	je	kunt	ook	voor	bepaalde	tijdssche-
ma’s	zorgen	per	apparaat	en	alles	ver	weg	
van	 huis	 bedienen,	 via	 een	 smartphone,		
tablet,	computer	of	ander	apparaat.”

In	 zijn	winkel,	 heeft	 Frans	 een	 opstelling	
staan	die	bestuurd	wordt	via	‘Smart	home’.	
Niet	zonder	enige	trots	laat	hij	mij	zien	hoe	
het	werkt:	 zowel	 via	 zijn	 duidelijk	 uitge-
sproken	 opdracht	 (‘spraak-gestuurd’),	 als	
via	een	app	op	zijn	mobiele	telefoon	laat	
hij	het	licht	dimmen,	het	rolluik	voor	zijn	
winkelruit	 omlaag	 en	 omhoog	 gaan,	 het	

geluid	van	de	opgestelde	televisies	harder	
en	zachter	gaan	en	zelfs	helemaal	uitscha-	
kelen	en	weer	aanzetten.	Na	dit	alles	ge-
zien	en	beleefd	te	hebben	is	het	mij	duide-
lijk:	deze	ontwikkeling	zal	niet	de	laatste	
zijn	van	wat	ons	allemaal	nog	te	wachten	
staat.

Tevreden klant
Natuurlijk	 zijn	 dit	 geen	 ontwikkelingen	
waarmee	 binnen	 een	 paar	 jaar	 ons	 dorp	
overspoeld	 zal	 zijn,	 maar	 het	 is	 wél	 be-
langrijk	voor	een	bedrijf	zoals	Frans	Smits	
die	heeft,	om	te	beschikken	over	die	spe-
cialistische	kennis.	Want	stilstand	betekent	
ook	hier	achteruitgang	en	Frans	wil	in	deze	
techniek	geen	‘nee’	verkopen.	Maar	hij	 is	
realist	genoeg	om	te	weten	dat	het	over-
grote	 deel	 van	 zijn	 klanten	 bij	 hem	 aan-
kloppen	 voor	 een	 goed	 product	 voor	 een	
goede	prijs	en	de	nodige	ondersteuning	als	
dat	nodig	is.
En	of	dat	nu	een	stofzuiger,	een	pracht	van	
een	televisie,	een	perfect	draaiende	was-
machine	of	een	reparatie	(wel	of	niet	aan	
huis)	 van	 een	 apparaat	 is:	 dat	 maakt	 bij	
Electro	World	Frans	Smits	niets	uit.	Als	de	
klant	maar	tevreden	is:	dáár	gaat	het	om!

Hoofdredacteur: Tiny van Hooren

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Hoe steekt die vork in de steel?

Oranje velden in het buitengebied
Als	 ervaren	 boerin	 wil	 ik	 een	 reactie	 ge-
ven	 op	 de	 brandbrief	 van	mevrouw	 Laurs	
die	Rond	de	Toren	onlangs	publiceerde.	De	
brief	ging	over	de	vuile	velden	die	door	gif	
en	overbemesting	oranje	kleuren.

Niets	is	fijner	om	de	drukte	van	alledag	van	
je	af	te	laten	waaien	door	te	gaan	wande-
len	of	de	fiets	te	pakken;	het	dorp	uit	en	
genieten	van	het	platteland.	Nadat	je	het	
bordje	van	‘einde	bebouwde	kom’	bent	ge-
passeerd,	begint	het	‘bedrijventerrein’	van	
de	boer	met	zijn	landbouw	of	veehouderij.

Dingen die je ziet en dingen die je niet 
ziet... maar er wel zijn
Een	boer	wil	genoeg	hoogwaardig	voedsel	
kunnen	 oogsten	 voor	 de	 consument.	 Nie-
mand	 heeft	 graag	 gras	 door	 de	 spinazie;	
fluitenkruid	 in	 de	 boerenkool	 of	 blauwe	
plekken	in	de	aardappels.	Een	goede	akker	
is	dan	ook	van	belang	voor	een	boer	en	hij	
zal	dan	ook	goed	zorgen	voor	zijn	bodem.	
Hij	verdient	er	immers	zijn	boterham	mee	
en	met	zorg	wordt	er	gekeken	wat	er	ge-
teeld	 gaat	 worden:	 maïs,	 aardappelen,	
graan	 of	 gras.	 Schadelijke	 schimmels,	
aaltjes	 of	 insectenlarven	 die	 graswortels	

opvreten	 (engerlingen)	 doen	 de	 gewassen	
geen	 goed	 en	 de	 wet-	 en	 regelgeving	 in	
acht	 nemend,	 pakt	 de	 boer	 dit	 probleem	
aan.	 Sommige	mensen	 staan	 er	misschien	
niet	echt	bij	stil,	maar	zonder	deze	gewas-
bescherming	zouden	de	schappen	in	de	su-
permarkt	wel	eens	leeg	kunnen	raken.

Een	boer	denkt	dus	aan	heel	wat	belang-
rijke	 zaken	om	zijn	 akker	 en	weiland	 ge-
zond	te	houden,	maar	je	ziet	het	niet.	Wat	
je	wel	ziet,	zijn	in	het	voorjaar	de	‘oranje	
velden’.	 Een	 boer	 zou	 zijn	 akker	 na	 het	
oogsten	in	het	najaar	de	hele	winter	braak	
kunnen	laten	liggen.	Net	als	in	je	voortuin	
geldt	 dat	 als	 je	maar	 vaak	 genoeg	 schof-
felt,	het	‘onkruidleed’	in	het	voorjaar	aar-
dig	beperkt	wordt.	
Het	voorjaar	is	hét	seizoen	dat	er	gezaaid	
en	gepoot	wordt	en	een	braakliggende	ak-
ker	zou	dus	snel	geschikt	kunnen	zijn.	Ech-
ter,	de	boer	 is	door	de	overheid	verplicht	
om	in	de	herfst	(na	de	oogst)	een	‘groenbe-
mester’	in	te	zaaien.	

Groenbemester
Deze	 groenbemester	 (vanggewas)	 bevor-
dert	 de	 bodemkwaliteit	 en	 voorkomt	 uit-



8



9

spoeling	van	stikstof	naar	het	grondwater.	
Aan	 het	 einde	 van	 de	 winter	 moeten	 de	
groenbemesters	 en	 vanggewassen	 plaats	
maken	 voor	 de	 nieuwe	 gewassen.	 Afhan-
kelijk	van	de	omstandigheden	gebeurt	dit	
door	 het	 vanggewas	 machinaal	 door	 de	
grond	 te	 werken	 of	 dood	 te	 spuiten	 met	
glyfosaat.	Ook	grasland	wordt	in	het	voor-
jaar	soms	behandeld	met	glyfosaat.	Reden	
hiervoor	is	meestal	dat	hardnekkige	onkrui-
den	 of	 slechte	 grassen	 gaan	 overheersen	
waardoor	herinzaai	noodzakelijk	is.

Met	glyfosaat	heeft	de	teler	de	garantie	op	
werking	én	het	op	tijd	beschikbaar	komen	
van	de	in	het	vanggewas	opgenomen	mine-
ralen.	Glyfosaat	is	een	gebruikelijk	middel	
om	de	eiwitstructuur	van	de	groene	plant	
te	 verbreken	 waardoor	 de	 fotosynthese	
niet	 meer	 plaats	 kan	 vinden	 en	 de	 plant	
afsterft.	Een	veld	dat	bespoten	is	met	gly-
fosaat	kleurt	na	een	aantal	dagen	oranje.	
Deze	kleur	wordt	dus	niet	veroorzaakt	door	
het	middel	 zelf,	maar	 door	 de	 afsterving	
van	het	vanggewas	of	de	groenbemester.

Hoe en waarom
Regelmatig	 hoor	 je	 dat	 de	 oranje	 velden	
zorgen	dat	er	minder	bijen	zijn,	omdat	de	
bloemen	 doodgespoten	 zijn.	 In	 februari	

en	maart	bloeien	er	echter	helemaal	geen	
bloemen	op	akker-	en	grasland,	het	is	im-
mers	winter.	Het	is	juist	deze	reden	waar-
om	glyfosaat	alleen	in	die	periode	gebruikt	
mag	worden.	Glyfosaat	is	een	van	de	weini-
ge	werkzame	stoffen	die	geen	enkel	geva-
rensymbool	op	het	etiket	heeft	staan.	Best	
bijzonder.	Vergelijk	het	maar	eens	met	wat	
in	het	gemiddelde	keukenkastje	staat.

Ik	vind	het	belangrijk	om	te	vertellen	wat	
boeren	doen;	hoe	en	waarom.	Ik	hoop	dat	
ik	 u	 hiermee	 zicht	 heb	 gegeven	 in	 zaken	
die	soms	niet	zo	snel	zichtbaar	zijn.	Ik	hoop	
ook	 dat	 u	 na	 het	 lezen	 van	 deze	 reactie	
even	aan	deze	boerin	denkt	en	hopelijk	nog	
meer	 geniet	 van	 ons	 prachtige	 buitenge-
bied,	omdat	u	nu	weet	dat	boeren	er	alles	
aan	doen	om	goed	voor	hun	akkers	en	wei-
landen	 te	 zorgen.	 Zij	 willen	 graag	mooie	
producten	 telen	 om	 vele	monden	 te	 kun-
nen	voeden.

Nu	 weet	 u	 hoe	 de	 vork	 echt	 in	 de	 steel	
steekt.

Met vriendelijke groet,
Mieke Broeders, boerin uit De Moer.
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CHINEES SPECIALITEITENRESTAURANT

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

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

Thuisbezorgen vanaf          
20 tot 100 personen
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Loonstars komt er weer aan!
In	2020	is	het	weer	Loonstars.	Op	Vrijdag	5	
en	zaterdag	6	juni	staat	Loon	op	Zand	weer	
in	het	teken	van	dit	tweedaagse	sport-	en	
spelspektakel.	 De	 datum	 van	 inschrijven	
wordt	 nog	 bekend	 gemaakt	 na	 de	 vakan-
tie	maar	deelnemers	en	juryleden	kunnen	
deze	data	 al	 in	 hun	 agenda	noteren.	Ook	
deze	keer	kunnen	weer	maximaal	60	teams	
strijden	om	de	‛Jan	Clarijs	bokaal’.

Eenmaal	 in	 de	 drie	 jaar	 wordt	 Loonstars	
georganiseerd	 en	 de	 Stichting	 Loonstars	
heeft	besloten	om	nu	alvast	de	datum	voor	
Loonstars	2020	bekend	te	maken,	zodat	ie-
dereen	die	in	zijn	agenda	kan	noteren.	De	
tijd	gaat	snel	en	inmiddels	is	de	eerste	ver-
gadering	van	de	organisatie	al	geweest	om	
te	bekijken	hoe	we	er	ook	in	2020	weer	een	
fantastisch	festijn	van	kunnen	gaan	maken,	
waar	zoveel	mogelijk	dorpsgenoten	bij	be-
trokken	kunnen	worden.
Dat	kan	natuurlijk	door	met	een	team	deel	
te	nemen	aan	de	strijd	om	de	‛Jan	Clarijs	
Wisseltrofee’	 en	 de	 daaraan	 gekoppelde	

eeuwige	roem,	maar	dat	kan	ook	door	u	op	
te	geven	als	jurylid	voor	één	van	de	twee	
dagen	of	voor	allebei.	Dat	is	niet	meestrij-
den,	maar	toch	meegenieten!

Eerste stappen genomen
Loonstars	 zoals	 het	 de	 laatste	 jaren	 be-
kend	 is,	 zal	enkele	kleine	wijzigingen	on-
dergaan.	 De	 inschrijvingsdatum	 zal	 na	
de	 vakantieperiode	 via	 de	 media	 bekend	
worden	gemaakt.	Dan	zal	ook	naar	buiten	
worden	gebracht	hoe	het	evenement	er	uit	
zal	gaan	zien.	Deze	week	verschijnt	er	een	
bericht	op	Facebook	waardoor	iedereen	op	
de	hoogte	kan	blijven.

Wie	wil	deelnemen	kan	nu	al	aan	de	slag	om	
een	team	te	vormen	en	er	een	leuke	naam	
voor	 bedenken.	 Voor	 het	 welslagen	 van	
het	evenement	 is	deelname	van	minimaal	
30	 teams	 vereist	 en	 voor	 een	 ordentelijk	
verloop	ligt	de	maximale	deelname	bij	60	
teams.	De	minimumleeftijd	voor	deelname	
is	18	jaar.	Een	team	bestaat	uit	minimaal	5	
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personen	en	maximaal	 8,	waarvan	er	één	
de	captain	is.	Loonstars	is	een	Loons	eve-
nement	en	deelname	van	teams	van	buiten	
het	kerkdorp	Loon	op	Zand	is	niet	mogelijk.
Van	een	team	mogen	maximaal	2	personen	
van	buiten	het	kerkdorp	komen,	niet	zijnde	
de	 captain.	 De	 inschrijfavond	 is	 de	 enige	
mogelijkheid	om	een	team	in	te	schrijven	
voor	Loonstars	2020.

Juryleden gezocht
Wie	niet	aan	het	spel-	en	sportevenement	
wil	 deelnemen	maar	 het	wel	wil	meema-
ken,	kan	zich	opgeven	als	jurylid.	Dat	kan	
op	de	inschrijfavond	maar	dat	kan	ook	nu	
al.

Tijdens		Loonstars	worden	er	over	twee	da-
gen	32	sport-	of	spelonderdelen	afgewerkt.	
Daarvoor	 zijn	 er	 bij	 elk	 sport-	 en	 spelon-
derdeel	tussen	de	3	en	6	juryleden	nodig.	
Zonder	 juryleden	geen	Loonstars.	Meld	 je	
dus	aan!	Iedereen	tussen	de	18	en	118	kan	
jureren!	
Juryleden	maken	de	geweldige	sfeer	die	zo	
kenmerkend	is	voor	Loonstars	tijdens	deze	
twee	dagen	mee.	Opgeven	kan	per	email:	
loonstars@xs4all.nl.

Jack IJpelaar
Foto’s: FoToorians

ELECTROWORLD.NL

FRANS SMITS
Oranjeplein 6, 5175 BE  Loon op Zand
0416-365252

SAMSUNG
KOEL/VRIES COMBINATIE
RB37J501MSL/EF

A+++

ENERGIE

 749,- 
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150,-
KORTING
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UHD TV
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BEKO
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Feestelijke openingsaanbiedingen
 van Electro World Smits Loon op Zand
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Initiatief voor en door inwoners:

‛Onze Dorpen’

‛Onze	Dorpen’	 is	begin	2019	opgericht	als	
burgerinitiatief.	De	wortels	van	‛Onze	Dor-
pen’	 liggen	 in	 de	Toekomstagenda.	 ‛Onze	
Dorpen’	is	van	plan	om	met	een	groep	en-
thousiaste	inwoners	deze	Toekomstagenda	
uit	te	gaan	voeren.
Daarnaast	gaan	wij	breder	kijken.	Ook	an-
dere	maatschappelijke	 thema’s	en	onder-
werpen	 verdienen	 aandacht,	 vinden	 wij.	
‛Onze	Dorpen’	is	nadrukkelijk	niet	verbon-
den	met	politieke	partij(en)	in	de	gemeen-
te.

Toekomstagenda 2030:   
de start van een burgerbeweging
In	oktober	2018	begon	de	gemeente	samen	
met	80	inwoners	aan	het	schrijven	van	de	
Toekomstagenda	 2030.	 Hierin	 staat	 hoe	
inwoners	 vinden	 dat	 de	 gemeente	 de	 ko-
mende	twaalf	jaar	bestuurd	moet	worden.	
In	de	Toekomstagenda	staan	onder	andere	
thema’s	als	ouderenzorg,	toerisme,	betaal-
baar	 wonen,	 openbaar	 groen,	 milieu	 en	
communicatie	 vanuit	 de	 gemeente.	 Bijna	
alle	 leden	 van	 ‛Onze	 Dorpen’	 hebben	 in	
verschillende	 burgerwerkgroepen	 meege-
schreven	aan	deze	Toekomstagenda.

Doorpakken en uitvoeren: de geboorte 
van ‛Onze Dorpen’
In	 april	 2019	 is	 de	 Toekomstagenda	 door	

de	 gemeenteraad	 vastgesteld.	 Een	 histo-
risch	 moment!	 ‛Onze	 Dorpen’	 is	 tijdens	
deze	raadsvergadering	officieel	bekend	ge-
maakt.	Het	doel	van	ons	burgerinitiatief	is	
om	de	Toekomstagenda	uit	 te	 voeren.	De	
mooie	plannen	die	daarin	staan	verdienen	
aandacht	en	praktische	uitvoering.

Leden	van	verschillende	werkgroepen	heb-
ben	 zich	 bij	 ‛Onze	 Dorpen’	 aangesloten.	
Ook	burgers	die	niet	aan	de	Toekomstagen-
da	hebben	gewerkt	sloten	zich	bij	ons	ini-
tiatief	 aan.	Wat	 ons	bindt	 is	 de	wens	 om	
zaken	in	onze	gemeente	aan	te	pakken.

Waartoe bestaat ‛Onze Dorpen’  
nu precies?
‛Onze	Dorpen’	is	een	lokaal	initiatief	dat	los	
staat	van	de	politiek.	De	leden	van	‛Onze	
Dorpen’	zijn	inwoners	die	zich	vrijwillig	in-
zetten	voor	onze	gemeente.	‛Onze	Dorpen’	
heeft	tijdens	een	ledenvergadering	in	april	
2019	twee	uitgangspunten	geformuleerd:

•	Het	uitvoeren	van	de	plannen	uit	de		
Toekomstagenda.

•	Het	breder	kijken	naar	thema’s	en	onder-
werpen	die	in	onze	gemeente	spelen.
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Een structureel tekort van € 3.000.000: 
wat nu?
In	mei	2019	werd	bekend	dat	de	gemeente	
structureel	€	3	miljoen	euro	tekort	komt.	
‛Onze	Dorpen’	is	hier	erg	van	geschrokken,	
en	zet	hier	vraagtekens	bij.
Wij	 hebben	 echter	 besloten	 om	 gewoon	
door	te	zetten.	 ‛Onze	Dorpen’	wil	op	een	
creatieve	manier	gaan	kijken	hoe	plannen	
uit	de	Toekomstagenda	(en	andere	belang-
rijke	 initiatieven)	 tóch	uitgevoerd	kunnen	
worden.	‛Onze	Dorpen’	wil	proberen	om	de	
positieve	houding	van	de	Toekomstagenda	
vast	te	houden.

Samen met u werken aan een betere 
toekomst
Onze	‛Dorpen’	is	op	zoek	naar	inwoners	die	
zich	 in	 willen	 zetten	 voor	 onze	 gemeen-
schap.	Dat	 kan	 heel	 kleinschalig,	 bijvoor-
beeld	op	een	(deel)onderwerp.	‛Onze	Dor-
pen’	biedt	plaats	aan	iedereen.

Wij	doen	een	oproep	aan	u,	als	inwoner,	om	
met	ons	mee	te	denken	en	mee	te	doen.	Al-
leen	samen	kunnen	we	dingen	veranderen!

U	kunt	‛Onze	Dorpen’	volgen	op	Facebook	
(@OnzeDorpen).	 U	 kunt	 ons	 bereiken	 op	
onzedorpen@outlook.com.	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het is 
die van die, die altijd zus en zo. Maar wat 
weet je eigenlijk nog meer? Aan de hand 
van iemand zijn platenkast maken we 
graag verder kennis. Deze editie de vijf 
sleutelplaten van Frits Toorians (Loon op 
Zand, 1959).

Aanvankelijk	 twijfelde	 Frits	 of	 hij	 nu	wel	
zo’n	 goede	 kandidaat	was	 voor	 deze	 pla-
tenkast.	 “Ik	 ben	 niet	 echt	 met	 muziek	
opgegroeid	 en	 ik	 heb	 helemaal	 niet	 zo’n	
bijzondere	muzieksmaak.”	Inmiddels	hoop	
ik	dat	voor	de	meesten	van	u	duidelijk	 is	
dat	de	kapstok	van	deze	rubriek	weliswaar	
iemand	 zijn	of	haar	figuurlijke	platenkast	
is,	maar	dat	het	vooral	een	manier	 is	om	
iemand	nader	te	leren	kennen	en	een	por-
tret	van	iemand	te	schetsen.	Daarbij	is	‘de	
gevoelige	plaat’	een	andere	benaming	voor	
een	foto	en	zeg	je	in	Loon	op	Zand	‘foto’	of	
‘fotograaf’	dan	zullen	velen	van	u	in	Frits	
de	 man	 met	 de	 camera	 herkennen.	 Frits	
gaf	zich	gewonnen	en	wat	volgde	was	een	
aangenaam	gesprek	in	zijn	achtertuin.

Eerste plaat
“Ik	ben	geboren	in	de	Willibrordusstraat	en	
heb	 daar	 tot	 1982	 gewoond;	 vanuit	 mijn	
ouderlijk	 huis	 ben	 ik	 hier	 (aan	 de	 Klok-
kenlaan)	gaan	wonen	en	heb	nooit	ergens	
anders	gewoond.	Wij	waren	thuis	met	zes-
sen	en	ik	ben	van	bovenaf	gezien	de	vierde.	
Het	 is	 niet	 dat	 ik	 met	muziek	 ben	 opge-
groeid.	Mijn	oudste	broer	draaide	The	Sto-
nes	op	zolder,	uit	de	kamer	van	mijn	ene	

broer	kwam	Stevie	Wonder	en	uit	de	kamer	
van	mijn	andere	broer	Nana	Mouskouri,	al	
heb	ik	nooit	begrepen	hoe	hij	daar	eigen-
lijk	bij	kwam.	In	mijn	puberteit	heb	ik	op	
een	bepaald	moment	zo’n	pick-upje	op	de	
kop	 getikt,	 zoals	 die	 tegenwoordig	 weer	
helemaal	 hip	 zijn,	 maar	 eigenlijk	 had	 ik	
geen	idee	waar	ik	mee	moest	beginnen.	Ik	
was	nog	nooit	in	een	platenzaak	geweest.	
Tijdens	mijn	middelbare	 schoolperiode	 in	
Kaatsheuvel	kwam	via	vrienden	de	muziek	
pas	in	beeld.	Dan	gingen	we	de	Top40	(de	
lijst)	halen	in	de	muziekwinkel.	Een	van	de	
eerste	 platen	 is	 denk	 ik	 de	 dubbel-elpee	
van	The	Cats	geweest,	het	nummer	‘Why’	
vond	ik	wel	een	goed	nummer.”

Beste plaat
De	Cats	bleken	echter	toch	wat	te	soft	voor	
Frits	en	via	een	bijzonder	adres	leerde	Frits	
een	hoop	nieuwe	muziek	kennen.	“In	Wes-
telbeers	zat	 in	die	tijd	een	soort	van	mu-
ziekbibliotheek	waar	je	platen	kon	 lenen.	
Die	nam	je	dan	mee	naar	huis,	draaide	je	
een	week	 ofzo	 en	 bracht	 je	 daarna	weer	
terug.	In	die	hal	stonden	letterlijk	duizen-
den	elpees.	Vaak	had	 ik	vooraf	geen	 idee	
wat	ik	mee	naar	huis	nam,	maar	dan	zag	de	
hoes	er	wel	goed	uit	en	bleek	thuis	pas	wat	
het	was.	Dat	kostte	wel	veel	naaldjes	want	
niet	iedereen	ging	even	zuinig	met	die	el-
pees	om.”	Op	die	manier	leerde	Frits	mu-
ziek	kennen	van	onder	andere:	Q65,	B-52’s,	
Def	 Leppard,	Uriah	Heep,	 CCR,	maar	 ook	
Deep	Purple	en	toen	was	zijn	richting	wel	
bepaald.
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“Voor	mij	is	‘Live	in	Japan’	van	Deep	Purple	
de	beste	plaat.	Van	Deep	Purple	had	ik	op	
een	bepaald	moment	alle	elpees.	Daar	was	
ik	helemaal	weg	van	en	die	stond	constant	
op.	 Van	 dat	 album	 vond	 ik	 alle	 nummers	
goed	en	er	was	geen	nummer	dat	ik	over-
sloeg.	 Dat	 Child in Time	 op	 een	 bepaald	
moment	op	nummer	1	in	de	Top2000	stond	
(die	ik	overigens	al	luisterde	voordat	ieder-
een	er	ineens	naar	luisterde)	vond	ik	geen	
verrassing.	In	de	stad	had	ik	van	die	lamp-
jes	gekocht	die	knipperden	op	de	muziek,	
dan	 zette	 ik	 thuis	 de	 muziek	 goed	 hard,	
nou	dan	zat	ik	wel	op	mijn	plaats.	Iedereen	
kent	Smoke on the water	en	Highway star	
wel.	Dus	zet	‘The	Mule’	maar	in	de	platen-
kast,	 de	 legendarische	 drumsolo	 van	 Ian	
Paice	in	1972.”

Meest dierbare plaat
Eén voor één betreed ik alle treden van de 
trap / Die leiden tot mijn dierbaarst bezit 

/ Plotseling bedenk ik met de deurkruk in 
mijn hand / Dat ik eigenlijk niets liever wil 
dan dit.
Het	is	de	openingszin	van	het	nummer	‛Sa-
men	één’	van	Nick	&	Simon.	“Dat	nummer	
hebben	we	gedraaid	op	onze	bruiloft.	Mijn	
schoonfamilie	 is	streng	gereformeerd,	dat	
maakte	dat	muziek	op	de	bruiloft	eigenlijk	
niet	goed	mogelijk	was,	tenzij	het	psalmen	
waren	uiteraard.	Zelf	ben	 ik	katholiek	en	
dat	 paste	 niet	 goed	 in	 hetzelfde	 plaatje.	
Mede	om	die	reden	hebben	we	een	beschei-
den	feestje	gevierd,	boven	bij	De	Kiosk.	De	
tekst	 van	 het	 liedje	 vonden	 Sandra	 en	 ik	
niet	alleen	heel	erg	mooi	en	van	toepassing	
op	elkaar,	maar	sloot	ook	goed	aan	op	de	
situatie	 van	 toen.	 Eigenlijk	 zouden	we	 al	
eerder	zijn	getrouwd,	maar	vanwege	ern-
stige	familieomstandigheden	zijn	we	later	
getrouwd	dan	oorspronkelijk	de	bedoeling	
was.”

“Nederlandstalige	teksten	kunnen	mij	wel	
raken.	‘Avond’	van	Boudewijn	de	Groot	bij-
voorbeeld.	De	teksten	van	Lennaert	Nijgh	
vind	 ik	 hartstikke	 sterk.	 Een	 nummer	 als	
‛Samen	 één’	 van	Nick	&	 Simon	 nodigt	 uit	
om	 naar	 de	 tekst	 te	 luisteren.	 Dat	 heeft	
meegespeeld	bij	de	keuze	van	het	nummer,	
zodat	de	familie	beter	zou	begrijpen	waar-
om	we	dat	op	die	dag	wilden	draaien.”

Plaat voor elke dag
Er	 is	een	nummer	dat	als	een	 rode	draad	
door	Frits	zijn	leven	loopt.	Veel	toelichting	
heeft	dat	nummer	niet	nodig	aangezien	ie-
dereen	 de	 tekst	 ervan	 kent,	welke	 volle-
dig	voor	zichzelf	spreekt:	‘Always	 look	on	
the	bright	 side	of	 life’.	Het	 is	niet	alleen	
figuurlijk,	maar	ook	letterlijk	op	Frits	zijn	
lijf	geschreven	in	de	vorm	van	een	tatoe-
age	op	zijn	rechter	onderarm,	inclusief	bij-
horende	silly walk.	Meer	dan	de	titel	van	
het	 nummer	 wil	 Frits	 er	 liever	 niet	 over	
kwijt.	Of	toch,	dat	de	tatoeage	op	zijn	lin-
ker	onderarm	er	nauw	mee	 is	verbonden:	
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‛even a black sheep gives warm wool’.	Net	
als	muziek,	zeggen	sommige	uitdrukkingen	
soms	meer	dan	duizend	woorden.

De gevoelige plaat
Oftewel:	de	fotografie.	Een	onderwerp	dat	
in	gesprek	met	Frits	 letterlijk	niet	onder-
belicht	mag	 blijven.	 “Sandra	 en	 ik	 reden	
beide	 Harley	 Davidson	 bij	 het	 chapter	
Breda.	 Vanwege	 gezondheidsproblemen	
bij	 Sandra	moest	 zij	 daarmee	 stoppen	en	
ben	ik	zelf	eerst	nog	een	jaar	doorgereden.	
Maar	alleen	was	dat	niet	meer	leuk	en	voor	
Sandra	 steeds	 weer	 een	 confrontatie	 dat	
dat	 voor	 haar	 niet	 meer	 was	 weggelegd,	
dus	ben	ik	daarmee	gestopt.	Wel	had	ik	een	
nieuwe	hobby	nodig	en	vond	die	in	de	foto-
grafie.	Ik	had	al	langer	een	camera	en	ben	
dat	 wat	 gaan	 professionaliseren.	 Zittend	
op	het	terras	van	De	Kiosk	werd	mij	ineens	
gevraagd	of	ik	de	Kraok	niet	wilde	fotogra-
feren,	want	 daar	 hadden	 ze	 dat	 jaar	 nog	
niemand	voor.	Daarop	heb	ik	gezegd	dat	ik	

dan	wel	het	hele	weekend	wilde	vastleggen	
en	 dat	 heb	 ik	 vervolgens	 negen	 jaar	 lang	
gedaan.”

“De	afgelopen	jaren	heb	ik	heel	wat	bands	
en	acts	voor	mijn	lens	gehad.	Zo	heb	ik	dus	
negen	 jaar	 het	 Kraokfestival	 gefotogra-
feerd,	enkele	keren	Festival	Mundial	vast-
gelegd	en	ben	ik	in	totaal	zeven	jaar	naar	
de	Zwarte	Cross	in	Lichtenvoorde	geweest.	
Daarvoor	 moet	 je	 officieel	 accreditatie	
aanvragen	en	ik	had	altijd	veel	vrijheid	om	
te	fotograferen.	 Inmiddels	 is	dat	allemaal	
wel	wat	strenger	en	commerciëler	gewor-
den.	Er	zijn	daar	25	podia,	dus	na	drie	da-
gen	festival	ben	je	wel	behoorlijk	versleten	
en	dan	heb	je	thuis	drieduizend	foto’s	om	
uit	te	zoeken	en	na	te	bewerken.”

“Als	 fotograaf	 heb	 ik	mijn	 focus	 op	men-
sen.	Ik	heb	niks	met	landschappen.	Ik	pro-
beer	een	artiest	zo	vast	te	leggen	zoals	ze	
op	het	podium	zijn.	Vaak	krijg	je	drie	num-
mers	 de	 tijd	 om	 je	 foto’s	 te	maken.	 Het	
eerste	nummer	fotografeer	ik	dan	meestal	
niks,	maar	kijk	ik	naar	wat	de	artiest	doet:	
hoe	 hij	 beweegt,	welke	 uitdrukkingen	 hij	
heeft	en	dan	heb	ik	daarna	nog	maar	twee	
nummers	de	tijd	om	dat	te	vangen	en	ge-
lukkig	lukt	dat	dan	vaak.

Zo	heb	ik	foto’s	van	Di-Rect	gemaakt	die	zij	
op	hun	eigen	website	hebben	gebruikt	met	

 °Bassist Di-Rect. (Foto: Frits Toorians)

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.

Tot ziens bij Ton en Ans!

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

  Café – Cafétaria                    
 

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

                    

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN 
PRETTIGE VAKANTIE! 

 

Maandsnack juli: 

MEXICANO € 1,25 
 

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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een	berichtje	 aan	mij	 dat	 ze	mij	 compli-
menteerden	met	de	foto’s,	dat	ze	bijzon-
der	mooi	waren.	Maar	ik	moet	zeggen:	na	
al	die	jaren	popmuziek	is	het	er	niet	leuker	
op	 geworden.	 Na	 een	 festival	 kom	 ik	 ge-
broken	terug.	Met	de	popmuziek-fotografie	
ben	ik	nu	definitief	gestopt.

Uilenhoek
Het	is	een	fikse	job	naast	zijn	fulltime	baan	
als	Register-expert	Personenschade.	“Sinds	
kort	heb	ik	een	eigen	fotostudio	in	het	Ui-
lennest	in	de	Uilenhoek.	Daar	ben	ik	nu	nog	
vrijwilliger	 van,	maar	 inmiddels	 ligt	 alles	
klaar	om	er	een	stichting	van	te	maken.	De	
stichting	 krijgt	 als	 doelstelling	 om	 inwo-
ners	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	elkaar	
te	laten	ontmoeten,	te	stimuleren	en	te	in-
spireren	op	het	gebied	van	ambacht,	kunst	
en	cultuur,	in	de	brede	zin	van	het	woord.	
Dat	bouwen	we	nu	langzaam	op	en	uit	en	is	
het	voor	Loonse	inwoners	nog	mogelijk	om	
een	stukje	ruimte	te	huren.	Het	pand	zelf	
beslaat	ongeveer	800	m2	en	buiten	hebben	
we	 ook	 nog	 ruimte.	 We	 zijn	 nu	 nog	 een	
kleine	club	en	als	er	een	paar	man	extra	bij	
komen	is	dat	zeker	fijn.”
Dan denk ik aan Loon
“Ik	 moest	 er	 even	 over	 nadenken,	 maar	
er	 is	 een	 nummer	 dat	 eigenlijk	 wel	 heel	
erg	van	toepassing	is:	‘Roekie	Zoekie’	van	
Jan	van	de	Zon	&	de	specials.	Dat	was	het	
eerste	 nummer	 dat	 we	 met	 carnavalsor-
kest	 Pak	 ’m	 Beet	 een	 beetje	 fatsoenlijk	
konden	spelen,	nadat	we	ons	eigenlijk	als	
grap	hadden	ingeschreven	als	muziekgroep	
voor	 de	 carnavalsoptocht.	 We	 zijn	 naar	
Den	Bosch	gegaan	en	hebben	daar	allemaal	
een	 instrument	 uitgezocht.	 De	 een	 pakte	
een	 trompet,	 de	 ander	 een	 trombone	 en	
ik	eindigde	die	middag	met	een	sousafoon	
om	mijn	nek.	Roekie	Zoekie	was	het	enige	
nummer	dat	we	toen	het	carnaval	was	een	
beetje	konden	spelen,	wat	we	dan	ook	de	
hele	 optocht	 hebben	 gedaan.	 We	 konden	
geen	van	allen	noten	lezen.	Vanaf	het	mo-

ment	dat	Ed	uit	Rijen	les	kwam	geven	ging	
het	wel	ergens	op	 lijken.	Op	het	moment	
dat	we	stopten	met	muziek	maken	waren	
we	op	onze	top”,	lacht	Frits.	“Alleen	moes-
ten	we	nooit	meer	dan	twee	setjes	spelen,	
want	tegen	die	tijd	hadden	we	vaak	weer	
net	iets	teveel	op.”

“We	schrijven	ons	nog	elk	 jaar	 in	als	mu-
ziekgroep,	al	spelen	we	al	jaren	geen	mu-
ziek	meer.	Dit	jaar	bestaan	we	26	jaar.	Bij	
ons	eerste	lustrum	hebben	we	de	Konijnen-
dekbingo	georganiseerd.	Heel	de	groep	van	
De	Kelder	was	in	die	tijd	onze	fanclub.	De	
Vriendschap	zag	ons	met	dat	gevolg	graag	
komen!	We	hebben	altijd	veel	plezier	ge-
had	 met	 elkaar	 en	 zijn	 nog	 steeds	 een	
hechte	groep.	We	gaan	nog	elke	twee	jaar	
een	weekend	weg	 en	 doen	 door	 het	 jaar	
heen	nog	regelmatig	wat	activiteiten	met	
elkaar.	En	ja,	dan	wordt	Roekie	Zoekie	nog	
vaak	gezongen!”

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

Redactie: Hans Schleiffert
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Nieuwe exploitant voor  
De Wetering
Naar	 nu	 bekend	 is	 geworden,	 gaat	 Heton	
uit	Kerkrade	met	 ingang	van	6	juli	a.s.	 in	
opdracht	 van	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	
de	exploitatie	van	De	Wetering	in	Loon	op	
Zand	en	de	Werft	in	Kaatsheuvel	voor	haar	
rekening	 nemen.	 Toen	 in	 2017	 de	 exploi-
tant	Stichting	Multiculturele	Centra	 (SMC)	
van	 deze	 locaties	 failliet	 was	 gegaan,	
kwam	 het	 beheer	 ervan	 in	 handen	 van		
Hydra	Sport	uit	Eindhoven.

Heton	 beheert	 en	 exploiteert	 gebouwen	
die	 eigendom	 zijn	 van	 haar	 opdrachtge-
vers,	veelal	gemeenten.	Hierin	dragen	zij	
de	 verantwoordelijkheid	 over	 het	 facili-
taire	deel	van	het	gebouw	waarbij	ze	zich	
richten	op	de	wensen	van	de	gemeente	en	
haar	gebruikers	afgestemd	op	een	zo	goed	
en	 efficiënt	 mogelijke	 inzet	 van	 het	 ge-
bouw,	 zowel	 praktisch	 als	 financieel.	 Mo-
menteel	 beheert	 en	 exploiteert	Heton	 24	
sportaccommodaties	 (sporthallen,	 gymza-
len,	 zwembaden)	 en	 11	 multifunctionele	
gebouwen.

Op de website van Heton is te lezen:

Gemeente Loon op Zand gunt   
opdracht aan Heton

“Vanaf	6	juli	heeft	Heton	de	opdracht	voor	
de	exploitatie	van	de	Werft	en	De	Wetering	
gegund	gekregen	in	de	Brabantse	gemeente	
Loon	op	Zand.	Het	betreft	een	recentelijke	
opgeleverde	sporthal	met	dojo	en	turnac-
commodatie	én	een	multifunctioneel	cen-
trum	waar	sport,	cultuur	en	educatie	hand	
in	hand	gaan.

Gezien	het	krappe	tijdspad	dus	handjes	uit	
de	mouwen	voor	ons	team,	maar	geen	twij-
fel	dat	we	ook	hier	een	mooie	exploitatie	
creëren,	 in	 samenwerking	met	onze	nieu-
we	collega’s	en	de	verenigingen	van	deze	
mooie	Brabantse	gemeente!”

Kennismaking
Heton	 organiseerde	 op	 maandag	 24	 juni	
in	 De	 Wetering	 een	 kennismakingsavond	
waarin	zij	zich	aan	de	gebruikers	en	huur-
ders	 voorstelden.	 In	een	 van	de	 volgende	
edities	zal	Rond	de	Toren	op	deze	exploita-
tie-wisseling	terugkomen.	□
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Oproep ook aan inwoners!

Stichting Kerstklokkenloop 
zoekt sponsors

Nog	maar	vijf	maanden	en	het	is	weer	tijd	
voor	de	Kerstklokkenloop!	Lezers	van	Rond	
de	Toren	hoeven	wij	 de	betekenis	 van	de	
Loonse	Kerstklokkenloop	niet	uit	te	leggen.

De	acht	voorgaande	edities	kregen	applaus	
uit	 het	 hele	 dorp	 en	 van	 vele	 bezoekers	
van	buiten.	Dankzij	de	optredens	van	vele	
muziekgezelschappen,	 de	 mooi	 versierde	
straten	en	woningen,	de	hulp	van	vrijwil-
ligers	om	alles	in	goede	banen	te	leiden	en	
financiële	steun	vanuit	onze	ondernemers,	
konden	we	de	Kerstklokkenloop	elke	twee	
jaar	weer	mogelijk	maken.
Voor	een	sfeerimpressie	van	de	editie	2017,	
nodigen	wij	u	uit	de	website	te	bezoeken:	
www.loonsekerstklokkenloop.nl.

De	negende	Loonse	Kerstklokkenloop	wordt	
gehouden	 op	 15	 december	 2019.	 Om	 ook	
deze	tocht	tot	een	succes	te	maken,	heeft	
de	 stichting	 opnieuw	 financiële	 steun	 no-
dig.	Met	kleinere	en	grotere	bedragen	van	
vele	ondernemers,	lukte	het	elk	jaar	weer	
om	 de	 benodigde	 middelen	 bij	 elkaar	 te	
krijgen.	 Wij	 vragen	 de	 bedrijven	 die	 dit	
jaar	nog	geen	bijdrage	beschikbaar	hebben	
gesteld,	ons	ook	dit	jaar	te	steunen.

Dit	jaar	willen	wij	ook	op	de	Loonse	inwo-
ners	 een	beroep	doen.	Het	 zou	heel	wel-

kom	 zijn,	 als	 het	 voor	 u	 mogelijk	 is	 een	
financiële	bijdrage	te	geven.	Elk	bedrag	is	
ons	welkom.	Wij	zullen	zorgen	dat	het	heel	
verantwoord	besteed	wordt.

Uw	 sponsorbijdrage	 kunt	 u	 overmaken	 op	
IBAN	rekeningnummer:
NL08 RABO 0101 0930 20 ten name van 
Stichting Loonse Kerstklokkenloop te 
Loon op Zand.

Namens het bestuur van de  
Stichting Kerstklokkenloop,
Gerrie Kivits en Theo Perrij

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

Een welbespraakte makelaar 
uit Zevenhuizen,
had een veels te grote mond,
kreeg daarom geen voet aan de grond
en snoefde: "ik verkoop dagelijks
zeven huizen!"

© Frans (met dank aan Jetje)
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BBQ 
HIGH TEA 

FEEST BUFFET  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 
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Reeën spotten in de avondschemer

Hoop	jij	ooit	oog	in	oog	te	staan	met	een	
ree?	Ga	vrijdag	5	juli	mee	op	zoek	naar	dit	
schuwe	 dier	 in	 het	 indrukwekkende	 land-
schap	van	de	Kampina!	Deze	wandeling	 is	
gericht	op	volwassenen.	Koop	je	ticket	al-
tijd	vooraf	online	via:
www.natuurmonumenten.nl/agenda.

Reeën	zijn	schuw	en	zoeken	het	liefst	in	de	
schemering	 en	 ochtendgloren	 naar	 voed-
sel,	want	dan	 is	het	nog	 rustig	 in	het	ge-
bied.	Je	ziet	ze	vaak	bij	de	bosranden	en	
als	je	heel	voorzichtig	en	stil	bent,	heb	je	
de	kans	dat	 ze	blijven	 staan.	En	zelfs	 als	
je	ze	niet	ziet,	zijn	er	sporen	die	hun	aan-
wezigheid	verklappen.	Ga	mee	op	pad	en	
ontdek	de	wereld	van	het	ree!

Deze activiteit vindt plaats op:
•	Vrijdag	5	juli	van	20.30	uur	tot	22.30	uur.	
Vertrekpunt	 de	 Leugenbenkskes	 aan	 de	
kruising	 Fransebaan/Rosepdreef,	 Oister-
wijk.

•	Zaterdag	13	juli	van	20.30	uur	tot	22.30	
uur.	Vertrekpunt	de	parkeerplaats	aan	de	
Annadreef,	Boxtel.

 °© Foto Natuurmonumenten - Joeri Beekhuizen

Tickets
Deze	 activiteit	 kost	 €	 10	 voor	 leden	 en		
€	 14,50	 voor	 niet-leden	 van	 Natuurmo-
numenten.	 (Oudere)	 kinderen	 zijn	 onder	
begeleiding	van	hun	ouders	welkom.	Voor	
kinderen	kost	het	€	5	voor	leden	en	OERRR-
leden	en	€	7,50	voor	niet-leden.

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

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

Gezocht
Woonruimte	gezocht	voor	moeder	en	 	
dochter.	Tel:	06-42749393.	□
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Hollandse meezingavond   
in De Buurtkamer

Het	 begin	 van	 de	 vakantie	 wordt	 in	 De	
Buurtkamer	aan	de	Van	Rijckevorselstraat	
56	gevierd	met	een	heuse	‘Hollandse	mee-
zingavond’	op	vrijdag	5	juli	a.s.

Voor	deze	avond,	die	om	19.00	uur	begint	
en	tot	±	23.00	uur	zal	duren,	wordt	een	bij-
drage	 van	 €	 2,50	 p.p.	 gevraagd.	Hiervoor	
ontvangt	 u	 een	 smakelijke	 hamburger	 en	
braadworst	van	de	bbq.
Drankjes	 dient	 u	 zelf	mee	 te	 brengen.	 U	
kunt	 tijdens	 deze	 avond	 genieten	 van	 de	
muziek	die	dj	‘Adje	Patatje’	voor	u	in	petto	
heeft.

Opgeven	 voor	 deze	 gezellige	 avond	 kan	
tijdens	de	vaste	vrije	 inloopavond	van	de	
Buurtkamer	 op	 woensdag	 van	 19.00	 tot	
21.00	uur	 of	 via	e-mail	 aan:	 lau.velden@
home.nl	 of	advandenburg2000@outlook.
com.

Van harte welkom in De Buurtkamer!
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Nuttige tips en info voor   
bezoeker Veiligheidsdag

Op	 initiatief	 van	 Buurt	 Preventie	 Team	
(BPT)	 Molenwijk	 was	 er	 zaterdag	 op	 het	
Weteringplein	in	Loon	op	Zand	een	Veilig-
heidsdag	georganiseerd.
Voor	de	bezoekers	was	er	 informatie	over	
veiligheid	 in	 folders,	maar	 ook	 politie	 en	
brandweer	waren	er	om	vragen	 te	beant-
woorden	en	tips	te	geven.

Korte	signalen	van	de	sirenes	van	politie	en	
brandweer	geven	aan	dat	er	iets	te	doen	is	
in	het	centrum	van	het	dorp.	Het	beweegt	
menigeen	om	een	kijkje	te	gaan	nemen	op	
het	 Weteringplein,	 waar	 op	 initiatief	 van	
BPT	Molenwijck	in	samenwerking	met	poli-
tie,	brandweer,	boa’s,	ContourdeTwern	en	
het	Team	Veiligheid	van	de	gemeente	een	
Veiligheidsdag	is	georganiseerd.

Onveilige situaties veiliger maken
“Het	 BPT	 is	 er	 voor	 veiligheid	 in	 de	wijk	
waarbij	 het	 zwaartepunt	 bij	 actie	 vanuit	
de	 bewoners	 zelf	 komt”,	 zegt	 Rob	 Broe-
ders.	Hij	is	voorzitter	van	BPT	Molenwijk	en	
medeorganisator	van	deze	dag.	“Wij	willen	
met	de	diverse	instanties	graag	meedenken	
om	onveilige	situaties	veiliger	te	maken	en	
hebben	 zo	meegewerkt	 aan	 het	 aanbren-
gen	 van	 zebrapaden	 en	 het	 plaatsen	 van	
relevante	 verkeersborden.	Wij	 geven	 info	
over	wat	te	doen	bij	onraad.

BPT	 Molenwijk	 heeft	 op	 dit	 moment	 23	
Whatsapp-groepen	 waarbij	 500	 gezinnen	
zijn	aangesloten.	Informatie	wordt	op	deze	
manier	heel	snel	gedeeld.”

Dode hoeken van een vrachtwagen
Op	het	Weteringplein	is	veel	info	verkrijg-
baar	over	verkeersbeleid,	brandveiligheid,	
inbraakpreventie	en	bijvoorbeeld	het	her-
kennen	van	de	geur	van	wiet.	Folders	zijn	
er	 om	mee	 te	nemen.	Maar	de	politie	 en	

brandweer	zijn	ook	fysiek	aanwezig	om	tips	
te	geven	en	vragen	te	beantwoorden.	Floor	
is	aanwezig	met	een	enorme	vrachtwagen-
combinatie	 met	 oplegger	 en	 wie	 dat	 wil	
mag	 in	 de	 chauffeurscabine	 klimmen	 om	
zelf	 te	 ervaren	 wat	 de	 dode	 hoeken	 zijn	
waar	 een	 vrachtwagenchauffeur	 mee	 te	
maken	heeft.

“Vanachter	het	stuur	ziet	de	chauffeur	ie-
mand	pas	als	die	zo’n	vier	meter	voor	de	
auto	 staat.	 In	 de	 spiegel	 is	 iemand	 pas	
zichtbaar	als	hij	ruim	tien	meter	achter	de	
combinatie	staat”,	aldus	Floor.
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“Let	wel:	het	betreft	hier	de	afstanden	bij	
volwassenen.	Bij	kinderen	zijn	die	afstan-
den	nog	groter.	Ook	aan	de	zijkanten	van	
de	 vrachtwagen	 zijn	 blinde	 plekken	 voor	
de	chauffeur.”	Zij	pleit	ervoor	dat	mensen	
contact	zoeken	met	de	chauffeur	als	ze	in	
de	buurt	van	een	vrachtauto	komen.	“Door	
je	 hand	 op	 te	 steken	 zal	 de	 chauffeur	 je	
een	teken	terug	geven	dat	hij	je	heeft	ge-
zien.”

Sirene laten loeien
Het	 geluid	 van	 de	 sirenes	 trekt	 publiek.	
Kinderen	mogen	in	de	brandweerauto	klim-
men	en	wat	is	er	dan	leuker	om	zelf	even	
die	sirene	te	 laten	 loeien.	Ook	een	kijkje	
nemen	in	een	politieauto	is	mogelijk.

Onraad melden
Rob	Broeders	deelt	wijkberichten	uit	waar-
in	de	burger	kan	lezen	wat	te	doen	bij	za-
ken	die	niet	in	orde	zijn	en	waarop	meld-
punten	 staan	waar	deze	 terecht	 kan	voor	
een	melding	of	voor	advies.

“Meldingen	 van	 burgers	 zijn	 nodig	 om	 te	
weten	dat	er	iets	niet	in	de	haak	is.	Soms	is	
het	van	belang	dat	er	meerdere	meldingen	
binnen	 komen	 van	 een	 bepaalde	 situatie	
voordat	 actie	 ondernomen	 kan	 worden.”	
Als	 iemand	 uit	 de	 wijk	 niet	 weet	 hoe	 te	
handelen	en	niet	weet	tot	welke	instantie	
hij	of	zij	zich	moet	wenden,	kan	men	altijd	
contact	 opnemen	met	 het	 BPT	Molenwijk	
via	 e-mail:	 rob.broeders.RB@gmail.com	
of	tel.	06-37314172.

Tekst + foto’s: Jack IJpelaar

Voor de vele blijken van medeleven 
rond het plotselinge overlijden van 
mijn vrouw Bea en het afscheid wat wij 
van haar hebben moeten nemen, ben ik 
u bijzonder dankbaar.

Guus van Es

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.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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379

Deze editie is de laatste voor de zomer-
vakantie. Dat is ook de tijd dat het inbre-
kersgilde zeer actief blijkt te zijn. Vooral 
bij ons, blijkt nu. De gemeente Loon op 
Zand scoort in de landelijke lijsten heel 
hoog wat het aantal woninginbraken in 
de zomermaanden betreft. Daarom is 
het zaak voor goed hang- en sluitwerk te 
zorgen en allerlei andere maatregelen te 
nemen om de dieven op een ander spoor 
te brengen.	(BD	19/6)

Loonse mensen in de krant
Hennie	Pomstra	woont	al	ruim	23	jaar	in	de	
Residentie	Molenwijck,	aanvankelijk	samen	
met	Fré	Eggink,	die	in	2014	overleed.	Pete-
kind	Michiel	Werkhoven	 vertelt	 over	 haar	
situatie.	(DK	5/6)
Joop	en	Coby	Post	wonen	daar	ook	en	ne-
men	deel	aan	verschillende	culturele	acti-
viteiten,	zoals	de	bibliotheek	en	het	koor	
De	Wiekzangers.	(DK	19/6)

De	12de	juni	van	Stef	Kuijpers	werd	van	uur	
tot	 uur	beschreven	 in	een	krantenartikel.	
Om	15.18	uur	kreeg	hij	het	telefoontje	van	
school	De	Overlaat	in	Waalwijk,	dat	hij	ge-
slaagd	was	voor	VMBO-GT.	Hij	gaat	nu	naar	
de	HAVO	op	het	Mollercollege.	(BD	13/6)

Roel	Paridaans	is	directeur	van	basisschool	
de	Rennevoirt	in	Berkel-Enschot.	In	de	eer-
ste	Krantenbak	van	dit	jaar	(nr.	368)	meld-
den	wij	al	dat	hij	plaats	te	kort	kwam	op	
zijn	school	om	alle	aangemelde	kleuters	te	
kunnen	 plaatsen.	 Nu	 komen	 er	 tijdelijke	
noodlokalen	bij	op	een	parkeerterreintje.	
(BD	13/6)
Daniëlle	van	de	Broek	uit	Gagarinstraat	11	

won	een	Smart-TV	met	een	voorjaarspuz-
zel.	(DK	19/6)

Anja	van	Belkom,	directeur	van	basisschool	
De	 Vlinderboom	 vierde	 op	 14-6-2019	met	
leerlingen,	 teamleden	 en	 ouders,	 dat	 zij	
40	jaar	in	het	onderwijs	werkzaam	is.	(DK	
19/6)

Het	 snelwandel-estafetteteam	 Hollande,	
dat	op	8	juni	meedeed	aan	een	internati-
onale	wedstrijd	 in	 het	 Franse	 Rouen,	 be-
stond	 uit	 Ad	 Leermakers,	 Yvonne	 Groots-
wagers-Leermakers	 en	 jeugdloper	 Bart	
Grootswagers.	Yvonne	won	het	damesklas-
sement.	(DK	19/6)

Gemeente en politiek
Het	 miljoenentekort	 van	 onze	 gemeente	
dreigt	alle	goed	voornemens	die	in	de	Toe-
komstagenda	werden	verwoord	in	de	doof-
pot	 te	 stoppen.	 Wij	 hadden	 het	 daar	 al	
eerder	over.	Toch	wil	de	gemeente	gewoon	
doorgaan	met	het	uitwerken	van	de	plan-
nen.	Op	24	juni	werd	daartoe	een	openbare	
bijeenkomst	in	Kaatsheuvel	gehouden.	(BD	
19/6)

Berichtgevingen gemeente
Bij	Ecliptica	125	wordt	een	boom	gekapt;	
bij	Kraanven	1	wordt	de	voorgevel	gewij-
zigd	 en	 een	 verdiepingsvloer	 gedeeltelijk	
vervangen	en	bij	 Kraanven	29	een	 schuil-
gelegenheid	gebouwd.	Bij	Eenhoorn	1	komt	
een	gehandicaptenparkeerplaats.	(DK	5/6)

Op	Hoge	Steenweg	83B	wordt	bij	Tap	di	Hap	
een	mobiele	 vriescontainer	 geplaatst.	 Op	
de	 Hoofdmanweg	 worden	 vier	 bomen	 ge-
kapt	en	in	Willibrordusstraat	93	komt	een	
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 °Kampioen! Het meidenelftal MO 13-1 van Uno Animo werd twee weken geleden kampioen in hun 
poule. Een bijzondere prestatie zowel voor de speelsters als hun trainer! (Eigen foto)
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naaiatelier.	(DK	12/6)
Bij	 Kasteellaan	 23A	 wordt	 een	 toegangs-
poort	gemaakt.	(DK	19/6)

De Wetering
Het	bedrijf	Heton	uit	Kerkrade	gaat	vanaf	
6	juli	namens	de	gemeente	de	exploitatie	
van	De	Wetering	verzorgen.	Op	24	juni	was	
er	een	kennismakingsbijeenkomst,	waarop	
dit	bedrijf	 zich	voorstelde	aan	de	gebrui-
kers.	(BD	19/6)

Scootmobielvierdaagse
Vanuit	 Tilburg	werd	 voor	 de	 tweede	 keer	
een	vierdaagse	voor	scootmobielrijders	ge-
organiseerd	van	17	tot	20	juni.	Op	de	laat-
ste	dag	deed	de	‛mobiele	brigade’	(ruim	30	
deelnemers)	ons	kerkdorp	aan.	(BD	19/6)

Veiligheidsdag
Het	Buurt	preventieteam	(BPT)	Molenwijk	
organiseerde	 op	 15-06-2019	 een	 veilig-
heidsdag	op	het	Weteringplein.	Voorzitter	
Rob	Broeders,	brandweer,	politie	en	boa’s	
waren	aanwezig.	(DK	19/6)

Zorg en welzijn
De	mantelzorgers	uit	onze	gemeente	krij-
gen	een	‛pasje-extra’	met	een	tegoed	van	
€	 50,-,	 dat	 zij	 naar	 eigen	 inzicht	 kunnen	
besteden.	Het	is	een	cadeautje	voor	al	die	
uren,	 die	 deze	 mensen	 besteden	 aan	 de	
verzorging	van	een	familielid	of	een	rela-
tie.	(BD	21/6)

Voetbal
Het	meisjeselftal	Uno	Animo	MO13-1	onder	
leiding	 van	 trainer	Robbie	won	de	kampi-
oenswedstrijd	 met	 3-0	 tot	 grote	 vreugde	
van	sponsor	Central	Heating.	(DK	5/6)

Norris	Hennekam	(33)	voetbalt	tegenwoor-
dig	bij	Gudok	in	Tilburg,	maar	heeft	goede	
herinneringen	 aan	 de	 tijd	 dat	 hij	 bij	 Uno	
Animo	 speelde.	 Hij	 vond	 de	 kantine	 heel	
gezellig	 en	 ook	 de	 betrokkenheid	 van	 de	
supporters	was	hem	bijgebleven.(BD	6/6)

JO	11-1	van	Uno	Animo	won	in	de	bekerfi-
nale	met	4-1	van	Olympia	’60	uit	Dongen	en	
won	 daarmee	 de	 KNVB-beker.	 De	 trainers	
Daan	en	Kevin	waren	er	ook	blij	mee.	(DK	
12/6)

Biljarten
Bij	de	clubkampioenschappen	van	de	L.B.V.	
won	Anton	Markink	het	bandstoten	en	nu	is	
er	een	libre-ronde	en	een	driebandencom-
petitie	aan	de	gang.	(DK	12/6)

Niet pluis
In	 de	 Bergstraat	 kwam	 een	 auto	 op	 zijn	
kop	terecht	nadat	de	bestuurster	een	stil-
staande	auto	had	geraakt.	Zij	raakte	licht-
gewond.	(BD	13/6)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:
•	De	 Avondvierdaagse	 van	 3	 tot	 6	 juni.	
Deze	was	een	groot	succes.	Alleen	bleek	
er	volgens	de	Duinkoerier	op	de	tweede	
dag	bij	de	Scouting	een	crematie	te	zijn	
(verassing)…	(DK	12/6)

•	Op	het	 landgoed	Gaia	Yggdrasil	van	Toi-
neke	 Theeuwes	 aan	 Udenhoutseweg	 2	
werd	van	21	tot	23	juni	een	kunstenaars-
weekend	 gehouden,	waarbij	 creativiteit	
en	 kunst	 maken	 centraal	 stond.	 Burge-
meester	 Van	 Aart	 opende	 de	 expositie	
van	de	gemaakte	werken.	(DK	19/6)

Eikenprocessierups
Het	eikenprocessierups-seizoen	is	nu	zo	on-
geveer	op	z’n	hoogtepunt	en	de	bestrijding	
ook.	Onze	gemeente	heeft	besloten		om	er	
langer	mee	door	te	gaan	dan	oorspronkelijk	
de	bedoeling	was.
In	de	krant	stond	een	foto	van	de	Ruilver-
kavelingsweg,	 waar	 Hans	 Smits	 en	 Suley-
man	Aktasoglu	 van	 Incudem	 in	 een	 witte	
beschermingsoverall	 de	 rupsennesten	
daadwerkelijk	 uit	 de	 bomen	 zuigen.	 On-
danks	die	pakken	is	het	onmogelijk	om	de	
brandhaartjes	helemaal	te	ontwijken.	Het	
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is	te	zien	aan	de	vele	kleine	bultjes	op	de	
armen	van	Suleyman.
Naar	schatting	gaat	het	om	vele	honderden	
miljoenen	rupsen	in	Nederland.	In	Brabant	
is	de	problematiek	vanwege	de	vele	eiken-
bomen	 groter	 dan	 in	 veel	 andere	 provin-
cies.	Loon	op	Zand	heeft	in	de	eerste	twee	
weken	van	juni	al	net	zoveel	klachten	ge-
had	als	normaal	in	een	heel	seizoen.	Bij	het	
Brabants	Dagblad,	het	Eindhovens	Dagblad	
en	BN	de	Stem	werden	na	een	oproep	meer	
dan	drieduizend	locaties	gemeld.

over,	maar	die	ene	allesomvattende	oplos-
sing	om	de	jeukrups	terug	te	dringen	is	er	
simpelweg	niet.
Maar	 ook	 al	 zijn	 al	 die	 rupsen	 dood,	 de	
haartjes	kunnen	na	zes	tot	acht	jaar	later	
nog	steeds	irriteren.

Hoe kom je nou van die   
vreselijke jeuk af?
“Niet	 echt”,	 zegt	 Arnold	 van	 Vliet.	 “De	
rupsen	 laten	 de	 haartjes	 los	 bij	 (lichte)	
aanraking	als	afweermechanisme.	De	wind	
zorgt	voor	verspreiding	van	de	haartjes	die	
irritatie	 aan	 de	 luchtwegen,	 aan	 de	 ogen	
en	 jeuk	veroorzaken.	Uiteindelijk	gaat	de	
jeuk	 binnen	 een	 paar	 dagen,	 maximaal	
twee	weken,	weer	over.	Maar	mocht	je	gek	
worden	van	het	krabben	dan	kun	je	probe-
ren	de	haartjes	met	plakband	 (of	 gebruik	
een	pluisjesroller,	net	zo	makkelijk)	van	je	
huid	af	 te	halen.	Douchen,	en	volgens	de	
GGD	kun	je	daarna	het	beste	smeren	met	
crème	waar	 in	 elk	 geval	menthol	 of	 aloë	
vera	in	zit.”

Maar	het	kan	erger,	“Het	komt	steeds	vaker	
voor	dat	zo’n	rups	in	het	oog	van	een	niets-
vermoedende	voorbijganger	terecht	komt”,	
vertelt	Arnold	van	Vliet	van	de	Wageningen	
Universiteit,	 die	 daarom	 werkt	 aan	 een	
protocol	voor	(oog)artsen.	Rupshaartjes	in	
je	ogen	kunnen	namelijk	hoornvliesontste-
king	veroorzaken.	(BD	21	en	22/6)

Het	 is	 geen	 opwekkend	 verhaal	 om	 deze	
Krantenbak	 mee	 te	 besluiten.	 Wij	 hopen	
maar,	dat	u	er	in	de	komende	vakantiepe-
riode	weinig	of	geen	 last	van	zult	hebben	
en	dat	u	toch	een	leuke	periode	tegemoet	
gaat,	elders	of	gewoon	thuis,	want	dat	kan	
ook	gezellig	zijn.	Geniet	ervan!.	□

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

Arnold	 van	 Vliet	 van	 het	 Kenniscentrum	
Eikenprocessierups	 van	 de	 Wageningen	
Universiteit	 schrijft	 in	deze	kranten:	 “We	
moeten	 er	 sowieso	 mee	 leren	 leven;	 de	
eikenprocessierups	gaat	nooit	meer	weg.”	
Sterker:	 hij	 verwacht	 de	 komende	 jaren	
nog	een	verdere	toename,	“De	eiken	zitten	
nog	lang	niet	vol.”

Tot	overmaat	van	ramp	is	ook	de	dennen-
processierups,	 met	 nog	 meer	 brandharen	
het	 agressieve	 broertje	 van	 de	 eikenpro-
cessierups,	 in	opkomst.	De	aandacht	 gaat	
bij	bestrijding	 in	eerste	 instantie	uit	naar	
‛gevoelige	locaties’	als	scholen,	kinderdag-
verblijven,	 speeltuinen	 en	 ziekenhuizen.	
Die	plekken	worden	vaak	ook	al	preventief	
behandeld	in	het	vroege	voorjaar.

Hoe het bestrijden in z’n werk gaat? 
Men	kan	koolmeesjes	en	insecten	inzetten	
om	 de	 rupsen	 op	 te	 eten,	 bacteriemeng-
sels	 op	 potentieel	 gevaarlijke	 rupsplek-
ken	spuiten	of	meer	verschillende	soorten	
bomen	 planten.	 Er	 zijn	mogelijkheden	 te	
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Hoezo verliefd?

Het	is	weer	zomer,	dat	merken	we	aan	al-
les.	 De	 bloemen	 fleuren	 de	 omgeving	 op	
en	 de	 dieren	 dartelen	 met	 elkaar	 in	 bos	
en	 hei.	 En	 verliefde	 de	 mensen?	 Zij	 ge-
ven	uiting	 aan	hun	 liefde	door	 een	 ‛hart’	
te	kerven	zoals	 in	de	bast	 van	deze	beuk	
aan	de	Kasteellaan	ter	hoogte	van	de	Ten-
nisclub	 Loon	 op	 Zand.	 Dit	 moet	 wel	 een	
heel	 grote	 romanticus	 gedaan	 hebben	
onder	 het	 gemak	 van	 de	 loslatende	 bast.

Heeft	u	ook	een	bijdrage	voor	‛Opvallend’?	
De	 redactie	ontvagt	deze	graag	van	u	om	
opgenomen	te	worden	in	een	van	onze	vol-
gende	edities.	□

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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In liefdevolle herinnering

3 juli 2015       3 juli 2019

RIA Teunissen – de BRUIN

Wij hopen dat ze je vleugels geven
zodat je overal kunt komen
dat je terugkomt in onze dromen
en met ons meevliegt door het leven…

Wil jij een nieuwe dorpsgenoot 
helpen met taal?

Dat	kan!	We	zoeken	vrijwilligers	voor	de	be-
geleiding	van	 statushouders.	Deze	nieuwe	
dorpsgenoten	komen	in	een	voor	hen	onbe-
kende	maatschappij.	Zij	zijn	onbekend	met	
de	omgeving,	onbekend	met	de	gebruiken	
en	opvattingen	en	vooral	onbekend	met	de	
taal.	Kijk	of	één	van	de	omschrijvingen	bij	
je	past	en	meld	je	aan!

Lezen en schrijven begeleiden
Heb	jij	iets	met	lezen	en	schrijven?	Ken	je	
de	 leefwereld	 van	 een	 17-jarige	 scholier?	
Dan	wil	een	jongen	uit	Loon	op	Zand	graag	
samen	met	jou	aan	de	slag.	Hij	volgt	in	Til-
burg	een	opleiding	om	zich	voor	te	berei-
den	op	regulier	onderwijs.

Maatje voor jongeman in Loon op Zand 
Weet	 jij	 wat	 het	 is	 om	 een	 20-jarige	 te	
zijn	en	ben	je	af	en	toe	aan	het	werk?	Kun	
jij	een	man	wat	verder	wegwijs	maken	in	
Loon	op	Zand	en	omgeving?	En	met	de	taal	
en	 woorden	 die	 daarvoor	 nodig	 zijn?	 Dan	
willen	we	je	graag	voorstellen	aan	een	man	
die	in	Loon	op	Zand	woont.

Kleine kinderen geen bezwaar
Heb	 jij	 iets	met	 taal?	 En	 vind	 je	 peuters	
om	je	heen	 leuk?	En	heb	je	een	uurtje	 in	
de	week	tijd?	Dan	kun	jij	een	moeder	van	
twee	peuters	helpen	haar	woordenschat	te	
vergroten.	 Ze	 woont	 in	 het	 centrum	 van	
Kaatsheuvel	en	is	een	leergierige	vrouw	die	
ook	haar	moederschap	goed	wil	invullen.

Groene vingers en taal
Weet	jij	wat	je	wanneer	plant	en	oogst	in	
een	moestuin?	En	hoe	 je	het	onderhoudt?	
Wil	je	deze	kennis	overbrengen	en	onder-
tussen	 de	 Nederlandse	 woordenschat	 van	
een	man	laten	groeien?	Dan	wil	een	man	in	
een	volksbuurt	in	Kaatsheuvel	graag	met	je	
aan	de	slag	in	zijn	tuin.	Hij	had	eerder	een	
moestuin,	maar	weet	niet	zo	goed	in	welk	
seizoen	je	hier	in	Nederland	iets	plant.

Heb je een uurtje tijd in de week?
Wil	 je	 als	 taalcoach	 een	 uur	 in	 de	 week	
een	nieuwe	dorpsgenoot	ondersteunen	met	
taal?	 Of	 wil	 je	 er	meer	 van	 weten?	 Meld	
het	 ons	 via:	 p.vantilborg@loonopzand.nl	
of	via	telefoonnummer	289189.	□

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Geweldig seizoen voor de Kuip!

Het was weer een geweldig seizoen voor 
de Kuip! Via deze weg willen we graag al 
onze hoogtepunten van afgelopen jaar 
met jullie delen!

In	samenwerking	met	de	Loonse	basisscho-
len	en	ContourdeTwern	hebben	we	dit	sei-
zoen	 tweemaal	 het	 pannasoccer	 toernooi	
georganiseerd!	 Op	 14	 november	 was	 de	
editie	in	de	Kuip	en	10	juni,	tijdens	festival	
Wereldwijd,	op	het	veld	bij	de	scouting.	De	
edities	waren	wederom	een	groot	 succes!	
Voor	10	juni	waren	er	zelfs	48	inschrijvin-
gen!	We	hopen	alle	 kinderen	 van	groep	7	
en	8	bij	de	volgende	edities	weer	te	zien…
Ook	wereldwijd	was	weer	een	schitterend	
en	kleurrijk	evenement	voor	de	hele	omge-
ving.	Het	weer	was	 uitstekend	wat	 uiter-
aard	ook	meehielp!	Sport,	muziek	en	ple-
zier	 uit	 allerlei	 culturen	 waren	 aanwezig	
en	de	Kuip	is	vereerd	hier	onderdeel	van	te	
mogen	zijn!

De	jaarlijkse	knutselactiviteiten	voor	Kerst	
en	 Pasen	 waren	 ook	 weer	 een	 succes	 en	
getuigden	van	grote	creativiteit.	Net	zoals	
de	 knutselactiviteit	 keert	 de	 Pubquiz	 re-
gelmatig	terug.	Teams	van	circa	5	personen	
worden	 door	 de	 quizmaster	 onderworpen	
aan	vragen	uit	allerlei	categorieën.	En	dat	
gaat	uiteraard	niet	zonder	een	lekker	bier-

tje	of	wijntje!	Houdt	de	Facebook	en	Insta-
gram	pagina	van	de	Kuip	in	de	gaten	om	als	
eerste	op	de	hoogte	te	zijn	van	de	nieuwe	
edities.

De	 basisschoolkinderen	 hebben	 dit	 jaar	
goed	 gefeest	 bij	Alles	 Kids?!	 Met	 thema’s	
van	 straatschoffies	 tot	 gala,	 en	 van	 pyja-
maparty	 tot	 wereldreis.	 We	 hebben	 28	
juni	het	seizoen	mooi	afgesloten	met	een	
beachparty	met	zand	in	de	Kuip,	een	ver-
koelende	 sproeier	 en	 als	 snoepje	 van	 de	
maand	een	 lekker	 ijsje.	Ook	volgend	 jaar	
is	er	elke	maand	weer	een	kinderdisco	en	
hopen	we	jullie	weer	allemaal	te	zien!

Ook mooi jaar voor Soos de Kuip
Ook	de	 Soos	de	Kuip	heeft	 een	mooi	 jaar	
gehad!	Steeds	meer	mensen	weten	ons	te	
vinden,	 wat	 geweldig	 is!	 De	 hoeveelheid	
activiteiten	en	dagen	van	afgelopen	jaar	is	
bijna	teveel	om	op	te	noemen!	We	hebben	
gezellig	de	zomervakantie	doorgesproken,	
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Kerst	en	Oud	en	Nieuw	gevierd	en	gecarna-
vald.	Alles	onder	leiding	van	leuke	muziek,	
lekkere	 hapjes	 en	 drankjes.	 Elke	 maand	
maakten	we	er	weer	een	leuke	dag	van.

We	hebben	dit	jaar	ook	een	geweldig	leuke	
playbackavond	gehad	en	we	sloten	het	sei-
zoen	af	met	een	barbecue.	Bij	de	barbecue	
waren	liefst	35	mensen	aanwezig!	De	Soos	
opent	het	seizoen	7	september,	waar	we	ui-
teraard	weer	hopen	op	een	hoge	opkomst!
De	Kuip	hoopt	elk	jaar	een	zo	breed	moge-
lijke	groep	uit	de	buurt	aan	te	spreken	en	
dat	is	afgelopen	seizoen	zeker	gelukt.

De	ene	activiteit	is	georganiseerd	door	de	
vrijwilligers	 van	 de	 Kuip,	 de	 andere	 acti-
viteit	samen	met	andere	organisaties.	Eén	
doelgroep	blijft	 daarbij	 een	uitdaging	 om	
aan	te	trekken,	de	jeugd	van	12	tot	16	jaar.	
Ondanks	dat	onze	jeugd	het	erg	goed	heeft	
in	Loon	op	Zand,	proberen	wij	altijd	om	de	
jeugd	naar	de	Kuip	 te	halen	en	ze	kennis	
te	 laten	 maken	 met	 muziek,	 cultuur,	 sa-
menwerking	en	bovenal	veel	plezier!	Elke	
woensdagavond	heeft	de	Kuip	dan	ook	een	
open	inloop	waarbij	de	bar	open	is	en	een	
potje	 FIFA,	 darts	 of	 tafeltennis	 gespeeld	
kan	worden.	Iedereen	is	van	harte	welkom!

Wil	je	ook	graag	een	steentje	bijdragen	aan	
het	succes	van	de	Kuip	en	haar	vrijwilligers	
dan	ben	je	van	harte	welkom!	Activiteiten	
draaien,	 organiseren,	 partijen	 verbinden	
en	 bestuurstaken	 uitvoeren,	 op	 alle	 vlak-
ken	is	ondersteuning	nodig!

Namens	de	Kuip	en	haar	vrijwilligers	wen-
sen	wij	jullie	een	fijne	zomervakantie	toe.

Tot het volgende seizoen! Tristan Maas

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

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

Neem een kijkje op: 
www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
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Dru Yoga  
Voor meer energie en flexibiliteit 

 Rust en ontspanning 

 
Yoga geeft je kracht en balans! 

 
Wil je yoga ervaren? Je bent welkom in 
mijn les. Ik geef Dru yoga in de 
Blokkendoos. 
 
Voor meer info: 
Lydia Dijkshoorn 
06-51760534  
www.openjehart.net 

Busdiensten Arriva   
terug in Rond de Toren

Begin	 dit	 jaar	 kondigde	 de	 redactie	 van	
Rond	de	Toren	aan	dat	zij	voornemens	was	
om	de	busdiensten	van	Arriva,	voor	zover	
deze	 voor	 ons	 dorp	 waren	 bedoeld,	 niet	
meer	op	te	nemen.	De	reden	hiervoor	was	
dat	zij	ervan	uit	ging	dat	deze	informatie	
ruimschoots	via	andere	kanalen	werd	beke-
ken	en	dat	de	meerwaarde	om	deze	dien-
sten	op	te	nemen	in	Rond	de	Toren	daarom	
te	verwaarlozen	viel.
In	 datzelfde	 bericht	 gaf	 de	 redactie	 ook	
aan	dat	wanneer	er	toch	behoefte	zou	zijn	
om	deze	diensten	op	gezette	tijden	op	te	
nemen,	als	lezers	zich	hierover	zouden	la-
ten	horen,	de	beslissing	om	de	busdiensten	
niet	meer	op	 te	nemen,	zou	worden	her-

overwogen.	En	de	lezers	hebben	zich	laten	
horen!	Zij	gaven	aan	dat	de	busdiensten	in	
Rond	de	Toren,	die	uit	de	betreffende	edi-
tie	wordt	 gehaald	en	bewaard,	 zeker	wél	
als	makkelijk	wordt	ervaren	en	regelmatig	
wordt	geraadpleegd.

Omdat	de	redactie	het	geluid	van	haar	le-
zers	zeer	serieus	neemt,	heeft	zij	dan	ook	
besloten	 om	 de	 busdiensten	 van	 Arriva	
twee	maal	per	jaar	op	te	nemen.	Te	begin-
nen	met	deze	editie.	Dan	kunt	u,	net	als	
voorheen,	deze	uithalen	en	bewaren	tot	de	
volgende	versie	ervan	verschijnt.	De	eerst-
volgende	keer	zullen	de	busdiensten	in	een	
van	 de	 edities	 van	 januari	 2020	 worden	
opgenomen,	 nadat	 de	 eventuele	wijzigin-
gen	 in	de	dienstregeling	 in	december	van	
dit	jaar	zijn	doorgevoerd	en	opgenomen	in	
de	overzichten	die	u	dan	in	Rond	de	Toren	
kunt	raadplegen.

Redactie Rond de Toren
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Dienstregeling Arriva vanaf 9 dec. 2018

Naar Tilburg
vertrektijden vanaf overzijde busstation

maandag t/m vrijdag

& 05.52 x 08.27 v x 12.27 x 16.29 v x 17.58 b & 19.46

& 06.11 v x 08.28 b + 12.35 & 16.34 b x 18.00 v & 20.16

& 06.20 b & 08.34 & 12.43 + 16.36 & 18.04 b + 20.21

x 06.24 v + 08.35 x 12.57 & 16.45 v x 18.13 b & 20.46

x 06.26 & 08.43 v & 13.13 x 16.43 b & 18.17 v & 21.16

+ 06.36 & 08.49 b x 13.27 x 16.58 b x 18.28 b + 21.21

& 06.40 b x 08.57 + 13.35 x 17.00 v x 18.30 v & 21.46

& 06.49 b & 09.05 b & 13.43 & 17.04 b & 18.34 b & 22.16

x 06.53 v & 09.14 v x 13.57 x 17.13 b + 18.36 + 22.21

x 06.58 b & 09.19 b & 14.13 & 17.15 v & 18.47 v & 22.46

& 07.04 b x 09.27 x 14.27 x 17.28 b x 18.43 b & 23.16

& 07.10 v & 09.34 b + 14.35 x 17.30 v x 19.01 v + 23.21

& 07.19 b + 09.35 & 14.43 & 17.34 b & 19.04 b & 23.46

x 07.23 v & 09.43 v x 14.57 + 17.36 x 19.25 b

x 07.27 b & 09.44 b & 15.13 x 17.43 b x 19.28 v

& 07.34 b x 09.57 x 15.28 v & 17.46 v + 19.35

+ 07.35 & 10.13 x 15.29 b

& 07.43 v x 10.27 & 15.33 b

& 07.49 b + 10.35 + 15.36 Verklaring afkortingen
x 07.53 v & 10.43 x 15.43 b + lijn 136 (komt door Kerkstraat en

* 07.56 b@ x 10.57 & 15.43 v x lijn 300 Molenwijck)

x 07.56 b & 11.13 x 15.58 b & lijn 301

* 08.01 b@ x 11.27 x 15.59 v * lijn 602 of 636 of 674 of 848

& 08.04 b + 11.35 & 16.03 b # rijdt tot Waalwijk

* 08.10 b@ & 11.43 & 16.13 v @ rijdt naar Tilburg Stappegoor

& 08.13 v x 11.57 x 16.13 b b rijdt niet in schoolvakanties (zie 2/4)

& 08.19 b & 12.13 x 16.28 b v rijdt alleen in schoolvakanties

1/4
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Naar Waalwijk (Den Bosch)
vertrektijden vanaf busstation

maandag t/m vrijdag  

+ 06.23 + 09.24 x 15.02 x 18.05 v & 19.56 b

x 06.27 b x 09.32 & 15.18 & 18.04 b & 19.58 v

x 06.32 v & 09.47 b + 15.24 b & 18.19 b + 20.19

& 06.45 v & 09.48 v + 15.25 v & 18.20 v & 20.26

x 06.55 b x 10.02 x 15.28 b + 18.25 & 20.56

x 06.58 v & 10.17 x 15.32 v x 18.28 b + 21.19

x 07.10 b + 10.24 & 15.34 b & 18.34 b & 21.26

& 07.14 v x 10.32 & 15.48 v x 18.35 v & 21.56

& 07.15 b & 10.47 & 15.49 b & 18.49 b + 22.17

+ 07.24 x 11.02 x 15.58 b & 18.51 v & 22.26

x 07.25 b & 11.17 x 16.03 v x 18.58 b# & 22.56

x 07.27 v + 11.24 & 16.04 b x 19.03 b# + 23.17 #

x 07.40 b x 11.32 & 16.18 v x 19.05 v & 23.26

& 07.44 v & 11.47 & 16.19 b & 19.07 b & 23.56 #

& 07.45 b x 12.02 + 16.25 & 19.19 + 24.19 #

x 07.55 b & 12.17 x 16.28 b + 19.21 & 24.26 #

x 07.57 v + 12.24 x 16.34 v x 19.34 b#

x 08.10 b x 12.32 & 16.34 b

& 08.15 b & 12.47 & 16.48 v

& 08.17 v x 13.02 & 16.49 b Vakanties
+ 08.24 & 13.17 x 16.58 b

x 08.25 b + 13.24 x 17.04 v

x 08.28 v x 13.32 & 17.04 b

x 08.40 b & 13.47 & 17.19

& 08.44 b x 14.02 + 17.25

& 08.47 v & 14.17 x 17.28 b 29-6  t/m 25-8-2019 zomervakantie

x 09.00 b + 14.24 b & 17.34 b 14 t/m 18 okt. herfstvakantie

x 09.02 v + 14.25 v x 17.35 v 23-12-2019 t/m 3-1-2020 kerstvakantie

&x 09.16 b x 14.32 & 17.49

& 09.17 v & 14.47 x 17.58 b 2/4
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Zaterdag

Naar Tilburg Naar Den Bosch (Waalwijk)

vertrek overzijde busstation vertrek busstation

+ 06.50 & 16.17 + 07.53 & 16.55

& 07.15 & 16.47 & 07.55 & 17.25

& 07.45 + 16.50 & 08.25 + 17.53 #

+ 07.50 & 17.17 + 08.53 & 17.55

& 08.15 & 17.47 & 08.55 & 18.25

& 08.47 + 17.50 & 09.25 + 18.51

+ 08.50 & 18.16 + 09.53 & 18.55

& 09.17 & 18.44 & 09.55 & 19.25

& 09.47 + 18.53 & 10.25 + 19.51

+ 09.50 & 19.14 + 10.53 & 19.55

& 10.17 & 19.44 & 10.55 & 20.25

& 10.47 + 19.53 & 11.25 + 20.51

+ 10.50 & 20.14 + 11.53 & 20.55

& 11.17 & 20.44 & 11.55 & 21.25

& 11.47 + 20.53 & 12.25 + 21.51

+ 11.50 & 21.14 + 12.53 & 21.55

& 12.17 & 21.44 & 12.55 & 22.25

& 12.47 + 21.53 & 13.25 + 22.51

+ 12.50 & 22.14 + 13.53 & 22.55

& 13.17 & 22.44 & 13.55 & 23.25

& 13.47 + 22.53 & 14.25 + 23.51 #

+ 13.50 & 23.14 + 14.53 & 23.55 #

& 14.17 & 23.44 & 14.55 & 00.25 #

& 14.47 + 23.53 & 15.25 & 00.46 #

+ 14.50 & 00.14 + 15.53 + 00.51 #

& 15.17 * 02.35 & 15.55 * 02.17

& 15.47 * 03.35 & 16.25 * 03.17

+ 15.50 * 04.35 + 16.53 * 04.17 3/4
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Zon- en feestdagen

Naar Tilburg Naar Waalwijk (Den Bosch)
overzijde busstation busstation

& 08.45 & 14.15 & 19.45 + 08.50 & 14.25 + 19.51

& 09.15 & 14.45 + 19.49 & 09.25 + 14.50 & 19.57

+ 09.51 + 14.51 & 20.15 + 09.50 & 14.55 & 20.27

& 09.45 & 15.15 & 20.45 & 09.55 & 15.25 + 20.51

& 10.15 & 15.45 + 20.49 & 10.25 + 15.50 & 20.57

& 10.45 + 15.51 & 21.15 + 10.50 & 15.55 & 21.27

+ 10.51 & 16.15 & 21.45 & 10.55 & 16.25 + 21.51

& 11.15 & 16.45 + 21.49 & 11.25 + 16.50 & 21.57

& 11.45 + 16.51 & 22.15 + 11.50 & 16.55 & 22.27

+ 11.51 & 17.15 & 22.45 & 11.55 & 17.26 + 22.51

& 12.15 & 17.45 + 22.49 & 12.25 + 17.50 & 22.57

& 12.45 + 17.51 & 23.15 + 12.50 & 17.58 & 23.27

+ 12.51 & 18.15 & 23.45 & 12.55 & 18.27 + 23.51 #

& 13.15 & 18.45 + 23.49 & 13.25 + 18.51 & 23.57 #

& 13.45 + 18.51 & 24.15 + 13.50 & 18.57 & 24.27 #

+ 13.51 & 19.15 & 13.55 & 19.27 & 24.45 #

Schoolbussen maandag t/m vrijdag

Lijn 602/636 b naar Tilburg Stappegoor 7.57  8.01  8.12 halte LoZ Noord

Lijn 674 naar Andel (Prinsentuincollege) halte busstation
 7.14,  8.54 b,  9.14

vertrektijden hangen samen met lesrooster.

Verdere info:
www.arriva.nl
www.ov9292.nl
App OV-info 4/4
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Zonder transport staat  
alles stil
Het	plaatsen	van	een	foto	in	de	vorige	edi-
tie	van	Rond	de	Toren,	waarop	te	zien	was	
dat	een	vrachtwagen	zich	‘klem	reed’	toen	
deze	 vanaf	 de	 Kerkstraat	 de	 Klokkenlaan	
wilden	 inrijden	 omdat	 een	 geparkeerde	
auto	‘behoorlijk’	in	de	weg	stond,	leverde	
een	 pittige	 reactie	 op	 van	 Sjef	 Vermeer:	
eigenaar	van	het	transportbedrijf	dat	in	de	
Klokkenlaan	 is	 gevestigd.	 Hierbij	 zijn	 re-
actie,	die	wij	enigszins	hebben	aangepast	
volgens	het	beleid	die	de	redactie	in	deze	
hanteert.

De	 heer	 Vermeer	 schrijft:	 “Tot	 enige	 tijd	
terug,	 lees:	voor	de	herinrichting	van	het	
‘lint	van	Loon	op	Zand’,	mochten	én	kon-
den	aanwonenden	hun	auto	nog	deels	op	de	
toen	nog	brede	stoep	parkeren	in	de	bocht	
van	 Kerkstraat	 en	 Klokkenlaan.	 Hierdoor	
was	het	voor	onze	chauffeurs	nog	enigszins	
mogelijk	hun	vrachtauto	in-	en	uit	te	ma-
noeuvreren	als	ze	op-	of	van	het	bedrijfs-
terrein	in	de	Klokkenlaan	moesten.

Nu	iemand,	die	geacht	wordt	daarvan	ver-
stand	 te	 hebben,	 bedacht	 heeft	 dat	 hier	
niet	meer	deels	 op	het	 trottoir	mag	wor-
den	geparkeerd,	kon	je	er	op	wachten	dat	
er	problemen	zouden	ontstaan.	De	foto	in	
de	vorige	editie	van	Rond	de	Toren	laat	dat	
overduidelijk	 zien.	 Ondanks	
overleg	 en	 ondanks	 het	 feit	
dat	 vrijwel	 iedereen	 ervan	
is	 overtuigd	 dat	 de	 trottoir	
in	de	bocht	Kerkstraat	–	Kas-
teellaan	 breed	 genoeg	 is	
om	er	 deels	 op	 te	 parkeren	
met	 nog	 steeds	 voldoende	
ruimte	 voor	 passanten	 in	
rolstoel,	 rollator	 of	 kinder-
wagen,	 blijft	 de	 ambtenaar	
die	 dit	 alles	 bedacht	 heeft	

bij	 zijn	besluit	dat	deels	parkeren	op	het	
trottoir	 hier	 niet	mag.	 Het	 lijkt	 haast	 op	
‘bedrijfje	pesten’	en	‘misbruik	maken	van	
je	positie’…	Het	is	overigens	niet	de	eerste	
keer	dat	hier	een	vrachtauto	niet	door	kon.	
Dat	de	chauffeur	van	de	betreffende	auto	
enigszins	‘verhit’	was,	is	niet	goed	te	pra-
ten,	maar	wél	te	begrijpen	omdat	ook	hij	
na	een	lange	werkdag	graag	naar	huis	wil.

De	beroepschauffeurs	kunnen	bij	 ‘Jan	pu-
bliek’	 niet	 op	 evenveel	 waardering	 reke-
nen.	Dat	komt	omdat	men	totaal	geen	no-
tie	heeft	onder	wat	voor	omstandigheden	
zij	moeten	werken.	Natuurlijk	heb	je	over-
al	‘rotte	appels’	tussen,	maar	over	de	linie	
gesproken	zijn	ook	beroepschauffeurs	men-
sen	 die	met	 hard	werken	 en	 lange	 dagen	
maken	 hun	 brood	 proberen	 te	 verdienen.	
Als	de	heren	beleidsmakers	zich	dat	vooraf	
zouden	realiseren,	voordat	zij	allerlei	on-
begrijpelijke	 maatregelen	 uitvaardigen,	
zonder	 deze	 te	 toetsen	 aan	 de	 realiteit,	
zouden	we	al	heel	veel	verder	zijn.

Met	 een	 beetje	meer	 begrip	 en	 luisteren	
naar	de	argumenten	die	worden	aangedra-
gen	om	het	anders	aan	te	pakken,	kun	je	
problemen	zoals	hierboven	omschreven	 in	
één	 klap	 oplossen.	 Hoe	 moeilijk	 kan	 het	
zijn?	Want	let	wel:	zonder	transport	staat	
alles	stil!”	

Sjef Vermeer
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Kerkberichten van 6 juli t/m  
23 augustus

Zondag 7 juli 9.30 uur:	 14e	 zondag	 door	
het	 jaar,	 Martelarenzondag,	 herenkoor,	
celebrant	pastoor	Luijckx.	Anny	van	Esch–
Timmermans,	Christ	en	Annie	Wouters–van	
Haperen,	jaargetijde	André	van	Halder.

Dinsdag 9 juli 10.15 uur:	 geen	eucharis-
tieviering	in	Venloene.

Zondag 14 juli 9.30 uur:	15e	zondag	door	
het	 jaar,	 samenzang,	 celebrant	 pastor	
Groos,	 diaken	 Alexis	 Szejnoga.	 Ter	 nage-
dachtenis	aan	Theo	Reulen.

Dinsdag 16 juli 10.15 uur:	Kapel	Venloe-
ne,	celebrant	pastor	Groos.

Zondag 21 juli 9.30 uur:	16e	zondag	door	
het	 jaar,	 samenzang,	 celebrant	 pastor	
Groos.	Familie	Kuijpers–van	der	Bruggen.

Dinsdag 23 juli 10.15 uur:	Geen	eucharis-
tieviering	in	Venloene.

Zondag 28 juli 9.30 uur:	17e	zondag	door	
het	 jaar,	 samenzang,	 celebrant	 pastor	
Groos.	Jaargetijde	Pierre	Standaert	en	Eli-
sabeth	Standaert–van	den	Burg.

Dinsdag 30 juli 10.15 uur:	Kapel	Venloe-
ne,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Zondag 4 augustus 9.30 uur:	 18e	 zondag	
door	 het	 jaar,	 samenzang,	 celebrant	 pas-
toor	 Luijckx.	 Jaargetijde	 Tom	 Krol,	 Anny	
van	Esch–Timmermans,	Paula	van	den	Big-
gelaar–Spijkers.

Dinsdag 6 augustus 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	celebrant	pastor	Groos.

Zondag 11 augustus 9.30 uur:	19e	zondag	
door	het	jaar,	samenzang,	celebrant	pastor	
Groos.	Ter	nagedachtenis	aan	Theo	Reulen.

Dinsdag 13 augustus 10.15 uur:	 Kapel	
Venloene,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Donderdag 15 augustus 18.30 uur:	Hoog-
feest	 Maria-Tenhemelopneming	 (één	 eu-
charistieviering	 in	 de	 parochie	 in	 de	 kerk	
St.	 Jan,	 Kaatsheuvel,	 samenzang,	 cele-
brant	pastor	Groos).

Zondag 18 augustus 9.30 uur:	20e	zondag	
door	het	jaar,	samenzang,	celebrant	pastor	
Groos.	Jaargetijde	Christ	Vermeer.

14.30 uur:	Doop	Mayke	van	den	Hoek.

Dinsdag 20 augustus 10.15 uur:	 Kapel	
Venloene,	celebrant	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.
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Vakantie
Vakantie,	de	mooiste	tijd	van	het	jaar
School	of	werk	is	weer	voor	even	klaar
Lekker	 weer,	 wandelen,	 het	 zwembad	 is	
daar
Tegen	 leuke	dingen	doen	heb	je	geen	be-
zwaar

Een	aantal	weken	lang	lekker	ontspannen
En	 buiten	 met	 je	 vrienden/vriendinnen	
rondhangen
Je	gaat	op	vakantie	naar	een	mooi	land
Bezoekt	mooie	steden	of	ligt	lekker	aan	het	
strand

Je	geniet	van	de	zon,	een	stukje	bezinning,	
natuur,	de	zee
Of	 lekker	 binnen	 en	 thuis	 blijven	 is	 ook	
niets	mis	mee
Maar	geniet	van	wat	God	je	geeft,	die	ont-
moetingen	en…	het	mooie	weer
Want	dat	is	het	over	een	tijdje	niet	meer.	□

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	 ver-
melden.	 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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Anja van Balkom 40 jaar   
in het onderwijs

Op	vrijdag	14	juni	werd	tijdens	een	verras-
singsviering,	 onze	directeur	Anja	 van	Bal-
kom	in	het	zonnetje	gezet.

Zij	was	op	die	dag	namelijk	40	jaar	werk-
zaam	in	het	onderwijs.
Sinds	 2015	 is	 zij	 directeur	 op	 Jenaplan-
school	‛de	Vlinderboom’	in	Loon	op	Zand.	
Daarvoor	heeft	zij	lang	gewerkt	in	verschil-
lende	 functies	op	OBS	Van	der	Heijden	 in	
Waalwijk.

Ze	 werd	 die	 middag	 aangenaam	 verrast	
middels	optredens	en	muziek	door	leerlin-
gen	en	uiteraard	met	warme	felicitaties	en	
kadootjes	 namens	 alle	 leerlingen,	 team-
leden	en	ouders.

De	 viering	 werd	 afgesloten	met	 het	 Vlin-
derboom-lied	en	Anja	zelf	begeleidde	dat	
op	gitaar	(foto).

Anja van Riel
De Vlinderboom Loon op Zand

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Officiele opening kantoor  
Op & Top Dagbesteding

Zondagmiddag	19	mei	om	14.00	uur	werd	
het	 officieel!	Onder	 luid	 applaus	werd	 de	
vlag	gehesen	en	knalden	de	confetti.	Op	&	
Top	Dagbesteding	is	een	feit	en	we	hebben	
ons	 ‛thuishonk’	 bij	 zorglocatie	 Venloene	
feestelijk	geopend.

Op	 &	 Top	 Dagbesteding	 begeleidt	 jonge-
ren	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	

Het	is	een	kleinschalige	dagbesteding	waar	
werkplekken	 worden	 gerealiseerd	 bij	 lo-
kale	bedrijven,	verenigingen	en	instanties	
binnen	Loon	op	Zand.
Superblij	 zijn	 we	 dat	 een	 groot	 aantal	
mensen	bereid	was	om	ons	te	adviseren	bij	
onze	startende	onderneming	of	in	praktisch	
zin	bij	te	staan.	Onze	hartelijke	dank	aan	
hen	heeft	onze	voorzitter	uitgesproken	tij-
dens	een	kort	woordje.

Een	van	de	steunpilaren,	die	de	dagbeste-
ding	mede	mogelijk	gemaakt	hebben,	is	de	
Rabobank.	Wij	willen	de	Rabobank	harte-
lijk	danken	voor	de	financiële	steun	vanuit	
het	stimuleringsfonds	om	onze	start	moge-
lijk	te	maken.	Wij	zijn	trots	op	het	tot	nu	
toe	behaalde	resultaat	en	blijven	ons	ont-
wikkelen	op	alle	vlakken!

Stichting Op en Top Dagbesteding
Het bestuur,
Dianne en Ceciel

 °Maaike Clemens overhandigt de cheque 
aan Dianne Goutziers en Ceciel van Hoof.  
(Foto: Monique Dirks)
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Samen met de buurt energie 
besparen

In	De	Wetering	werd	dinsdagavond	11	juni	
een	 bijeenkomst	 georganiseerd	 van	 het	
project	Buurkracht.	De	deelnemers	waren	
bewoners	 uit	 Molenwijck-Noord,	 dat	 door	
medeorganisator	 ECLOZ	 als	 werkgebied	
was	 gedefinieerd.	 Doel	 van	 Buurkracht	 is	
om	samen	te	besparen	op	energie	en	duur-
zaam	gebruik	ervan.

Buurkracht	 brengt	mensen	bij	 elkaar.	Het	
is	een	maatschappelijk	initiatief,	onafhan-
kelijk	en	niet-commercieel.	De	presentatie	
van	 deze	 avond	 was	 bedoeld	 om	mensen	
samen	aan	de	 slag	 te	 krijgen.	De	belang-
stelling	 van	meer	 dan	 50	 personen	 op	 de	
bijeenkomst	 voor	 het	 besparingsproject	
was	 voor	 de	 organisatie	 boven	 verwach-
ting.	Sprekers	van	toepasselijke	disciplines	
hielden	een	presentatie.

Voordeel van ervaring delen
Gert	 Wagenvoort	 is	 de	 presentator	 van	
Buurkracht.	Hij	gaf	aan	dat	het	project	is	
ontstaan	doordat	mensen	met	vragen	over	
energiebesparing	 deze	 vaak	 al	 door	men-
sen	uit	de	buurt	beantwoord	kregen.	“Men-
sen	brengen	zonnepanelen	aan	en	mensen	
isoleren	 hun	 huizen.	 Dan	 krijgen	 ze	 daar	
vragen	over	van	mensen	uit	de	buurt.	Zij	
delen	hun	ervaring	en	daar	kunnen	anderen	
weer	hun	voordeel	mee	doen.	Zo	blijkt	al	
snel	 dat	 samen	 energie	 besparen	 het	 en-

thousiasme	ervoor	opwekt.	Voor	het	samen	
energie	besparen	 is	Buurkracht	opgericht.	
Wagenvoort	 gaf	 voorbeelden	 van	 andere	
plaatsen	in	Brabant	waar	buurten	plannen	
hebben	 gemaakt	 om	 gezamenlijk	 energie	
te	besparen.

Inventariseren wat nodig is
Energieprestatie-adviseur	 Pedro	 van	 Laar-
hoven	toonde	met	tekeningen	van	een	huis	
aan,	waarop	met	percentages	aangegeven	
stond	waar	de	meeste	warmte	uit	een	huis	
weglekt.	Hij	 vertelde	er	 tevens	bij	welke	
maatregelen	genomen	kunnen	worden	om	
dat	 te	 voorkomen.	 Met	 warmtefoto’s	 van	
een	 woning	 wordt	 zichtbaar	 gemaakt	 op	
welke	plaatsen	de	warmte	het	meest	weg-
lekt.
Voor	 deze	 bijeenkomst	 waren	 twee	 hui-
zen	 in	 Molenwijck	 doorgelicht	 om	 te	 kij-
ken	waar	de	warmte	hier	weglekt.	Op	een	
tweede	afbeelding	van	een	huis	werd	aan-
gegeven	hoe	het	lekken	van	warmte	tegen	
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is	 te	 gaan,	 met	 daarbij	 aangegeven	 de	
kosten	om	het	te	realiseren	en	het	bedrag	
dat	er	mee	bespaard	wordt.	Hij	gaf	tips	en	
tools	van	middelen	die	op	dit	moment	hier-
voor	op	de	markt	zijn.	Mensen	die	dat	wil-
den,	konden	hun	naam	en	adres	achterla-
ten.	Zij	zullen	door	Van	Laarhoven	bezocht	
worden	om	te	inventariseren	wat	er	nodig	
is	om	energie	in	hun	huis	te	besparen.

Praktijkvoorbeeld
Willem	 Ligtenberg	woont	 in	 een	 hoekhuis	
in	 Molenwijck	 en	 heeft	 zijn	woning	 laten	
voorzien	van	spouwmuurisolatie	en	zonne-
panelen	laten	installeren.	Zijn	ervaringen,	
de	kosten	die	er	mee	gemoeid	waren	en	de	
besparing	die	het	heeft	opgeleverd	deelde	
hij	 middels	 een	 presentatie.	 Hij	 had	 ook	
informatie	over	het	bestaan	van	een	‘ener-
gie	 bespaarlening’	 om	 de	maatregelen	 te	
financieren.

Hoe te werk gaan en wat kost het
Vertegenwoordigers	 van	 bedrijven	 uit	 de	
praktijk	waren	er	van	Isoprofs	en	Hoppen-
brouwers.	 De	 vertegenwoordiger	 van	 het	
bedrijf	Isoprofs,	wat	onderdeel	is	van	ener-
giebedrijf	Essent,	had	al	vooronderzoek	ge-
daan	bij	enkele	huizen	 in	Molenwijck.	Hij	
gaf	uitleg	over	de	verschillende	manieren	
van	het	isoleren	van	een	woning	met	daar-
bij	een	kostenplaatje	en	het	 voordeel	als	
het	 samen	 gedaan	wordt	 binnen	 het	 pro-
ject	Buurkracht.

Met	deze	manier	van	werken	zijn	in	andere	
plaatsen	 al	 goede	 ervaringen	 opgedaan.	
De	woordvoerder	van	Hoppenbrouwers	gaf	
inzicht	 in	de	verschillende	soorten	zonne-
panelen	die	er	zijn	en	het	rendement	wat	
daarvan	 te	verwachten	 is.	Ook	de	omvor-
mers	 die	 daarbij	 nodig	 zijn	 kwamen	 aan	
bod.	 Een	 prijzentabel	 lag	 er	 ter	 beschik-
king.

Inspectie van de woning
Na	de	 presentatie	was	 er	 ruimte	 om	 vra-

gen	te	stellen	en	die	waren	er	natuurlijk.	
Als	de	buren	bijvoorbeeld	niet	willen	mee-
doen.	Of	het	te	gebruiken	isolatiemateriaal	
milieuvriendelijk	is.	Hoe	het	staat	met	de	
ventilatie	 als	 je	 je	huis	potdicht	 isoleert.	
En	of	jouw	huis	ook	geschikt	is	om	te	iso-
leren.	Wie	specifieke	vragen	over	de	eigen	
woning	beantwoord	wilde	krijgen	kon	voor	
een	 inspectie	naam	en	adres	achterlaten.	
Voor	 een	 offerte	 lagen	 achter	 in	 de	 zaal	
formulieren	die	door	veel	deelnemers	aan	
de	avond	voor	het	huiswaarts	gaan	werden	
ingevuld.

Info 
Voor	wie	alles	nog	eens	terug	wil	zien:	dat	
kan	 op	 de	 website: www.ecloz.nl.	 Hier	
treft	u	alle	aanbiedingen	die	door	de	deel-
nemende	bedrijven	van	deze	avond	zijn	ge-
daan.	Er	is	ook	een	Buurkracht-app.	Als	die	
gedownload	wordt	en	men	zich	aanmeldt,	
kan	 ook	 hier	 de	 informatie	 opgevraagd	
worden.

Vanwege	 het	 succes	 van	 dit	 project	 zal	
ECLOZ	zich	hierna	op	een	volgende	buurt	
richten.

Jack IJpelaar

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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Maaltijdbelevingsconcept
Eten, bewegen én 
medicijnen. Samen 
zorgen ze er voor 
dat patiënten sneller 
herstellen. Om dat te 

ondersteunen heeft het ETZ (Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg ‘Eten 
voor jou’ ontwikkeld, een bijzonder 
maaltijdbelevingsconcept.

“Goed	eten	en	drinken	kun	je	tegenwoor-
dig	in	de	meeste	ziekenhuizen.	Het	unieke	
van	dit	concept	zit	‘m	in	de	combinatie	van	
eten,	 bewegen	 en	 medicijnen.	 Patiënten	
herstellen	sneller	als	eten	en	drinken	meer	
op	de	behandeling	worden	afgestemd.	 En	
daar	moeten	onze	patiënten	ook	eigen	keu-
zes	in	kunnen	maken”,	vertelt	hoofd	Voe-
ding	Eline	Vermeulen.	

Voeding en medicatie
‘Eten	 voor	 jou’	 heeft	 aandacht	 voor	 de	
relatie	 tussen	 voeding	 en	 medicatie.	 Het	
hoofd	Voeding	 legt	 uit:	 “Van	diverse	 voe-
dingsmiddelen	is	bekend	dat	ze	een	signi-
ficant	 effect	 op	 de	 werking	 van	 medicij-
nen	 hebben,	 positief	 of	 negatief.	 Neem	
selderij,	dat	 invloed	heeft	op	onder	meer	
de	vochthuishouding.	We	leggen	patiënten	
uit	hoe	en	wanneer	zij	hun	medicijnen	het	
beste	 kunnen	 innemen.	 Dit	 gebeurt	 met	
een	 voedingsadvies	 op	 maat.	 Een	 gevolg	
kan	 zijn	dat	bijwerkingen	 van	medicijnen	
voorkomen	worden	of	afnemen.”

Bewegen
‘Uit	bed	eten’	is	de	nieuwe	cultuur	in	het	
ETZ.	 Eline:	 “Beweging	 is	 ook	 een	 belang-
rijke	 factor	 voor	herstel.	We	zijn	gewend	
dat	je	in	het	ziekenhuis	in	bed	ligt	en	ook	
daar	eet.	Zelfs	als	dat	niet	per	se	nodig	is.	
Wij	gebruiken	eten	en	drinken	juist	om	de	
patiënt	uit	bed	te	krijgen	en	zo	beweging	
te	stimuleren.	Net	als	eten	en	drinken	le-

vert	bewegen	een	belangrijk	bijdrage	aan	
de	gezondheid	en	het	herstel.	Door	bewe-
gen	worden	eiwitten	beter	opgenomen	en	
dankzij	behoud	van	spiermassa	valt	een	pa-
tiënt	minder	snel.	De	patiënt	eet	in	het	ETZ	
voortaan	dus	bij	voorkeur	aan	tafel	op	de	
kamer	of	ergens	anders	in	het	ziekenhuis.”	

À la carte
‘Eten	voor	 jou’	 telt	maximaal	negen	con-
tactmomenten	op	een	dag.	Naast	ontbijt,	
lunch	en	diner	zijn	er	zes	momenten	waar-
op	 een	 rijdende	 keuken	 met	 lekkere	 ge-
rechtjes	op	de	kamer	kan	komen.	Voor	de	
lunch	en	het	avondeten	bestelt	de	patiënt	
à	la	carte,	op	het	moment	dat	het	hem	uit-
komt.	Binnen	drie	kwartier	wordt	het	eten	
geserveerd	 op	 de	 kamer	 of	 op	 een	 plek	
naar	keuze.	De	maaltijden	sluiten	aan	bij	
de	moderne	kijk	op	eten	en	drinken	én	bij	
wat	het	lichaam	nodig	heeft	tijdens	ziekte.	
Daarom	is	er	een	groot	aanbod	aan	eiwit-
rijke	en	zoutarme	gerechten	die	op	smaak	
zijn	gebracht	met	specerijen.	
Eline	Vermeulen:	“Want	eten	moet	natuur-
lijk	 ook	 vooral	 lekker	 zijn.	 Daarom	 is	 bij	
ons	alles	ambachtelijk	bereid	in	onze	eigen	
keuken,	seizoensgebonden	en	duurzaam.”

Kookkunsten
‘Eten	voor	jou’	is	onlangs	gestart	op	locatie	
ETZ	TweeSteden.	Later	dit	jaar	volgt	loca-
tie	ETZ	Elisabeth.	□

 °Foto: ETZ - Joost Pistorius
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Voor professionele kinderopvang:

Stichting Kinderopvang   
Midden Brabant
Bij ons kunt u terecht voor: 
* Kinderdagopvang
* Peuterarrangementen
* Peuterspeelzalen
* Voor- en naschoolse opvang
Wij bieden flexibele start- en eind-
tijden tegen dezelfde uurtarieven.

Voor meer info: www.stichting-kmb.nl
Telefoon: (0416)-278472.
Mail: info@stichting-kmb.nl

 

Bijzonder

Ruud	 Peters	 stuurde	 ons	 deze	 foto	 en	
schreef	 erbij:	 “Zondag	 29	 juni.	 Tempera-
tuur	 29	 graden.	Toch	 deze	 paddenstoelen	
en	andere	exemplaren	aangetroffen	 in	de	
Eikenlaan!”
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Drie mega zomer-ACTIES 
bij  Leo Geerts!  

1 t/m 6 juli:  
Vakantietas 16,69 
voor slechts € 10,- 
5 afbak pistolets (keuze) 
6 zachte bollen (keuze) 
6 mini rozijnenbollen 
5 mini eierkoeken 
1 afbakstokbrood (keuze) 
+ GRATIS opvouwbare tas 

  8 t/m 13 juli:  
 

Toscaans 
breekbrood 
Voor € 2,95  

3,95  
 

15 t/m 20 juli: 
2 afbak stokbroden 
 

Wit van 3,90 voor € 2,95 
 
Italiaans of zonnepit 
Van 5,-   voor € 2,95 

*In Loon op Zand en Udenhout EXTRA delicatessen actie.* 
25% korting op al onze Hollandse kazen!  

1 t/m 7 juli 
Udenhout, Berkel-Enschot, Loon op Zand, Biezenmortel 

  
 
 
 
 
 

Lieve Loonse mensen,

Door	een	foutje	mijnerzijds	verschijnt	dit	
berichtje	later	dan	ik	bedoeld	had	in	Rond	
de	Toren.

Want	nu	ben	ik	al	weg	bij	huisartsenprak-
tijk	Kools	en	van	Liempd,	waar	ik	met	ple-
zier	gewerkt	heb.	Na	17	jaar	werd	het	voor	
mij	tijd	voor	iets	anders.	Vorig	jaar	heb	ik	
de	 opleiding	 stresscounselor	 gedaan,	 ge-
volgd	door	een	opleiding	tot	een	bijzonder	
soort	email-coaching.

Omdat	 ik	van	dit	 laatste	behoorlijk	onder	
de	indruk	ben	en	dit	goed	bij	mij	past,	heb	
ik	besloten	hier	mijn	werk	van	te	gaan	ma-
ken	in	de	vorm	van	een	eigen	bedrijfje.	Per	
1	juli	ben	 ik	hiermee	begonnen.	Voor	wie	

het	interessant	vindt:	kijk	eens	op:
www.scripto-coaching.nl.

In	 alle	 jaren	 in	 Loon	op	Zand	heb	 ik	met	
velen	van	u	een	leuke	en	mooie	band	opge-
bouwd,	waardoor	ik	jullie	zal	gaan	missen.	
Ik	wil	daarom	iedereen	bedanken	voor	het	
vertrouwen	dat	ieder	van	u	in	mij	gesteld	
hebben,	ik	vond	het	erg	waardevol!

Ik	wens	u	allemaal	het	allerbeste	voor	de	
toekomst	 en	wie	weet,	 komen	we	 elkaar	
nog	eens	tegen!

Hartelijke	groet,
Margot
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 °Ondersteboven! Op woensdagmiddag 12 juni botste een auto in de Bergstraat op een geparkeerde 
auto, waardoor de bestuurster niet kon vookomen dat deze over de kop ging. Zij raakte slechts 
licht gewond, maar was wel erg geschrokken. (Foto: RdT)
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Zondag 7 juli a.s. van 10.00 – 17.00 uur

Markt ‛Natuurlijk leven en genieten!’ bij Het Witte Kasteel
Komt	 u	 ook	 de	 zomer	met	 ons	 vieren	 op	
landgoed	 Het	 Witte	 Kasteel	 tijdens	 de	
Open	 Tuinen	 dag	 Midden-Brabant?	 U	 zult	
aangenaam	verrast	worden	door	de	kleur-
rijke	tuinen	met	de	rozen	en	bloemen,	de	
geurige	 kruiden,	 gezonde	 groenten	 en	 de	
hoogstamfruitbomen.	
We	 laten	 u	 er	 graag	 van	meegenieten	 op	
zondag	7	juli	a.s.,	wanneer	tevens	voor	de	
derde	keer	de	markt	 ‛Natuurlijk	 leven	en	
genieten!’	plaatsvindt	op	het	landgoed.

Natuurlijk leven en genieten!
Te	 midden	 van	 de	 prachtige	 ambiance	
van	het	kasteel	en	de	 tuinen	presenteren	
diverse	 kraamhouders	 zich	met	 een	 zorg-
vuldig	 samengesteld	 en	 uiteenlopend	 as-
sortiment,	met	 volop	 aandacht	 voor	 alles	
wat	bijdraagt	aan	een	fijne	en	natuurlijke	
manier	van	 leven:	van	geurige	kruiden	en	
etherische	oliën,	zomerse	planten,	theeën,	
landelijke	 producten,	 honing,	 woon-	 en	
tuinaccessoires,	 tuinboeken	 tot	 persoon-
lijke	verzorging	en	producten	die	het	dage-
lijkse	leven	veraangenamen.

Op	kleine	schaal	wordt	tevens	de	dagoogst	
uit	 de	 kasteeltuin	 verkocht.	 Deze	 markt	
wordt	u	geheel	gratis	aangeboden.

Open Tuinconcert
’s	 Middags	 om	 15.00	 uur	 en	 mogelijk	 om	
16.30	 uur	 vindt	 een	 optreden	 plaats	 van	
theaterkoor	Muzemento	op	de	binnenplaats	
van	het	kasteel.	Het	Tilburgse	koor	bestaat	
al	meer	dan	60	jaar	en	zal	op	verfrissende	
wijze	een	mix	brengen	van	hun	repertoire.	
Ook	dit	concert	is	voor	iedereen	kosteloos	
bij	te	wonen.

Genieten van een hapje en een drankje
We	hopen	dit	jaar	weer	op	veel	bezoekers	
te	 kunnen	 rekenen,	 want	 het	 wordt	 op-
nieuw	een	dag	om	van	te	genieten	op	het	
historische	landgoed	van	Het	Witte	Kasteel.	
Tussendoor	 even	 uitrusten	 kan	 natuurlijk	
ook	op	het	zonnige	terras	van	Het	Koetshuis	
op	de	binnenplaats,	met	 lekkere	 lunchge-
rechten,	een	gezonde	kruidenthee	of	een	
verfrissend,	zomers	drankje.

Meer informatie?
Bent	u	er	ook	bij	op	7	juli	a.s.?	Ontdek	dan	
wat	 Het	Witte	 Kasteel	 u	 allemaal	 te	 bie-
den	 heeft	 tijdens	 deze	 afwisselende	 dag.	
Zie	voor	meer	informatie:		 	
www.hetwittekasteel.nl.

Tekst en foto: Marga Boutkan

 °Zomerse taferelen in de bloemen- en   
 kruidentuin. (Eigen foto)

Vrijwilliger gezocht

Voor	 het	 gehandicaptenplatform	 Kaats-
heuvel,	Loon	op	Zand	en	De	Moer	zoeken	
we	 een	webmaster	 voor	 het	 bijhouden	
van	onze	website.

Graag	contact	via:	06-30066323.
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Programma Midzomeractiviteiten

Volop activiteiten tijdens de vakantiepe-
riode van 8 juli tot en met 17 augustus 
a.s. bij SeniorenVereniging Loon op Zand. 
Iedereen is welkom, dus ook niet-leden! 
Deze kunnen een inschrijfformulier op-
vragen bij een van onderstaande adres-
sen. Wij hebben dit jaar weer een geva-
rieerd programma met voor elk wat wils. 
Via het inschrijfformulier kunt u zich op-
geven voor één of meerdere activiteiten.

8 juli: Wandeling naar ‛Ons Buiten’
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	wandeling	bedragen	€	2,50.

9 juli: Lezing door het IVN over   
‛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.

10 juli: Gezellige bingo in Franse sfeer 
in de theaterzaal van Venloene.
Doe	mee,	 beleef	 de	 spanning	 en	win	 een	
van	de	geweldige	prijzen.	De	kosten	voor	
deze	bingo	bedragen	€	2,50.	We	starten	om	
14.30	uur.

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.

11 juli: Franse avond in Venloene. 
Van	19.00	tot	21.00	uur	kunt	uw	genieten	
van	de	Franse	‛Joie	de	vivre’.	Gezellig	on-
der	elkaar.	We	luisteren	naar	muziek,	proe-
ven	van	verschillende	wijnen	en	genieten	
van	 Franse	 kaasjes.	 De	 kosten	 voor	 deze	
gezellige	avond	bedragen	€	2,50.

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-
den,	 vaak	 puur	 Nederlandse	 uitdrukkin-
gen	 en	 heel	 dikwijls	 gaan	 ze	 over	 eten.	
De	conference	van	Jos	Thomasse	is	hierop	
gebaseerd	en	al	is	‛Zoete	Koek’	niet	altijd	
wat	het	lijkt	te	zijn,	er	kan	smakelijk	om	
gelachen	 worden.	 ‛Zoete	 Koek’	 lijkt	 te	
starten	als	een	lezing	maar	blijkt	een	hila-
rische	conference,	waarin	het	publiek	een	
belangrijke	 rol	 speelt:	 een	 solo-cabaret-
programma	dat	garant	staat	voor	een	mid-
dag	onbekommerd	plezier.	Beschaafd,	het	
zou	niet	anders	kunnen,	onze	taal	moet	je	
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respecteren.	 Vol	 onverwachte	 ontwikke-
lingen,	 want	 spreekwoorden	 en	 gezegden	
hebben	 soms	 een	 verrassende	 herkomst	
maar	 leiden	 evengoed	 tot	 komische	 mis-
verstanden.	 De	 kosten	 voor	 deze	 middag	
vol	onbekommerd	plezier	bedragen	€	3,00	
inclusief	koffie	of	thee.

16 juli: Andreas Schotelwandeling
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	kunstenaar	
en	is	een	aanrader	voor	zowel	wandelaars	
als	 kunstliefhebbers.	 Langs	 de	 route	 zijn	
op	schildersezels	diverse	afbeeldingen	van	
etsen	geplaatst	en	kunstenaar	Hannes	Ver-
hoeven	 laat	met	zijn	 levensgrote	sculptu-
ren	een	aantal	van	deze	etsen	als	het	ware	
tot	 leven	 komen.	 De	 wandeling	 start	 en	
eindigt	 bij	 het	 Andreas	 Schotelmuseum,	
Dorpsstraat	 2,	 5085	 EG	 Esbeek.	 Voor	 de-
gene	die	een	wandeling	van	10	km	wat	te	
lang	vindt	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.

18 juli: Dagje Breda
Wij	rijden	met	eigen	auto’s	naar	Breda,	een	
stad	met	een	rijke	historie.	In	1252	kreeg	
Breda	 stadsrechten	 en	 in	 de	 15e	 en	 16e	
eeuw	kende	het	een	bloeiperiode	als	hof-
stad	 van	 de	 eerste	 Nederlandse	 Nassaus.	
Belangrijke	 monumenten	 uit	 die	 periode	

liggen	aan	de	route	van	de	stadswandeling,	
zoals	de	Grote	of	Onze-Lieve-Vrouwekerk,	
het	Spanjaardsgat,	het	Begijnhof,	de	Waal-
se	 kerk	 en	 enkele	 hofhuizen.	 Tijdens	 de	
rondleiding	met	een	 stadsgids	 zijn	er	ook	
moderne	 bezienswaardigheden	 te	 bewon-
deren,	waaronder	 het	 verrassende	 ’t	 Sas-
pleintje,	 het	 Kapucijnenhof	 en	 de	Merkx-
tuin.	Oud	en	nieuw	in	harmonie.	Loop	mee	
met	de	stadsgids	door	het	gezellige	Breda	
met	 zijn	 winkelstraten	 en	 de	 vele	 res-
taurants	 en	 terrasjes	 op	 de	 Grote	 Markt,	
Havermarkt	en	aan	de	Haven.	Na	de	(zelf	
meegebrachte	 of	 gekochte)	 lunch	 maken	
we	een	boottocht	van	een	uur	en	varen	de	
Singel	om	het	centrum	rond.	Hierbij	varen	
we	o.a.	 langs	het	Spanjaardsgat,	de	KMA,	
het	kasteel	van	Breda,	het	Valkenbergpark,	
de	 vroegere	 bierbrouwerij,	 de	 beroemde	
Koepelgevangenis.	 Rietveld	 woningen,	 de	
Seelig	 Kazerne,	 de	 Sint	 Annakerk	 en	 de	
Kapucijnenkerk.	 De	 kosten	 voor	 deze	 dag	
bedragen	 €	 15,00,	 lunch	 en	 consumpties	
zijn	voor	eigen	rekening.	Vertrek	per	auto	
vanaf	De	Wetering	om	9.00	uur.

22 juli: Wandeling door het Kraanven
Onder	begeleiding	 van	Anton	 van	der	 Lee	
van	de	heemkundekring	maken	we	een	cul-
tuurhistorische	wandeling	door	het	Kraan-
ven.	We	 vertrekken	 om	13.30	 uur	 aan	 de	
westzijde	van	het	fietstunneltje	onder	de	
N261.	De	kosten	voor	deze	wandeling	be-
dragen	€	2,50.

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	u	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.	□
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Een zeer geslaagde 47e avondvierdaagse
De	 avondvierdaagse	
2019	was	ook	nu	weer	
succesvol	 en	 daarom	
is	een	woord	van	dank	
aan	iedereen	die	hier-
voor	 gezorgd	 heeft,	
op	 zijn	 plaats.	 Het	
was	 ook	 dit	 jaar	 voor	
de	 betalende	 deelne-
mers	elke		avond	weer	
een	 sportief	 feestje,	

waarbij	zij	genoten	van	de	uitgezette	rou-
te’s	 5	 en	 10	 km.	Wel	 jammer	dat	 ook	 nu	
weer	 'zwartlopers'	 onder	 de	 eerlijk	 beta-
lende	deelnemers	werden	gespot.

Diabetes challenge
Nieuw	dit	jaar	was	de	speciale	uitgezette	
route	 van	3,5	 km,	 voor	de	Diabetes	 chal-
lenge.	Dit	werd	zeer	gewaardeerd.	Onder	
een	 stralende	 voorjaarszon	 ging	 de	 horde	
op	 maandagavond	 van	 start	 richting	 de	

boortoren	en	daarna	richting	Baden	Powel-
lweg.	 Op	 de	 splitsing	 van	 de	 5	 en	 10	 km	
werden	de	wandelaars	getrakteerd	op	een	
stuk	komkommer.	Traditioneel	is	de	maan-
dagavond	 'de	gezonde	avond'.	Verder	ging	
het	richting	Berkenlaan,	waar	bij	‛De	Mus-
senberg’	 het	wijkteam	klaar	 stond	om	de	
wandelaars	nog	wat	extra	 te	 laten	bewe-
gen	d.m.v.	enkele	spelletjes.	Toen	op	naar	
‘De	zaak	vol	 smaak’	van	William	Martens’	
en	 de	 Coop	 op	 het	 Oranjeplein	 waar	 de	
wandelaars	werden	getrakteerd	op	drinken	
en	 snoep.	De	heerlijke	worst	 van	 Slagerij	
William	Martens	maakte	alles	compleet!

De tweede avond
Vanwege	de	slechte	weersverwachting	liep	
iedereen	op	de	tweede	dag	niet	meer	dan	
5	 kilometer	 om	 ruim	 voor	 het	 noodweer	
binnen	 te	 zijn:	 een	 beslissing	 die	 de	 742	
deelnemers	alleen	maar	konden	begrijpen	
en	waarderen.	Het	ging	die	avond	richting	
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Moleneind	en	via	de	bossen	naar	de	Klok-
kenlaan.	Daar	stonden	leden	van	de	Scou-
ting	P.S.G.	klaar	om	de	wandelaars	te	trak-
teren	op	een	 glaasje	drinken	naar	 keuze.	
Met	dank	aan	de	Scouting	ging	het	daarna	
terug	naar	De	Wetering,	om	het	voorspelde	
slechte	weer	voor	te	blijven.

De derde avond
De	derde	avond	ging	het	richting	de	hei	en	
via	het	Land	van	Kleef	langs	het	nieuw	ge-
plaatste	 Monument	 op	 de	 ‘Kerkenakker’,	
al	zullen	dat	weinigen	hebben	zien	staan.	
Met	een	omweg,	om	de	nodige	kilometers	
te	halen,	liepen	de	wandelaars	richting	de	
Hoge	Steenweg,	waar	zij	werden	bijzonder	
smakelijk	 werden	 getrakteerd	 door	 Bak-
kerij	Peter	Smolders.	Van	daaruit	ging	het	
naar	‘De	Bank’	aan	de	Kerkstraat,	waar	ook	
weer	een	 leuke	verrassing	stond	te	wach-
ten.	Alle	wandelaars	werden	verzocht	om	
via	de	achteringang	van	Easy-FIT	naar	bin-
nen	te	lopen.	Bij	het	naar	buiten	gaan	wer-
den	alle	wandelaars	verrast	met	een	 leuk	
klap-armbandje	 naar	 keuze.	 Dank	 je	 wel	
‘coöperatie	De	Bank’!

De vierde avond
De	 laatste	 avond	 ging	 dit	 jaar	 eens	 niet	
richting	Blauwe	Meer,	maar	via	een	stukje	
bossen	en	de	tunnel	onder	de	Hoge	Steen-

weg	via	Heideweg	naar	De	Hoogt.	Dit	
leek	 nog	 even	 een	 probleem	 te	 ge-
ven.	In	de	middag	werd	de	organisa-
tie	 gebeld	 door	 enkele	 zeer	 attente	
buurtbewoners	van	de	Bergstraat	met	
het	bericht	dat	er	enorm	veel	eiken-
processierupsen	 in	 de	 bomen	 nabij	
viaduct	zaten,	waar	zij	langs	zouden	
lopen.	
Na	overleg	met	de	gemeente	Loon	op	
Zand	werd	om	17.00	uur	besloten	de	
Bergstraat	tot	aan	de	Hoge	Steenweg	
geheel	af	te	sluiten,	zodat	de	wande-
laars	over	de	weg	konden	lopen.
Net	als	vorig	jaar	liepen	alle	wande-

laars	ook	deze	avond	om	organisatorische	
redenen	vijf	kilometer,	dat	vorig	 jaar	ook	
een	juiste	keuze	was	om	te	voorkomen	dat	
de	deelnemers	aan	de	vijf	 kilometer	 	erg	
lang	op	De	Hoogt	moesten	wachten	op	de	
aankomst	van	de	10	kilometer-lopers.	Hier	
heeft	Frits	Toorians	(FoToorians)	de	nodige	
foto’s	genomen,	die	op	zijn	facebook-pagi-

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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na	te	zien	én	te	bestellen	zijn.

Aangekomen	op	De	Hoogt	werden	de	wan-
delaars	muzikaal	onthaald	door	blaaskapel	
Hopeloons,	wat	natuurlijk	voor	een	feeste-
lijke	sfeer	zorgde!		Hierna	liepen	de	beta-
lende	deelnemers	door	een	sluis,	waar	het	
laatste	stempeltje	werd	gezet	en	een	bon-
netje	werd	uitgereikt	voor	een	grote	spek	
en	een	ijsje:	aangeboden	bij	ACL-auto’s.

Het	 was	 er	 lekker	 druk	 op	 De	 Hoogt.	 De	
dranghekken	 waren	 helaas	 noodzakelijk,	
om	 te	 voorkomen	 dat	 de	 'zwartlopers'	 de	
ijsjes	 zouden	 inpikken	 voor	 de	 betalende	
lopers	 die	 nog	 niet	 binnen	waren.	 Triest,	
maar	wel	elk	jaar	de	realiteit…	Hier	wer-
den	 ook	 de	 groepsprijzen	 uitgereikt	 voor	
de	drie	scholen	en	een	beker	voor	de	Scou-
ting.	 De	 ‛Jan	 Donders	 Wisselbokaal’	 voor	
de	grootste	groep	ging	voor	de	derde	keer	
naar	het	team	van	Amarant.

Om	19.50	uur	vertrok	de	volledige	groep,	
vooraf	gegaan	door	muziekvereniging	Con-
cordia	naar	De	Wetering,	waar	het	Oplei-
dingsorkest	 van	 Sophia	 voor	 de	 muzikale	
noot	 zorgde.	 Hier	 hebben	 Concordia	 en	
Sophia	 ook	 enkele	 nummers	 gezamenlijk	
ten	 gehore	 gebracht.	 Daarna	 werden	 de	
herinneringen	uitgedeeld	aan	de	ingeschre-
ven	deelnemers.	Tijdens	het	napraten	van	
dit	evenement	kon	er	maar	één	conclusie	
worden	getrokken:	we	hebben	een	schitte-

rende	avondvierdaagse	beleefd,	met	 ruim	
80	deelnemers	meer	dan	vorig	jaar!

Met dank aan onze vrijwilligers   
en sponsoren
Een	 evenement	 als	 dit	 kan	 niet	 zonder	
onze	vrijwilligers,	die	vier	avonden	in	touw	
zijn	 geweest	 om	 alles	 in	 goede	 banen	 te	
leiden.	Het	deelnemersaantal	wordt	ieder	
jaar	groter	en	daarom	zijn	we	blij	met	onze	
groep	vrijwilligers	die	inmiddels	uit	zo’n	30	
personen	bestaat.	En	ook	niet	te	vergeten:	
onze	sponsoren:	Installatiebedrijf	IJpelaar,	
Zonwering	van	Gompel	van	Loon,	ACL-au-
to’s	en	 Isolatiebedrijf	Kivits,	die	voor	een	
financiële	 gezonde	 avondvierdaagse	 zorg-
den.	Dank	 jullie	wel!	Ook	bedankt	 perso-
neel	 van	 De	 Wetering:	 Joost,	 Marcel	 en	
Rian,	 en	de	EHBO-ers	 voor	hun	 inzet!	Tot	
volgend	jaar	dan	maar?

Stichting Avondvierdaagse ‛Loduka’
Peter Swaans secretaris
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

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

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

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

 

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

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Loop gerust eens 
binnen aan het 

Oranjeplein 12. De 
koffie staat klaar!

Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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Prikpost
Thebegebouw 
Doelen 2
Loon op Zand

Van 22 juli tot en met 16 augustus 
alleen geopend op dinsdag, donder-
dag en vrijdag van 8.00 tot 9.30 uur.

Op maandag en woensdag kunt u  
terecht bij:

• Prikpost Kaatsheuvel, Jacob van  
Ruysdaelstraat 14 van 7.30 tot   
8.15 uur.

• Frans Halsstraat 1 van 8.30 tot  
10.00 uur.

• Tilburg, Apotheek Beethovenlaan  
338 van 9.15 tot 10.15 uur.

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 

 °Annelies Vingerhoets maakte deze bijzondere foto van het zeldzame natuurverschijnsel ‘lichtende 
nachtwolken’ op de avond van 12 juni jl. nabij ons dorp. Deze nachtwolken waren op veel plaatsen 
in Nederland goed te zien. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven deze wolken 
zelf geen licht. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door ijskristallen weerkaatst naar het 
aardoppervlak. Pas nadat de zon ondergegaan is, wordt deze bewolking zichtbaar als een zilver-
blauwe streperige structuur. Zolang de lichtende nachtwolken nog door de zon worden beschenen, 
zijn ze waar te nemen.
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Filmconcert door SOL met het opleidingsorkest   
van L’Echo des Montagnes
Het concert op zondag 16 juni stond nogal 
vroeg op de dag in de planning: om 10.00 
uur maar liefst! Bovendien was dit het af-
sluitend seizoensconcert en het was nog 
vaderdag ook.

Het afsluitende Seizoen-, Film-, en  
Vaderdag-ochtendconcert
Voor	 de	 zondagochtend	 is	 de	 belangstel-
ling,	 ondanks	 enige	 scepsis	 vooraf,	 best	
goed.	Dat	is	een	leuk	aspect	van	een	oplei-
dingsorkest:	ouders	en	grootouders,	 fami-
lie	en	vrienden,	vriendinnen	en	bekenden.	
Verzekerd	van	belangstellenden!

De	 harmonie	 L’Echo	 des	 Montagnes	 uit	
Tilburg	 is	 van	 1867.	 Een	 leeftijdsgenoot	
van	 Sophia’s	 Vereeniging	 (met	 drie	 e’s).	
Met	 recht	 een	 zustervereniging	 (vereni-
ging	 met	 twee	 e’s).	 Onze	 voorzitter,	 ook	
op	deze	ochtend	in	zijn	rol	als	voortreffe-
lijke	 spreekstalmeester	 (foto),	 heeft	 zijn	
huiswerk	gedaan.	Hij	legt	uit	dat	het	geen	
toeval	is:	blaasorkesten,	ontstonden	in	dat	
tijdsgewricht.
De	onafhankelijkheidsoorlog	van	de	Belgen	
is	 voorbij	 en	 de	betrokken	militairen	 zijn	

hun	werk	kwijt.	De	muzikanten	onder	hen	
moeten	wel	 de	 kost	 verdienen	 en	 helpen	
hier	en	daar	in	het	Zuiden	mee	de	vereni-
gingen	op	te	richten	en	te	leiden;	vandaar.	
Interessant	trouwens,	zodra	er	iets	wat	ou-
der	wordt	 en	 naar	 geschiedenis	 en	 histo-
rie	begint	te	rieken,	is	de	heer	Essers	zijn	
belangstelling	gewekt.	Heeft	Sophia,	even-
zeer	als	de	fiscale	wetenschap,	dan	ook	al	
een	paar	belangwekkende	boeken	opgele-
verd?

Het	 opleidingsorkest	 van	 de	 Echo	 is	 een	
heel	mooie	groep.	Krap	in	de	klarinetten,	
maar	 fikse	 secties	 trompetten	 en	 saxo-
foons.	Geert	Doomen	 is	 hun	 dirigent.	Wij	
hebben	hem	ooit	leren	kennen	bij	St.	Joa-
chim	uit	De	Moer.	Dat	heeft	ze	daar	goed	
gedaan,	doch	De	Moer	was	voor	hem	al	rap	
te	klein.
Vervolgens	 komen	we	 hem	 tegen	 als	 diri-
gent	van	het	regionale	opleidingsorkest,	na	
het	overlijden	van	de	gewaardeerde	Huub	
Kennis.	Dat	was	een	groep	van	naar	schat-
ting	140	deelnemers!	Het	herdenkingscon-
cert	toen	is	erg	goed	verlopen:	vJeelbelo-
vende	gast.

 °Eigen foto.
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En	nu	vaart	de	Echo	haar	opleidingsorkest	
er	wel	bij.	Ze	zijn	onze	gasten	en	treden	
als	eerste	op	met	muziek	van	films:	Bohe-
mian	Rhapsody	met	een	arrangement	 van	
John	Berry,	met	The	Blues	Brothers	Revue,	
een	arrangement	door	Jay	Bicook	en	Latin	
Gold,	een	arrangement	van	Paul	Lavander	
en	tenlotte	een	prachtige	Toto	Medley.	Ge-
rard	Doomen	maakte	zelf	het	arrangement.	
Een	 groep	 met	 getalenteerde	 jongeren	
voert	het	beslist	naar	zijn	en	onze	voldoe-
ning	uit:	mooi	optreden.

Na	de	pauze	 is	SOL	aangetreden.	Een	van	
onze	 Irissen	 heeft	 beelden	 bij	 de	muziek	
gezocht.	Ik	zal	u	niet	lastig	vallen	met	een	
paar	 lastige	 details	 in	 de	 voorbereiding.	
Het	 zag	er	wondermooi	uit	 bij	 de	uitvoe-
ring.	 Onze	 Hadewych	 deed	 haar	 uiterste	
best	 om	 de	 muziek	 te	 laten	 samenvallen	
met	de	beelden.	Dat	valt	geheid	niet	mee.	
Maar	toch	hoorde	ik	een	paar	keer	opmer-
ken	dat	het	er	gewoon	op	 leek	dat	ze	de	
hele	groep	als	aan	een	touwtje	heeft.	Met	
op	de	juiste	momenten	een	vertraging	dan	
wel	een	accellerando.	Complimenten!

SOL	heeft	al	een	poosje	mooie	filmmuziek	
op	 de	 lessenaar.	 Een	 uitgebreide	 selectie	
gaan	we	bij	deze	gelegenheid	spelen:	Sol-
daat	 van	Oranje	 van	 de	 beroemde	Rogier	
van	Otterloo,	het	arrangement	is	van	Koos	
Mark,	Une	Belle	Histoire,	bekend	geworden	
door	Michel	Fugain,	van	Pierre	Delanoe,	ar-
rangement	door	Frank	Bernaerts.
Vijf	 deeltjes	 uit	 Charlie	 and	 the	 Choco-
latefactory.	 De	 muziek	 is	 van	 Danny	 Elf-
man,	 het	 arrangement	 van	 Roy	 Phillippe.	
Wie	 kent	 ze	 niet,	 Whoopy	 Goldberg.	 De	
ster	uit	Sister	Act!	Wij	spelen	I	Will	Follow	
Him.	 Meerdere	 schrijvers	 hebben	 er	 aan	
bijgedragen.	 Het	 arrangement	 is	 van	 Ron	
Sebregts.	Het	thema	uit	Jurassic	Park,	een	
week	ervoor	nog	een	stukje	van	de	film	ge-
zien.	Gecomponeerd	door	John	Williams	en	
hier	 gearrangeerd	door	 John	Higgins.	Nog	

zo’n	beroemde	film:	Shrek	met	de	muziek	
gearrangeerd	door	Jan	van	den	Brandt.	De	
muziek	uit	How	to	Train	your	Dragon	komt	
van	 John	 Powell,	 het	 arrangement	 is	 van	
Sean	O’loughlin.
Tenslotte,	en	je	kunt	er	niet	omheen:	ABBA.	
Dat	 fenomenale	 viertal	 heeft	 muziek	 ge-
maakt,	bijkans	onsterfelijk!	Benny	en	Björn	
was	het	koppel	dat	veel	van	hun	geweldige	
muziek	schreef.	Wij	spelen	daarvan	Mam-
ma	Mia.	 Daar	 scoor	 je	mee	 zowel	 in	 een	
bejaardenhuis	als	tijdens	een	basisscholen-
project.	 Peter	 Kleine	 Schaars	maakte	 het	
arrangement.

Alles	bij	elkaar	was	dit	een	fijne	en	goed	
bestede	ochtend.	We	waren	met	een	paar	
mensen	tamelijk	vroeg	in	De	Wetering,	de	
zaal	moest	nog	versierd	worden.	We	waren	
te	laat,	anderen	waren	ons	voor,	zij	hadden	
dat	zaterdagmorgen	al	gedaan.
En	 knap:	 iemand	was	 bij	 de	 bioscoop	 ge-
weest	om	wat	affiches.	De	Wetering	zag	er	
feestelijk	uit.	Goed	bezig,	SOL!

Tot een volgende keer,

Ton van Helvert

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom een passend afscheid? Wij denken 
graag met u mee, ook over de kosten. Bel ons gerust voor een afspraak. Wij komen 
kosteloos en vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.  
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Voor iedereen 
een passend 
afscheid. 

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

Bloemendaal

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

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

 
I N T E R I E U R B O U W 
A D  V A N  I E R L A N D
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Een	van	de	diensten	van	de	GGD	Hart	voor	
Brabant	 is	 infectieziektebestrijding.	 Be-
langrijk,	maar	vaak	onzichtbaar	werk.	Als	
er	een	melding	van	een	 infectieziekte	bij	
de	GGD	binnenkomt,	starten	we	met	bron-	
en	contactonderzoek.
Ons	 doel?	 Voorkomen	 dat	meerdere	men-
sen	ziek	worden.	Beatrijs,	verpleegkundige	
infectieziektebestrijding	 vertelt:	 “Op	 de	
intensive	care,	waar	ik	vroeger	werkte,	zag	
ik	ze	binnenkomen.	
Doodziek,	 bijvoorbeeld	 van	 een	meningo-
kokkenbacterie,	 de	 veroorzaker	 van	 her-
senvliesontsteking.	 Dat	 beeld	 vergeet	 ik	
nooit.	Het	raakt	me.	Gelukkig	kan	ik	bij	de	
GGD	 op	 tijd	 mensen	 en	 kindjes	 bescher-
men.	Voorkomen	is	toch	echt	beter	dan	ge-
nezen!”	Beatrijs	geeft	een	inkijkje	in	haar	
werk.

Een lab-uitslag zet mijn dag op z’n kop 
Mijn	beldienst	begint	 en	 ik	 krijg	een	 ver-
ontrustend	 telefoontje	 van	 een	 medisch	
microbioloog	uit	het	laboratorium.	Uit	een	
bloedonderzoek	 blijkt	 dat	 verschillende	
familieleden	zijn	besmet	met	hepatitis	A.	
Een	besmettelijke	leverontsteking,	ook	wel	
bekend	als	geelzucht.
Volwassenen	kunnen	hier	erg	ziek	van	wor-
den.	Geel	zien,	donkere	urine	en	verkleur-
de	ontlasting	zijn	kenmerken	van	het	virus.	
Kinderen	ervaren	vaak	geen	klachten.	Dat	
is	verraderlijk,	want	het	is	dan	niet	duide-
lijk	dat	een	kind	de	ziekte	verspreidt.	Som-
mige	kinderen	worden	wel	ziek	en	krijgen	
buikpijn,	koorts	of	zijn	misselijk.

Denken en meteen doen!
Na	 overleg	 met	 de	 huisarts	 bezoek	 ik	 de	
volgende	 dag	 de	 familie.	 Na	 voorlichting	
over	de	ziekte,	 start	 ik	met	wat	wij	noe-
men	‘bron-	en	contactonderzoek’.
Via	een	vragenlijst	breng	 ik	 in	kaart	waar	
de	familieleden	zijn	geweest,	wat	ze	heb-
ben	gegeten,	waar	ze	naar	de	wc	gaan	en	
met	 wie	 ze	 de	 afgelopen	 weken	 contact	
hadden.	Als	ik	alle	informatie	in	kaart	heb	
gebracht,	maak	ik	samen	met	mijn	collega	
(arts	infectieziekten)	een	actieplan.

Kans op besmetting
Het	 duurt	 twee	 tot	 zeven	weken	 voordat	
mensen	ziek	worden	van	het	virus.	Besmet-
telijk	 ben	 je	 één	week	 voor	 je	 geel	 gaat	
zien,	tot	één	week	erna.	Het	gezin	maakt	
gebruik	 van	 dezelfde	 wc;	 ze	 hebben	 ook	
bezoek	 gehad.	 Besmet	 raken	met	 hepati-
tis-	A	gebeurt	via	de	ontlasting.
De	 familieleden	 en	 de	 bezoekers	 hebben	
een	 vaccinatie	 nodig.	 Die	 beschermt	 één	
jaar	en	helpt	ook	tegen	de	verschijnselen	
van	de	ziekte.

Risico voor twintig peuters en   
hun leidsters
Binnen	het	gezin	is	ook	een	kindje	besmet.	
Zij	speelt	regelmatig	op	een	kinderdagver-
blijf.	Kinderen	 vergeten	 vaak	hun	handen	
(goed)	 te	 wassen,	 de	 hygiëne	 van	 kinde-
ren	op	wc’s	is	niet	optimaal.	Hierdoor	ver-
spreidt	de	ziekte	zich	sneller.

Met	de	directeur	van	het	kinderdagverblijf	
bekijk	ik	welke	kindjes	risico	lopen.	De	arts	
en	ik	besluiten	twintig	peuters	en	zes	leid-
sters	te	vaccineren.

Voorlichting op het kinderdagverblijf
Om	 de	 ouders	 zo	 goed	mogelijk	 te	 infor-
meren,	maak	 ik	brieven	klaar.	 Ik	nodig	ze	
uit	op	het	kinderdagverblijf	voor	een	voor-
lichting.	Daar	beantwoord	ik	al	hun	vragen.	
Wat	 zijn	 de	 symptomen?	 Hoeveel	 risico	
loopt	mijn	 kind?	 Is	 het	 vaccin	 veilig?	 Zijn	
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er	kosten	aan	verbonden?	Ik	beantwoord	de	
vragen	zorgvuldig	en	probeer	de	ouders	ge-
rust	te	stellen.	Ik	druk	iedereen	op	het	hart	
goed	de	handen	te	wassen.	Goede	hygiëne	
is	altijd	belangrijk,	zeker	nu.

Een traan en een lach
Het	 vaccineren	doen	we	op	het	 consulta-
tiebureau;	daar	zijn	de	kindjes	al	gewend.	
De	 coördinatie	 van	 deze	 dag	 ligt	 bij	mij.	
Mijn	 collega-arts	 controleert	 alle	 gezond-
heidsverklaringen	en	bekijkt	of	het	verant-
woord	is	om	de	kindjes	te	vaccineren.	Alle	
kinderen	worden	 veilig	 gevaccineerd.	 Na-
tuurlijk	zijn	er	tranen,	maar	de	jeugdver-
pleegkundigen	zorgen	ervoor	dat	de	kind-
jes	weer	lachend	de	deur	uitgaan:	gezond	
en	beschermd.

Voorkomen	dat	meerdere	mensen	ziek	wor-
den;	dat	is	waarvoor	ik	het	elke	dag	doe.	Bij	
de	 GGD	 melden	 huisartsen,	 specialisten,	
kinderdagverblijven	 of	 zorginstellingen	

een	 infectieziekte	 of	 vermoeden	 hiervan.	
Als	er	meerdere	mensen	ziek	zijn,	kan	er	
sprake	 zijn	 van	een	besmettelijke	 ziekte.	
Die	willen	we	 zo	 snel	mogelijk	 opsporen,	
zodat	de	ziekte	zich	niet	verder	verspreidt.	
Natuurlijk	proberen	we	ook	te	achterhalen	
waar	de	besmetting	vandaan	komt.	Helaas	
wordt	de	bron	niet	altijd	gevonden.	Zo	ook	
deze	 keer	 niet.	 Maar	 gelukkig	 is	 verdere	
verspreiding	wel	voorkomen.

Mijn werk, een schot in de roos
Elke	dag	is	anders	en	soms	draait	mijn	dag	
180	 graden.	 Ik	 houd	 van	 die	 afwisseling!	
Bij	kinderen	wil	ik	extra	snel	handelen.	Op	
de	intensive	care,	waar	ik	vroeger	werkte,	
zag	 ik	ze	binnenkomen.	Doodziek	bijvoor-
beeld	 van	 een	 meningokokkenbacterie,	
de	veroorzaker	 van	hersenvliesontsteking.	
Dat	beeld	vergeet	ik	nooit.	Het	raakt	me.	
Gelukkig	kan	ik	bij	de	GGD	op	tijd	mensen	
en	kindjes	beschermen.	Voorkomen	is	toch	
echt	beter	dan	genezen!	□

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Oude boormachine van vader 
in ruil voor Wecycle-puzzel

Veel	 vaders	 en	 grootvaders	 worden	 met	
Vaderdag	getrakteerd	op	nieuw	elektrisch	
(tuin)gereedschap.	 Om	 het	 inleveren	 van	
oude	exemplaren	bij	de	bouwmarkt	te	sti-
muleren,	geeft	Wecycle	60.000	legpuzzels	
gratis	weg.	Wecycle	organiseert	de	inzame-
ling	 en	 recycling	 van	 afgedankte	 elektri-
sche	 apparaten	 en	 energiezuinige	 lampen	
(e-waste).

Steeds	 meer	 mensen	 weten	 de	 Wecycle-
inleverbakken	in	de	bouwmarkt	te	vinden.	
Hier	kun	je	makkelijk	en	verantwoord	oude	
elektrische	 apparaten,	 armaturen	 en	 ka-
potte	lampen	(e-waste)	in	te	leveren	voor	
recycling.	Bij	veel	bouwmarkten	levert	dit	
nu	ook	wat	extra’s	op!
Snelle	inleveraars	van	afgedankt	elektrisch	
(tuin)gereedschap,	 ontvangen	 gratis	 een	
Wecycle-legpuzzel	van	500	stukjes.	Aan	de	
puzzel	is	ook	een	winactie	verbonden	waar-

mee	puzzelaars	een	uitje	kunnen	winnen.
Deze	 bouwmarkten	 doen	 mee:	 Bauhaus,	
Bouwhof,	Enorm,	Formido,	Hubo,	Kluswijs,	
Multimate	en	Praxis.	Op	=	op!	Wecycle	voert	
deze	actie	uit	in	opdracht	van	de	Stichting	
Verwijdering	Elektrische	Gereedschappen.

Over Wecycle
Wecycle	 voert	 de	 regie	 over	 de	 inzame-
ling	 en	 recycling	 van	 afgedankte	 elektri-
sche	apparaten	en	energiezuinige	lampen,	
kortweg	e-waste.	Via	ons	landelijk	dekkend	
inzamelnetwerk	van	10.000	punten	kunnen	
consumenten	en	professionals	e-waste	gra-
tis	 inleveren.	 Samen	 met	 onze	 inzamel-,	
sorteer-	en	recyclepartners	dragen	we	da-
gelijks	bij	aan	de	circulaire	economie.

Dit	 doen	 we	 voor	 1.800	 producenten	 en	
importeurs	 van	 elektrische	 apparaten	 en	
energiezuinige	lampen	in	opdracht	van	zes	
producentenorganisaties.	 In	 2018	 hebben	
we	105	miljoen	kilo	e-waste	ingezameld	en	
gerecycled	met	een	nuttige	toepassing	van	
95	 procent.	 Hiermee	 is	 een	 CO2-uitstoot	
vermeden	van	294	miljoen	kilo.

•	In	Loon	op	Zand	kunt	u	klein	materiaal	af-
leveren	in	de	box	bij	Electroworld	Frans	
Smits.	□

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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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,	tel:	0416-362354.
e-mail:	kunstloonopzand@gmail.com.

EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
EHBO/reanimatie/AED	cursussen
Secretaris:	Özlem	Savasli,	tel.	06-19663985
zie	ook:	www.ehbo-loonopzand.nl.
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Op	elke	maandag-	tot	en	met	vrijdagmiddag	van	
13.00-17.00	uur	biljarten	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

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

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

BUURT PREVENTIE TEAM ‘OUD LOON’
Spreekuur:	 1e	 donderdag	 v.d.	maand	 van	 9.00	
tot	10.30	uur	in	De	Venloene	m.u.v.	feestdagen	
en	vakanties.	Postadres:	De	Venloene	brieven-
busnr.	8,	e-mail:	melden@oudloon.nl.

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

POPKOOR UNDERCOVER 
Rep:	woensdag	van	20.00-22.30	uur	in	De	Wete-
ring.	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.

GEZELLIGHEIDSBAND HOPELOONS
Rep:	dinsdag	in	De	Kiosk	van	20.30	tot	22.30	uur.	
Info:	 Dorien	 Huinink	 dorienhuinink@home.nl,	
06-16068648	of	website:	www.hopeloons.nl.

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

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie:	Anja	van	Balkom.	
Tamboerstraat	1,	5175	TE		Loon	op	Zand,	
tel:	363432,	e-mail:	info@devlinderboom.nl,
website:	www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur:	John	Arts.
Doelen	1,	5175	CP		Loon	op	Zand,
tel:	361594,	e-mail:	info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur:	Nick	de	Lange.
Ecliptica	26,	5175	XJ		Loon	op	Zand,	tel:	362335,
e-mail:	infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website:	www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN	voor	leden	BV	De	Vriendenkring	Ie-
dere	maandag,	 dinsdag,	 donderdag	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	de	ruimte	van	‘De	Lucht-
bode’	aan	de	Willibrordusstraat.
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  R&R is een team van specialisten in Loon op Zand met een jarenlange ervaring, dat 
er voor zorgt dat uw computer in topvorm is en blijft. Wij verhelpen uiteenlopende 
storingen. Verwijderen virussen, spyware en hinderlijke boodschappen. Zorgen voor 
uw netwerk. Adviseren en installeren bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Vaak 
ook is uw computer te langzaam geworden. Of heeft u moeite een nieuw programma 
goed onder controle te krijgen. R&R kan u altijd helpen en is na uw belletje zo bij u.  
En dat zonder voorrijkosten. 

 
 
 
 

 

 
 

06 5122 9628 
Zeven dagen per week 

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

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

Computerservice op maat 

Uw 
Computer. 
Onze zorg. 
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag	en	nacht	bereikbaar	voor	een	gesprek	van	
mens	tot	mens	0900-0767.

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

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

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

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

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

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

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

TORENTJES
‘Torentjes’,	géén	bedrijfsmatige	adverten-
ties,	tekst	tijdig	aanleveren	(zie	data	hier-
onder)	via	ons	e-mailadres:
info@ronddetoren.nl.	 Torentjes	 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	editienummer’.

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

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

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

DIERENAMBULANCE:	013-5420055.

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

2019	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	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
Nr.	16	verschijnt	vanaf	9	oktober	 1	oktober	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.

JULI
5 Hollandse meezingavond in De Buurtka-

mer Van Rijckevorselstraat 56 van 19.00 
tot ± 23.00 uur. Entree € 2,50. Aanmel-
den via: lau.velden@home.nl.

5 Reeën spotten met Natuurmonu-
menten van 20.30 uur tot 22.30 uur. 
Vertrekpunt de Leugenbenkskes aan 
de kruising Fransebaan/Rosepdreef, 
Oisterwijk. Koop je ticket altijd voor-
af online via:
www.natuurmonumenten.nl/agenda.

7 Van 10.00 tot 17.00 uur markt ‛Na-
tuurlijk leven en genieten!’ bij Het 
Witte Kasteel.

13 Reeën spotten met Natuurmonu-
menten van 20.30 uur tot 22.30 uur. 
Vertrekpunt de parkeerplaats aan de 
Annadreef, Boxtel. Ticket via:
www.natuurmonumenten.nl/agenda.

AUGUSTUS
12 t/m 16:	

JeugdVakantieWerk	Loon	op	Zand.
24 ‘Bio	 Amerikaanse	 &	 Vegan-avond’	

in	De	Buurtkamer,	Van	Rijckevorsel-
straat	56.

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.

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

OKTOBER
6 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	

van	 Het	 Witte	 Kasteel,	 Kraenven,	
Bernse	Hoef	en	Duikse	Hoef.

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





DESKUNDIGE OOGZORG EN PERSOONLIJK ADVIES...
...MAAR NU EVEN NIET!

WEGENS VAKANTIE 
ZIJN WIJ VAN 23 JULI 

T/M 10 AUGUSTUS 
GESLOTEN

BREKELMANS OPTIEK
LOON OP ZAND

Brekelmans Optiek 
Kloosterstraat 3, 5175 BG Loon op Zand
Tel. 0416 - 361 284
info@brekelmansoptiek.nl
www.brekelmansoptiek.nl

VAKANTIE-AANBIEDINGEN:

ALLE 
ZONNEBRILLEN

TAX FREE

21% 
KORTING*

GELDIG T/M 20 JULI

TIJDELIJK
0,99 per dag*

GELDIG T/M 20 JULI

3,95

2,95*

GELDIG T/M 20 JULI

3

DAGLENZEN 
LAST MINUTE 
AANBIEDING

LENSVLOEISTOF
REISFLACON
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handbagage)
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