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

Mensenmensen
De	Nederlandse	bevolking	start	weer	op	na	de	zomervakantie,	maar	als	we	dat	op	pa-
pier	zetten,	denken	we	aan	3	van	de	10	mensen	die	niet	op	vakantie	konden,	omdat	de		
financiële	middelen	ontbraken…

We	hopen	maar	dat	al	onze	lezers	een	mooie	zomer	hadden,	met	lange	avonden	in	de	
tuin	of	op	het	balkon.	Een	tevreden	mens	is	meestal	een	gelukkiger	mens!	Uiteindelijk	
waren	alle	eikenprocessierupsen	verpopt	en	uitgevlogen	als	bruine,	gecamoufleerde	
nachtvlinders.	De	meeste	jeukklachten	verdwenen	met	het	korter	worden	van	de	da-
gen;	een	periode	van	het	jaar	die	bij	het	wonen	in	ons	land	hoort,	als	het	strand	bij	de	
zee,	of	beter	gezegd	bij	d’n duin	en	Loon	op	Zand.

Toen	we	laatst	weer	eens	Engelse	vrienden	op	bezoek	hadden,	bleek	maar	weer	eens	
hoe	ingewikkeld	dingen	in	elkaar	zitten.	Zij	vroegen	ons	waarom	iedereen	altijd	over	
Holland	spreekt	en	niet	over	Nederland?	Ook	in	2019	lijkt	nog	steeds	meer	aandacht	te	
zijn	voor	de	provincies	Noord-	en	Zuid-Holland;	kijk	maar	eens	naar	de	programmering	
op	NPO	1	en	2	tijdens	onze	schoolvakanties	in	Regio	Zuid.	Niks	te	beleven	op	tv,	terwijl	
de	kinderen	uit	Regio	Midden	volop	keuze	hebben.
En	zo	stelden	die	vrienden	nog	veel	meer	vragen	waar	wij	zo	gauw	geen	antwoord	op	
hadden,	altijd	interessant.	Want	waarom	zijn	alle	landelijke	weggetjes	hier	omzoomd	
met	dikke	 (eiken)bomen?	Zij	 vinden	dat	heel	gevaarlijk	en	 samen	konden	wij	geen	
enkele	goede	reden	bedenken	voor	die	groene	reuzen	naast	de	weg,	behalve	het	af-
remmen	van	de	snelheid	van	verkeersdeelnemers.	Dat	lukt	helaas	niet	altijd	zonder	
ongelukken,	zo	weten	wij…

Maar	wat	hen	ook	opviel	aan	Hart	van	Brabant	was	de	hartelijkheid	die	men	hier	te-
genkomt.	“Jullie	zijn	mensenmensen”,	zo	vinden	ze.	En	hoewel	wij	dat	samen	gevoel	
echt	wel	terug	zien	lopen,	ziet	een	buitenstaander	het	dus	nog	volop:	bij	de	ijssalon,	
in	de	winkel,	bij	de	vrijwillige	brandweer,	op	straat.	We	zullen	zuinig	moeten	zijn	op	
die	saamhorigheid	en	daarom	biedt	ons	clubje	u	de	
eerste	Rond	de	Toren	na	de	zomer	aan:	nummer	13.	

Zonder	bijgelovig	 te	doen	gaan	we	u	 in	een	paar	
artikeltjes	meenemen	naar	Venloene,	of	 ‛De	Ven-
loene’,	zoals	we	het	complex	nog	heel	vaak	noe-
men.	 Omdat	 ze	 wat	 extra	 aandacht	 verdienen	
en	 omdat	 zo’n	 gebouw	 niet	 kan	 bestaan	 zonder		
mensenmensen!

We	wensen	u	veel	leesplezier	en	een	fijne	nazomer!
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Venloene: een vertrouwde organisatie met 
een nieuw gezicht
Al een poosje stond er een gesprek op 
het verlanglijstje van Rond de Toren met 
medewerkers en bewoners van Venloe-
ne, onderdeel van Maasduinen.
Inmiddels	 is	 Maasduinen	 per	 1	 juli	 gefu-
seerd	met	 Zorggroep	 Elde	 uit	 Boxtel.	 Sa-
men	 vormen	 zij	 een	 nieuwe	 organisatie	
met	een	nieuwe	naam	en	logo.

Ze	 hebben	 hun	 krachten	 gebundeld	 en	
staan	voor	twinkeling en leef- en werkple-
zier, thuis in het dorp, innovatief leven en 
wonen in vrijheid en positieve gezondheid,	
zoals	ze	het	zelf	op	hun	website:	 	
www.zgem.nl	verwoorden.	
Met	 2000	 medewerkers	 en	 1400	 vrijwilli-
gers	zetten	zij	zich	dag	en	nacht	in	voor	de	
zorg	van	3500	cliënten.	Niet	alleen	in	het	
verpleeghuis	 of	 gecombineerd	 zorgwoon-
complex,	 maar	 ook	 bij	 thuiszorgcliënten.	
Dit	doen	ze	in	dorpen	en	wijken	in	het	hart	
van	Brabant.	Een	gebied	waar	niet	alleen	
de	 cliënten	wonen,	maar	 ook	 veel	mede-
werkers	 en	 vrijwilligers	 hun	 thuis	 vinden.	
Plaatsen	waar	het	dorpse	gevoel	verankerd	
is	en	het	fijn	wonen	en	werken	is.

Twinkeling
Ik	spreek	Kim	van	Hulten	in	haar	functie	als	
welzijnsadviseur.	Zij	doet	dat	sinds	1	april,	
maar	is	al	meer	dan	20	jaar	werkzaam	bij	
Maasduinen.	 We	 bekijken	 vanmiddag	 hoe	

we	de	lezers	van	Rond	de	Toren	de	komende	
tijd	bij	kunnen	praten	over	alle	activiteiten	
en	mogelijkheden	die	Venloene	biedt	voor	
bewoners	 én	 inwoners	 van	 Loon	op	Zand.	
Bij	een	kopje	thee	in	de	bibliotheek	maken	
we	kennis.

“Vind	 je	het	 goed	als	de	deur	open	blijft	
staan?	Ik	vind	het	altijd	wel	fijn	om	te	ho-
ren	wat	er	op	het	marktplein	gebeurt.”	Na-
tuurlijk	blijft	de	deur	open	en	dat	Kim	erg	
betrokken	is	bij	haar	nieuwe	baan,	wordt	al	
heel	snel	duidelijk:	ze	praat	met	veel	en-
thousiasme	over	haar	werk	en	alle	facetten	
die	ze	zo	leuk	vindt.
“We	willen	 hier	met	 zijn	 allen	 een	 twin-
keling	in	ieders	ogen	teweeg	brengen.	Dat	
proberen	we	te	doen	door	zoveel	mogelijk	
persoonlijke	aandacht	en	zorg	op	maat	te	
bieden.	Daar	 hebben	we	heel	 veel	 kennis	

 °Ook bij de lokatie Venloene ging de vlag in 
top b.g.v. de fusie tussen Zorggroep Eelde en 
Maasduinen. (Eigen foto)
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en	mensen	voor	nodig;	medewerkers,	vrij-
willigers,	maar	 ook	mensen	 uit	 het	 dorp.	
Het	zou	prachtig	zijn	als	Rond	de	Toren	ons	
korte	tijd	een	soort	van	podium	biedt	om	
te	laten	zien	wat	zorg	bij	of	door	Venloene	
inhoudt.”

Als	we	door	Venloene	 lopen	en	kennisma-
ken	met	wat	bewoners	gaat	plots	het	bran-
dalarm	af.	Alle	ramen	en	deuren	springen	
open	en	Kim	verwijst	me	als	BHV-er	gauw	
naar	een	plekje	bij	de	voordeur.	Gelukkig	is	
het	loos	alarm	en	hoeft	er	niet	ontruimd	te	
worden.	We	praten	daarom	nog	wat	verder	
en	maken	een	lijstje	met	onderwerpen.

Mi Makker
“Kom	je	nog	eens	terug?	Dan	gaan	we	langs	
de	dagbesteding,	vertel	ik	je	meer	over	de	
muziektherapie	en	het	rustgevende	effect	
dat	het	bezoek	van	dieren	kan	hebben	op	
dementerende	 bewoners,	 het	 winkeltje,	
de	 kapsalon,	 de	 kookclub,	 de	 samenwer-
king	met	juniorvrijwilligers,	het	kunstate-
lier	en	Jeugd	Vakantie	Werk	die	hier	straks	
drie	dagen	spelletjes	en	activiteiten	komen	
doen.	En	oh,	ja,	we	moeten	onze	‛Mi	Mak-
ker’	niet	vergeten.
Zij	 legt	met	 subtiele	 clowneske	middelen	
–	 zonder	 taal	 –	 contact	 met	 mensen	 met	
dementie.	De	prachtige	momenten	die	dit	
teweeg	 brengt	 bezorgt	 medewerkers	 en	
familie	kippenvel,	 in	de	goeie	zin	van	het	
woord.	Zo	mooi!”

Doei!
Kim	 gaat	 alweer	 naar	 haar	 volgende	 af-
spraak.	Op	de	gang	naar	buiten	kom	ik	een	
bewoner	 tegen.	 “Wat	 loop	 je	 te	mompe-
len?”,	 zegt	 hij	 lachend	 tegen	 me.	 “Nou,	
meneer,	ik	heb	net	een	leuk	gesprek	gehad	
en	we	sluiten	af	met	doei,	best	vreemd	ei-
genlijk	voor	Brabanders.”
We	maken	 een	 praatje	 en	 hij	 draait	 zijn	
rollator	even	om,	zodat	hij	hem	als	krukje	
kan	gebruiken.	“Voor	mij	als	geboren	Hol-
lander	 klinkt	 het	 niet	 vreemd,	 hoor,	 dat	

doei,	maar	ik	snap	wat	je	bedoelt.	Hoe	ik	
hier	terecht	gekomen	ben?	Nou,	ik	heb	lang	
in	Petten	gewoond	en	gewerkt,	 in	Noord-
Holland,	vlakbij	de	duinen	en	de	zee.
Maar	met	55	jaar	mocht	ik	met	pensioen	en	
toen	zijn	we	voor	onze	kinderen	naar	Bra-
bant	verhuisd.	Inmiddels	ben	ik	mijn	vrouw	
en	mijn	dochter	verloren,	woont	mijn	zoon	
niet	meer	in	Kaatsheuvel,	maar	in	Zuid-Eu-
ropa,	maar	ik	ga	hier	nooit	meer	weg.	Het	
is	hier	goed!”

Ja	 Kim,	 Rond	 de	 Toren	 komt	 graag	 eens	
terug	 om	een	 onderwerp	 uit	 het	 verlang-
lijstje	in	het	zonnetje	te	zetten…	enthou-
siaste	mensen	 in	 het	 kwadraat,	 dat	moet	
goed	 komen!	 En	 21	 september	 is	 het	 ook	
nog	 ‛Wereld	Alzheimer	Dag’,	dus	dat	 lijkt	
ons	een	extra	mooi	startsignaal!

Meer weten?
Vragen	 naar	 aanleiding	 van	 dit	 artikel?	
Neem	contact	op	met	Kim	van	Hulten,	wel-
zijnsadviseur	Venloene,	 32	 12	 00	 of	 stuur	
een	email	naar:

k.vanhulten@maasduinenzorg.nl.
Volg	de	Venloene	ook	op	Facebook!

Redactie:
Lonneke van Huijgevoort-de Rooij
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Een leven in de schoenen

Frans Weijters 50 jaar bij Van Lier
31	juli	was	het	officieel	de	laatste	werkdag	
van	 Frans	Weijters	 (68)	 bij	 schoenfabriek	
Van	 Lier.	Al	 eerder	 heeft	 hij	 zijn	 50-jarig	
jubileum	 en	 afscheid	 gevierd	 bij	 het	 be-
drijf,	 dat	 weliswaar	 uit	 Loon	 op	 Zand	 is	
verdwenen,	 maar	 nog	 steeds	 bestaat	 en	
nu	is	gevestigd	in	Breda.	Alle	reden	dus	om	
met	Frans	in	gesprek	te	gaan	over	zijn	lan-
ge	werkzame	leven	in	de	schoenen.

Als	ik	binnenkom	in	het	huis	van	Frans	en	
zijn	 partner	 Kitty,	 dan	 is	 te	 zien	dat	 hier	
iemand	woont	die	iets	met	schoenen	heeft.	
Er	staan	her	en	der	leesten,	er	hangt	een	
glas	in	lood	raam	met	twee	schoenen	waar	
de	 originele	 leren	 Van	 Lier	 veters	 in	 zit-
ten.	Het	 is	 een	 origineel	 cadeau	 van	 zijn	
Kitty	toen	hij	stopte	met	werken	en	waar	
hij	trots	op	is.	Ook	het	logo	‘Van	Lier’	is	op	
meer	 plekken	 te	 zien.	 Frans	 zijn	 leven	 is	
doordrenkt	met	Van	Lier	en	dat	merk	je	in	
huis	en	tijdens	het	gesprek.

Beginnen bij het begin
Frans	 is	 in	1950	geboren	 in	Loon	op	Zand	
en	kreeg	met	de	borstvoeding	het	Van	Lier	
virus	 binnen.	 Zijn	 ouders,	 afkomstig	 uit	
Udenhout,	woonden	met	het	gezin	van	zes	
kinderen	eerst	aan	de	Hoge	Steenweg	en	in	
1964	verhuisden	ze	naar	een	huis	van	Van	
Lier	 in	de	Bergstraat,	vlak	bij	de	 fabriek.	
Vader	Piet	had	naast	zijn	werk	overdag	als	
neventaak	nachtwaker	bij	Van	Lier	en	liep		
met	zijn	hond	een	paar	keer	per	avond	zijn	
rondjes,	want	een	alarminstallatie	was	er	
nog	niet.

Het	 was	 vanzelfsprekend	 dat	 Frans	 ook	
iets	met	schoenen	ging	doen.	Na	de	lagere	
school	ging	hij	naar	de	LTS	in	Waalwijk	om	
het	schoenenvak	te	leren.	De	opleiding	was	
2	 jaar	naar	school	en	daarna	2	 jaar	prak-
tijkervaring	 opdoen	en	een	dag	per	week	
naar	school.	In	1969	kwam	hij	als	19-jarige	
bij	Goykes	(Godefridus	Van	Lier)	in	dienst.

Snijderij
Hij	begon	 in	de	 snijderij	met	het	 stansen	
van	 biesjes,	 het	 snijden	 van	 voering	 en	
bont	 voor	 de	 laarsjes.	 Dat	 was	 stof	 hap-
pen	daar.	Later,	toen	hij	meer	ervaring	had	
opgedaan,	mocht	 hij	 ook	 boventuig	 stan-
sen	en	was	het	de	kunst	om	de	stans	goed	
op	 het	 vel	 te	 leggen.	 Peter	 van	 Lier	wist	
dan	 elke	week	 te	melden	 of	 er	 voordelig	
gestanst	 was	 of	 dat	 er	 te	 veel	 materiaal	
was	gebruikt.	Als	er	eens	een	bestelling	de	
deur	uit	moest,	 hielp	Frans	ook	mee	met	
uitklappen	en	lijmen	om	alles	op	tijd	klaar	
te	krijgen.	Dat	was	maar	gewoon.
Frans	 nam	 na	 de	 pensionering	 van	 zijn	
vader	 de	 bewakingstaak	 over,	 maar	 toen	
kwam	er	een	alarminstallatie	en	hoefde	hij	
er	 ’s	 nachts	 niet	 uit,	 tenzij	 het	 alarm	 af	
ging.	Dan	moest	hij	voor	de	politie	uit	het	

 °Het glas-in-lood raam van een paar schoenen 
met daarin originele Van Lier-veters.  
(Foto: RdT)
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bedrijf	binnen	gaan	en	dan	bleek	dat	er	niks	
aan	de	hand	was.	Waarschijnlijk	een	vogel	
of	muis	die	het	alarm	had	veroorzaakt.	 ’s	
Morgens	 was	 ook	 zijn	 taak	 de	 deuren	 te	
openen,	 de	 lichten	 aandoen,	 verwarming	
en	machines	aanzetten.

Expeditie
Frans	is	nooit	van	werkgever	veranderd	in	
die	50	jaar.	Die	behoefte	had	hij	niet.	Hij	
zegt	er	over:	“Ik	had	de	vrijheid	om	mijn	
werk	in	te	vullen	op	mijn	eigen	manier.	Het	
contact	met	Jef	en	Peter	was	altijd	goed.	
We	werkten	onderling	gewoon	gezellig	met	
elkaar	en	het	was	dicht	bij	huis.”
Intern	 wisselde	 hij	 wel	 van	 werkplek.	 Zo	
kreeg	hij	op	een	gegeven	moment	de	ver-
antwoording	over	de	expeditie.	Hij	had	de	
zorg	over	de	uitgaande	producten	en	bin-
nenkomende	 materialen.	 Verder	 deed	 hij	
de	werkvoorbereiding	 en	 zorgde	 dat	men	
vooruit	kon	in	de	fabriek.

Hij	herinnert	zich	ook	nog	dat	hij	elk	jaar	
tegen	de	kerst	met	Jos	van	Lier	mee	moest	
in	de	auto	om	enveloppen	met	inhoud	in	de	
brievenbus	te	stoppen	bij	mensen	die	het	
niet	breed	hadden.	Dat	was	wel	mooi.

Magazijn
Zijn	 volgende	 job	 was	 het	 magazijn:	 be-
heer	van	de	voorraad	en	bestellingen	klaar	
maken	 voor	 verzending	 naar	 de	 winkels.	
Koos	 Coomans	 is	 daarbij	 zijn	 leermeester	
geweest.

Er	is	ook	een	tijd	geweest	in	de	jaren	’80	
-	’90	van	de	vorige	eeuw,	dat	er	schoenen	
voor	het	leger	werden	gemaakt.	Die	moes-
ten	perfect	zijn,	anders	werd	de	hele	zen-
ding	teruggestuurd.
Dat	kwam	nauw	met	de	maten	en	de	stic-
kers	die	er	op	moesten	zitten.	Een	inkoper	
van	het	leger	kwam	af	en	toe	steekproeven	
doen,	maar	 trots	 zegt	 Frans	 dat	 er	 nooit	
een	zending	is	afgekeurd. ° Frans Weijters, zoals hij 50 jaar geleden bij Van 

Lier begon. (Eigen foto)
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Sluiting
De	nieuwe	eigenaar	bij	Van	Lier,	Geert	Van	
Spaendonck,	ging	vanaf	1991	meer	markt-
gericht	werken	en	goedkoper	produceren.	
Hij	had	nieuwe	ideeën.	De	productie	werd	
gaandeweg	verplaatst	naar	Portugal	en	Po-
len.	 De	 halffabrikaten	 kwamen	 eerst	 nog	
uit	 het	 buitenland	 en	 werden	 hier	 afge-
maakt.

Later	werd	de	hele	schoen	gewoon	 in	het	
buitenland	gemaakt	met	als	gevolg	dat	 in	
2005	 de	 fabriek	 in	 Loon	 werd	 gesloten.	
Frans	 heeft	 samen	 met	 Leo	 van	 Mierlo,	
zegt	hij,	 toen	de	 lege	 fabriek	op	 slot	 ge-
daan.	Een	lange	periode	werd	letterlijk	af-
gesloten.	 Voor	 39	mensen	was	 geen	werk	
meer	en	10	mensen	konden	 in	Sprang-Ca-
pelle	nog	verder	werken.	Daar	werden	nog	
schoenen	 gemaakt	 volgens	 het	 duurdere	
Goodyear	 systeem,	maar	 ook	 volgens	 het	
goedkopere	Ago-systeem.

Breda
Frans	 ging	mee	 naar	 Breda	 en	 bleef	 daar	

het	magazijn	beheren	en	elke	dag	nam	hij	
uit	de	vestiging	 Sprang	Capelle	de	 schoe-
nen	 mee	 naar	 Breda,	 tot	 ook	 Sprang-Ca-
pelle	werd	gesloten.	 In	Breda	kwamen	de	
schoenen	uit	Portugal	en	Polen	binnen	en	
werden	verder	gedistribueerd	naar	de	win-
kels	of	de	webshop.	Frans	controleerde	de	
aangeleverde	 schoenen	en	gaf	ze	eventu-
eel	nog	een	kleurke.	De	laatste	jaren	hield	
Frans	zich	i.v.m.	nekklachten	bezig	met	de	
retouren	en	het	oplossen	van	klachten.

Tot	2007	was	Frans	nog	alleengaand	en	was	
hij	 in	 zijn	 vrije	 tijd	 erg	 druk	 bezig	 eerst	
met	zelf	voetballen	bij	Uno	Animo	waar	hij	
in	het	negende	elftal	speelde,	later	als	se-
cretaris	van	de	jeugd	en	vervolgens	van	de	
senioren.	Verder	heeft	hij	zeven	keer	de	80	
van	de	Langstraat	gelopen.	Ook	was	hij	ja-
renlang	de	slagwerker	en	later	de	man	met	
de	 bekkens	 bij	 de	Theeblaoikes.	Toen	 hij	
eenmaal	Kitty	had	ontmoet,	12	jaar	gele-
den,	maakten	ze	samen	een	nieuwe	start.	
Het	 Loonse	 Kroakfestival	 heeft	 daarbij	
positief	 meegewerkt.	 Ze	 trouwden	 in	 De		
Kiosk	en	gingen	op	het	Oranjeplein	wonen.

Frans	 heeft	 een	 mooi	 afscheid	 gehad	 en	
kijkt	met	veel	plezier	en	tevredenheid	te-
rug	op	die	50	jaar.	Het	is	snel	voorbij	ge-
gaan.	Een	nieuwe	periode	 is	aangebroken	
en	omdat	Frans	geen	stilzitter	is	heeft	hij	
al	 weer	 vrijwilligerswerk.	 Als	 secretaris	
van	buurtvereniging	Oranjeplein	is	er	altijd	
wel	wat	te	doen	en	ook	als	vrijwilliger	bij	
Schapenboerderij	De	Lachende	Ooi	op	het	
Moleneind.	Hij	is	verder	liefhebber	van		de	
zon,	fietsen,	kamperen,	een	pilske	en	ook	
nog	fan	van	Feyenoord.	En	natuurlijk	niet	
te	vergeten:	de	trotse	opa	van	5	kleinkin-
deren!

Het	ga	je	goed,	Frans!	Geniet	er	van	samen	
met	Kitty.

Redactie: Ton Kalkers

 °Frans kijkt met plezier en tevredenheid terug 
op zijn 50 werkzame jaren. (Foto: RdT)
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Goed leven en lekker genieten in Loon op Zand

Sfeervolle GoodLife fair bij Het Witte Kasteel
8	september	aanstaande	is	Het	Witte	Kas-
teel	het	decor	van	goed	leven	en	bourgon-
disch	genieten.	In	een	sfeervolle	ambiance	
kunt	 u	 genieten	 van	een	 fraaie	brocante-
markt,	 homemade	 producten,	 exclusieve	
foodtrucks	en	passende	muziek.	Bovendien	
is	er	in	Het	Witte	Kasteel	een	expositie	met	
de	werken	van	Nanouk	Weijnen	en	Marie-
José	van	Riel.

Goodlife
Het	 leven	 is	 goed	 in	 het	 Brabantse	 land.	
Een	 uitspraak	 die	 past	 bij	 Loon	 op	 Zand.	
Op	zondag	8	september	van	10.00	uur	tot	
ongeveer	16.00	uur	kunt	u	genieten	van	al-
les	wat	het	leven	goed	en	mooi	maakt.	Het	
is	 goed	 toeven	 in	 de	 sfeervolle	 ambiance	
van	Het	Witte	Kasteel	en	daarbij	te	genie-
ten	 van	 brocante,	 streekproducten	 en	 de	
prachtige	omgeving.

Bourgondisch genieten
Behalve	 brocante	 kunt	 u	 op	 ‛Het	 Witte	
Kasteel’	bourgondisch	genieten.	Op	de	fair	
worden	allerlei	streek-	en	homemade	pro-
ducten	aangeboden.	Ook	zijn	er	sfeervolle	
foodtrucks	met	bijzondere	 spijzen.	Op	de	
binnenplaats	kunt	u	bij	‘Het	Koetshuis’,	ge-
nieten	van	een	drankje	op	het	terras	met	
heerlijke	muziek.

Brocante
Tijdens	 de	 Goodlife-fair	 zal	 een	 aantal	
brocanteurs	 hun	 curiosa	 aanbieden.	 Nos-
talgische	spullen	worden	op	een	sfeervolle	
manier	aangeboden.	Bij	brocante	gaat	het	
om	spullen	die	niet	direct	antiek	zijn,	maar	
wel	doorleefd	zijn	door	de	tand	des	tijds.	
Goed	van	kwaliteit	en	fraai	gerestaureerd	
en	 prachtig	 gepresenteerd.	 Het	 loont	 de	
moeite	om	deze	kramen	te	bekijken.

Het Witte Kasteel als decor
Dit	prachtige	monument	is	het	decor	van	de	
Goodlife-fair.	 Het	 unieke	 middelpunt	 van	
Loon	op	Zand.	De	heerlijkheid	die	dit	jaar	
750	jaar	bestaat.	Goodlife	biedt	u	als	gast	
een	 unieke	 kans	 om	Landgoed	 ‛Het	Witte	
Kasteel’	 te	 bezoeken.	 Vanaf	 13.30	 uur	
kunt	u	de	expositie	van	Nanouk	Weijnen	en		
Marie	José	van	Riel	bekijken.

Loon op Zand… Natuurlijk!
Goed	vertoeven	in	een	prachtige	omgeving.	
Dat	is	Loon	op	Zand…	Natuurlijk!	Gebieds-
commissie	Centrum	Loon	op	Zand	is	de	or-
ganisatie	 die	 namens	 de	 Loonse	 onderne-
mers	probeert	Loon	op	Zand	op	de	kaart	te	
zetten.	Al	het	mooie,	natuurlijke,	histori-
sche	en	vooral	gastvrije	mag	gepresenteerd	
worden	aan	de	Loonse	bevolking,	bezoekers	
en	toeristen.	Samen	met	Het	Witte	Kasteel	
wil	zij	een	kwalitatief	hoogwaardig	evene-
ment	aan	Loon	op	Zand	presenteren.	□
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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

T
Nijmegen
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Mediair Financieel Advies onder paraplu van  
Intergroep Verzekeringen
Er gaat iets veranderen bij Mediair Finan-
cieel Advies aan het Oranjeplein 12 in 
Loon op Zand. Eigenaar en kantoorhou-
der Henk Blom is een samenwerkingsver-
band aangegaan met de Intergroep Ver-
zekeringen uit Oisterwijk.
Tot	1	december	werken	Henk	Blom	en	Ma-
rieke	 van	 Haaren-Delmee	 nog	 vanuit	 hun	
huidige	 kantoor	 in	 Loon	 op	 Zand.	 Daarna	
zullen	 ze	 vanuit	 Oisterwijk	 de	 zaken	 be-
hartigen.	Rond	de	Toren	ging	met	Henk	in	
gesprek	om	te	horen	wat	de	aanleiding	 is	
geweest	om	deze	stap	te	zetten	en	hoe	een	
en	ander	nu	is	geregeld.

Henk	 Blom	 (56)	 heeft	 Mediair	 Financieel	
Advies	samen	met	een	twee	partners	opge-
richt	in	1998	en	is	vanaf	1999	gevestigd	in	
het	kantoor	op	het	Oranjeplein,	mede	met	
ondersteuning	van	Marieke	van	Haaren-Del-
mee.	 In	de	afgelopen	 jaren	heeft	hij	 zijn	
klantenkring	 alleen	maar	 zien	 groeien	 en	
zijn	vrije	tijd	zien	slinken.	De	derde	gene-
ratie	ziet	hij	nu	als	cliënt	binnenkomen.

Als	klein	kantoor	op	het	gebied	van	financi-
eel	advies	zit	er	een	grens	aan	wat	je	in	24	
uur	 kunt	doen,	adviseren,	 regelen	en	bij-
houden.	Hij	is	al	een	tijdje	aan	het	naden-
ken	over	de	ontstane	situatie	als	hij	wordt	
benaderd	door	Frank	Boute	uit	Oisterwijk	
van	Intergroep	Verzekeringen	B.V.
Die	was	op	zoek	naar	versterking	van	des-
kundigheid	o.a.	op	hypotheekvlak.	En	dat	
is	Henk	Blom’s	specialiteit	en	stokpaardje.	
Hij	houdt	van	het	uitzoeken	van	complexe	
situaties	op	dit	gebied.	Als	Henk	over	hy-
potheken	gaat	praten,	glimmen	zijn	ogen,	
gaat	hij	recht	zitten,	wordt	enthousiast	en	

laat	hij	voorbeelden	zien	op	het	grote	com-
puterscherm.	Henk	heeft	alle	kwalificaties	
met	betrekking	tot	de	wet	op	het	financieel	
toezicht	zoals	inkomen,	schade	zakelijk	en	
particulier	en	hypotheken.

Na	 een	 aantal	 verkennende	 gesprekken	
is	de	knoop	doorgehakt	en	heeft	Henk	de	
keuze	gemaakt	om	als	zelfstandig	onderne-
mer	verder	 te	gaan	onder	de	paraplu	van	
Intergroep	Verzekeringen	en	dan	met	name	
op	het	gebied	van	hypotheken.	En	ook	Ma-
rieke	 met	 haar	 ervaring	 gaat	 mee.	 Voor	
Henk	voelt	het	als	een	goede	beslissing.

 °Links Henk Blom van Mediair, samen met Frank 
Boute van Intergroep Verzekeringen bv.   
(Foto: RdT)
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Lloydsbank  1,45% 
Hypotrust    1,49% 

20 jaar vast met NHG 
Lloydsbank  2,00% 
ASR  2,05% 

30 jaar vast met NHG 
ASR  2,35% 
Aegon  2,37% 

 
  Mediair Financieel Adviesgroep BV / 
Intergroep Verzekeringen 
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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Wie is Intergroep Verzekeringen?
Op	de	website	lezen	we:	“Het	kantoor	van	
Intergroep	heeft	zich	in	de	loop	der	jaren	
ontwikkeld	 tot	 een	 professioneel,	 helder	
en	transparant	Brabants	assurantiekantoor.	
Echte	persoonlijke	aandacht,	 inventiviteit	
en	eerlijke	contacten	met	de	relaties	van	
Intergroep	 hebben	 gezorgd	 dat	 het	 kan-
toor	staat	als	een	huis.	Frank	Boute	is	wel-
iswaar	 de	 oprichter	 van	 Intergroep,	maar	
zonder	zijn	fantastisch	personeel,	dat	hem	
al	 jaren	 ondersteunt,	 was	 dit	 zeker	 niet	
gelukt.	Alle	activiteiten	op	het	gebied	van	
financiële	 dienstverlening	 zijn	 aanwezig.	
Hypotheken,	 pensioenen,	 verzekeringen,	
risico	en	verzuimmanagement	inkomen	en	
arbeidsrecht.”	 Hun	motto	 luidt:	 ‘normale	
zaken	uitzonderlijk	goed	doen’.”

Een	passend	aanbod	is	er	o.a.	voor	de	vol-
gende	situaties:	 Ik	ga	op	reis;	Hoera!	Een	
baby;	 Sparen	 voor	 later;	 Ik	 word	 ziek;	
Liefde	is	over	/	scheiden;	Schenking	/	erfe-
nis;	Ik	ga	met	pensioen;	Mijn	partner	over-
lijdt;	Ik	ga	studeren;	Mijn	eerste	auto;	De	
arbeidsmarkt	 op;	 Samenwonen	 /trouwen;	
Een	 huis	 kopen.	 Intergroep	Verzekeringen	
heeft	 daarvoor	 de	 goede	 specialisten	 in	
huis.	Zie	ook:	intergroep.com.

Henk	Blom’s	ervaring	en	opgebouwde	des-
kundigheid	 versterkt	 daarbij	 het	 team.	

Kortom	Henk	kan	zich	in	grote	mate	richten	
op	zijn	specialisme	hypotheken	en	er	is	een	
brede	 ondersteuning	 op	 de	 andere	 gebie-
den,	zodat	ook	Henk	weer	eens	gewoon	op	
vakantie	kan	gaan	en	zijn	laptop	thuis	kan	
laten.	Als	dat	geen	win-win	situatie	is.

Voor	de	cliënten	van	Mediair	zal	er	weinig	
veranderen.	 Henk	 en	Marieke	 blijven	 hen	
ondersteunen	 en	 zijn	 het	 aanspreekpunt	
voor	vragen	over	de	hypotheek.	Het	door-
geven	van	een	wijziging	of	het	melden	van	
een	schade	kan	voortaan	bij	Intergroep.	Ie-
dere	cliënt	wordt	middels	een	brief	op	de	
hoogte	gesteld.

Tot	 1	 december	 kan	 nog	 een	 afspraak	
worden	 gemaakt	 op	 het	 kantoor	 aan	 het	
Oranjeplein,	daarna	op	het	kantoor	aan	de	
Schijfstraat	26-A	in	Oisterwijk.	Henk	komt	
ook	graag	voor	een	afspraak	aan	huis,	zo-
wel	overdag	als	’s	avonds.

Contactgegevens:
•	intergroep.com
•	info@intergroep.com
•	Telefoon: 013-5136052

Redactie: Ton Kalkers
 °Henk Blom (geheel links) en het team waar hij 
in gaat werken in Oisterwijk. (Eigen foto)
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Doesn’t really matter. Anyone can see…

Pride
In gesprek met Willem Peters

Willem	 Peters	 is	 geen	 onbekende	 in	 ons	
dorp.	 Veel	mensen	merkten	 hem	dan	 ook	
op	in	de	NOS	reportage	over	de	Pride	(voor-
heen	Gaypride)	 in	Amsterdam.	Daar	stond	
hij	 ineens.	 In	 regenboogkleuren,	duidelijk	
in	beeld	en	gaf	ons	en	heel	Nederland	een	
handkus.	 Daarop	 kreeg	 hij	 veel	 reacties	
waarop	 hij	 het	 volgende	 bericht	 op	 face-
book	plaatste:

“Jij houdt toch niet van al dat overdreven 
gedoe..?”, vroeg iemand mij gisterenavond 
nadat zij mij in de reportage van de NOS 
voorbij zag komen. Een Pride is nodig als 
protest. Ik protesteer tegen het pesten 
van gayboys op de middelbare school. Vo-
rige week nog hoorde ik het verhaal van 
een jongen die iedere week opnieuw wordt 
gekleineerd, buitengesloten en geslagen in 
de kleedkamer van de gymzaal. “Gayboys 
mogen niet in de kleedkamer.” Hoe is het 
mogelijk? Waar is de docent om verant-
woordelijkheid te nemen?
En hé... mannen die mij jarenlang buiten-
sloten, sloegen en vernederden in de kleed-
kamer en op school: laten we nog eens een 
biertje drinken en het hebben over de in-
vloed die die periode op mij heeft gehad. 
Misschien kunnen jullie kinderen het dan 
anders doen. Het duurde vijftien jaar voor 
ik besefte dat jullie blijkbaar niet de norm 
zijn waar ik aan moet voldoen. Happy Pri-
de.”

Een	duidelijk	bericht,	waarbij	ik	ook	met-
een	 vragen	 had	 als:	 waar	 staan	 we	 anno	
2019	 eigenlijk	 ten	 aanzien	 van	 de	 accep-
tatie	 van	 homoseksualiteit	 en	 genderdi-
versiteit?	Er	zijn	mensen	die	het	allemaal	
maar	onzin	vinden,	er	geen	probleem	mee	
hebben	maar	dat	de	groep	zichzelf	bijzon-

der	blijft	maken.	Of	dat	zij	geen	probleem	
hebben	met	homoseksualiteit,	zolang	‘zij’	
maar	net	als	‘wij’,	‘normaal’	doen.	En	hoe	
is	 dat	 eigenlijk	 hier	 in	 een	 dorp	 als	 Loon	
op	Zand?	Voor	mij	reden	genoeg	om	Willem	
uit	te	nodigen	voor	een	gesprek,	waar	hij	
graag	op	in	ging.

Reportage
“En	ineens	was	ik	zonder	T-shirt	te	zien	in	
de	reportage	over	de	Pride”	opent	Willem.	
“Tientallen	 reacties	 kreeg	 ik	 daarop	 en	
een	van	de	dingen	die	ik	mijzelf	als	eerste	
afvroeg	was	of	dat	wel	handig	was	gezien	
mijn	serieuze	baan.	En	ik	besefte	dat	ik	mij	
meteen	weer	verdedigde	voor	wie	ik	ben.	
Dat	triggerde	me	zó	dat	 ik	dat	bericht	op	
facebook	heb	gezet.”

Meer hetero dan transgender
“In	 mijn	 bericht	 gebruik	 ik	 bewust	 het	
woord	 gayboys.	 Er	 zijn	 veel	 termen	 zoals	
LGBT	 (lesbisch,	gay,	biseksueel,	 transgen-
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der)	 of	 LGBT+	waarbij	 de	 plus	 staat	 voor	
alle	 mogelijke	 seksuele	 en	 genderidenti-
teiten.	In	de	framing	wordt	alles	samenge-
voegd.	Is	dat	logisch?	Ik	identificeer	mij	na-
melijk	meer	met	een	hetero	man	dan	met	
een	 transgender,	maar	 voor	 ‘het	 publiek’	
worden	we	op	een	hoop	gegooid.	Wat	ons	
bindt	 is	 dat	we	 groepen	 zijn	 die	 voor	 vol	
aangezien	willen	worden.	Met	de	Pride	pro-
testeer	ik	voor	gelijkheid.”

Vier-en-half keer vaker zelfmoord
Zelf	is	Willem	jarenlang	gepest,	getreiterd	
en	heeft	fysiek	geweld	ervaren	om	wie	hij	
is.	“En	dat	is	onder	jongeren	nog	steeds	zo.	
Als	psycholoog	ben	ik,	waarschijnlijk	vaker	
dan	 de	 gemiddelde	
behandelaar,	 alert	
voor	deze	doelgroep.	
Van	de	week	hoorde	
ik	 weer	 een	 jongen	
vertellen	dat	hij	niet	
welkom	 was	 in	 de	
kleedkamer	 omdat	
hij	daar	als	 gay	niet	
thuishoorde.	
Als	 je	 kijkt	 naar	 de	
cijfers	is	het	al	jaren	
zo	 dat	 niet-hetero	
jongeren	 4,5	 keer	
vaker	zelfmoord	plegen.	Dat	is	een	enorm	
cijfer!	Op	de	universiteit	was	er	nul	 keer	
een	casus	die	over	geaardheid	ging.	Van	al	
mijn	goede	collega’s	vindt	61%	van	de	psy-
chologen	het	moeilijk	of	spannend	om	sek-
suele	geaardheid	bespreekbaar	 te	maken,	
terwijl	dat	in	de	problematiek	vaak	de	crux	
van	het	verhaal	is.”	
Gewoon doen
“Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	 een	ouder	 al	
vanaf	de	peuter/kleuter	fase	aanvoelt	hoe	
de	 seksualiteit	 van	 het	 kind	 zich	 ontwik-
kelt.	Een	coming	out	zou	in	feite	niet	eens	
nodig	 hoeven	 zijn,	 maar	 de	 opvoeding	 is	
nog	steeds:	wel	stoer	doen	hoor!	Als	niet-
hetero	 groei	 je	 op	 en	 ontwikkel	 je	 jezelf	

in	het	continue	besef	dat	je	afwijkt	van	de	
norm.	Het	gevolg	is	dat	je	opgroeit	met	het	
gevoel	 dat	 je	 jezelf	 altijd	 moet	 verdedi-
gen.	Altijd	moet	 verantwoorden.	 Je	 leert	
streven	naar	 de	norm	hoe	het	wél	 hoort.	
Je	wil	heel	hard	werken	om	maar	gewoon	
te	doen.	Die	groeven	slijten	enorm	diep	in,	
in	hoe	je	jezelf	gedraagt.	Je	wordt	iemand	
in	plaats	dat	je	jezelf	bent.	Je	wordt	een	
showpony.	Je	mag	best	homo	zijn,	maar	je	
moet	wel	normaal	doen.”

Showpony
Even	 opnieuw:	 een	 showpony?	 “Ja,	 dat	
komt	uit	de	gelijknamige	theatervoorstel-
ling	van	Alex	Klaasen.	Showponies	dat	zijn	

de	mensen	die	wij	denken	te	moeten	zijn	
voor	alle	andere	mensen	omdat	ze	ons	dan	
het	 leukst	 vinden.	 Ik	 ben	 twee	 keer	 naar	
zijn	voorstelling	geweest.	Wat	hij	brengt	is	
de	boodschap	waar	ik	ook	in	geloof.	Hij	was	
pas	nog	op	NPO3	te	zien	en	via	uitzending-
gemist	 nog	 terug	 te	 kijken.	 Een	 absolute	
aanrader.”
Hardnekkig
Als	 voorbeeld	 geeft	 Willem	 het	 moment	
dat	 er	 een	 monteur	 binnenkomt	 die	 de	
ketel	komt	repareren.	“Het	eerste	wat	 ik	
doe	 is	wijd	gaan	 staan	en	mijn	 stem	om-
laag.	Terwijl	er	aan	de	muur	een	giganti-
sche	foto	hangt	van	Bram	en	mij	met	onze	
twee	 kinderen.	 Die	man	 is	 natuurlijk	 ook	
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niet	blind!	En	toch	is	dat	een	eerste	reflex.	
Zo	hardnekkig	zit	dat	in	je	systeem.	Eerder	
was	ik	er	trots	op	dat	ik	bijna	voldeed	aan	
de	norm.
Om	 als	 gay	maar	 zo	 normaal	mogelijk	 te	
zijn.	Op	te	gaan	 in	de	non-diversiteit.	 In-
middels	ben	ik	zo	ver	dat	ik	geniet	van	mijn	
anders	zijn	in	plaats	van	een	showpony	te	
zijn.	Dat	heeft	me	wel	jaren	gekost.”

Wie is het vrouwtje?
“In	Loon	op	Zand	komen	wonen	voelde	als	
een	warm	bad.	 Ik	was	pas	17	en	de	sfeer	
was	hier	gewoon:	leuk	dat	je	er	bent.	Te-
gelijkertijd	is	hier	weinig	diversiteit	en	dan	
val	je	snel	op.

Als	ik	ga	sporten	trek	ik	een	broek	aan	die	
een	stuk	korter	 is	dan	de	meeste	mannen	
dragen.	 Dat	 vind	 ik	 lekker	 zitten.	Wat	 er	
gebeurt	 is	 dat	 mensen	 mij	 aanspreken	
dat	ze	het	zo	leuk	vinden	dat	ik	zo	lekker		
excentriek	ben.

Wat	 ook	 nog	 regelmatig	 voorkomt	 is	 dat	
mensen	 ons	 vragen	 wie	 bij	 ons	 het	man-
netje	en	wie	het	vrouwtje	is.	Wij	zijn	twee	
mannen.	Telkens	is	er	toch	weer	die	refe-
rentie	 naar	 dat	 een	 stel	 een	man	en	 een	
vrouw	moet	zijn.”

Coming out in Loon
“Ik	weet	 niet	 hoe	 het	 hier	 in	 Loon	 is	 om	
te	vertellen	dat	je	geen	hetero	bent.	Het	
is	op	zijn	minst	interessant	te	noemen	dat	
de	leeftijd	van	coming	out	in	Loon	op	Zand	
hoog	is.	Vaak	pas	ver	in	de	twintig.	Daaron-
der	is	het	veel	minder	in	beeld.	Ik	heb	nog	
nooit	 twee	 jongens	 van	 17	 als	 koppel	 sa-
men	in	De	Kiosk	gezien.	Blijkbaar	voelt	dat	
nog	niet	goed.	Er	is	echt	nog	werk	aan	de	
winkel.	Via	mijn	werk	probeer	ik	daar	mijn	
eigen	bijdrage	in	te	leveren.	Zo	starten	we	
binnenkort	met	 ‘Seks	 en	 Gezond:	 advies,	
coaching	en	behandeling	voor	gayboys’.	De	
website	Seksengezond.nl	komt	binnenkort	
online.	We	krijgen	daar	nu	al	vragen	over	
uit	het	hele	land.”

Diversiteit
Terug	 naar	 de	 Pride.	 Willem	 was	 er	 nog	
nooit	 geweest,	 want	 dat	 hoorde	 niet	 en	
was	 niet	 nodig,	 “maar	 het	 was	 echt	 fan-
tastisch.	Dát	is	diversiteit	en	laten	we	dat	
vieren	 in	 plaats	 van	 veroordelen.	 Ook	 in	
Loon	op	Zand.	Stop	met	normaal	doen.	Dat	
iedereen	maar	zichzelf	mag	zijn.”	En	wie	
gun	je	dat	nu	niet?

Redactie: Hans Schleiffert
Reageren? Stuur een mailtje naar 
info@ronddetoren.nl

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Zondag 15 september a.s.

Waterballonnengevecht in Loon op Zand
Op zondag 15 september organiseren ’t 
Loons	Kwartier,	Bottega	en	Easyfit	Loon	
op	Zand	op	de	parkeerplaats	van	Easyfit	
aan de Kerkstraat een heus waterballon-
nengevecht.
Gewoon	een	leuk	event	voor	de	bewoners	
en	 geïnteresseerden	 uit	 Loon	 op	 Zand	 en	
omgeving.	Om	eens	origineel	te	zijn,	leek	
het	ons	 leuk	om	een	watergevecht	 te	or-
ganiseren.	Dit	alles	in	gang	gezet	door	de	
gebiedscommissie	 van	 Loon	 op	 Zand,	 die	
ervoor	 zal	 zorgen	 dat	 het	 evenement	 in	
goede	banen	geleid	wordt.

Iedereen is welkom!
Iedereen	is	hierbij	van	harte	welkom:	niet	
alleen	om	te	komen	kijken,	maar	zeker	ook	
om	eraan	deel	te	nemen.	Iedereen	van	13	
jaar	 en	 ouder	mag	 deelnemen.	 Er	 zijn	 al	
enkele	 teams	 ingeschreven	 en	 er	 kunnen	
maximaal	 10	 teams	 deelnemen.	 Dus:	 heb	
je	 interesse	 om	 hieraan	mee	 te	 doen	 als	
team,	zorg	dan	dat	 je	snel	bent	want	vol	
is	echt	vol!

Opgeven	 kan	 door	middel	 van	 een	 e-mail	
te	sturen	naar	info@easyfitloonopzand.nl.	
Geef	 in	 dit	 bericht	 je	 teamnaam	door	 en	
zorg	dat	je	met	vijf	deelnemers	aanwezig	
bent	op	zondag	15	september.	We	starten	
die	 dag	 de	 ‘gevechten’	 om	 13.00	 uur	 tot	
ongeveer	16.00	uur.	Meteen	daarna	zal	de	
prijsuitreiking	plaatsvinden.

Vlag veroveren
Het	spel	dat	15	september	wordt	gespeeld,	
is	 een	 afgeleide	 van	 het	 ‘vlag	 veroveren’	
dat	velen	van	u	waarschijnlijk	vroeger	heb-
ben	gespeeld.	Twee	teams	van	vijf	perso-
nen	per	team	spelen	tegen	elkaar	het	spel	
‘Capture	the	flag’	(verover	de	vlag).		Roof	
de	 vlag	 en	 probeer	 zonder	 afgegooid	 te	

worden	weer	bij	je	eigen	waterbak	te	ko-
men.	Elke	groep	begint	op	de	eigen	helft	
van	 de	 parkeerplaats.	 Tijdens	 het	 spel	 is	
het	de	bedoeling	om	de	vlag	van	de	andere	
partij	te	roven.
Natuurlijk	hopen	we	op	mooi	weer	die	dag,	
waardoor	het	een	bijzonder	mooi,	sportief	
en	 vooral	 gezellig	 evenement	 wordt	 voor	
jong	en	oud!	In	ieder	geval	bent	u	hierbij	
van	harte	uitgenodigd	om	een	kijkje	te	ko-
men	nemen	hoe	het	de	
deelnemende	teams	
vergaat!

’t Loons Kwartier,  
Bottega en Easyfit  
Loon op Zand
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Is Loon straks de klos…?
Als	werkgroep	‛Loon	naar	Tilburg’	hebben	
we	 in	het	voorjaar	(RdT	nr.	8)	ons	‘testa-
ment‘	 geschreven.	 Ons	 initiatief	 was	 (en	
is)	bedoeld	om	de	belangenbehartiging	van	
het	kerkdorp	Loon	op	Zand	binnen	de	ge-
meentepolitiek	aan	de	kaak	te	stellen	met	
als	 conclusie	 dat	 wij	 vinden	 dat	 wij	 be-
stuurlijk	beter	af	zijn	bij	Tilburg.	Immers,	
wij	als	Loon	hangen	er	 in	deze	gemeente	
nog	 steeds	maar	 bij	 en	 worden	 in	 Kaats-
heuvel	niet	of	veel	te	weinig	gehoord.	We	
verdienen	beter!
De	 642	 handtekeningen	 van	 Loonse	 inwo-
ners	die	we	in	december	2018	aan	de	ge-
meenteraad	hebben	aangeboden,	zijn	hier-
van	het	klinkende	bewijs.

Echter,	de	huidige	(financiële)	precaire	si-
tuatie	van	onze	gemeente	heeft	ons	doen	
besluiten	om	toch	weer	in	de	pen	te	klim-
men	 om	 onze	 zorgen	 te	 uiten.	Want	 hoe	
heeft	het	zover	kunnen	komen?

Als	medio	mei	plotseling	het	bericht	komt,	
dat	 in	 onze	 gemeente	 in	 2019	het	 begro-
tingstekort	mogelijk	kan	oplopen	tot	4	mil-
joen	 euro	 en	 dat	 de	 drie	 daaropvolgende	
jaren	 de	 gemeente	 met	 een	 structureel	
tekort	van	3	miljoen	euro	kampt,	dan	is	de	
hele	 gemeentepolitiek	 ‘verbijsterd,	 woe-
dend	en	teleurgesteld’.
De	problemen	zitten	met	name	in	de	pos-
ten	 jeugdzorg	 (€	 1,4	 miljoen),	 leerlin-
genvervoer	 (€	 200.000),	 hulp	 in	 de	 huis-
houding	 (€	 700.000)	 en	 afvalverwerking	
(ruim	€	800.000).	Daar	 is	 intussen	ook	de	
overschrijding	van	het	bouwbudget	van	de	
Werft	in	Kaatsheuvel	van	€	700.000	bijge-
komen.

De	 inwoners	 van	 onze	 gemeente	 gaan	dit	
de	komende	jaren	voelen	in	hun	portemon-
nee.	 De	 lasten	 (lees:	 belastingen)	 zullen	
omhoog	gaan	en	een	aantal	voorzieningen	

zullen	 verder	 geminimaliseerd	 worden	 of	
zelfs	 afgeschaft	 of	 kunnen	 verdwijnen.	
Vooral	 voor	 ons	 Loonse	 kerkdorp	 zal	 dit	
grote	gevolgen	gaan	hebben.	Denk	bijvoor-
beeld	aan	De	Wetering!	We	zijn	benieuwd	
wat	 de	 handtekening	 van	wethouder	 Bre-
kelmans	waard	zal	zijn.	Voor	Loon	verbindt	
er	zijn	politieke	lot	aan	(zie	BD	18/05).
Alle	projecten	met	grote	financiële	impact	
worden	 on-hold	 gezet.	 Ook	 bijvoorbeeld	
het	Duurzaamheidsbeleid	en	de	groenvoor-
zieningen	in	ons	dorp.

De	gemeente	heeft	vervolgens	een	enquête	
in	het	leven	geroepen.	U	kunt	van	8	t/m	25	
augustus	de	enquête	invullen	en	uw	mening	
geven	over	waar	wel	en	waar	niet	op	bezui-
nigd	moet	worden.	Wij	hebben	onze	seri-
euze	bedenkingen	of	er	daadwerkelijk	iets	
gaat	veranderen.	Wij	hebben	besloten	om	
de	enquête	niet	in	te	vullen	omdat	het	nu	
aan	de	Loonse	raadsleden	is	van	het	CDA,	
VVD,	PRO3	en	Voor	Loon	voorop	om	te	laten	
zien	wat	Loon	en	hun	kiezers	waard	zijn.

Waar	blijft	de	politieke	verantwoordelijk-
heid	van	onze	vertegenwoordigers?	Laat	ze	
nu	maar	eens	zien,	waarvoor	wij	ze	geko-
zen	hebben	in	onze	gemeente.	Met	welke	
oplossingen	komen	zij?	Wat	kunnen	de	in-
woners	 van	 ze	 verwachten?	 Wie	 gaat	 de	
belangen	 voor	 ons	 kerkdorp	 behartigen?	
Dat	er	weinig	tijd	verloren	mag	gaan,	moge	
duidelijk	zijn.

Of	misschien	toch	beter	om	te	gaan	naden-
ken	over	aansluiting	bij	Tilburg…?

Wim Meulesteen
Ton Janssen
Jan van Gompel
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Zorggroep Elde en  
Maasduinen zijn gefuseerd

Zorggroep	Elde	en	Maasduinen	zijn	per	29	
juni	gefuseerd.	De	nieuwe	organisatie	gaat	
als	 één	 organisatie	 door	 met	 het	 bieden	
van	goede	zorg	 in	dorpen	en	wijken	waar	
leefplezier	 en	 werkplezier	 en	 twinkeling	
hand	in	hand	gaan.
Samenwerken	 aan	 goede	 zorg	 en	 onder-
steuning,	 leefplezier	 en	 twinkeling,	 thuis	
in	het	dorp,	positieve	gezondheid	en	leven	
en	wonen	in	vrijheid.

Wat en waar?
2000	 medewerkers	 en	 1400	 vrijwilligers	
zetten	 zich	 dag	 en	 nacht	 in	 voor	 de	 zorg	
van	3500	cliënten.	Niet	alleen	 in	het	ver-
pleeghuis	of	een	gecombineerd	woonzorg-
complex,	maar	ook	bij	cliënten	thuis	in	de	
wijk.	Dit	doen	zij	in	Boxtel,	Esch,	Haaren,	
Kaatsheuvel,	Liempde,	Loon	op	Zand,	Rij-
en,	 St.	 Michielsgestel,	 Schijndel,	 St.	 Oe-
denrode,	 Waalwijk	 en	 Vught.	 Een	 gebied	
waar	niet	alleen	veel	van	de	cliënten	wo-
nen,	maar	ook	veel	medewerkers	en	vrij-
willigers	 hun	 thuis	 vinden.	 Plaatsen	 waar	
het	dorpse	gevoel	verankerd	is	en	het	fijn	
wonen	en	werken	is.

Plezier, positieve gezondheid   
en innovatie
Een	 twinkeling	 in	 de	 ogen	 van	 de	 cliënt,	
medewerkers	en	vrijwilligers:	dát	wil	Zorg-
groep	 Elde	 Maasduinen	 bereiken.	 Hierbij	
wordt	met	een	positieve	blik	naar	gezond-
heid	gekeken	en	gedacht	vanuit	wensen	en	
mogelijkheden.
Daarbij	is	er	ook	een	belangrijke	rol	weg-
gelegd	voor	technologie	en	innovatie.	Bij-
voorbeeld	om	bewegingsvrijheid	te	bieden	
in	 situaties	 waar	 mensen	 met	 intensieve	
zorg	 omringd	 zijn	 en	 waar	 de	 veiligheid	
hoge	eisen	stelt	aan	de	woon-	en	leefom-
geving.	Maar	ook	als	ondersteuning	in	een	
steeds	krapper	wordende	arbeidsmarkt.

Werkplezier
Naast	 het	 plezier	 voor	 cliënten	 waarbor-
gen,	werkt	de	organisatie	ook	 structureel	
aan	 het	werkplezier	 van	 de	medewerkers	
en	 vrijwilligers.	Het	 doel?	De	 allerleukste	
werkgever	in	de	zorg	van	Brabant	worden.	
Ondernemend,	met	het	lef	om	nieuwe	we-
gen	te	verkennen.

Zorggroep	 Elde	 Maasduinen	 biedt	 mede-
werkers	 en	 vrijwilligers	werk	dat	 past	 bij	
ieders	 talent	 en	 niveau	met	 volop	moge-
lijkheden	om	te	blijven	ontwikkelen.	□
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Chauffeurs gezocht
om ons TOP-team te komen versterken

Op	1	september	aanstaande	zijn	onze	deu-
ren	al	een	jaar	geopend	voor	onze	Toppers	
(jonge	mensen	met	een	lichte/matige	ver-
standelijke	 beperking).	 Onze	 Toppers	 ko-
men	bij	ons	in	Loon	op	Zand	werken,	zowel	
op	onze	locatie	waar	wij	gevestigd	zijn:	De	
Venloene,	 als	 bij	 andere	 werkplekken	 in	
het	dorp.

De	 Toppers	 wonen	 thuis	 of	 in	 een	 woon-
voorziening	 in	 bijvoorbeeld	 Waalwijk,	
Udenhout,	 Tilburg,	 enz.	 Op	 het	 moment	
dat	 de	 Toppers	 voor	 vast	 bij	 ons	 komen	
werken,	vervalt	de	schooltaxi	en	dus	moet	
het	 vervoer	 anders	 verzorgd	 worden.	Wij	
willen	proberen	om	de	Toppers	zoveel	mo-
gelijk	regelmaat	en	structuur	aan	te	bieden	
door	hiervoor	géén	grote	en	onpersoonlijke	
taxicentrale	 in	 te	 zetten.	 En	 dat	 kunnen	
wij	 alleen	 realiseren	als	we	meer	 vrijwil-
ligers	hiervoor	kunnen	inzetten.

Onze	ervaring	is	dat	de	vrijwilligers	die	nu	
aan	onze	stichting	verbonden	zijn,	van	gro-
te	waarde	zijn	voor	onze	Toppers.	Vandaar	
dat	we	deze	groep	uit	willen	breiden.	 En	
daarvoor	hebben	we	u	nodig!!

Praktisch komt het hierop neer:
•	Elke	werkdag	van	de	week	zijn	er	ritjes	
te	rijden.

•	In	de	ochtend	tussen	8.00-9.00	en/of	 in	
de	middag	van	16.00-17.00	uur.

•	Alle	 hulp	 is	welkom:	 1	 x	 in	 de	week	 of	
meerdere	keren	per	week.

•	Naast	 een	 kilometervergoeding	 en	 een	
lekkere	 kop	 koffie/thee,	 krijgt	 u	 veel	
waardering	 van	 onze	Toppers	 en	 de	 be-
geleiding!!!

Bent	 u	 nieuwsgiering	 of	 heeft	 u	 met-
een	 zin	 om	 een	 steentje	 aan	 onze	 Stich-
ting	 bij	 te	 dragen,	 dan	 komen	 wij	 graag	
in	 contact	 met	 u!	 U	 kunt	 ons	 mailen: 
info@op-en-top-dagbesteding.nl	of	bellen	
voor	een	afspraak.	Wij	kunnen	u	dan	meer	
vertellen	 over	 onze	 stichting,	 onze	werk-
zaamheden	en	onze	Toppers.

Wij	horen	graag	van	u!
Dianne Goutziers (06-18821469)
Ceciel van Hoof (06-18821404)

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Overlast
Loon	had	750	jaar	geleden	nog	geen	over-
last	van	de	eikenprocessierups.	(Foto: RdT)

Tilburgse boekenmarkt in   
teken van lokale helden

De	 tweeëntwintigste	 editie	 van	 ‘Boeken	
rond	het	Paleis’	staat	zondag	25	augustus	in	
het	teken	van	lokale	dichters	en	schrijvers.	
Tijdens	de	grootste	boekenmarkt	van	Zuid-
Nederland	maakt	A.H.J.	 Dautzenberg	 zijn	
debuut	als	Tilburgs	nieuwe	stadsdichter.	De	
huidige,	Onias	Landveld,	draagt	het	stokje	
aan	hem	over.
Op	een	podium	in	een	tent	op	het	Konings-
plein	krijgen	schrijvers	uit	de	regio	de	kans	
zichzelf	aan	het	publiek	te	presenteren	en	
ook	 tussen	 de	 kramen	 wordt	 het	 publiek	
vermaakt	met	pop-up	Street	Poetry.

Stichting	 Cools,	 de	 organisator	 van	 ‘Boe-
ken	rond	het	Paleis’,	heeft	wederom	ruim	
tweehonderd	 kramen	 verhuurd	 aan	 boe-
kenverkopers.	 De	 laatste	 jaren	 trok	 de	
boekenmarkt	 telkens	 zo’n	 twintigduizend	
bezoekers	en	is	daarmee	een	van	Tilburgs	
grootste	 publieksevenementen.	 De	 markt	
duurt	van	10.00	tot	17.00	uur	en	is	als	van-
ouds	gratis	toegankelijk.

Stichting	Cools	werkt	tijdens	‘Boeken	rond	
het	Paleis’	samen	met	de	Bibliotheek	Mid-
den-Brabant,	lokale	boekhandels	en	de	ge-
meente	Tilburg.	Voor	het	tweede	jaar	zijn	
Koningsplein,	 Katterug	 en	 Paleisring	 het	
decor.	De	werkzaamheden	aan	stadskanto-
ren	op	Willemsplein,	Stadhuisplein	en	Stad-
huisstraat	zijn	nog	steeds	in	volle	gang.	□
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Financiën 2019 nog niet rond

Kerstklokkenloop zoekt steun van inwoners

Ook	in	deze	editie	van	Rond	de	Toren	het	
verzoek:	Help	ons	om	ook	dit	jaar	weer	een	
heel	 mooie	 Kerstklokkenloop	 te	 organise-
ren!	 Veel	 van	 onze	 Loonse	 ondernemers	
hebben	wij	persoonlijk	benaderd,	maar	wij	
kunnen	niet	bij	 alle	 inwoners	 thuis	 langs-
gaan.	Daarom	verzoeken	wij	u	als	inwoner	
van	Loon	op	Zand	via	Rond	de	Toren	om	de	
Loonse	 Kerstklokkenloop	met	 een	 financi-
ele	bijdrage	te	ondersteunen.	Een	grotere	
of	kleinere	financiële	bijdrage:	we	zijn	er	
blij	mee.

Op	15	december	van	dit	jaar	gaat	de	vol-
gende	 editie	 van	 de	 Kerstklokkenloop	
plaats	 vinden.	 Dat	 is	 zeker,	want	we	 zijn	
inmiddels	al	een	eind	op	weg	om	het	ook	
nu	weer	rond	te	krijgen,	eerlijk	is	eerlijk.	
Maar	we	 zijn	 er	 nog	niet.	Daarom	de	op-
roep	 aan	 inwoners	 van	 Loon	 op	 Zand	 om	
uw	 waardering	 voor	 de	 Kerstklokkenloop	
om	 te	 zetten	 in	 een	 financiële	 bijdrage.	
Alle	 beetjes	 helpen,	maar	 iets	meer	mag	
ook	en	als	zoveel	mogelijk	mensen	een	bij-
drage	overmaken,	dan	helpt	u	als	inwoners	
ons	enorm!

Een	sponsorbijdrage	kunt	u	overmaken	op	
IBAN	 rekeningnummer	 NL08 RABO 0101 
0930 20	 ten	 name	 van	 Stichting	 Loonse	
Kerstklokkenloop	 te	 Loon	 op	 Zand,	 onder	
vermelding	 van:	 steun 2019.	Ook	op	een	

andere	manier	kunt	u	ons	nog	steunen.	Doe	
vanaf	 27	 september	 tot	 11	 oktober	 mee	
met	de	Rabobank	Clubkascampagne!

Hebt	 u	 een	 rekening	 bij	 de	 Rabobank,	
meldt	u	zich	daar	dan	ook	aan	als	lid.	Want	
als	 lid	 van	de	Rabobank,	 kunt	 u	 uw	 stem	
uitbrengen	 op	 de	 Stichting	 Loonse	 Kerst-
klokkenloop.	Maar	u	kunt	ons	dus	ook	nú	al	
steunen	met	een	vrijwillige	bijdrage.

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

 °Scene uit de Kerstklokkenloop van 2013.   
 (Foto: Archief RdT)
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Gezien: nieuw rustpunt  
voor fietsers

Op	het	kruispunt	van	de	Heideweg,	Bos	en	
Beemdweg	 en	 Loonse	 Spinderspad	 staat	
sinds	kort	dit	mooie	fietsrustpunt	langs	het	
fietssnelpad	F261.
Je	 kunt	er	 schuilen	 voor	de	 regen,	 zitten	
of	liggen,	picknicken	en	de	kruiden	uit	het	
aanwezige	 kruidentuintje	 op	 je	 boterham	
doen,	je	e-bike	opladen	of	je	fietsband	op-
pompen.

Helaas	is	de	fietspomp	al	kapot	gemaakt…

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

Een bejaarde dame uit Assen,
wilde niet meer van de TT horen.
Ze had een hekel aan de motoren:
“komen alleen maar om te gassen.”

© Frans
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380

Na de Kasteelfeesten en de zomervakan-
tie zijn we weer in onze gewone doen 
gekomen en herhalen voor u de Loonse 
berichten, die de laatste twee maanden  
in de pers verschenen.

Hitte
Iedereen	heeft	in	de	vakantie	gelukkig	vol-
doende	 zon	 gehad,	 ook	 de	 thuisblijvers.	
Terwijl	de	hitterecords	uit	1944	in	Brabant	
op	25	juli	verbroken	werden	met	40,7	gra-
den,	 mat	 boswachter	 Lex	 Querelle	 in	 de	
Loonse	en	Drunense	Duinen	47	graden!	(BD	
26/7)

Loonse mensen in de krant
Op	2	juli	overleed	Wil	Geerts.	Hij	werd	73	
jaar.	(BD	4/7)

Tineke	 Louwerse	 was	 wel	 geen	 Loonse,	
maar	heeft	vanaf	2000	een	tijd	lang	de	ver-
slaggeving	van	onze	gemeente	verzorgd	in	
het	Brabants	Dagblad.	Zij	overleed	op	3	juli	
en	 werd	 69	 jaar	 oud.	 Ook	 het	 overlijden	
van	oud-notaris	Mr.	Friedrichs,	bekend	van	
de	rustbankjes,	werd	in	de	krant	vermeld.	
(BD	19/7)

In	de	Residentie	Molenwijck	overleed	op	16	
juli	mevr.	 S.	 Fiévez-Stoffels,	weduwe	 van	
oud-burgemeester	Fiévez.	Zij	werd	95	jaar.	
(BD	19/7)

Joris	de	Greef	overleed	op	23	juli,	42	jaar	
oud.	(BD	29/7)

Huisarts	Wim	Kools	schreef	een	ingezonden	
brief	in	de	krant	na	een	landelijke	storing	
van	 het	 alarmnummer	 112.	 Hij	 verwon-
derde	zich	erover,	dat	in	de	commentaren	

over	die	storing	de	huisarts	niet	ter	sprake	
kwam,	terwijl	die	toch	de	eerst	aangewe-
zen	 hupverlener	 is	 in	 zulke	 omstandighe-
den.	(BD	29/6)

Transportondernemer	 Sjef	 Vermeer	 kwam	
aan	het	woord	 in	een	 spoedprocedure	bij	
de	 Raad	 van	 State.	 De	 gemeentewoord-
voerder	 zat	 volgens	 hem	 “gewoon	 te	 lie-
gen”.	(BD	2/7)
De	gemeente	haalde	 inderdaad	bakzeil	 in	
wat	inmiddels	de	‛jokkebrokrechtszaak’	is	
gaan	 heten.	 Sjef	 Vermeer	mocht	 de	 con-
tainer	 op	 zijn	bedrijfsterrein	 laten	 staan.	
(BD	5/7)

H.J.M.	 van	 der	 Made	 (Castellanie	 5)	 en	
Truus	 Bennebroek-van	 Noije	 (Venloene	
304)	 wonnen	 een	 slagroomtaart	 met	 een	
kruiswoordpuzzel.	(DK	3/7	en	7/8)

Anton	Markink	mag	zich	een	jaar	clubkam-
pioen	van	de	L.B.V.	noemen.	Hij	won	zowel	
het	bandstoten	als	het	libre.	(DK	7/8)

Bart	 Vromans	 is	 nog	 steeds	 trots	 op	 zijn	
fruitbedrijf	 ‛Terravie’	 aan	 de	 Loonse	 Mo-
lenstraat	35.	(DK	10/7)

Gemeentelijke financiële problemen
Het	 tekort	 van	 drie	 miljoen	 van	 de	 ge-
meente	 Loon	 op	 Zand,	 waarover	 het	 al	
ging	 in	 de	 vorige	 Krantenbakken,	 maakt	
een	 heroverweging	 van	 de	 coalitieplan-
nen	 noodzakelijk.	 De	 politieke	 partijen	
reageerden	 behoorlijk	 geïrriteerd	 in	 een	
extra	vergadering	op	1	 juli.	 In	 september	
volgen	drie	extra	raadsvergaderingen	over	
de	 financiële	 problemen.	 Het	 tekort	 voor	
het	jaar	2018	is	opgelopen	tot	€	934.611,-.	
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Fractievoorzitter	Bart	van	Drunen	van	Voor	
Loon	stak	ook	op	27	juni	zijn	ongenoegen	
niet	 onder	 stoelen	 of	 banken.	 (BD	 28/6,	
2/7)

De	groenvoorziening	zou	vanaf	juli	onder-
handen	 genomen	 worden,	maar	 de	 coali-
tiepartijen	 Gemeentebelangen,	 CDA	 en	
Voor	Loon	blokkeerden	het	daarvoor	nodige	
krediet.	Het	dode	groen	(=	geel)	wordt	dus	
niet	 vervangen.	 Over	 De	 Wetering	 werd	
voor	de	vakantie	maar	niets	meer	gezegd.
(BD	3/7)

Ook	de	speciale	ambtenaar	met	aandacht	
voor	verwarde	mensen	komt	er	niet,	hoe-
wel	 dat	 eerder	 was	 toegezegd.	 Volgens	
wethouder	 Jan	 Brekelmans	 (Voor	 Loon)	 is	
er	geen	geld	voor.	(BD	17/7)

Ook	is	er	geen	geld	voor	de	verbetering	van	
de	valpreventie	voor	ouderen,	waarvoor	de	
drie	 ouderenverenigingen	 €	 5500,-	 subsi-
die	 gevraagd	hadden.	Volgens	het	 college	
valt	er	gemiddeld	per	maand	maar	één	in-
woner,	die	dan	een	beroep	moet	doen	op	
de	WMO,	en	dat	zal	door	die	subsidie	niet	
verbeteren.	Ook	de	kosten	van	de	ouderen-
adviseurs	(€	3500,-)	die	de	provincie	naar	
de	gemeente	doorgeschoven	heeft,	worden	
door	de	gemeente	niet	betaald.	(BD	25/7)

Kortom	grote	problemen	op	allerlei	gebied.	
En	dan	komt	het	bericht	op	3	augustus:	Alle	
inwoners	worden	nu	ineens	door	de	raads-
fracties	uitgenodigd	om	oplossingen	aan	te	
dragen.	 Er	 wordt	 zelfs	 een	 denktank	 van	
‛kritische	 denkers’	 voorgesteld	 om	 uit	 de	
impasse	te	komen.	(BD	3/8)	Onze	gekozen	
vertegenwoordigers	 geven	 hiermee	 toch	
eigenlijk	‛een	brevet	van	onvermogen’	af.	
Krijgt	de	werkgroep	‛Loon	naar	Tilburg’	dan	
toch	 gelijk	met	 de	 constatering	 dat	 onze	
gemeente	onvoldoende	know	how	heeft?

De Wetering
Of	 het	 in	 de	 extra	 raadsvergadering	 op	 1	
juli	 ook	nog	over	De	Wetering	 ging,	werd	

niet	 vermeld,	maar	 de	 geruchten	worden	
steeds	sterker,	dat	niet	alleen	Het	Klavier	
in	 Kaatsheuvel,	 maar	 ook	 de	 vernieuwde	
Werft	aldaar	met	verlies	draait.
Velen	in	Loon	denken,	dat	de	Kaatsheuvel-
se	 meerderheid	 in	 de	 gemeenteraad	 niet	
zit	 te	wachten	op	een	derde	voorziening,	
die	 in	 hun	 ogen	 nu	 al	 te	 duur	 is.	 Dit	 ge-
rucht	 werd	 bevestigd	 op	 2	 augustus	 toen	
bekend	 werd	 dat	 de	 verbouwing	 van	 de	
sporthal	van	De	Werft	inderdaad	zeven	ton	
duurder	 was	 geworden	 dan	 de	 gemeente	
had	geraamd.	Ook	deze	exploitatie	en	de	
jaarlijkse	lasten	gaan	dus	duurder	worden	
dan	de	bedoeling	was.
Velen	in	ons	dorp	vragen	zich	af:	Wat	gaan	
de	Partij	Voor	Loon	en	de	andere	politici	uit	
ons	kerkdorp	in	de	eerste	raadsvergadering	
na	de	vakantie	op	19	september	doen,	om	
de	verbouwing	van	ons	Dorpshuis	toch	voor	
elkaar	te	krijgen?	(BD	2/8)

Verder berichtgevingen gemeente
In	de	Klokkenlaan	27	worden	twee	padelba-
nen	aangelegd,	 een	 soort	 tennisbanen.	 In	
de	Schorsmolenstraat	1,	Bergmolenstraat	2	
en	Volmolenstraat	2	worden	poorten	in	de	
erfafscheidingen	 geplaatst	 en	 in	 de	 Krui-
zemuntlaan	2	wordt	de	woning	uitgebreid.	
(DK	3/7)

In	Doelen	18	wordt	een	woning	verbouwd;	
in	de	Klokkenlaan	9	 komt	een	bedrijfsge-
bouw.	 De	 voorrangsregeling	 Bergstraat/
Heideweg	wordt	gewijzigd	en	een	gedeelte	
van	de	Heideweg	wordt	ingericht	als	fiets-
straat,	waar	de	auto	te	gast	is.	(DK	10/7).

Het	dagelijks	bestuur	van	Baanbrekers	(de	
intergemeentelijke	 sociale	 dienst)	 heeft	
nieuwe	 beleidsregels	 vastgesteld	 over	 de	
individuele	bijzondere	bijstand.	(DK	17/7

De	 gemeente	 heeft	 met	 de	 twee	 school-
besturen	(‛Bravoo’,	waaronder	de	Vlinder-
boom	 valt,	 en	 ‛Leerrijk!’	 ,waaronder	 De	
Lage	Weijkens	en	de	Blokkendoos	ressorte-
ren)	 afspraken	 gemaakt	 over	 de	 planning	
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van	de	noodzakelijke	opknapbeurten.	 (BD	
5/7)	

In	de	Stellingmolenstraat	1-17	en	Korenmo-
lenstraat	 1-24	 worden	 dakkapellen	 uitge-
bouwd;	 op	 Kraanven	 25	 komt	 een	 brand-
veilige	logiesaccommodatie;	in	Kasteellaan	
1	wordt	de	B&B	uitgebreid;	in	Aldrinstraat	
2	komt	een	overkapping	 in	de	 tuin	en	bij		
Loonse	 Molenstraat	 44	 wordt	 een	 land-
bouwloods	gebouwd.	(DK	7/8)

Samen	 met	 de	 gemeenten	 Waalwijk,	 Til-
burg,	 Altena	 en	 Heusden	 heeft	 ook	 onze	
gemeente	 er	 bij	 het	 gaswinningsbedrijf	
Vermilion	erop	aangedrongen	nog	niet	met	
de	gaswinning	te	beginnen	ondanks	de	toe-
stemming	van	de	minister.	Dit	om	onnodige	
onrust	bij	de	bewoners	td	vermijden.	(BD	
8/8)

Historische vlag
De	vlag	die	bij	slagerij	Dankers	in	de	Kerk-
straat	 in	 Loon	 op	Zand	uit	 het	 raam	hing	

bij	de	bevrijding	werd	door	Doris	Dankers	
mee	naar	De	Moer	genomen.	Onlangs	werd	
ook	de	vlaggenstok	in	De	Moer	teruggevon-
den	in	de	boerderij	van	Dick	Dankers.	Diens	
zoon	Wesley	Dankers	en	zijn	broers	Tom	en	
Peter	zijn	ook	geïnteresseerd	in	de	Tweede	
Wereldoorlog	en	hebben	de	vlag	en	stok	in	
het	museum	van	Frans	 van	Venrooij	weer	
bij	elkaar	gebracht.	(DK	7/8)

Drugscriminaliteit
Een	extra	bijlage	van	de	Brabantse	kranten	
verscheen	op	29	juni	over	de	drugsindustrie	
in	onze	provincie:	 ‛Brabant	 tussen	boven-	
en	onderwereld’.	In	talrijke	artikelen	werd	
een	 beeld	 gegeven	 van	 de	 huidige	 situ-
atie,	waarin	Brabant	een	internationale	rol	
speelt,	waarin	miljarden	omgaan.
De	commissaris	van	de	Koning,	Wim	van	der	
Donk,	zegt	dan	ook,	dat	we	met	enige	ur-
gentie	moeten	erkennen,	dat	het	niet	goed	
gaat	met	de	rechtsstaat	in	onze	provincie.	
De	belangrijkste	conclusie	is	dan	ook,	dat	
alleen	 internationale	 regulering	 de	 mas-
sale	 drugscriminaliteit	 echt	 kan	 stoppen.	
(BD	29/6)

Zorg en welzijn
Het	project	Automaatje	van	de	ANWB	loopt	
goed	in	ons	dorp.	Judocus	van	Hedel,	Arno	
van	der	Stroom	en	Lia	Vissere	vertelden	er-
over	in	een	artikel	over	deze	service.	(DK	
3/7)

Ome Joop’s Tour
156	kinderen	uit	het	hele	land	tussen	9	en	
13	jaar,	die	weinig	vakantiemogelijkheden	
hebben,	 deden	 mee	 aan	 een	 tiendaagse	
fietstocht	 door	 Nederland.	 Er	 zijn	 tien	
etappes	en	een	van	de	etappeplaatsen	is	al	
een	paar	jaren	onze	Wetering.

De	kinderen	kwamen	hier	aan	op	27	juli	en	
overnachtten	er	twee	keer.	Op	28	juli	gin-
gen	ze	naar	de	Efteling	en	op	29	juli	ver-
trokken	ze	voor	de	zevende	etappe	naar	St.	
Anthonis.	(BD	29/7)

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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  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. 



35

Voetbal
Op	zaterdag	22	juni	werd	het	jaarlijkse	Ou-
der-Kind-toernooi	gehouden	bij	Uno	Animo.	
Met	prachtig	weer	werd	het	een	prachtige	
dag,	 die	 afgesloten	werd	met	 een	 barbe-
cue.	(DK	26/6)

Harrie	Daems,	al	veertig	jaar	penningmees-
ter	van	Uno	Animo,	beschrijft	zijn	club	als	
financieel	gezond.	Maar	om	net	als	DESK	uit	
Kaatsheuvel	een	kunstgrasveld	 te	krijgen,	
zijn	 de	 middelen	 onvoldoende.	 De	 oplos-
sing	zou	zijn,	dat	Loon	naar	Tilburg	gaat,	
want	die	gemeente	vindt	een	kunstgrasveld	
een	 basisvoorwaarde	 voor	 elke	 amateur-
voetbalclub.	(BD	19/7)

Kees	van	Loon,	de	 trainer	van	Uno	Animo	
kijkt	vooruit	op	de	nieuwe	competitie.	Nick	
de	Raad	en	Dennis	Douadi	hebben	afscheid	
genomen	en	36	spelers	bereiden	zich	voor	
op	de	twee	selecties.	Daarbij	zijn	ook	drie	
leden	afkomstig	uit	JO19.	(MR	8/8)

Niet pluis
Op	3	juli	viel	een	vrouw	in	een	weiland	aan	
de	 Udenhoutseweg	 van	 haar	 paard.	 Met	
verwondingen	aan	haar	been	werd	zij	naar	
het	ziekenhuis	gebracht.	(BD	4/7)

Een	 man	 uit	 Kaatsheuvel,	 die	 op	 zater-
dagvond	 13	 juli	 besloot	 om	 illegaal	 af-
val	 te	 dumpen	 in	 de	 bossen	 aan	 de	 Gal-
geneindsestraat,	 had	 zijn	 plan	 niet	 goed	
doordacht.	Hij	dumpte	namelijk	ook	post-
stukken	 met	 daarop	 zijn	 adres.	 Agenten	
brachten	 hem	 meteen	 een	 bezoekje	 en	
deelden	 een	 boete	 van	 €	 380,-	 uit.	 Ook	
moest	 de	 man	 het	 afval	 zelf	 opruimen.	
Kaatsheuvel	 moet	 inderdaad	 gewoon	 zijn	
eigen	 troep	 opruimen	 en	 niet	 Loon	 of	 De	
Moer	ermee	opzadelen…	(BD	15/7)

Er	kwamen	in	de	afgelopen	weken	meldin-
gen	 binnen	 bij	 de	 gemeente	 van	 overlast	
door	ratten.	Normaal	 is	15	meldingen	per	
maand,	nu	waren	het	er	30.	Ook	in	ons	dorp	
werden	vaker	ratten	gezien.	(BD	18/7)

Op	21	juli	kwam	een	auto	op	de	N261	in	de	
bosjes	terecht.	(BD	22/7)

Verder	 bleef	 het	 in	 ons	 dorp	 niet	 altijd	
even	rustig.	Een	vrouw	belde	de	politie	om-
dat	haar	man	haar	mishandeld	zou	hebben.	
(BD	23/7)

Een	dollemansrit	op	de	N261	op	dinsdag	23	
juli	kostte	twee	motorrijders	hun	rijbewijs.	
Ze	reden	190	km/uur,	waar	maar	80	is	toe-
gestaan.	(BD	24/7)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over	een	wandeltocht	op	11	augustus	bij	de	
Baan	 achter	 de	 Plakken	 (Huis	 ter	 Heide),	
waarbij	men	op	zoek	ging	naar	roofvogels.	
(BD1/8)

Dat	was	het	resultaat	van	zes	weken	kran-
ten	 lezen.	 U	 bent	 weer	 helemaal	 bij	 en	
kunt	overal	weer	over	meepraten!	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
MR	=	De	Maasroute
DK	=	De	Duinkoerier
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OOK KOMEND SCHOOLJAAR MUZIEK BIJ DE BSO
Op maandag 3 juni werd aan 18 kinderen het diploma van 'Muziek bij de BSO' 
uitgereikt. Ook komend schooljaar kan er bij de BSO weer met muziek gespeeld, 
geleerd en genoten worden.

Niet op de BSO? Geen probleem, je kunt gewoon meedoen!

SMOL

Stichting Muziekopleiding 

Loon op Zand

Wie:	Juffrouw	Femke	Vrencken.

Wanneer:	5	blokken	van	5	lessen.	Eerste	blok	(thema	HOUT)	start	maandag	9	sep-
tember.	Leerlingen	groep	1	t/m	3	van	15.15	uur-15.45	uur	en	Leerlingen	4	t/m	7	van	
15.45	uur-16.30	uur.

Kosten:	leerlingen	groep	1	t/m	3	€	17,50	per	blok	(5	blokken	ineens	€	77,50);		
leerlingen	4	t/m	7	€	25,-	(5	blokken	ineens:	€	112,50)

Waar:	Basisschool	De	Blokkendoos

Aanmelden a.u.b. vóór 6 september aanstaande.	(Naam,	leeftijd,	groep	op	school,	
adres,	telefoonnummer	en	e-mailadres	vermelden	a.u.b.).

Aanmelden en/of meer weten?	 Neem	 contact	 op	met	 Bernadette	 Essers-Jacobs	
(0416-363235/06-23834553;	bernadette_essers@hotmail.com).	Tot	ziens!
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Klik & Tik
Cursus basis computergebruik

Wilt	u	informatie	opzoeken,	iets	kopen	of	
bankzaken	 regelen?	 Het	 gaat	 steeds	 va-
ker	via	internet.	Een	groot	aantal	mensen	
is	hier	nog	niet	bekend	mee	en	wil	 graag	
meer	weten.	Voor	hen	is	de	gratis	Klik	en	
Tik-training.

De	lestijden	zijn	van	9.00	tot	11.00	uur.	De	
overige	cursusdagen	zijn:	17	september	en	
1,	8,	15	en	22	oktober	2019.	24	september	
vindt	er	geen	cursus	plaats.

Informatie en aanmelding
Voor	meer	informatie	of	aanmelding	kunt	u	
terecht	bij	De	Bibliotheek	Kaatsheuvel,	An-
ton	Pieckplein	3.	Dat	kan	iedere	dag	tussen	
14.00	en	17.00	uur	en	zaterdag	van	10.00	
tot	 15.00	 uur,	 persoonlijk	 of	 telefonisch.	
Het	telefoonnummer	is	274379.

U	ontvangt	na	aanmelding	een	bevestiging.	

Typen, mailen en zoeken op internet
De	training	bestaat	uit	6	wekelijkse	bijeen-
komsten	 in	de	Bibliotheek	Kaatsheuvel.	U	
leert	het	toetsenbord	kennen,	e-mailen	en	
gaat	het	internet	op.	U	leert	online	te	zoe-
ken,	websites	bekijken	en	over	social	me-
dia,	zoals	Facebook.
Stap	voor	stap,	in	uw	eigen	tempo	en	bege-
leid	door	vakkundige	en	geduldige	trainers.		
U	oefent	met	speciaal	lesmateriaal	en	niet	
met	 uw	 eigen	 persoonlijke	 gegevens,	 er	
kan	dus	niets	mis	gaan.	

De	training	Klik	en	Tik	start	op	dinsdag	10	
september	 in	 Het	 Klavier	 in	 Kaatsheuvel.	

Gezocht

Woonruimte	gezocht	voor	1	persoon.

Reacties	 graag	 via	 telefoonnummer:	
06	–	42749393.

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.  
Respectvol en milieubewust ontzorgen. 
Wij zijn partner van www.ontboedel.nl 

Voor info: Erik de Bont 06-51294131. 
*Ook voor kleine ritjes naar de 

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  
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In het kader van meer bewegen voor seni-
oren, maar dat geldt natuurlijk ook voor 
de andere leeftijdscategorieën, wordt in 
deze rubriek telkens een vorm van bewe-
gen besproken door onze redacteur Ton 
Kalkers, die er ondertussen zelf ook pro-
fijt	van	heeft.	Deze	keer:

Fietsen met de Senioren- 
Vereniging Loon op Zand
In	juli	was	het	zo	ver.	De	vorige	twee	fiets-
tochten	 in	 mei	 en	 juni	 gingen	 niet	 door	
vanwege	de	regen.	Het	weer	is	toch	mee-
bepalend	voor	een	leuke	tocht.	Nu	was	het	
mooi	weer	en	om	13.00	uur	exact	vertrok	

de	groep	liefhebbers	voor	de	fietstocht	on-
der	aanvoering	van	Ad	en	Annie	Aarts.	Allen	
gehuld	in	gele	of	oranje	hesjes	om	de	zicht-
baarheid	te	vergroten.	Een	tweetal	net-te-
laat-komers	zag	de	gele	hesjes	verdwijnen	
en	kon	nog	net	aansluiten.

Ad	Aarts	bereidt	de	fietstocht	elke	maand	
voor	en	fietst	vooraf	de	 route	 samen	met	
Annie	 eerst	 nog	 eens	 om	 eventuele	 knel-
punten	of	wegwerkzaamheden	voor	te	zijn.	
Ook	belt	hij	vooraf	naar	de	horecagelegen-
heid	om	een	plekje	op	het	terras	te	rege-
len.	 De	 flinke	 sliert	 van	 31	 deelnemers,	
allen	met	fiets	met	elektrische	ondersteu-
ning,	slingert	door	de	Molenwijck	en	rijdt	
via	het	gasstation	naar	Loonse	Molenstraat,	
Waalwijkseweg	richting	Berkel	Enschot.

 °Annie en Ad bereiden elke tocht goed voor.  
 (Foto: RdT)

 °Aanleggen bij ‛Zomerlust’. (Foto: RdT)

We	gaan	nog	even	door	de	nieuwe	in	aan-
bouw	 zijnde	 wijk	 met	 mooie	 vrijstaande	
huizen	en	villa’s	om	vervolgens	onder	het	
spoor	 door	 in	 Enschot	 te	 belanden.	 Voor	
de	St.	Ceciliakerk	slaan	we	rechtsaf	de	En-
schotsebaan	op.

Via	 de	 Bosscheweg	 belanden	 we	 in	 Til-
burg	en	maken	we	een	eerste	stop	bij	café	
Zomerlust	 aan	 de	 Oisterwijkse	 baan.	 Je	
drankje	bestellen,	opdrinken,	kletsen	tus-
sendoor,	naar	toilet	gaan	en	afrekenen	ne-
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men	al	gauw	45	minuten	in	beslag	ondanks	
dat	Ad	enige	aandrang	uitoefent	om	weer	
verder	te	gaan.

De	volgende	etappe	gaat	door	Moerenburg	
weer	 richting	 Berkel-Enschot,	 maar	 dan	
slaan	we	af	naar	Oisterwijk.	We	rijden	door	
verrassende	en	onbekende	weggetjes,	een	
route	die	Ad	helemaal	 in	zijn	hoofd	heeft	
zitten.	Via	Heukelom	en	 langs	 de	Voorste	
Stroom	rijden	we	Oisterwijk	binnen.
Het	valt	mij	op	dat	de	automobilisten	vaak	
stoppen	voor	de	duidelijk	zichtbare	groep	
met	de	gele	hesjes	als	deze	club	wil	over-
steken	en	op	een	 smalle	 landbouwweg	er	
achter	 blijven	 rijden.	 Maar	 of	 ze	 er	 blij	
mee	zijn?

In	Oisterwijk	maken	we	een	onbedoeld	om-
metje	door	de	wijk	Pannenschuur,	waar	ook	
meteen	het	risico	van	in	een	groep	fietsen	
duidelijk	wordt.	 In	deze	wijk	 is	een	auto-
sluis	met	omhoogkomende	paal	 na	 iedere	
auto.	De	groep	fietsers	gaat	door	de	 sluis	
en	ondertussen	springt	het	licht	op	rood	en	
komt	de	paal	omhoog.	De	voorste	zien	dat	
en	roepen	naar	achteren,	maar	ben	je	druk	
aan	het	praten	of	heb	je	het	niet	gehoord	
dan	 krijg	 je	 dat	 een	 deelnemer	 de	 paal	
ramt	en	valt.	Gelukkig	geen	letsel	en	geen	
kapotte	fiets.

Om	15.45	uur	zijn	we	bij	ons	tweede	rust-
punt	 Boerderijterras	 en	 expositietuin	 ‘De	
Kerck	 Hoeve’.	 Hier	 staat	 de	 appeltaart	
klaar	 voor	 de	 liefhebbers	 en	 nestelen	we	
ons	in	de	verschillende	zitjes	in	deze	gezel-
lige	tuin	om	een	drankje	te	nuttigen.	Het	
kleine	regenbuitje	doet	daarbij	niks	af	aan	
de	feestvreugde.	Gaandeweg	blijkt	dat	er	
een	vaste	kern	is	van	deelnemers	aan	deze	
fietstochten	aangevuld	met	andere	liefheb-
bers.	Als	de	groep	te	groot	is,	worden	er	voor	
de	 veiligheid	 twee	 groepen	 gemaakt.	 Om	
half	vijf	stappen	we	weer	op	de	fiets,	maar	
eerst	is	er	nog	de	traditionele	snoeptracta-
tie	van	Annie.	Een	 lekker	marsje,	bounty,	

twix	o.i.d.	Dan	blijkt	dat	fietsen	met	een	
groep	in	het	drukker	wordend	werkverkeer	
van	mensen	die	allemaal	naar	huis	willen	
toch	lastiger	is.	Zo	is	het	oversteken	van	de	
N65,	de	weg	Den	Bosch-Tilburg,	een	ope-
ratie	die	in	vier	keer	moet,	omdat	de	ver-
keerslichten	voor	de	overstekende	fietsers	
maar	 erg	 kort	 op	 groen	 staan.	 Ook	merk	
je	meer	ongeduld	van	het	andere	verkeer.	
Er	wordt	nog	even	een	korte	stop	gemaakt	
in	 het	 buitengebied	 van	 Udenhout	 omdat		
Annie	 toch	 ook	 nog	 haar	 klaargemaakte	
kleine	 fruitversnapering	 druif,	 ananas	 of	
meloen	kwijt	wil.	Wat	een	service.	Kort	na	
vijven	bereiken	we	weer	Loon	op	Zand	en	
staat	de	teller	op	41	afgelegde	kilometers	
en	hebben	we	met	een	snelheid	van	rond	
de	15	km	per	uur	gefietst.

In	 de	 zomermaanden	 van	mei	 tot	 en	met	
september	is	er	elke	maand	een	fietstocht.	
Start	 bij	 De	Wetering	 om	 13.00	 uur.	Aan-
melden	hoeft	niet	en	er	 zijn	 geen	kosten	
aan	 verbonden.	 Drankjes	 zijn	 natuurlijk	
voor	eigen	rekening.
Zo	fietsen	in	de	zomer	is	een	gezellige	be-
zigheid	en	je	komt	op	leuke	plekjes.

Redactie: Ton Kalkers

 °Voorzichtigheid is geboden bij het oversteken 
van een snelweg. (Foto: RdT)
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Wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom een passend afscheid? Wij denken 
graag met u mee, ook over de kosten. Bel ons gerust voor een afspraak. Wij komen 
kosteloos en vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.  
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Voor iedereen 
een passend 
afscheid. 

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

Bloemendaal
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Over oranje/gele akkers rond Loon op Zand
Dit	 voorjaar	kleurden	veel	akkers/weilan-
den	oranje	door	het	spuiten	van	neonicoti-
namides.	Deze	worden	in	de	landbouw	ge-
bruikt	voor	het	doodspuiten	van	weilanden	
en	akkers.
In	 principe	 zijn	 deze	 gewasbeschermings-
middelen	bedoeld	om	eens	in	de	6	à	7	jaar	
breedbladige	eenjarig	onkruid	maar	vooral	
hardnekkige	 overjarige	 grassen	 (b.v.	 pa-
nen)	 te	 bestrijden.	 De	 andere	 jaren	 kan	
dan	volstaan	worden	met	mechanische	on-
kruidbestrijding.	Het	meest	gebruikt	werd	
Roundup	in	combinatie	met	een	ander	on-
kruidbestrijding	middel.

Omdat	 steeds	 duidelijker	 wordt	 dat	 we	
afstevenen	op	een	tweede	SILENT	SPRING	
zijn	 de	 in	 2017	 toegelaten	 middelen	 op-
nieuw	onderzocht.	Van	de	toen	toegelaten	
53	middelen	zijn	er	inmiddels	36	verboden:	
voornamelijk	middelen	met	bijmenging	van	
tallowamine.	Deze	verboden	middelen	zijn	
in	 2018	 en	 2019	 toch	 veelvuldig	 gebruikt	
(voorraadje	opwerken).

Roundup
Nu	 is	 gebleken	dat	het	aantal	 insecten	 in	
vijf	 jaar	 tijd	 is	 afgenomen	 met	 75%	 (je	
krijgt	toch	bijna	nooit	meer-	in	ieder	geval	
veel	minder	vaak-	een	vuile	autoruit	door	
insecten)	 en	 tevens	wetenschappelijk	 on-
derzoek	heeft	aangetoond	dat	de	werkza-
me	stof	van	Roundup	(glyfosaat)	het	enzym	
EPSPS	blokkeert	in	het	onkruid	dit	ook	doet	
bij	bacteriesoorten	in	de	darm	bij	bijen	en	
andere	insecten.
Hun	 immuunsysteem	wordt	daardoor	aan-
getast.	 (Procedings	 of	 the	 National	 Aca-
demie	 of	 Sciences:	 https:/www.pnas.org/
content/115/41/10305).

Het	 verbod	 uit	 2015	 voor	 gebruik	 door	
overheden	is	van	kracht.	België	heeft	par-
ticulier	 gebruik	 in	 2017	 verboden.	 De	 Eu	

heeft	 in	 2017	 het	 gebruik	 van	 Glyfosaat	
zonder	bijmenging	met	vijf	jaar	verlengd.	
Frankrijk	 verbiedt	 gebruik	 per	 1-1-2020.	
De	 strijd	 tussen	Monsanto	 (USA)	en	Bayer	
(BRD)	om	het	alleenrecht	werd	in	feite	be-
paald	door	wie	als	eerste	grote	claims	aan	
zijn	 broek	 kreeg	 en	 deze	moest	 betalen.	
Bayer	 nam	Monsanto	over	na	enkele	door	
Monsanto	verloren	rechtszaken.
Echte	 onafhankelijke	 onderzoeken	 zijn	 er	
bijna	niet	omdat	de	producent	bijna	altijd	
medefinancier	is	van	het	onderzoek.	(IARC:	
wel	kankerverwekkend	ECHA:	niet	kanker-
verwekkend).	Dat	restanten	op	marktplaats	
worden	 aangeboden	 tegen	 ramsj-prijzen	
ziet	u	als	u	glyfosaat	op	internet	intikt.

Wat nu voor de Loonse landbouwer/ 
veehouder
Kies	 voor	 niet	 gebruiken	 als	 u	 uw	 grond	
beheert	als	goed	rentmeester	voor	uw	en	
onze	kinderen,	die	de	aarde	slechts	tijde-
lijk	in	bruikleen	heeft.
Kies	 bij	 grasland-‛vernieuwing’	 niet	 voor	
het	doodspuiten	van	alles	wat	er	op	staat.	
Dit	is	in	feite	misbruik	door	de	boer	die	de	
tekenen	des	tijd	miskent.	Wettelijk	mag	u	
kiezen	voor	gebruik	als	het	strikt	noodza-
kelijk	 is	en	dan	volgens	de	WUR-methode	
en	alleen,	zolang	het	middel	is	toegelaten.	
Gebruik	nooit	restanten	of	mengsels.

Particulier 
Geen	 restanten	 opwerken:	 gewoon	 nooit	
meer	gebruiken.	Zo	zit	dat!

Drs. J.J.M. van Riel - Dierenarts b.d.
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  Café – Cafétaria                    
 

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

                    
 

Maandsnack augustus: 
SATÉ KROKET: € 1,25 

 

    SATÉ-SCHOTEL KIP of VARKENS: €10,00 
 RAUWKOST + FRIET + 3 STOKJES VLEES + ATJAR + KROEPOEK 

(ook voor mee te nemen) 
 

Eredivisiewedstrijden zenden wij live uit via Fox. 
 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen. 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen! 
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Tilburgs Film Festival on Tour

Het	 Tilburgs	 Film	 Festival	 presenteert	 in	
september	 een	 reeks	 filmvoorstellingen	
met	korte	films	van	Brabantse	filmmakers.	
Voorstellingen	die	ook	in	Loon	op	Zand	en	
Kaatsheuvel	 te	zien	zullen	zijn.	Een	must	
voor	de	filmliefhebber!

Het	 Tilburgs	 Film	 Festival	 On	 Tour	 is	 een	
rondreizend	filmprogramma	met	prachtige	
korte	 films,	 die	 te	 zien	 waren	 tijdens	 de	
eerste	edities	van	het	Tilburgs	Film	Festi-
val.	Een	nieuw	filmfestival	dat	 sinds	2018	
plaatsvindt	bij	Cinecitta	in	Tilburg	en	zich	
richt	op	het	werk	van	filmmakers	uit	Bra-
bant.

Humor,	 spanning	 en	 ontroering:	 veel	 gen-
res	passeren	de	revue	tijdens	het	filmpro-

 °Scene uit de film ‛To Catch A Fly’, onderdeel
van het filmprogramma.   
© Tilburgs Film Festival.

gramma	en	dompelen	de	kijker	onder	in	de	
bijzondere	wereld	van	de	korte	film.

Op 6 september in De Kiosk
Het	 filmprogramma	 zal	 op	 vrijdag	 6	 sep-
tember	om	20.30	uur	te	zien	zijn	in	de	bo-
venzaal	van	Café	De	Kiosk	in	Loon	op	Zand.
Op	vrijdag	13	september	is	het	programma	
om	20.15	uur	te	zien	in	het	Theater	in	het	
Klavier	in	Kaatsheuvel.	De	entree	is	gratis	
en	het	programma	is	geschikt	vanaf	12	jaar.	

Voor	meer	informatie	over	het	programma:	
www.tilburgsfilmfestival.nl/tff-on-tour
Facebook:     
www.facebook.com/tilburgsfilmfestival

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
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Kerkberichten van 24 augustus   
t/m 6 september

Zondag 25 augustus 9.30 uur:	21e	Zondag	
door	 het	 jaar,	 dameskoor,	 celebrant	 pas-
toor	 Luijckx,	 diaken	 Alexis	 Szejnoga.	 Jos	
Biemans	b.g.v.	verjaardag.
In	de	kerken	van	onze	parochie	wordt	een	
extra	 collecte	 gehouden	 t.b.v.	 Miva	 (Mis-
sie	 Verkeersmiddelen	 Actie).	 Wereldwijd	
zijn	er	mensen	die	het	als	hun	roeping	zien	
anderen	te	helpen.	MIVA	ondersteunt	deze	
mensen	met	onmisbare	vervoers-	en	com-
municatiemiddelen.	 Zodat	 zij	 meer	 men-
sen	kunnen	helpen.

Dinsdag	 27	 augustus	 10.15	 uur:	 Kapel	
Venloene,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Zondag 1 september 9.30 uur:	22e	Zondag	
door	 het	 jaar,	 herenkoor,	 koffiedrinken,	
celebrant	 pastoor	 Luijckx.	 Rien	 en	 Corrie	
Haans–van	Loon,	Kees	Wolfs	b.g.v.	verjaar-
dag	 echtgenote	 Toos	 Wolfs–Kemmeren,	
Anny	van	Esch–Timmermans,	maandelijkse	
gedachtenis	 aan	Wim	 Beerens.	 Na	 de	 Eu-
charistieviering	 nodigen	wij	 u	 uit	 om	een	
kopje	koffie	of	thee	te	drinken	in	de	paro-
chiezaal.	U	bent	van	harte	welkom!

Dinsdag	 3	 september	 10.15	 uur:	 Kapel	
Venloene,	celebrant	pastor	Groos.

Wij namen afscheid van:
Jan Vermeulen
Geboren	te	St.	Laurens	27	juni	1931.	
Overleden	te	Loon	op	Zand	24	juni	2019.
De	afscheidsdienst	heeft	plaatsgevonden	in	
het	crematorium	in	Tilburg.

Wim Beerens
Geboren	te	Loon	op	Zand	18	maart	1942.
Overleden	te	Loon	op	Zand	30	juni	2019.

Sybilla	Fiévez–Stoffels
Geboren	te	Bemmel	2	maart	1924.
Overleden	te	Loon	op	Zand	16	juli	2019.

Dat zij allen mogen rusten in vrede!

1e H. Communie
Aan	de	ouders/verzorgers	van	kinderen	 in	
groep	4.	Graag	nodigen	wij	uw	kind	uit	om	
deel	te	nemen	aan	de	voorbereidingen	voor	
de	 1e	 H.	 Communie	 waarbij	 wij	 uw	 kind	
willen	helpen	Jezus	Christus	beter	te	leren	
kennen	en	de	Weg	van	Jezus	 in	het	 leven	
te	 vinden	 en	 te	 gaan.	 De	 voorbereiding	
bestaat	uit	8	lessen,	een	rondleiding	in	de	
kerk	en	het	bijwonen	van	gezinsvieringen.	
In	de	1e	helft	van	2020	is	de	feestelijke	eu-
charistieviering	 waarin	 uw	 kind	 zijn/haar	
1e	H.	Communie	zal	ontvangen.
Wij	 nodigen	 u	 uit	 voor	 een	 informatieve	
ouderavond	 op	 dinsdag	 24	 september	 om	
20.00	uur	op	de	pastorie	,	Oranjeplein	1.	U	
bent	van	harte	welkom!

Doopvoorbereiding
Beste	 ouders	 van	 kinderen	 die	 worden	
gedoopt,	 aanstaande	 ouders.	 Hierbij	 no-
digen	wij	u	uit	om	deel	te	nemen	aan	de	
doopvoorbereidingen	in	onze	parochie.	De	
komende	twee	bijeenkomsten	ter	voorbe-
reiding,	steeds	van	20.00	uur	tot	21.30	uur	
zijn	op	de	pastorie,	Oranjeplein	1,	Loon	op	
Zand.	Tel:	361215.	De	volgende	twee	data	
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hebben	wij	 ingepland:	woensdagavond	 28	
augustus	 2019	 en	woensdagavond	 11	 sep-
tember	 2019.	 Tijdens	 deze	 avonden	 zal	
er	 voldoende	 tijd	 zijn	om	elkaar	 te	 leren	
kennen,	 ook	 op	 informele	 wijze.	 De	 da-
tum	waarop	de	doop	zal	plaatsvinden	kan	
vooraf	of	tijdens	deze	avonden	in	overleg	
met	u	worden	bepaald.	Dopen	vinden	in	de	
regel	plaats	op	de	zondag.	Voor	de	kerke-
lijke	 dienstverlening,	 die	 verband	 houdt	
met	de	voorbereiding	op	de	doop	en	voor	
de	doop	als	zodanig,	wordt	een	vergoeding	
gevraagd	van	€	65,-.	De	doopkaars	is	daar-
bij	inbegrepen.	Mocht	u	echter	bij	een	eer-
dere	doop,	deze	doopvoorbereiding	al	ge-
volgd	hebben,	dan	hoeft	u	niet	meer	deel	
te	nemen	aan	deze	voorbereiding.	□

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.	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	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.

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’

Veilig	Verkeer	Nederland	organiseert	in	op-
dracht	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	op	
14	oktober	de	workshop	‘Het	Nieuwe	Fiet-
sen’.

Alle	senioren	die	graag	willen	blijven	fiet-
sen	en	met	elkaar	ervaringen,	leuke	routes	
en	tips	uitwisselen,	zijn	van	harte	welkom.	
De	 workshop	 staat	 onder	 leiding	 van	 een	
expert	van	Veilig	Verkeer	Nederland	en	in	
het	teken	van	vrij	bewegen	in	het	verkeer,	
ondanks	dat	we	allemaal	een	jaartje	ouder	
worden.

Onderwerpen	die	aan	bod	komen	zijn	o.a.,	
slim	omgaan	met	drukke	fietspaden,	kwets-

baarheid	in	het	verkeer,	conditie	van	het	li-
chaam,	veilig	fietsen.	Onder	het	genot	van	
een	kopje	koffie	en/of	thee	leren	deelne-
mers	met	behulp	van	praktische	filmpjes,	
foto’s	en	stellingen	meer	over	‘Het	Nieuwe	
Fietsen’.	 De	 workshop	 wordt	 gehouden	
op	 14	 oktober	 van	 13.30	 tot	 16.00	 uur	 in	
Kaatsheuvel.

Aanmelden
Bent	u	woonachtig	in	de	gemeente	Loon	op	
Zand	en	heeft	u	interesse	in	deze	workshop	
meld	 u	 dan	 aan	 bij	 Veilig	 Verkeer	Neder-
land	via	www.vvn.nl/opfrisloonopzand	of	
bel	tijdens	kantooruren	met	088-5248850.
Deelname	is	gratis,	maar	let	op:	vol	is	vol!	
U	ontvangt	een	week	voor	aanvang	van	de	
cursus	een	bevestiging	met	de	locatiegege-
vens.

Denk	 om	 uw	 veiligheid	 in	 het	 verkeer	 en	
graag	tot	ziens!

VVN Nederland

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Op	zaterdag	28	september	organiseren	we	
weer	de	Loonse	golfdag.	We	spelen	in	prin-
cipe	18	holes,	maar	als	er	mensen	zijn	die	
liever	 9	 holes	 spelen	 dan	 kunnen	 we	 na-
tuurlijk	wat	regelen.	Ook	dit	jaar	gaan	we	
weer	naar	Prise	d’eau	aan	de	Gilzerbaan	in	
Tilburg.

De	mensen	die	bekend	zijn	bij	de	organisa-
tie	krijgen	natuurlijk	rechtstreeks	een	uit-
nodiging,	maar	mocht	u	ook	geïnteresseerd		
zijn	of	 informatie	willen,	dan	kunt	u	con-
tact	 opnemen	 met	 Lore	 Hawig	 (l.hawig@
home.nl)	 of	 Jos	 Verbossen	 (j.verbossen@
home.nl).	Ook	minder	ervaren	golfers	zijn	
van	harte	welkom	om	gezellig	mee	te	doen.

Sportieve groet,
Jos Verbossen

Loonse golfdag

Dru Yoga  
Voor meer energie en een soepeler 

lichaam 

 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 

Verloren

In	Loon	op	Zand	op	vrijdag	28	juni:	een	
donkerbruine	 leren	 sleuteletui	 met	
twee	 huissleutels	 en	 een	 autosleutel	
van	Toyota.	

Uw	reactie(s)	graag	via	06-80141678.

De volgende Toren

Deze	komt	vanaf	4	september	uit.	Uw	
bijdrage(n)	hiervoor	kunt	u	aanbieden	
tot	dinsdag	27	augustus	19.00	uur.	Eer-
der	mag	ook:	graag	zelfs!
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Sluiting per 1 september a.s.

Onvoldoende omzet om HUBO Loon op Zand 
voort te zetten
Op 19 maart 2018 openden Erik van Toor 
en zijn vriendin Geranda van Wijngaar-
den	 hun	 HUBO-vestiging	 aan	 De	 Hoogt,	
nadat zij deze hadden overgenomen van 
Harrie Vastré die verder ging met ‘Vastré 
Bouw- en Timmerwerken’. Via Rond de 
Toren brachten wij u op de hoogte van 
deze wisseling.

Na	ruim	17	maanden	hebben	Erik	en	Geran-
da	moeten	besluiten	hun	bedrijf	per	1	sep-
tember	te	sluiten.	“Een	bijzonder	moeilijk	
besluit,	waar	echter	niet	aan	te	ontkomen	
was”,	zo	vertelde	Erik	aan	Rond	de	Toren.

Behoefte
Erik:	“Zowel	Geranda	als	ik	begonnen	hier	
met	de	vaste	overtuiging	dat	we	hier	een	

mooi	 en	 goedlopend	 bedrijf	 gingen	 op-
bouwen,	want	in	een	plaats	van	zo’n	6000	
inwoners,	 zo	 dachten	wij,	moet	 toch	 be-
hoefte	 zijn	 aan	een	bouwmarkt	 die	 prijs-
matig	niet	onder	hoeft	te	doen	voor	andere	
bekende	 bouwmarkten	 uit	 de	 omgeving.	
Maar	die	gedachte	bleek	achteraf	wél	iets	
anders	te	liggen…”

Natuurlijk	proberen	zij	de	reden	te	vinden	
waarom	 zij	 al	 zo	 snel	 de	 stekker	 uit	 hun	
onderneming	 moeten	 halen.	 Ligt	 het	 aan	
het	 assortiment,	 aan	 de	 prijs	 of	 aan	 een	
stukje	onbekendheid?	Erik:	“Het	is	gewoon	
een	feit	dat	er	te	weinig	omzet	wordt	ge-
haald	 om	 op	 zijn	 minst	 uit	 de	 kosten	 te	
komen.	Als	 dat	 te	 lang	 gaat	 duren,	moet	
je	reëel	zijn	en	de	juiste	beslissing	nemen:	

 °De Loonse HUBO-vestiging aan De Hoogt is vanaf 1 september definitief gesloten. (Foto: RdT)
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hoe	moeilijk	die	ook	is.	Want	laat	ik	duide-
lijk	 zijn:	we	hadden	hier	maar	wat	 graag	
door	willen	gaan.	We	werden	steeds	meer	
‘de	winkel	van	het	vergeten	product.	Met	
andere	woorden:	als	 in	een	andere	bouw-
markt	het	een	en	ander	was	gekocht	maar	
er	ontbrak	iets	aan	of	men	was	iets	verge-
ten,	 dan	 kwam	men	 snel	 ‘even’	 naar	 ons	
om	alsnog	het	ontbrekende	materiaal	aan	
te	schaffen.	Je	kunt	begrijpen	dat	je	daar-
van	niet	kunt	leven.”

Loons koopgedrag
Iemand	die	 goed	op	de	hoogte	 is	 van	het	
‘Loonse	 koopgedrag’,	maar	 niet	 bij	 naam	
genoemd	wilde	worden,	reageert	op	deze	
aanstaande	sluiting	met:	“Het	 totaal	mis-
plaatse	 idee	 dat	 helaas	 nog	 veel	 Loonse	
consumenten	hebben	dat	alles	buiten	hun	
eigen	dorp	beter	en	goedkoper	 is,	 is	voor	
de	plaatselijke	middenstand	een	constante	
bron	van	zorg	en	het	lijkt	erop	dat	Geranda	
en	 Erik	 daar	 nu	 de	 wrange	 vruchten	 van	
moeten	plukken.”

“Daarnaast	is	het	inmiddels	een	vaststaand	
feit	dat	de	slechter	wordende	bereikbaar-
heid	van	ons	dorp,	het	parkeerprobleem	bij	
het	 Oranjeplein	 (zeker	 op	 drukke	 dagen)	
en	de	steeds	groter	wordende	desinteres-
se	van	de	Loonse	bevolking	voor	wat	er	in	
hun	eigen	dorp	 gebeurd,	 het	bestaan	 van	
de	 hardwerkende	 Loonse	 middenstander	
steeds	meer	onder	druk	zet.	Het	totaal	van	
een	simpele	optelsom	van	winkels	die	we	
zo’n	10	jaar	geleden	in	ons	dorp	hadden	in	
vergelijking	met	anno	nu	zegt	in	deze	meer	
dan	genoeg.”

Eigen dorp omarmen
Hij	vervolgt	met:	“Dat	had	heel	anders	kun-
nen	zijn,	wanneer	‘de	Loonse	mens’	meer	
het	eigen	dorp	zou	omarmen	voor	wat	be-
treft	hun	koopgedrag,	ondanks	de	opkomst	
van	internet.
Door	deze	ontwikkeling	dreigt	Loon	op	Zand	
een	dorp	te	worden	dat	langzaam	maar	ze-

ker	 lijkt	 te	 veranderen	 in	 een	 slaapdorp	
waar	niets	te	doen	is.”

Leegverkoop
Maar	Geranda	en	Erik	hebben	daar	nu	niets	
meer	 aan.	 Zij	 zijn	 al	 enkele	weken	bezig	
met	kortingen	tot	30%	om	hun	winkel	aan	
De	 Hoogt	 ‘leeg	 te	 verkopen’.	 Tot	 31	 au-
gustus	 kunt	 u	 daar	 nog	 terecht.	 Geranda	
gaat	zich	daarna	op	andere	zaken	richten	
en	Erik	is	als	ZZP-er	nog	steeds	in	te	huren	
voor	kleine	klussen	in-	en	om	huis.	U	kunt	
hem	daarvoor	bereiken	via	mobiel	nummer	
06–19503817.	Ook	 al	 is	 het	 allemaal	 an-
ders	gelopen	dat	wat	Geranda	en	Erik	zich	
in	maart	2018	hadden	voorgesteld,	ze	wil-
len	toch	iedereen	bedanken	die	hun	bouw-
markt	wél	wisten	 te	vinden!	“Maar	het	 is	
zoals	 het	 is”,	 zo	 besluit	 Erik	 het	 gesprek	
met	Rond	de	Toren.

Per	 1	 september	 heeft	 Loon	 op	 Zand	 dus	
geen	 bouwmarkt	meer	 en	 zullen	we	 echt	
voor	alles	en	nog	wat	op	dit	gebied	buiten	
het	dorp	moeten.	Weer	een	winkel	weg	en	
weer	een	stukje	Loonse	middenstand	weg.	
En	dat	is	op	zijn	minst	jammer	te	noemen…

Redactie: Tiny van Hooren

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Piet Reinieren bij Soos de Kuip
Soos	de	Kuip	organiseert	 in	Loon	op	Zand	
een	optreden	van	Piet	Reinieren	op	zater-
dag	7	 september	 van	18.00	 tot	 22.00	uur	
voor	mensen	 van	 alle	 leeftijden	met	 een	
verstandelijke	beperking.	De	entree	is	gra-De	entree	is	gra-
tis!

Voor	meer	vragen	dan	kan	je	mailen	naar:	
soosdekuip@outlook.com.	 Soos	 ‘de	 Kuip’	
is	er	voor	mensen	van	alle	leeftijden	met	
een	verstandelijke	beperking	en	wordt	ge-
houden	 in	 het	 Kuip-gebouw	 aan	 de	 Klok-
kenlaan	 42.	Naast	 de	 soos	 van	 7	 septem-
ber	zijn	dit	de	data	wanneer	er	weer	een	
soos	is:	19	oktober,	2	november,	14	decem-
ber	 (met	 kerstborrel)	 en	 11	 januari	 2020	
(nieuwjaarsreceptie).

Info	hierover	te	verkrijgen	via:
Kirsten van Rijswoud 06-17181004
Wesley Goossens 06-13153288
Kees Hesselmans 06-47359732

Gezelligheidsband Hopeloons zoekt 
Alt- en Tenorsaxofonisten

Sinds	20	jaar	een	begrip	in	Loon	op	Zand:	
wij	 spelen	tijdens	vele	openbare	 feesten,	
zoals	met	carnaval	 in	De	Kiosk	en	De	We-
tering,	bij	het	inhalen	van	de	Prins,	Avond-
vierdaagse,	Tilburg	Ten	Miles	enz.

Momenteel	 hebben	 wij	 weer	 plaats	 voor	
alt-en	 tenorsaxofonisten.	 Geïnteresseer-
den	 kunnen	 een	 keer	 komen	 luisteren	 op	
dinsdagavond	 tijdens	onze	 repetitie	 in	De	
Kiosk.
Meer	informatie:	bel	06-16068648	of	bekijk	
onze	website:	www.hopeloons.nl.

Dorien Huinink

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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Kindervakantiepret in het Uilennest
De	 voormalige	 schoenfabriek	 aan	 de	 We-
teringstraat	 is	 sinds	maart	 dit	 jaar	 in	 ge-
bruik	 als	 ontmoetingsplek,	 werkplaats	 en	
expositieruimte.	 Ambachtslieden	 hebben	
een	 eigen	werkplek	 gevonden	 en	 over	 de	
duizend	bezoekers	bezochten	de	gehouden	
tentoonstelling	van	de	‘Kunstcollectie	van	
Loon	op	Zand’	in	maart	en	de	‘Kunst	en	Am-
bacht	expositie’	afgelopen	mei.

Dat	is	ook	precies	de	bedoeling	van	initia-
tiefnemer	Hein	Verschure:	“Iedere	dag	vol-
luk	over	de	vloer!”	En	zo	ontstond	ook	het	
idee	om	een	groot	gedeelte	van	de	ruimte	
in	de	zomervakantie	om	te	toveren	tot	een	
speelplek	voor	kinderen	vanaf	6	jaar.

studeerde	dansjes	op	het	podium	gemaakt,	
wedstrijdjes	gespeeld	op	de	spelcomputer	
en	 er	 was	 een	 heuse	 thuisbioscoop.	 Het	
werd	een	geslaagd	evenement,	zo	vond	ie-
dereen.	Heel	leuk	om	te	vermelden	is,	dat	
er	 ook	 nog	 een	 groepje	 kinderen,	 die	 lo-
geerden	op	de	kampeerboerderij	‘Land	van	
Kleef’	en	bezig	waren	met	een	speurtocht,	
een	kijkje	 kwamen	nemen.	En	daar	bleef	
het	natuurlijk	niet	bij…

Veelzijdigheid
Een	mooi	initiatief	dat	de	veelzijdigheid	en	
mogelijkheden	 van	 dit	 unieke	 fabrieksge-
bouw	aangeeft.	Aan	Hein	en	de	vrijwilligers	
is	het	nu	weer	de	taak	om	het	speelpara-
dijs	 om	 te	 toveren	 tot	 expositieruimte,	
want	in	september	staat	de	unieke	foto	ex-
positie	‘40	jaar	schoolfoto’s	Loon	op	Zand’	
gepland.

Voor	meer	informatie	over	de	gebruiksmo-
gelijkheden	en	projecten	die	dit	 jaar	nog	
op	de	agenda	staan,	kunt	u	naar	de	website	
van	‘het	Uilenest’	gaan	via:
www.indenuilenhoek.nl,	 of	 loop	het	We-
teringstraatje	in	en	kom	binnen.	De	koffie	
staat	klaar!

Redactie: Kitty van Merode
Foto’s: Frits Toorians

Sport en Spel
In	totaal	vier	donderdagmiddagen	was	het	
Uilennest	 hét	 speeldomein	 van	 de	 kinde-
ren;	al	dan	niet	aanwezig	met	hun	ouders.	
Met	 veel	 plezier	 en	 enthousiasme	 konden	
zij	zich	uitleven	op	allerlei	vlakken.	Er	werd	
getekend,	geknutseld	en	ook	het	zandschil-
deren	was	zeer	in	trek.	De	sportievelingen	
konden	 hun	 energie	 kwijt	 met	 voetbal,	
sjoelen,	tafeltennis	of	op	het	skatebord.

Toneelstukjes	werden	in	elkaar	gezet	met	
attributen	uit	de	grote	verkleedkist,	inge-
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Winkel en werkplaats Fietsfix gesloten per 1 september

Keuze was nodig!
Begin	 januari	 mochten	 wij	 u	 melden	 dat	
de	bedrijfsuitvoering	van	Fietsfix,	het	be-
drijf	van	Toby	van	der	Heijden	en	Monique	
Schuurmans	aan	de	Hoge	Steenweg,	op	het	
punt	 stond	 een	 wezenlijke	 verandering	
door	te	voeren.
Voortaan	zouden	werkplaats	en	winkel	drie	
dagen	per	week	geopend	zijn	en	was	Toby	
met	zijn	‘mobiele	werkplaats’	oproepbaar	
via	telefoonnummer	851851	om	op	elke	ge-
wenste	locatie	in	Loon	op	Zand	bij	de	klant	
aan	huis	reparatie(s)	uit	te	voeren.

Geweldige ontwikkeling
Inmiddels	 is	 hij	 ruim	zeven	maanden	met	
zijn	 mobiele	 werkplaats	 operationeel	 en	
mag	hij	nu	al	constateren	dat	hij	de	juiste	
stap	heeft	gezet	om	voortaan	‘de	baan	op	
te	gaan’.

Toby:	 “Van	meet	 af	 aan	 had	 ik	meer	 dan	
voldoende	werk	en	moest	ik	alle	zeilen	bij-
zetten	 om	 te	 voldoen	 aan	 de	 steeds	 toe-
nemende	 vraag.	 Dat	 is	 natuurlijk	 een	 ge-
weldige	ontwikkeling,	waar	ik	erg	blij	mee	
ben,	maar	daarmee	kwam	mijn	noodzake-
lijke	 aanwezigheid	 in	 de	winkel	 en	werk-
plaats	aan	de	Hoge	Steenweg	steeds	meer	
onder	druk	te	staan.	En	omdat	je	nu	een-
maal	maar	op	één	plaats	tegelijk	aanwezig	
kunt	 zijn,	moesten	Monique	en	 ik	 op	 een	
gegeven	ogenblik	de	vraag	stellen:	hoe	nu	
verder?	Want	die	keuze	was	nodig.”

Recreatief
Naast	het	steeds	groter	wordende	werkaan-
bod	 voor	 de	 mobiele	 werkplaats,	 heeft	
Toby	ook	de	nodige	tijd	nodig	voor	zijn	fiet-
senverhuurbedrijf	 ‘Recreatief’	 (zie: www.
recreatiefloonopzand.nl),	 dat	 hij	 samen	
met	 Jan	 van	 Loon	 van	 Herberg	 van	 Loon	
heeft	opgezet.	Dagelijks	worden	door	‘Re-
creatief’	fietsen	gehuurd	(ook	elektrische)	
door	 passanten	 die	 ons	 dorp	 aandoen	 en	
die	op	verzoek	op	elke	gewenste	locatie	in	
ons	 dorp	 en	 omgeving	worden	 afgeleverd	
en	opgehaald.	Deze	verhuur	bleek	een	gat	
in	de	Loonse	markt,	want	dagelijks	worden	
de	 nodige	 tweewielers	 gehuurd	 om	 onze	
natuurrijke	omgeving	te	verkennen.

Groter wordende druk
De	 druk	 werd	 door	 al	 die	 activiteiten	
steeds	groter	en	waardoor	de	dagen	steeds	
langer.	 Ook	 de	 druk	 van	 de	 leveranciers	
met	 betrekking	 tot	 een	 vooraf	 vastge-
stelde	 afname	 van	 fietsen	 nam	 toe.	 Toby	
en	 Monique	 evalueerden	 de	 ontstane	 si-
tuatie	 en	 besloten	 daarop	 de	 winkel	 en	
werkplaats	 aan	 de	 Hoge	 Steenweg	 per		
1	 september	 a.s.	 definitief	 te	 sluiten	 en	
zich	met	hun	service	volledig	te	richten	op	

 ° In januari van dit jaar begon Toby van der 
Heijden met zijn Fietsfix mobiele werkplaats.  
Foto: RdT)
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de	mobiele	werkplaats,	die	daardoor	opti-
maal	kan	worden	ingezet.

Toby:	“Met	deze	oplossing	kunnen	wij	onze	
klanten	blijven	bedienen	en	hoeven	wij	ze	
niet	 in	de	steek	te	 laten,	want	dat	zagen	
wij	 als	 voornaamste	 opdracht.	 Wanneer	
mensen	 overwegen	 een	 nieuwe	 fiets	 (ook	
elektrische)	aan	te	schaffen,	dan	kan	ik	ze	
hierin	nog	steeds	van	dienst	zijn:	zeker	om-
dat	ik	het	dealerschap	van	RIH	heb	kunnen	
behouden.	En	inruilen	of	aankoop	van	een	
gebruikte	 fiets	 is	 uiteraard	 ook	 geen	pro-
bleem.	Wat	dat	betreft	verandert	er	niets:	
alleen	gaat	alles	nu	via	de	mobiele	werk-
plaats.”

Goed gevoel
Zowel	 Monique	 als	 Toby	 kijken	 met	 een	
goed	gevoel	terug	op	de	jaren	dat	zij	met	
Fietsfix	 actief	 waren	 aan	 de	 Hoge	 Steen-
weg	 en	 geven	 aan	 daar	 goede	 jaren	 te	

hebben	 gehad,	 mede	 dankzij	 een	 trouwe	
schare	aan	klanten.	Maar	als	de	markt	sterk	
verandert,	zoals	dat	vooral	in	de	afgelopen	
jaren	het	geval	was,	dan	moet	je	op	tijd	de	
juiste	beslissing	nemen:	zeker	ook	voor	je-
zelf.	En	het	lijkt	dat	Monique	en	Toby	deze	
op	tijd	hebben	genomen.	De	monteurs	die	
Toby	in	dienst	had,	hebben	een	goed	alter-
natief	gevonden	en	dat	geeft	ook	een	goed	
gevoel.

Wat	er	met	het	pand	aan	de	Hoge	Steen-
weg	 gaat	 gebeuren	 is	 nog	 niet	 definitief,	
alhoewel	er	al	wat	opties	lopen.	Maar	die	
worden	in	alle	rust	bekeken	en	afgewogen,	
dus	dat	komt	zeker	goed.

Makkelijk
Fietsfix	is	vanaf	nu	dus	volledig	mobiel.	Ons	
dorp	behoudt	daarmee	de	perfecte	service	
die	zij	zo	gewend	zijn	van	dit	bedrijf	en	dat	
is	alleen	maar	goed	nieuws.
Dus:	 hebt	 u	 mankementen	 aan	 uw	 twee-
wieler	 of	 bent	 u	 op	 zoek	naar	 een	nieuw	
exemplaar?	Bel	851851	(bij	drukte	kan	het	
zijn	dat	u	de	 telefoonbeantwoorder	moet	
inspreken	en	snel	wordt	teruggebeld:	ver-
geet	 niet	 uw	 telefoonnummer	 in	 te	 spre-
ken!)	 of	mail	 naar:	 info@fietsfix.com,	 en	
er	wordt	een	afspraak	gemaakt	op	dag,	uur	
en	 locatie	 die	 u	 het	 beste	 uitkomt!	 Hoe	
makkelijk	kun	je	het	hebben!

Redactie: Tiny van Hooren

 °De winkel en de werplaats van Fietsfix aan de 
Hoge Steenweg zijn vanaf 1 september definitief 
gesloten. (Foto: RdT)
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Hallo allemaal,

Hier	 weer	 nieuws	 van	 de	 Pastoor	 Simons	
groep.	 We	 hebben	 een	 geweldig	 zomer-
kamp	gehad,	mede	dankzij	 de	 tenten	die	
we	via	het	Stimuleringsfonds	van	Rabobank	
de	Langstraat	hebben	kunnen	aanschaffen.	
Rabobank	de	Langstraat:	super	bedankt!

Daarna	zijn	we	van	onze	welverdiende	va-
kantie	 gaan	 genie-
ten,	 zodat	 we	 er	
weer	 lekker	 uitge-
rust	met	 hjet	 nieu-
we	 seizoen	 kunnen	
beginnen.	 Op	 23	
augustus	 beginnen	
onze	 R&S	 en	 Pivo’s	
weer	 met	 draaien	
en	24	augustus	onze	
welpen	en	scouts.

Lijkt	het	je	nou	leuk	om	ook	een	keer	mee	
te	draaien?	Geef	je	op	via:
info@scoutingpsg.nl	dan	mag	je	drie	keer	
komen	kijken	en	mee	doen.	We	hopen	 je	
binnenkort	een	keer	te	zien!

Groetjes, Scouting Pastoor Simons Groep

 °Foto: Scouting PSG
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Zondag 1 september

Loonse garagesale
Voor	het	 vijfde	 jaar	 en	na	de	 succesvolle	
sale	eerder	dit	jaar	in	Molenwijck,	organi-
seren	 wij	 met	 veel	 plezier	 wederom	 een	
gezellige	 garagesale,	 die	 gehouden	 zal	
worden	 op	 zondag	 1	 september	 a.s.	 van	
9.00	tot	16.00	uur	in	‘Oud	Loon’.

Ongeveer	60	bewoners	zijn	weer	enthousi-
ast	aan	het	verzamelen	geweest	en	bieden	
hun	gebruikte	spullen	voor	een	habbekrats	
aan.	Waar	u	wellicht	al	jaren	naar	op	zoek	
bent,	ligt	nu	op	u	te	wachten	in	Oud	Loon!	
Dat	mag	u	natuurlijk	 niet	missen,	dus	 sla	
die	dag	uw	slag!

Vanaf	 30	 augustus	
treft	u	de	deelnemers-	
lijst	 op	 onze	website	
www.loonsegarage-
sale.nl.

Volg	 ons	 ook	 via	 fa-
cebook.	 Ook	 daarop	
komt	 tijdig	 de	 deel-
nemerslijst	te	staan.

Veel	snuffelplezier	op	
1	 september	 in	 oud-
Loon	op	Zand!

Organisatie  
garagesale  
Loon op Zand

2

Op zoek naar een 
caravanstalling?
Uw caravan of vouwwagen 
kunt u veilig onderbrengen in 
onze geheel vernieuwde  
caravanstalling!

Caravanstalling Johan Bink
Moleneind 11
5175 NZ  Loon op Zand
Telefoon: (0416) - 361680
Mobiel: 06 - 53844970

Op zoek naar een 
caravanstalling?
Uw caravan of vouwwagen 
kunt u veilig onderbrengen  
in onze geheel vernieuwde 
caravanstalling!

Caravanstalling Johan Bink
Moleneind 11
5175 NZ  Loon op Zand
Telefoon: (0416) - 361680
Mobiel: 06 - 53844970
Mail: johanbink225@gmail.com 
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Yoga in Loon op Zand

Yoga	is	een	oude	Indiase	bewegingsleer	die	
tot	doel	heeft	de	mens	zowel	geestelijk	als	
lichamelijk	optimaal	te	laten	functioneren	
en	vrij	te	maken.	Tevredenheid,	vervulling,	
vitaliteit	 en	ook	efficiëntie	 kunnen	alleen	
dan	 werkelijk	 tevoorschijn	 komen	 als	 de	
basis	 daarvoor	 lichamelijk	 en	 geestelijk	
aanwezig	is.

Yoga	werkt	helend	op	onze	gezondheid.	Het	
lichaam	wordt	in	balans	gebracht,	bijvoor-
beeld	waar	het	de	spijsvertering	en	de	ze-
nuwstromen	 betreft.	 Spieren	 versoepelen	
en	de	algehele	lichaamshouding	verbetert.	
Hoewel	yoga	voor	een	belangrijk	deel	be-
staat	uit	het	‘werken’	met	oefeningen	–	het	
activeren	van	het	lichaam	–	is	er	ook	veel	
ruimte	voor	ontspanning.	Daarin	speelt	het	
bewust	 gebruiken	 van	de	 ademhaling	 een	
belangrijke	 rol.	 Aandacht,	 concentratie,	
adem	en	ontspanning	zijn	sleutelbegrippen	
voor	de	‘gezondheid’	van	de	geest.

Positieve uitwerking
Yoga	heeft	bewezen	een	bijzonder	positie-
ve	uitwerking	te	hebben	bij	de	behandeling	
van	 moderne	 klachten	 als	 prestatiedruk,	
stress	en	burn-out.	Zo	vinden	we	via	yoga	
in	 de	 hectiek	 van	 alledag	 een	 weg	 naar	
een	 gezond	 evenwicht	 tussen	 inspannen	
en	ontspannen.	Ontdaan	van	het	voortdu-
rende	gejaag	en	gehaast	dat	onze	 tijd	 zo	
kenmerkt.

De	 lessen	 worden	 gegeven	 op	 maandag-
avond	 en	 woensdagmorgen	 in	 Loon	 op	
Zand.
Wilt	u	meer	informatie	of	een	proefles	vol-
gen,	belt	u	dan	Wim	van	de	Laar,	gediplo-
meerd	 yogadocent,	 013-5367817,	 of	 mail	
wimvandelaar@kpnmail.nl.
U	 kunt	 tevens	 kijken	 op:	www.yogawim-
vandelaar.nl,	ook	voor	andere	lessen	en	de	
meditatiecursussen.

In	de	zomermaanden	zijn	er	tweewekelijks	
yogalessen	 op	 zondagochtend	 in	 de	 tuin	
van	Het	Witte	Kasteel.	Ook	daar	bent	u	van	
harte	welkom!

Wim van de Laar

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.



57

Senioren Computercafé
Zit	 u	met	 kleine	of	 grote	 vragen	over	uw	
smartphone,	 tablet	 of	 laptop	 of	 wilt	 u	
graag	 uitleg	 over	 bepaalde	 Apps	 of	 het	
gebruik	van	bepaalde	programma’s	op	uw	
laptop,	loop	dan	gerust	bij	ons	binnen.	Elke	
tweede	 en	 vierde	 dinsdagochtend	 van	 de	
maand	zitten	leden	van	de	Computerwerk-
groep	in	de	Gerlachushof	voor	u	klaar	om	u	
gratis	te	helpen.	Data	in	2019:	27	aug,	10	
en	24	sept,	8	en	22	okt,	12	en	26	nov,	10	
dec.	U	bent	van	harte	welkom!

Avondcursus Android Smartphone
Vanaf	19	september	start	er	een	avondcur-
sus	Android	Smartphone.	Deze	cursus	is	be-
doeld	voor	beginners	én	voor	diegenen	die	
meer	willen	weten	over	de	werking	van	hun	
Android	smartphone.	Stap	voor	stap	wordt	
het	gebruik	van	uw	smartphone	uitgelegd.	
Alles	wat	behandeld	wordt	kunt	u	terugvin-
den	 in	 het	 bijbehorende	 cursusmateriaal.	
Data:	 19/9,	 26/9,	 3/10,	 10/10,	 24/10	 en	
31/10.

Voor	meer	 informatie:	 zie	 de	ONS-bijlage	
van	 augustus,	 bekijk	 de	website	 óf	 neem	
contact	 op	 met	 Laura	 Huibers,	 tel.	 0416	
361615,	e-mail:	lahui@home.nl.

Agendapunten
•	Donderdag	22	augustus:	Line-dance	op	22	
en	 29	 augustus	 van	 13.00	 tot	 14.00	 uur	
voor	beginners	en	van	14.00	tot	15.00	en	
15.00	tot	16.00	uur	voor	gevorderden	in	
Gerlachushof	3.

•	Dinsdag	27	augustus:	Senioren	Computer-
café	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerla-
chushof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Woensdag	 28	 augustus:	 Middagwande-
ling.	Vermoedelijk	door	het	zeer	warme	
weer	waren	er	voor	de	middagwandeling	

van	 juni	 erg	 weinig	 deelnemers.	 Van-
wege	 de	 warmte	 hebben	 we	 toen	 niet	
gewandeld	 maar	 zijn	 een	 stukje	 gaan	
fietsen.	 Daarom	 doen	 we	 deze	 wande-
ling	 over	 op	woensdag	 28	Augustus.	We	
wandelen	 dan	 via	 het	 Hooispoor	 en	 de	
Duiksehoef	 naar	 Bosrijk	 voor	 een	 pau-
ze.	 Hierna	 gaan	 we	 via	 de	 Eftelingse-
straat	 weer	 terug	 naar	 De	 Wetering.		
We	 vertrekken	 om	 13.00	 uur	 vanaf	 De	
Wetering.

•	Maandag	 2	 september:	 Bridgedrive	 van	
10.00	tot	12.00	uur	in	Gerlachushof	1-2.

•	Maandag	2	september:	Prijsuitreiking	van	
het	 rik-	 en	 jokerconcours	 van	 juni	 met	
aansluitend	bingo.	Aanvang	14.00	uur.

•	Woensdag	 4	 september:	 Leeskring	 2	
o.l.v.	Cees	Meijer	van	9.30	tot	11.00	uur	
in	Gerlachushof	1.	Besproken	wordt	het	
boek	 ‛Het	 Pauperparadijs’	 van	 Suzanne	
Jansen.

•	Donderdag	 5	 september:	 Rik-	 en	 joker-
concours	op	5–12	en	19	september.	Aan-
vang	13.45	uur.

•	Donderdag	 5	 september:	 Line-dance	 op	
5-12-19	 en	 26	 september	 van	 13.00	 tot	
14.00	uur	voor	beginners	en	van	14.00	tot	
15.00	en	15.00	tot	16.00	uur	voor	gevor-
derden.

Structurele activiteiten
•	Iedere	 maandagochtend	 van	 10.00	 tot	
12.00	uur	bridge-instuif.

•	Iedere	 dinsdag-	 en	 donderdagochtend	
‛Bewegen	voor	Senioren’.

•	Iedere	 dinsdagmiddag	 inloopmiddag	 van	
13.30	tot	16.30	uur.

•	Iedere	 vrijdagochtend	 van	 10.00	 tot	
11.00	uur	tafeltennis.

Mededelingen Commissie Zorg
•	Voor	algemene	vragen	kunt	u	informatie	
inwinnen	bij	Ans	Pollaert	tel.	361862.

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

Op	 zondag	 1	 september	 2019	 organiseert	
het	 Dorpsfeest-comité	 een	 Dorpsfeest	 in	
De	Moer	ter	gelegenheid	van	het	750	jarig	
bestaan	van	Loon	op	Zand.

Het	evenement	vindt	plaats	op	een	weiland	
gelegen	aan	de	Zijstraat	33	in	De	Moer.	Het	
begint	om	12.00	uur	en	duurt	tot	21.00	uur.	

Reuzenomelet
Om	12.00	uur	wordt	na	het	welkomstwoord	
begonnen	met	het	bakken	van	een	reuzen-
omelet	op	een		paella-pan,	waarna	je	een	
broodje	omelet	kunt	kopen.
Vervolgens	gaan	we	terug	in	de	tijd.	Lang	
geleden	was	er	nog	een	kermis	in	De	Moer.	
Die	tijd	willen	we	even	terughalen	door	de	
komst	van	een	ouderwetse	draaimolen,	een	
kop	van	jut	voor	de	kleintjes	en	volwasse-
nen,	een	schiettent,	een	suikerspin	en	een	
grabbelton.	Schminken	en	een	vogelhokje	
timmeren	kun	je	ook	doen	en	een	stroberg	
beklimmen.

Genoeg te zien en te beleven
Maar	daarnaast	komt	er	een	klein	boerde-
rijtje	 waar	 boerderijproducten	 verkocht	

worden	en	enkele	oude	ambachten	te	zien	
zijn.	Er	is	een	imker	met	zijn	bijen	die	ho-
ning	verkoopt.	Ook	 laten	enkele	onderne-
mers	 uit	 De	Moer	 hun	producten	 zien	die	
tevens	te	koop	zijn.
Maar	er	is	nog	meer!	W.B.E.	De	Moer	en	de	
kruisboogvereniging	De	Moer	zullen	ook	van	
de	partij	zijn.	Een	schaapsherder	komt	een	
demonstratie	 geven	en	 in	 de	 loop	 van	de	
middag	is	er	een	afwisselend	optreden	van	
muziekvereniging	St.	Joachim	en	Die	Torf-
gräber	Kapelle.

Rond	17.00	uur	komt	het	Klein	Amusement	
uit	Dongevaart	een	optreden	verzorgen.	Op	
het	terrein	staat	een	bescheiden	feesttent	
waar	een	drankje	te	koop	is	en	natuurlijk	
is	 er	 een	 frietkraam.	 Deze	 dag	 staat	 ook	
in	het	teken	van	ontmoeting.	De	entree	is	
gratis,	u	bent	van	harte	welkom.

Het Dorpsfeestcomité

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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Meer dan verwacht

Wie	 zondag	 11	 augustus	 naar	 het	 televi-
sieprogramma	 ‘Tussen	 kunst	 en	 kitsch’	
heeft	 gekeken,	 kan	 het	 niet	 ontgaan	 zijn	
dat	 daar	 Edo	 en	Maria	Gerbranda	 te	 zien	
waren.	Rond	de	Toren	ging	daarom	bij	hen	
langs	om	te	vragen	hoe	en	wat.

Maria:	 “Alhoewel	 het	 een	 herhaling	 was,	
kregen	we	toch	leuke	reacties.	Deze	afleve-
ring	werd	opgenomen	in	het	Oudheidkundig	
Museum	van	Tongeren	(B).	Wij	waren	daar	
met	Peter	en	Monique	Verhoeven	naar	toe	
gegaan.	Die	zie	je	ook	op	de	foto.

Wij	hadden	een	6-tal	‘geboortelepels’	inge-
bracht	voor	taxatie	door	Emile	Aardewerk.	
Het	is	in	Friesland	(Edo	is	van	Friese	kom-
af)	lang	de	gewoonte	geweest	om	een	kind	
met	de	geboorte	een	geboortelepel	te	ge-
ven,	 waarop	 niet	 alleen	 de	 naam	 van	 de	
geborene	wordt	 gegraveerd,	maar	ook	de	
datum	van	geboorte,	het	beroep	dat	deze	
later	 gaat	 uitoefenen	 en	 de	 uiteindelijke	
datum	van	overlijden.

De	 waarde	 die	 de	 heer	 Aardewerk	 eraan	
gaf,	was	duidelijk	hoger	dan	waarvan	wij	
uitgingen,	en	dat	 is	dan	weer	 leuk	om	te	
horen!”

Redactie RdT

Jeugdvakantiewerk 2019

Met	maar	 liefst	 300	 kinderen,	 die	 tijdens	
het	 jaarlijkse	 Loonse	 Jeugdvakantiewerk	
door	85	begeleiders	werden	begeleid,	zag	
het	tijdens	het	opmaken	van	deze	Rond	de	
Toren-editie	er	al	naar	uit	dat	het	weer	een	
heel	 geslaagde	week	 zou	worden.	 En	 dat	
ondanks	de	regen	die	zo	af	en	toe	met	flin-
ke	hoeveelheden	uit	de	lucht	kwam	vallen.

Met	 als	 thema	 ‘Time	 to	 Travel!’	 kan	 het	
niet	anders	zijn,	dan	dat	de	deelnemende	
kinderen	een	week	lang	mee	‘op	reis’	zijn	
genomen.	In	de	volgende	Rond	de	Toren	ho-
pen	we	hierop	uitgebreid	terug	te	komen.

Voor professionele kinderopvang:

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

Voor meer info: www.stichting-kmb.nl
Telefoon: (0416)-278472.
Mail: info@stichting-kmb.nl
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Urker Mannenkoor weer in Kaatsheuvel

Het Urker Mannenkoor komt weer naar 
Kaatsheuvel.	Dit	bleek	tijdens	de	presen-
tatie van het vierde seizoen van de Cul-
turele Stichting Trias. In december 2019 
zal het beroemde koor in Kaatsheuvel op 
7 december een kerstoptreden verzor-
gen.
	
Na	 vier	 jaar	 heeft	 de	 Culturele	 Stichting	
alle	lof	verdiend	dat	zij	weer	een	aantrek-
kelijk	 programma	 kan	 presenteren.	 Er	 is	
volop	 variatie	 daarin	 terug	 te	 vinden.	 Er	
zijn	 lezingen	zoals	over	de	Bevrijding	van	
De	Moer,	Kaatsheuvel	en	Loon	op	Zand	op	
29	oktober	2019	en	een	lezing	over	de	Stille	
Omgang	op	19	januari	2020.

Maar	vooral	muziek	maakt	een	groot	deel	
uit	van	het	nieuwe	programma.	Naast	het	
reeds	eerder	genoemde	Urker	Mannenkoor	
treden	 ook	 de	 lokale	 grootheden	 op	 als	
Drumband	 Maurits	 met	 Popkoor	 Underco-
ver	 (24	 november	 2019)	 en	 Sas	 Bouma	 (1	
maart	2020).
Uit	 Oost-Brabant	 komen	 Cor	 Swanenberg	
en	Henk	Verhagen	(19	april	2020).	En	Ierse	
muziek	wordt	gebracht	door	de	Swing-Folk-

band	Unicorn	(22	maart	2020).
Organist	Sjaak	Kazen	treedt	op	22	septem-
ber	a.s.	op	in	de	Sint	Jan	van	Kaatsheuvel,	
samen	met	 het	 Gemengd	 Koor	 Nieuw	 Le-
ven.

Ook	 de	website	 van	 de	 Stichting	 is	 up	 to	
date.	Daarop	staat	het	hele	programma	per	
optreden	beschreven,	waar	het	is,	hoe	laat	
en	wat	de	entreeprijs	is.	De	voorverkoop	is	
inmiddels	gestart.
•	Website:	www.cs-trias.nl
•	Mail:	info@cs-trias.nl

Met vriendelijke groet
Culturele Stichting Trias
Philippe van Wersch
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Leerlingen gaan op reis

De	 zomervakantie	 is	 net	 voorbij	 en	 nu	
wéér	op	reis?	Iedereen	op	de	Vlinderboom	
is	deze	week	weer	enthousiast	gestart	en	
het	thema	is	‘Reis	je	mee?’	“Juf,	waar	gaan	
we	dan	naartoe?	Wat	dacht	je	van	een	reis	
naar	de	maan?”

De	komende	weken	staat	het	 lesprogram-
ma	zo	veel	mogelijk	in	dit	thema.	Ook	bij	
de	reguliere	vakken	als	taal	en	rekenen	en	
topografie.	 Bijvoorbeeld	 plan	 van	 aanpak	
maken,	 afstanden	 berekenen	 en	 omreke-
nen,	 afscheidsbrief	 schrijven,	 raket	 bou-
wen;	diverse	lesonderdelen	worden	geïnte-
greerd	aangeboden.

Nieuws van de 
Vlinderboom

Dank je wel!
Een	 bedankje	 aan	 Martine	 en	 Bauke	 van	
Alphen	 is	 zeker	 op	 zijn	 plaats.	 Al	 jaren	
werkten	 zij	 op	 maandag	 en	 vrijdag	 vrij-
willig	als	overblijfouder	op	basisschool	De	
Vlinderboom.
Er	is	op	school	een	continurooster	en	tus-
sen	 de	middag	 zijn	 overblijfouders	 actief	
ter	 ondersteuning	 van	 de	 leerkrachten.	
Daarbij	wisselden	ze	elkaar	af,	maar	op	de	
allerlaatste	schooldag	werkten	ze	eenmalig	
allebei	tegelijk.	Ze	waren	immers	toch	op	
school	om	het	afscheid	van	schoolverlater	
Tobias,	hun	 jongste	zoon,	mee	 te	maken.	
Martine	was	ook	enkele	jaren	actief	in	de	
VOR,	de	Vlinderboom	Ouder	Raad.

Het	 gezin	 Van	Alphen	woont	 aan	 de	 rand	
van	het	dorp,	in	‘oud	Loon’,	en	zijn	blij	dat	
ze	ooit	voor	de	Vlinderboom	kozen	als	ba-
sisschool	voor	hun	twee	zoons.	 ‘Hier	kun-
nen	kinderen	zichzelf	zijn.”

Nogmaals	 dankjewel	 namens	 alle	 leerlin-
gen	en	teamleden:	We	gaan	jullie	missen!

Anja van Riel

Op	 deze	manier	 worden	 leerlingen	 op	 de	
Vlinderboom	 vanuit	 verwondering	 geprik-
keld	en	gemotiveerd	om	het	beste	uit	zich-
zelf	te	halen.	Het	thema	zal	ook	tijdens	het	
tweedaagse	 jaarlijkse	 schoolkamp,	 begin	
oktober,	volop	zichtbaar	zijn.

Bent	u	nieuwsgierig	naar	de	Vlinderboom-
aanpak?	Loop	gerust	eens	binnen,	wij	ne-
men	 u	 graag	 mee	 op	 onze	 reis!	 Bel	 met	
Anja	van	Balkom	via	363432.	□
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Ervaringen met ANWB AutoMaatje:

Gezellig voor chauffeur èn passagier!
Even boodschappen doen, naar de kap-
per	gaan	of	op	de	koffie	bij	een	vriendin.	
Het is voor ouderen niet altijd vanzelf-
sprekend. Met ANWB AutoMaatje Loon op 
Zand kunnen zij een lift krijgen van een 
buurtbewoner.
Zo	helpen	de	Klussen	en	Diensten	Centrale	
(KDC)	en	vrijwilligers	dorpsgenoten	mobiel	
en	actief	te	blijven.	ContourdeTwern	en	de	
gemeente	Loon	op	Zand	ondersteunen	hen.	
Na	de	start	van	ANWB	AutoMaatje	Loon	op	
Zand	zijn	er	al	 veel	 tevreden	deelnemers	
en	vrijwilligers.

Gezellig onderweg
Nog	maar	een	paar	maanden	actief,	maar	
nu	al	weten	steeds	meer	ouderen	hun	weg	
te	 vinden.	 Vrijwillige	 chauffeurs	 vervoe-
ren	minder	mobiele	‘buren’	met	hun	eigen	
auto.	Judocus	van	Hedel	is	één	van	hen.	“Ik	
vind	het	belangrijk	om	me	als	 vrijwilliger	
in	te	zetten	voor	anderen.	Als	AutoMaatje	
kom	je	nog	eens	ergens.	En	je	ontmoet	an-
dere	mensen.	De	mensen	zijn	heel	open	en	
aardig.	 Binnen	 enkele	 minuten	 heb	 je	 al	
het	idee	dat	je	iemand	al	uren	kent.”

Als	AutoMaatje	ging	Judocus	met	plaatsge-
noten	 onder	 andere	 naar	 de	 supermarkt,	
naar	de	boekhandel,	op	verjaardagsbezoek	
en	 naar	 een	 activiteitencentrum.	 De	 ver-
goeding	 van	 €	 0,30	 per	 kilometer	 (vanaf	
het	huis	van	de	chauffeur)	hebben	de	deel-
nemers	vaak	al	gepast	bij	zich,	ervaart	Ju-
docus.	Samen	boodschappen	doen.	“Goed	
georganiseerd	 en	 gezellig.	 Ik	 ben	 er	 blij	
mee”	geeft	een	mevrouw	aan.

Mooie verhalen
Arno	van	der	Stroom	ervaart	ook	dat	men-
sen	blij	zijn	met	dit	sociaal	vervoer.	“Het	
is	meer	dan	alleen	de	 rit”,	 geeft	de	 vrij-

willige	chauffeur	aan.	“Je	hoort	ook	mooie	
verhalen.	Niet	alleen	onderweg,	maar	bij-
voorbeeld	ook	van	anderen	aan	de	tafel	in	
de	wachtruimte	in	het	ziekenhuis.	 Ik	zorg	
dan	niet	alleen	voor	degene	die	ik	naar	het	
ziekenhuis	 bracht.	 Op	 een	 gegeven	 mo-
ment	was	 ik	koffie	aan	het	halen	voor	de	
hele	tafel.	Gezellig	toch!”

Arno	vindt	het	fijn	dat	je	zelf	kunt	bepalen	
of	je	een	rit	wel	of	niet	kunt	rijden	op	het	
gevraagde	tijdstip.	“Zo	kun	je	bekijken	of	
het	op	dat	moment	past	bij	andere	dingen	
die	je	graag	wilt	doen.”

“Mooi	om	te	zien	wat	je	voor	iemand	kunt	
betekenen.	 Zo	 wilde	 een	 hoogbejaarde	
man	uit	Loon	op	Zand	graag	naar	een	vis-
winkel	 in	 Tilburg.	We	 aten	 er	 samen	 een	
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heerlijk	 visje	 en	 de	 man	 kwam	 zo	 weer	
eens	 buitenshuis.	 De	 volgende	 rit	 is	 mis-
schien	 wel	 naar	 een	 restaurant	 waar	 hij	
graag	 nog	 eens	 gaat	 eten	met	 zijn	 vrien-
din.”	Als	AutoMaatje	ging	Arno	met	plaats-
genoten	 onder	 andere	 naar	 een	 opticiën,	
een	polikliniek,	naar	een	winkel	en	een	vis-
speciaalzaak.

Afhankelijk maar vooral zelfstandig 
“Zonder	 ANWB	AutoMaatje	 Loon	 op	 Zand	
zou	ik	niet	op	controle	gaan	in	het	zieken-
huis”,	geeft	een	mevrouw	uit	Kaatsheuvel	
aan.	Het	is	vanwege	haar	gezondheid	ver-
moeiend	om	op	pad	 te	gaan.	“Fijn	dat	 ik	
niet	te	lang	hoef	te	wachten	en	dat	we	niet	
om	hoeven	te	rijden	voor	een	andere	pas-
sagier.”

Mevrouw	 is	 voor	 vervoer	 afhankelijk	 van	
anderen	en	vindt	het	lastig	om	anderen	te	
vragen	omdat	ze	graag	ook	zelfstandig	wil	
blijven.	“Ik	raad	het	anderen	ook	aan	om	
gebruik	 te	 maken	 van	 ANWB	 AutoMaatje	
Loon	op	Zand.	De	chauffeurs	 zijn	behulp-
zaam	en	beleefd.	Ik	vind	het	fijn	dat	er	ie-
mand	bij	me	is	als	 ik	op	controle	moet	in	
het	ziekenhuis”	geeft	de	vrouw	van	 in	de	
70	aan.

Dankbaar en bescheiden
Lia	Vissere	is	een	van	de	balievrijwilligers	
van	 de	 Klussen	 en	 Diensten	 Centrale.	 De	
balievrijwilligers	 nemen	 verzoeken	 voor	
ritten	 aan	 en	 zoeken	 een	AutoMaatje	 die	
de	rit	gaat	verzorgen.	Haar	eerste	ervarin-

gen	zijn	dat	mensen	bescheiden	zijn.	“Kan	
dat?	Mag	 ik	ook	gebruik	maken	van	ANWB	
AutoMaatje	 voor	 een	 bezoek	 aan	 de	 kap-
per?	Een	bezoek	aan	een	winkel?”	Het	zijn	
vragen	die	ze	regelmatig	krijgt.	“We	krij-
gen	 leuke	 reacties	 van	 deelnemers	 en	 ze	
zijn	ook	dankbaar.”

Lia	vindt	de	vervoerservice	een	mooie	toe-
voeging	aan	de	klussen	en	diensten	waar-
voor	 mensen	 bij	 de	 KDC	 terecht	 kunnen.	
“Je	 kunt	 mensen	 die	 het	 nodig	 hebben	
helpen.	 Bovendien	 is	 het	 goed	 voor	 hun	
zelfstandigheid.	 De	 vrijwillige	 chauffeurs	
denken	goed	mee.	Ze	 zijn	ook	bereid	om	
in	het	weekend	te	rijden	of	om	wekelijks	
terugkomende	ritten	te	doen.”
	
Meer	informatie	of	meedoen?	Bel	KDC	via:	
531573	(ma	t/m	do	9.30	uur	–	12.00	uur)	of	
kijk	op	www.kdc-loz.nl	en	zoek	op	ANWB	
AutoMaatje.	□
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 °Niet vreemd. Bij een wegversmalling in de 
Klokkenlaan is dit wegdeel als veilige doorgang 
voor fietsers bedoeld. Niet vreemd toch dat 
fietsers liever het ‛autodeel’ gebruiken?  
(Foto + tekst: Ruud Peters)

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE	AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Biologische en veganistische 
avond in de Buurtkamer
In	de	Buurtkamer	aan	de	Van	Rijckevorsel-
straat	56	zal	op	zaterdagavond	24	augustus	
weer	een	‘Bio	Vegan-avond’	worden	geor-
ganiseerd	 van	 19.00	 tot	 23.00	 uur.	 Deze	
avond	zal	zowel	in	de	binnenruimte	van	de	
Buurtkamer	worden	 gehouden,	 als	 op	 het	
buitengedeelte	ervan.

Van	de	deelnemers	wordt	verwacht	dat	zij	
een	 veganistisch	 hapje	 (of	 drankje)	mee-
brengen.	Let	op:	deze	zijn	pas	veganistisch	
als	er	keurmerkjes	op	het	etiket	staan	dat	
het	 product	 zowel	 biologisch	 als	 veganis-
tisch	 is.	 Bij	 een	 natuurwinkel	 zijn	 deze	
producten	volop	verkrijgbaar:	makkelijker	
dan	in	een	reguliere	supermarkt.	Kijk	voor	
meer	 info	 en	 foto’s	 op	 internet.	 Bij	 fruit	
hoeft	uiteraard	alleen	aangegeven	te	zijn	
dat	deze	biologisch	zijn	gekweekt.	De	mee-
gebrachte	 etenswaren	 kunnen	 ter	 plekke	
worden	bereid	met	bijv.	een	BBQ,	frituur-
pan,	minioven	en/of	koekenpan.

Opgeven	kan	door	een	mail	te	sturen	naar		
biovegan4@gmail.com,	 maar	 spontaan	
aansluiten	mag	zeker	ook!	En	mocht	je	een	
gitaar	hebben	en	er	een	beetje	op	kunnen	
spelen	om	de	sfeer	te	verhogen,	dan	ben	je	
helemaal	welkom!

Organisatie Vegan-avond Buurtkamer

Henri Hoskam overleden

Onlangs	is	ons	zeer	gewaardeerd	medebe-
stuurslid	Henri	Hoskam	overleden.	 Binnen	
onze	 energiecoöperatie	 bekleedde	 Henri	
de	functie	van	penningmeester.	Henri	was	
mededirecteur	 van	 KwatrijnZon	 B.V.:	 een	
volle	 dochteronderneming	 van	 ECLoZ	 u.a.	
In	 juni	 2018	 was	 hij	 vanuit	 ECLoZ	 mede-
oprichter	en	sindsdien	penningmeester	van	
ZonCLoZ	u.a.,	de	coöperatie	die	zich	richt	
op	 duurzame	 opwekken	 van	 elektriciteit	
door	middel	van	postcoderoosprojecten.

Wij	zijn	Henri	dankbaar	voor	het	vele	werk	
dat	hij	met	grote	gedrevenheid	heeft	ver-
richt.	Bovenal	missen	we	hem	als	een	fijne	
medemens	met	het	hart	op	de	goede	plek.
We	wensen	Marijke,	de	kinderen	en	fami-
lieleden	sterkte	toe.

Namens ECLoZ u.a., KwatrijnZon B.V.  
en ZonCLoZ u.a.,
Bert Branderhorst – voorzitter

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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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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Zie en leer de vogels kennen van het    
Tilburgse Noorderbos
Ga	 eens	 mee	 met	 een	 maandelijkse	 na-
tuurwandeling	die	gericht	is	op	het	zien	en	
leren	kennen	van	de	vogels	van	het	Noor-
derbos	 bij	 Tilburg!	 Vogelkenner	 Ad	 Kolen	
inventariseert	 er	 al	 jaren	 de	 vogels	 en	 is	
goed	thuis	in	het	gebied.	Samen	met	hem	
worden	 veel	 voorkomende	 vogels	 als	me-
zen,	 spechten	 en	 andere	 bosvogels	 beke-
ken	en	beluisterd.

Noorderbos	is	aangelegd	op	de	voormalige	
vloeivelden.	Het	 is	een	gevarieerd	gebied	
met	oude	en	jonge	bossen,	een	beek	met	
meerdere	 vertakkingen	 en	 een	 zandwin-
plas.	De	afwisseling	in	biotopen	trekt	vele	
verschillende	vogelsoorten	aan.

De	natuurwandeling	is	een	maandelijks	te-
rugkerende	gebeurtenis,	die	 steeds	op	de	
laatste	 zondag	 van	 de	 maand	 wordt	 ge-
houden.	Vertrek:	tot	en	met	november	om	
08.00	uur.	 In	december,	 januari	en	 febru-
ari	om	09.00	uur.	In	november	2019	wordt	
deze	 eenmalig	 op	 zaterdag	 23	 november	
gehouden.	De	wandeling	duurt	ongeveer	2	
uur	en	start	vanaf	de	hoofdingang	van	het	
Noorderbos	aan	de	Stokhasseltlaan.

Aanmelden
U	kunt	zich	voor	een	van	de	wandelingen	
aanmelden	door	het	sturen	van	een	e-mail	
aan	adkolen@kpnmail.nl,	met	vermelding	
van	 naam	 en	 aantal	 personen.	 Het	maxi-
male	 aantal	 deelnemers	 per	 wandeling	 is	
15.	 Deze	 wandelingen	 worden	 in	 samen-
werking	met	 Vogelbescherming	Nederland	
georganiseerd.
Aanmelden	 kan	 ook	 via	 de	 site:	 www.
vogelbescherming.nl.	 Gepaste	 kleding	
(’s	 morgens	 vroeg	 kan	 het	 nog	 fris	 zijn),	
stevig	 schoeisel	 en	 een	 verrekijker	 zul-
len	 het	 kijkgenot	 verhogen.	 Er	 is	 één	
leenkijker	 beschikbaar.	 Kosten:	 €	 2,00	
p.p.	Dit	bedrag	wordt	besteed	aan	onder-
zoeken	naar	flora	&	fauna.	

Kijk	 voor	meer	 informatie	 over	 het	Noor-
derbos	en	de	vogels	eens	op	mijn	weblog	
‛vogelsenzo’:		 	 	
https://vogelsenzo.blogspot.com.

Ad Kolen

 °Scholeksters in het Noorderbos.    
 (Foto: Ad Kolen)

De	kenmerken	van	watervogels	en	minder	
algemene	 vogels	 als	 bijvoorbeeld	 goud-
vink,	slechtvalk	en	 ijsvogel,	die	af	en	toe	
verschijnen,	 komen	 ook	 aan	 bod.	 Daar-
naast	 gaat	 het	 soms	 over	 de	 andere	 die-
ren	en	planten	die	we	tegenkomen,	of	de	
sporen	 daarvan.	 Bij	 het	 cultuurhistorisch	
verleden	van	het	gebied,	wat	nog	duidelijk	
herkenbaar	aanwezig	 is,	zal	af	en	toe	stil	
gestaan	worden.

De	 uitgestrekte	 heidevelden	 op	 de	 zand-
gronden	 ten	 noorden	 van	 Tilburg	 zijn	 in	
de	 jaren	1920-1930	omgevormd	 tot	 vloei-
velden	om	het	stadswater	te	reinigen.	Het	
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

APOTHEKEN

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

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

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

HUISARTSEN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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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.	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
Nr.	17	verschijnt	vanaf	30	oktober	 22	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.

AUGUSTUS
24 ‘Bio	 Amerikaanse	 &	 Vegan-avond’	

in	De	Buurtkamer,	Van	Rijckevorsel-
straat	56.

SEPTEMBER
1 Dorpsfeest	 in	De	Moer	 ter	 gelegen-

heid	van	het	750	 jarig	bestaan	van	
Loon	 op	 Zand	 aan	 de	 Zijstraat	 33.	
Duurt	van	12.00	tot	21.00	uur.

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.

6 20.30	 uur	 in	 de	 bovenzaal	 van	 De	
Kiosk,	 de	 film	 ‘To	Catch	A	 Fly’,	 als	
onderdeel	 van	 ‘Tilburgs	 Film	 Festi-
val	on	Tour’.	Entree:	gratis.

7 Soos	in	de	Kuip	voor	mensen	van	alle	
leeftijden	 met	 een	 verstandelijke	
beperking	met	Piet	Reinieren.

8 Van	 10.00	 tot	 16.00	 uur	 sfeervol	
GoodLife-fair	bij	Het	Witte	Kasteel.

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

15 Vanaf	 13.00	 uur	 waterballonnenge-
vecht	met	diverse	teams	op	het	par-
keerterrein	van	Easyfit	(gebouw	‘De	
Bank’).

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.

9 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

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

19 Soos	in	de	Kuip	voor	mensen	van	alle	
leeftijden	 met	 een	 verstandelijke	
beperking.

30 Lezing	 door	 Jack	 Didden	 over	 de	
bevrijding	 van	 Brabant	 en	 Loon	 op	
Zand.	 Locatie:	 De	 Kiosk,	 aanvang	
19.30	uur.

NOVEMBER
2 Soos	in	de	Kuip	voor	mensen	van	alle	

leeftijden	 met	 een	 verstandelijke	
beperking.

3 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	
van	 Het	 Witte	 Kasteel,	 IJsbaan/
Roestelberg	met	de	fiets.

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

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

24 Culturele	Stichting	Trias	presenteert		
Drumband	 Maurits	 en	 Popkoor	 Un-
dercover	 om	 14.30	 uur	 in	 St.	 Jans	
Onthoofding	te	Loon	op	Zand.

DECEMBER
8 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	

van	 Het	 Witte	 Kasteel,	 Land	 van	
Kleef/Kerkakker/Hoffmannekes	 en	
Suikerberg.

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

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





WELKOM 
THUIS!

OMDAT WE JE HEBBEN GEMIST 
TANK JE 3 ZATERDAGEN 

EXTRA VOORDELIG

Meer informatie over de actie en opbouw van de brandstofprijs 
en kortingen vind je op berkman.nl/actie

31 AUGUSTUS
7 SEPTEMBER
14 SEPTEMBER

20 CENT
KORTING
PER LITER

Willibrordusstraat 2b - Loon op Zand
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