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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,34% 
Holland Woont   1,35% 

20 jaar vast met NHG 
Holland Woont  1,85% 
Florius  1,89% 

30 jaar vast met NHG 
ASR  2,20% 
Syntrus Achmea  2,24% 

 
  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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Souvenirtaal
Dit	woord	kent	u	waarschijnlijk	niet,	beste	lezer.	Het	stond	een	paar	jaar	geleden	zomaar	
ineens	in	de	krant	meteen	na	de	zomervakantie.	Het	staat	voor	de	taal	die	sommige	men-
sen	spreken	als	ze	van	vakantie	terugkomen:	Nederlands	verrijkt	met	vakantiewoorden.

Mensen,	die	naar	het	buitenland	zijn	geweest,	willen	soms	graag	de	taal	meenemen	als	
souvenir.	Natuurlijk	hebben	ze	niet	de	hele	taal	bij	zich;	die	leer	je	niet	in	een	paar	we-
ken.	En	als	je	vroeger	op	de	middelbare	school	Duits	of	Frans	hebt	geleerd,	is	het	nog	een	
heel	karwei	om	dat	weer	te	spreken,	als	je	nu	in	de	betreffende	landen	arriveert.	Het	
duurt	een	paar	dagen	voordat	dat	weer	‛boven’	komt	en	dan	beperk	je	je	nog	tot	zinnen,	
die	je	als	toerist	zo	vaak	hoort,	dat	je	ze	vanzelf	opslaat.	Groeten,	vloeken	en	bestel-
lingen:	dat	lukt	je	dan	wel	weer!	En	voor	de	rest	gebruik	je	dan	handen	en	voeten	om	je	
‛verstaanbaar’	te	maken.

Souvenirtaal	heeft	ook	iets	treurigs:	er	klinkt	een	soort	heimwee	door,	als	we,	eenmaal	
thuis,	te	pas	en	te	onpas	‛bonjour’,	‛ciao’,	’due	espresso’,	‛il	conto	per	favore’	blijven	
zeggen,	alsof	we	een	tweede	moedertaal	erop	na	houden.	Maar	dat	quasi-Frans	of	semi-
Italiaans	 is	meestal	eerder	verdwenen	dan	dat	het	vakantiebruin	weer	verbleekt	 is	 tot	
melkflessenwit.	Tegen	de	tijd	dat	de	herfstregens	beginnen,	spreekt	iedereen	weer	ge-
woon	Nederlands	of	Brabants,	net	wat	je	gewend	bent.	Dat	wil	zeggen:	Nederlands	of	wat	
daarvoor	door	moet	gaan.	Want	het	Nederlands	bestaat	volgens	de	taalpuristen	al	voor	75	
procent	uit	leenwoorden	die	afkomstig	zijn	uit	andere	talen:	drie	van	de	vier	woorden	zijn	
dus	eigenlijk	geen	Nederlands.
Het	Nederlands	is	ongeveer	1500	jaar	oud	en	zoals	elke	natuurlijke	taal	verandert	zij	in	
hoog	tempo.	Lees	maar	eens	een	krant	die	honderd	jaar	oud	is!	En	mensen	van	80	jaar	en	
ouder	weten	niet	wat	een	‛bitch’	of	wat	‛chillen’	is.	Na	ieder	jaar	komt	er	een	overzicht	
van	de	nieuwe	woorden,	die	in	het	afgelopen	jaar	zijn	ontstaan.	In	2018	waren	dat	bij-
voorbeeld	‛blokkeerfries’,	‛tevredenlander’	en	‛Bumor’.	Als	ze	drie	jaar	nog	vaak	gebruikt	
worden,	komen	ze	zelfs	in	de	dikke	Van	Dale.

Talen	lijken	op	diersoorten:	ze	ontstaan	en	sterven	weer	uit	en	daartussen	zijn	ze	voortdu-
rend	in	ontwikkeling.	Een	taal	behoeden	voor	vreemde	invloeden	-	wat	men	in	Vlaanderen	
een	tijd	lang	geprobeerd	heeft	-	is	dan	ook	volkomen	nutteloos.	Zelfs	de	dode	taal	Latijn	
wordt	in	het	Vaticaan	nog	van	nieuwe	woorden	voorzien	zoals	‛inscriptio	cursus	electro-
nice’	(E-mail!).

Woorden	uit	een	 souvenirtaal	 zullen	niet	 in	de	dikke	Van	Dale	komen,	omdat	wij	voor	
deze	woorden	 vaak	 goede	Nederlandse	 (leen)woorden	 hebben.	 Souvenirtaal	 is	 daarom	
maar	even	leuk.	Het	is	net	als	met	Franse	landwijn:	die	moet	je	niet	meenemen,	maar	in	
Frankrijk	zelf	opdrinken!
Daarom	vind	 je	 in	Rond	de	Toren	zelden	 souvenirtaal.	Wij	doen	maar	gewoon,	op	zijn	
Loons,	als	het	kan!	Veel	plezier	met	deze	editie!

VAN DE REDACTIE...............
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Een nieuw winkelinitiatief op Kerkstraat 62

Een nieuwe laagdrempelige Loonse winkel

In	 het	 vorige	 nummer	 van	 Rond	 de	Toren	
was	er	al	een	aankondiging	van	de	opening	
van	deze	winkel	en	werd	u	als	lezer	opge-
roepen	 om	 een	 originele	 naam	 te	 verzin-
nen.	Er	is	verrassend	veel	gereageerd.	Ook	
door	mensen	die	de	nieuwelingen	welkom	
in	Loon	heten	en	hen	succes	wensen.

De	 naam	 die	 gekozen	 is	 zie	 je	 in	 de	 kop	
van	het	artikel.	Je	kunt	hem	lezen	als	‘Ons	
Lokaal’	of	als	‘Loons	Lokaal’.	De	winnende	
inzenders	Eunice	Mulder	en	Henk	de	Jong	
stuurden	 ook	 het	 bovenstaande	 logo	 in	
en	geven	er	de	volgende	uitleg	bij:	het	 is	
Loons	dus	lokaal	(plaatselijk)	en	het	is	een	
lokaal	(ruimte)	waar	diverse	lokale	onder-
nemers	hun	lokale	producten	kunnen	aan-
bieden.	Ook	alle	andere	inzenders	worden	
nog	 persoonlijk	 uitgenodigd	 voor	 de	 ope-
ning	op	1	oktober	en	krijgen	als	dank	een	
bos	bloemen.

Kennismaking
Nu	de	naam	voor	de	winkel	is	onthuld	heb-
ben	we	alle	reden	om	eens	nader	met	de	
initiatiefnemers	 te	 gaan	 praten	 over	 hun	
concept	en	kennis	te	maken.	Een	afspraak	
is	snel	gemaakt	en	omdat	er	nog	niks	in	de	
winkel	zelf	te	zien	is,	spreken	we	af	op	het	
terras	 van	 De	 Kiosk.	 Een	 betere	 plek	 kun	
je	niet	vinden	 in	Loon	met	mooi	weer	op	
vrijdagmiddag	op	een	druk	terras	met	mu-
ziek	van	Jac	 IJpelaar	en	de	amateur	kun-
stenaars	van	Place	du	Kiosk	aan	het	werk.
Daar	ontmoet	ik	Corine	Wilmink	en	Marcel	

van	Iersel	uit	Empel,	beiden	net	vijftig.	Het	
zijn	echte	mensenmensen,	want	ze	leggen	
makkelijk	 contact.	 Eerst	 maar	 even	 ver-
der	kennismaken.	Ze	hebben	vier	kinderen	
waarvan	er	nog	eentje	thuis	woont	en	huis-
hond	teckel	‛Meneer	Frits’.
Marcel	 heeft	 na	 allerlei	 omzwervingen	
qua	werk	vanaf	1996	een	eigen	winkel	en	
gaandeweg	heeft	hij	zijn	droom	een	eigen	
bloemenwinkel,	 Marcel’s	 Bloemenshop,	
verwezenlijkt	 in	Vlijmen	en	de	benodigde	
papieren	 als	 middenstandsdiploma	 en	 di-
ploma’s	voor	de	bloemenbranche	behaald.	
Hij	is	een	actief	baasje	want	hij	is	behalve	
sportief	in	Vlijmen	ook	nog	voorzitter	van	
de	ondernemersvereniging.

Corine	heeft	20	jaar	de	verkoop	van	kinder-
kleding	 gedaan	 via	 kinderkleding	 party’s	
en	op	die	manier	heel	Brabant	bereisd.	En	
daar	is	ze	nu	wel	klaar	mee.	En	samen	met	
een	bevriend	echtpaar	hebben	ze	gebrain-
stormd	over	een	nieuwe	uitdaging	die	bij	
hen	past.

Met	z’n	viertjes	gaan	ze	dit	nieuwe	avon-
tuur	 beginnen,	 waarbij	 de	 wederzijdse	
kwaliteiten	 elkaar	 aanvullen.	 De	 een	 is	
goed	met	cijfers,	de	ander	legt	makkelijk	
contacten	 en	 de	 dames	 hebben	 ervaring	
met	 winkelinrichting,	 styling	 en	 verkoop.	
En	het	enthousiasme	springt	er	wel	boven	
uit.

Waarom juist Loon op Zand gekozen?
Marcel	vertelt	dat	juist	het	dorpse	hen	aan-
trekt:	“in	de	stad	ben	je	een	van	de	vele	
zaken	en	hier	vallen	we	meer	op.	De	loca-
tie	is	goed	en	de	prijs	is	goed.	Verder	willen	
we	 juist	 kleine	 lokale	 ondernemers	 erbij	
betrekken,	voor	wie	het	nog	net	een	stap	
te	ver	 is	om	zelf	een	winkel	te	beginnen.	
Bij	ons	is	het	haalbaar	en	betaalbaar	om	de	
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producten	in	Ons	Lokaal	of	het	Loons	Lokaal	
te	verkopen.	Het	concept	dat	we	hanteren	
is	eenvoudig.	Het	 is	ook	niet	nieuw,	want	
conceptstores	bestaan	al	een	aantal	jaren.	
We	 verhuren	 delen	 van	 een	 winkelrek	 of	
een	plank	van	een	winkelstellage.	Al	vanaf	
€	25,-	per	maand	kan	een	ondernemer	een	
plank	 huren.	 Plekken	 op	 zichthoogte	 zijn		
€	50,-.	Het	zijn	kortlopende	contracten	
waar	de	huurder	van	de	ruimte	geen	ri-
sico	mee	 loopt.	 Denk	 je,	 dat	 zou	 iets	
voor	mij	zijn,	neem	dan	mailcontact	op	
met	 m.vaniersel@home.nl.	 We	 geven	
het	 concept	 een	 jaar	 de	 kans	 om	 van	
de	 grond	 te	 komen	en	hebben	er	 veel	
vertrouwen	in.”

Corine	 vult	 aan:	 “Het	 aanbod	 kan	 va-
riëren	van	 serviesgoed	 tot	bier	 van	de	
plaatselijke	 bierbrouwer	 of	 producten	
van	 een	 boerderij,	 boerenkaas,	worst.	
Ontwerpen	van	T-shirts,	producten	van	
mensen	 met	 een	 handicap	 tot	 sierra-
den,	stylingproducten,	kleding	of	in	het	
seizoen	 bessen	 of	 aardbeien.	 Je	 kunt	
ook	 denken	 aan:	 kaarten,	 fotolijstjes,	
tassen,	 damesmode,	 hervulbare	 par-
fums,	 honing	 van	 de	 lokale	 imker,	 ca-
deauartikelen,	een	webwinkel	die	toch	
ook	zijn	producten	in	een	fysieke	winkel	
wil	laten	zien,	enz.	Dat	alles	laagdrem-
pelig	en	tegen	lage	kosten.”

Marcel:	 “We	 spelen	 in	 op	 de	 vraag	 en	
staan	 open	 voor	 suggesties	 en	 ideeën.	
Elkaar	versterken	is	het	uitgangspunt.”	Het	
is	overigens	niet	de	bedoeling	om	tweede-
hands	spullen	te	verkopen.

Al een divers aanbod van producten
Na	het	artikeltje	in	de	vorige	Toren	hebben	
al	diverse	lokale	ondernemers	gereageerd.	
Een	 korte	 opsomming:	 Marit	 van	 der	 Loo	
met	 zelfgemaakte	 mooie	 lederen	 tassen	
maar	ook	brillenhoezen	en	omslagen	voor	
notitie	blokken	en	 sleutelhangers,	allerlei	
spullen	 van	 kaneel	 gemaakt,	 armbanden	

en	kettingen	van	‘Hebbeh’	uit	Nieuwkuijk	
gemaakt	van	leer	met	metaal,	biertjes	en	
allerlei	 leuke	mannendingen,	zonnebrillen	
van	Red	Bull,	bekend	van	Max	Verstappen.	
Ook	 woonaccessoires,	 houten	 speelgoed,	
kinderkleding	 en	 hele	 mooie	 opgezette	
vlinders	en	kevers	komen	te	koop.	Kortom	
het	vullen	van	de	winkelschappen	loopt.

 °Corine Wilmink en Marcel van Iersel hopen zich 
snel in Loon thuis te voelen! (Foto: RdT)

Via	stickers	met	barcode	en	een	erbij	pas-
sende	 administratie	 in	 de	 kassa	 krijgt	 ie-
dere	deelnemer	na	verkoop	netjes	zijn	op-
brengst.	De	deelnemer	hoeft	zich	niet	druk	
te	maken	over	de	verkoop	en	de	styling	van	
de	producten	dat	is	in	goede	handen	bij	Co-
rine	en	Marcel.

Presentatie
Corine	vertelt	enthousiast	haar	ideeën	over	
de	 inrichting,	 want	 dat	 is	 haar	 kwaliteit.	
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“Er	 is	 160	 vierkante	 meter	 beschikbaar.	
Tegen	de	wanden	komen	stoere	 industrie-
stellingen	 waar	 de	 producten	 op	 worden	
geëtaleerd.	In	het	midden	komt	een	grote	
tafel	waar	een	mooie	presentatie	van	alle	
in	de	winkel	aanwezige	producten	te	zien	
zal	zijn.	Mensen	moeten	verrast	worden	en	
er	‘hebberig’	van	worden.	Bedoeling	is	dat	
er	voor	elke	beurs	 iets	te	koop	is	en	voor	
zowel	mannen,	 vrouwen	 en	 kinderen	 als-
ook	op	het	 gebied	 van	 lifestyle.	Met	 vijf-
tig	schappen	gevuld	met	producten	heb	je	
veel	variatie	te	bieden.”

Corine	gaat	samen	met	haar	vriendin	Anna	
de	 winkel	 bemensen.	 Ook	 ‛Meneer	 Frits’	
mag	mee.	Ze	hoopt	dat	de	uitstraling	men-
sen	uitnodigt	om	gewoon	maar	eens	binnen	
te	lopen	al	is	het	maar	voor	een	praatje.

Pinautomaat en toilet
Ook	 een	 nieuwtje	 is	 dat	 er	 een	 pinauto-
maat	komt.	Een	extra	mogelijkheid	en	ser-
vice	om	geld	uit	de	muur	te	trekken.	En	in	
de	winkel	zijn	toevallig	twee	toiletten.	Bij	
hoge	nood	kunnen	mensen	er	gebruik	van	
maken.	 Gewoon	 service	 zonder	 verplich-
ting.	“Maar	als	je	dan	toch	ook	even	rond-
kijkt”,	 zegt	 Corine,	 “wie	weet	 ga	 je	 dan	
na	een	plasje	misschien	wel	met	een	tasje	

of	 jasje	de	deur	uit.	De	winkel	 is	 in	mijn		
ideale	 beeld	 een	 ontmoetingsplek	 en	 ik	
hoop	dat	we	het	vertrouwen	van	de	men-
sen	in	Loon	gaan	krijgen.”

Er	is	een	kleine	tuin	achter	de	winkel.	Het	
idee	is	om	daar	een	aantrekkelijk	koffie-	en	
theedrinktuintje	 van	 te	maken	met	 zitjes	
of	er	een	ijsje	te	eten.	Facebook	en	Insta-
gram	zullen	worden	ingezet	om	de	winkel	
en	de	producten	te	promoten.

De openingstijden zijn van dinsdag tot en 
met zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. Ook 
open op eventuele koopzondagen.

Als	 ik	 naar	 huis	 fiets,	 denk	 ik	 bij	mezelf:	
“wat	 leuk	 dat	 deze	 enthousiaste	 mensen	
Loon	hebben	gekozen	om	hun	nieuwe	 ini-
tiatief	 te	 ontwikkelen.	 Zij	 zien	 Loon	 als	
een	 sfeervol	 en	 gezellig	 dorp	 en	 geschikt	
om	hun	concept	store	‘Loons	Lokaal’	op	te	
bouwen.	Dat	moesten	meer	mensen	doen.”	
Wij	hopen	met	hen	dat	het	lukt	om	de	klik	
te	 krijgen	met	en	het	 vertrouwen	van	de		
Loonse	 inwoners.	We	wensen	 hen	 daarbij	
alle	success!

Redactie: Ton Kalkers
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Jammer voor Loon op Zand…

Afscheid van Gelato Bottega
In juni van dit jaar konden wij u al melden 
dat het voortbestaan van ijssalon ‘Gelato 
Bottega’ in Loon op Zand behoorlijk on-
der druk stond, omdat het huurcontract 
van het huidige pand aan de Kerkstraat 
niet kon worden verlengd.
Uitbaatster	 Marie-Louise	 Leytens	 wist	 al	
geruime	tijd	dat	het	contract	niet	verlengd	
kon	worden	en	daarom	heeft	zij	in	de	afge-
lopen	periode	er	alles	aan	gedaan	om	een	
geschikte	 vervangende	 lokatie	 voor	 haar	
ijssalon	te	zoeken,	omdat	zij	heel	graag	in	
Loon	op	Zand	wilde	blijven.

Helaas	heeft	al	die	moeite	er	niet	toe	ge-
leid	 dat	 zij	 op	 een	 andere	 locatie	 haar	
‘Gelato	Bottega’	kon	voortzetten	en	zat	er	
niets	anders	op	dan	vanaf	23	september	te	
stoppen	met	haar	bedrijf.	Nog	net	vóórdat	
zij	op	zondag	22	september	de	deur	defini-

tief	sloot,	ging	Rond	de	Toren	er	nog	snel	
een	 ijsje	 halen	om	het	 gevoel	 van	Marie-
Louise	op	dat	moment,	zo	kort	voor	de	slui-
ting,	te	peilen.

Wat kan er wel en wat kan er niet?
Marie-Louise	is	heel	duidelijk:	“Helaas	heb	
ik	geen	geschikte	vervangende	locatie	kun-
nen	 vinden,	 ondanks	 alle	 ideeën,	 tips	 en	
raadgevingen	die	ik	van	onze	klanten	kreeg	
nadat	bekend	werd	dat	ik	hier	niet	kon	blij-
ven	zitten.	Die	vele	reacties	deden	mij	wel	
erg	goed,	moet	ik	zeggen,	want	die	gaven	
het	gevoel	dat	 ik	hier	 in	Loon	op	Zand	er	
echt	bij	hoorde.”
En	 ze	 gaat	 verder:	 “Natuurlijk	 zijn	 er	 lo-
caties	geweest	die	ik	serieus	hebben	over-

 °Zondag 22 september was de laatste dag van 
ijssalon ‛Gelato Bottega’ van Marie-Louise 
Leytens. (Foto: RdT)
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wogen,	maar	als	je	wat	ouder	wordt	kun	je	
daar	niet	op	reageren	zoals	 jongere	men-
sen	dat	zouden	kunnen	doen,	zeker	als	het	
gaat	 om	 leeftijd	 en	 financiële	 aspecten.	
Ofwel:	wat	kan	er	wel	en	wat	kan	er	niet?	
En	als	je	dan	na	je	speurtocht	naar	alle	mo-
gelijkheden	alles	op	een	rijtje	zet	en	een	
reëel	 antwoord	 daarop	 moet	 formuleren,	
kun	 je	 niets	 anders	 dan	 constateren	 dat	
stoppen	de	beste	oplossing	is:	ook	al	doe	ik	
dat	met	pijn	in	mijn	hart,	want	ik	heb	hier	
zo	plezierig	gewerkt!	Dat	gevoel	werd	nog	
eens	versterkt,	toen	ik	een	filmpje	op	Fa-
cebook	had	gezet	waarin	ik	de	situatie	heb	
uitgelegd,	 waarop	 vele	 hartverwarmende	
reacties	binnenkwamen.”

Jammer voor Loon op Zand
En	zo	verdwijnt	het	inmiddels	vertrouwde	
beeld	van	ijssalon	‘Gelato	Bottega’,	dat	op	
2	april	2014	werd	opgestart	door	zoon	Bas	
en	zijn	vrouw	Anne,	na	zes	seizoenen	suc-
cesvol	te	zijn	geweest	in	ons	dorp.

Natuurlijk	 verkeerde	 Marie-Louise	 afgelo-
pen	zondag	niet	in	een	juichstemming	toen	
de	zaak	definitief	op	slot	ging.	Er	heerste	
eerder	een	stemming	van	weemoed	en	het	
gevoel	van	‘jammer	voor	Loon	op	Zand	en	
de	vaste	gasten	die	wij	in	de	afgelopen	pe-
riode	mochten	 ontvangen’,	want	 zoals	 ze	
aangaf	hebben	ze	hier	zoveel	moois	gekre-
gen	waar	ze	dankbaar	voor	zijn.

Maar	realist	al	ze	is,	zegt	zij	ook:	“Het	 is	
goed	zo	en	het	is	zoals	het	is.	Als	alles	net-
jes	is	afgerond,	komt	er	weer	volop	tijd	om	
met	 andere	dingen	bezig	 te	 zijn,	want	 ik	
hoop	nog	 jaren	 van	 alles	 om	mij	 heen	 te	
genieten!”
En	 of	 er	 nog	 eens	 een	 andere	 ijssalon	 in	
Loon	op	Zand	komt?	Hoewel	daarvoor	vol-
gens	 Marie-Louise	 best	 ‘ruimte’	 is	 in	 een	
dorp	als	 Loon	op	Zand,	 is	 dat	moeilijk	 te	
voorspellen.	De	tijd	zal	het	leren…

Redactie: Tiny van Hooren
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9

Thema: ‛Kerst in de toekomst’

Op weg naar de negende Loonse kerstklokkenloop
Je	zou	het	niet	zeggen,	maar	over	pakweg	
drie	maanden	staat	ons	dorp	weer	geheel	
in	het	teken	van	het	tweejaarlijkse	evene-
ment	 ‘Loonse	 kerstklokkenloop’:	 dit	 jaar	
de	negende	editie	van	dit	sfeervolle	kerst-
gebeuren	dat	ook	nu	weer	veel	deelnemers	
en	 bezoekers	 mag	 verwelkomen	 op	 zon-
dag	15	december.	Rond	de	Toren	schoof	in		
’t	Benkske	aan	bij	twee	organisatoren	van	
het	 eerste	 uur:	Gerrie	 Kievits	 en	 Jan	 van	
Gorkum,	om	‘bij’	te	praten	over	dit,	toch	
wel	 gigantisch,	 gebeuren	 dat	 straks	 weer	
staat	te	gebeuren.

Goed geluisterd 
Jan	van	Gorkum:	“Op	de	 lauweren	rusten	
van	het	 succes	 van	 voorgaande	kerstklok-
kenlopen	is	het	laatste	wat	we	doen.	Ook	
al	mogen	nu	al	 terugzien	op	acht	 succes-
volle	edities	van	dit	evenement:	toch	zijn	
er	altijd	zaken	die	beter	of	anders	aange-
pakt	en	georganiseerd	moeten	worden	ten	
opzichte	van	de	vorige	keren.	Niet	alleen	
zaken	 die	we	 zelf	 hebben	 geconstateerd,	
maar	zeker	ook	die	bezoekers	ons	hebben	
doorgegeven	die	we	zeer	serieus	nemen	en	
waarnaar	wordt	geluisterd.”
In	dat	verband	geeft	Jan	aan	dat	de	loop-
route,	die	volledig	in	het	‘oude	dorp’	wordt	
uitgezet,	 compacter	 zal	 zijn	 om	daarmee	
zoveel	 mogelijk	 ‘gaten’	 te	 voorkomen.	
Door	de	route	op	deze	manier	aan	te	pas-

sen,	hoeft	het	dorp	niet	afgesloten	te	wor-
den	voor	het	doorgaand	verkeer	en	worden	
Hoge	Steenweg,	Kerkstraat	en	Kasteellaan	
dit	jaar	niet	afgesloten.

De	 looproute	zal	dit	 jaar	niet	alleen	door	
het	rode	licht	van	de	lantaarnpalen	worden	
aangegeven,	maar	ook	door	heuse	Drieko-
ningen	die	de	bezoekers	zullen	leiden	door	
een	 wereld	 vol	 licht,	 muziek,	 koorzang,	
theater,	levend	vee	en	nog	heel	veel	meer	
zaken	 die	 de	 Loonse	 kerstklokkenloop	 zo	
uniek	maakt.

Vaste én nieuwe deelnemers
Ook	dit	 jaar	hebben	veel	deelnemers	 van	
voorgaande	 edities	 zich	 voor	 de	 negende	
editie	opgegeven	en	daarmee	positief	ge-
reageerd	 op	 de	 uitnodiging	 van	 de	 orga-
nisatie.	 Gerrie	 Kievits:	 “Ik	 heb	 al	 eerder	
aangegeven	 dat	 zij	 de	 basis	 vormen	 van	
dit	evenement,	waar	we	erg	blij	mee	zijn.	
Naast	al	die	aanmeldingen	kan	ik	nu	al	mel-
den	 dat	 Martin	 Hurkens,	 de	 operazanger	
uit	het	Limburgse	Schinveld	die	in	2010	het	
derde	 seizoen	 van	 ‘Holland’s	 Got	 Talent’	
won,	samen	met	Celine	Janssen	zal	optre-
den	op	het	hoofdpodium	op	’t	Looiershof,	
dat	‘The	Rainbow	Gospel	Singers’	weer	te	
zien	én	te	horen	zijn	in	de	kerk	en	dat	dit	
jaar	weer	een	echte	kameel	van	de	partij	
zal	zijn!

Hoewel	we	nog	met	meer	partijen	in	onder-
handeling	zijn,	is	het	zeker	dat	de	opleiding	
zang/theater	van	het	ROC	uit	Tilburg	gaat	
zorgen	 voor	 bijzondere	 optredens.	 Nieuw	
dit	jaar	is	de	medewerking	van	blaaskapel	
‘Falso	Pero	Forte’	uit	Malden	en	een	spec-
taculaire	act	met	luchtbellen!	Ook	voor	de	
kinderen	 is	er	het	nodige	 toegevoegd	aan	
de	Loonse	kerstklokkenloop.	Zo	kunnen	zij	
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gaan	zandschilderen,	naar	een	poppenkast-
voorstelling	 gaan	 of	 zich	 laten	 vermaken	
door	de	jeugdige	artiesten	van	het	kinder-
circus	 ‘Il	Grigio’	uit	Haaren.	Tijdens	deze	
kerstklokkenloop	zal	ook	het	project	 ‘750	
jaar	Loon	op	Zand’	op	een	bijzondere	ma-
nier	worden	afgesloten.	Je	merkt	het:	het	
wordt	weer	een	overvol	programma!”

Gezocht: vrijwilligers
Jan	 van	 Gorkum:	 “Onze	 vaste	 bouwploeg	
is	 inmiddels	 weer	 druk	 bezig	 met	 de	 no-
dige	 voorbereidingen.	 Zij	 doen	 dat	 in	 de	
werkplaats	 van	 het	 installatiebedrijf	 van	
Coen	 IJpelaar	 aan	 het	 Lijkenpad,	 waar	
voldoende	 ruimte	 is	 om	 dat	 alles	 uit	 te	
voeren.	We	zijn	blij	met	het	 aanbod	met	
leerlingen	van	een	school	uit	Oss	die	voor	
de	bewegwijzering	zullen	zorgen,	die	later	
weer	worden	beschilderd	door	cliënten	van	
‘Op	&	Top’	uit	Loon	op	Zand,	en	daarmee	
hun	betrokkenheid	met	de	 Loonse	evene-
ment	willen	onderstrepen.	Zo	zie	je	maar:	
samen	kunnen	we	veel	en	soms	nog	meer!”	
Gerrie	vult	Jan	aan:	“Het	organiseren	van	
een	evenement	als	dit	is	in	grote	mate	af-
hankelijk	van	veel	vrijwilligers	die	je	nodig	
hebt	om	aan	dit	alles	een	gezicht	te	geven.	

Zo	zijn	we	nog	op	zoek	naar	iemand	die	als	
‘IJskoningin’	wil	figureren	en	vele	vrijwilli-
gers	die	willen	assisteren	bij	verschillende	
onderdelen	van	deze	‘loop’.	Daarom	wil	ik	
graag	via	dit	artikel	de	oproep	doen:	lijkt	
het	je	leuk	om	samen	met	ons	een	succes-
volle	negende	Loonse	kerstklokkenloop	 te	
organiseren?	Sluit	je	dan	bij	ons	aan	en	bel	
mij	via 06 – 27264982	om	je	op	te	geven!”

Kerstboom vol Sterren
Het	 initiatief	 ‘Kerstboom	 vol	 Sterren’	 dat	
u	 tijdens	 de	 kerstklokkenloop	 tegen	 kunt	
komen,	is	een	initiatief	van	de	organisatie	
in	 samenwerking	 met	 Van	 Gorp	 Uitvaart-
vaartzorg.	Wie	verdient	het	om	in	het	licht	
te	worden	gezet?	Welke	man,	vrouw	of	kind	
wil	jij	 in	het	 licht	zetten?	Mensen	kunnen	
voor	 jou	bijzonder	zijn,	omdat	 je	hem	of	
haar	zo	mist,	hij	of	zij	veel	voor	jou	bete-
kent	of	omdat	die	persoon	extra	steun	ver-
dient.	Tijdens	de	kerstklokkenloop	worden	
bij	de	kerk	twee	wensbomen	geplaatst,	die	
gevuld	gaan	worden	en	zullen	stralen	met	

 °Ook ‛The Rainbow Gospel Singers’ zullen op 
zondag 15 december te zien én te horen zijn! 
(Foto: Archief RdT)
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licht	door	de	kerstballen	met	foto’s	van	bij-
zondere	mensen.	De	kerstballen	zijn	vanaf	
7	december	te	koop	bij	de	pastorie	in	Loon	
op	 Zand.	 De	 opbrengst	 komt	 volledig	 ten	
goede	aan	de	Loonse	kerstklokkenloop.

Geef uw steun via de   
‘Rabo Clubsupport’-actie!
Het	 staat	 buiten	 kijf	 dat	 een	 evenement	
als	 de	 Loonse	 kerstklokkenloop	 geld	 kost	
en	niet	 zo’n	beetje	ook.	Gelukkig	 kan	de	
organisatie	zich	ook	dit	jaar	weer	gesteund	
voelen	met	de	nodige	donaties	die	tot	nu	
toe	 zijn	 binnengekomen,	 mede	 door	 het	
bericht	 hierover	 in	 de	 vorige	 editie	 van	
Rond	de	Toren.	Alle	gevers:	heel	hartelijk	
bedankt	 namens	 de	 organisatie.	Maar	 het	
zou	mooi	zijn	als	er	nóg	meer	geld	beschik-
baar	komt	voor	dit	sfeervolle	gebeuren.

licht	om	daarin	samen	te	zijn.	Die	sfeer	wil	
de	organisatie	van	de	Loonse	kerstklokken-
loop	graag	elke	twee	jaar	in	ons	dorp	tast-
baar	 en	 voelbaar	maken.	Maar	 zonder	 de	
steun	van	velen:	vrijwilligers,	deelnemers	
én	 bezoekers,	 valt	 er	weinig	 te	 organise-
ren.	Om	het	met	de	woorden	van	Jan	van	
Gorkum	uit	te	drukken:		“Samen	kunnen	we	
veel	en	soms	nog	meer!”

Rond	de	Toren	wenst	de	organisatie	van	de	
Loonse	kerstklokkenloop	alle	goeds	toe	en	
gaat	 er	 van	 uit	 dat	 vele	 Rabobank-leden	
hun	steun	zullen	uitspreken	tijdens	de	ko-
mende	 ‘Rabo	 Clubsupport’-actie.	 Dat	 zou	
erg	 mooi	 zijn!	 Natuurlijk	 zal	 de	 redactie	
van	Rond	de	Toren	u	op	de	hoogte	houden	
van	de	vorderingen	in	aanloop	tot	‘het	ge-
beuren’	van	zondag	15	december!	 	
	
Redactie: Tiny van Hooren

Mocht	u	lid	zijn	van	de	Rabobank,	dan	kunt	
u	uw	 steentje	hieraan	bijdragen	door	 tij-
dens	de	komende	‘Rabo	Clubsupport’-actie	
(voorheen	de	‘Rabo	Clubkas	campagne’-ac-
tie)	een	of	meerdere	stemmen	uit	te	bren-
gen	op	de	‘Stichting	Loonse	Kerstklokken-
loop’.	Want	elke	uitgebrachte	stem	brengt	
direct	geld	op	voor	dit	puur	Loonse	evene-
ment.	Een	evenement	dat	dit	jaar	voor	het	
eerst	een	thema	heeft	gekregen:	“Kerst	in	
de	 toekomst”,	 daarmee	 aangevende	 dat	
de	 viering	 en	 beleving	 van	 het	 kerstfeest	
door	de	 jaren	heen	 sterk	 is	 veranderd	en	
de	vraag	stelt:	hoe	zal	het	kerstfeest	over	
pakweg	25	jaar	worden	gevierd?

Samen kunnen we veel
Hoe	het	kerstfeest	dan	zal	worden	gevierd	
is	moeilijk	te	voorspellen,	maar	het	zal	al-
tijd	 een	 feest	 blijven	waarbij	mensen	 el-
kaar	 opzoeken	 in	 een	 sfeer	 van	 vrede	 en	

Organiseert:
een	workshop

KLANKSCHALEN EN ENERGIE
op	woensdag	2	oktober	2019

vanaf	20.00	uur.
Kosten	deelname:	€	5,-	p.p.

Maximaal	8	personen.
Vooraf	aanmelden	in	de	winkel	of	per	

e-mail:	info@denhoogensteen.nl

Hoge Steenweg 23A 
Telefoon 06-15364318
www.denhoogensteen.nl
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Ver louw-Bouw bv

� Bouw

� Ver bouw en re no va tie

Gil de weg 85

5175 SR Loon op Zand

Tel 0416 363329

Mob 06 22950676

Fax 0416 364457

ver louw-bouw@home.nl

www.verlouw-bouw.nl
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Aftrap vrijdag 4 oktober in de Loonse bibliotheek

Opening MamaCafé Loon op Zand
Het	 initiatief	 ‘MamaCafé’	 wil	 een	 laag-
drempelige	 ontmoetingsplek	 creëren	 voor	
zwangere	vrouwen,	mama’s,	papa’s,	groot-
ouders,	 gastouders	 en	 andere	 opvoeders	
van	jonge	kinderen	(0	tot	4	jaar).
Dat	alles	om	onder	het	genot	van	een	kopje	
koffie	of	thee	met	elkaar	te	kletsen	(gezel-
lig!),	 ervaringen	 uit	 te	wisselen	 (prettig!)	
en	 de	mogelijkheid	 te	 bieden	 om	aan	 el-
kaar	of	aan	een	deskundige	vragen	te	stel-
len	 (handig!)	 terwijl	 de	 kinderen	 aan	 het	
spelen	zijn.

De geboorte van het MamaCafé
Als	 redacteur	 van	 Rond	 de	Toren	 ga	 ik	 in	
gesprek	met	 de	 32-jarige	 Karin	 van	 Brug-
gen	(foto),	bij	wie	dit	idee	is	ontstaan	voor	
dit	 bijzondere	 initiatief	 in	 Loon	 op	 Zand.	
“Van	 nature	 gaat	 opvoeden	 heel	 vanzelf-
sprekend	als	je	pas	ouder	wordt	en	mama	
bent’’,		stelt	Karin:	zelf	inmiddels	moeder	
van	een	dochtertje	van	11	maanden.	Maar	
soms	loop	je	toch	tegen	zaken	aan	waar	je	
geen	raad	mee	weet	en	dan	is	het	fijn	dat	
je	jouw	‘ei’	toch	ergens	kwijt	kan	of	hulp	
kan	vragen”.

Vanuit	 haar	 eigen	 behoefte	 en	 de	
vragen	 die	 ze	 kreeg	 in	 haar	werk-
veld,	 haar	 twee	 ondernemingen	
‘Kuzz’	en	gastouderopvang	‘Dit	ben	
Ik!’,	 is	 Karin	 in	 contact	 gekomen	
met	 Bernadette	 Rijpert,	 jeugdver-
pleegkundige	in	deze	regio.	Toen	is	
het	 bekende	 balletje	 gaan	 rollen.	
Samen	 met	 Bernadette	 heeft	 ze	
het	MamaCafé	in	Waspik	bezocht	en	
zijn	ze	verder	gaan	brainstormen	en	
onderzoeken	om	dit	ook	op	te	gaan	
zetten	in	Loon	op	Zand.

Samen met én voor elkaar
Om	 het	 geheel	 te	 bewerkstelli-

gen	en	 tot	uitvoering	 te	 kunnen	brengen,	
hebben	Bernadette	en	Karin	de	hulp,	me-
dewerking	 én	 de	 benodigde	 ondersteu-
ning	gevraagd	van	de	GGD,	de	Bibliotheek	
Midden-Brabant	en	de	organisatie	‘Samen-
werkenaandewijk’.	 Door	 alle	 krachten	 te	
bundelen	zijn	 zij	nu	bijna	zover:	de	 laat-
ste	puntjes	worden	nog	op	de	i	gezet	voor	
de	 opening	 en	 start	 van	 MamaCafé	 Loon	
op	Zand	op	vrijdag	4	oktober	van	9.30	tot	
11.00	uur	in	de	Bibliotheek,	Kloosterstraat	
2	in	Loon	op	Zand.	Toegang	en	consumpties	
zijn	gratis.

Voel je thuis. Wees welkom! 
Op	elke	eerste	vrijdag	van	de	maand	ben	je	
welkom	bij	het	MamaCafé	Loon	op	Zand	om	
gezellig	 samen	 te	 komen	 met	 wisselende	
thema’s	of	activiteiten.	En	wil	je	helemaal	
op	de	hoogte	blijven,	hou	dan	de	Facebook-
pagina	van	dit	nieuwe	Loonse	 initiatief	 in	
de	gaten!	Namens	de	redactie	wens	ik	het	
MamaCafé	veel	succes!

Redactie: Kitty van Merode
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Gift met een persoonlijk tintje

Een	 vriendelijke	 stem	had	mijn	 voicemail	
ingesproken	 met	 het	 verzoek	 om	 even	
terug	 te	 bellen.	 Na	 mijn	 werkdag	 heb	 ik	
(Özlem	 Savasli)	 mevrouw	 T.	 Koevoets	 ge-
beld	 en	 een	 kort	 maar	 hartelijk	 gesprek	
gevoerd.	Zij	wilde	graag	een	donatie	doen	
aan	onze	vereniging.	Ik	heb	mevrouw	Koe-
voets	gevraagd	of	het	goed	was	als	ik	even	
op	bezoek	zou	komen.

Samen	 met	 Ton	 de	 Maat	 (oud-voorzitter	
EHBO	 St.	 Rafaël)	 ben	 ik	 ’s	 avonds	 na	 het	
eten	bij	mevrouw	Koevoets	in	Venloene	ge-
weest.	We	werden	met	een	warm	welkom	
door	haar	ontvangen	en	hebben	de	donatie	
voor	 onze	 vereni-
ging	 persoonlijk	 in	
ontvangst	 mogen	
nemen,	 waarvoor	
onze	 grote	 dank!	
Mevrouw	 Koevoets	
vertelde	 ons,	 dat	
ze	 graag	 doneerde	
aan	 goede	 doelen,	
waaronder	 onze	
vereniging.
Ze	 gaf	 aan	 dat	 ze	
inmiddels	een	hele	
mooie	 leeftijd	 van	
95	jaren	jong	heeft	
bereikt	en	ze	volop	genoot	van	haar	kinde-
ren	en	kleinkinderen.	Op	22-jarige	leeftijd	
had	ze	ook	haar	EHBO-diploma	behaald	en	
vindt	ze	het	werk	van	onze	vereniging	erg	
belangrijk.

Mevrouw	Koevoets:	nogmaals	bedankt	voor	
uw	donatie	en	wij	willen	u	bedanken	voor	
uw	hartelijkheid	en	erg	leuke	gesprek!	Wij	
wensen	u	nog	vele	gezellige	en	leuke	jaren	
toe	met	al	uw	kinderen	en	kleinkinderen!

EHBO vereniging St. Rafaël
Özlem Savasli
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Rond de Toren 68x90 003 CONT.pdf   1   30/05/2018   22:22
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Op	27	 september	 gaat	 de	 ‛Rabo	ClubSup-
port’-actie	 weer	 van	 start.	 Muziekvereni-
ging	Concordia	doet	ook	dit	jaar	weer	mee.	
Als	u	lid	bent	van	de	Rabobank,	krijgt	u	het	
stemformulier	een	paar	dagen	vooraf	in	de	
brievenbus.	 Muziekvereniging	 Concordia	
kan	uw	stem	goed	gebruiken.

Vorig	 jaar	 hebben	 we	 de	 vereniging	 een	
frisse	jeugdige	uitstraling	kunnen	geven,	in	
de	vorm	van	nieuwe	blouses	en	nieuwe	jas-
jes	voor	de	 informele	optredens:	dit	alles	
mede	door	de	bijdrage	van	de	Rabobank.

Bestedingsdoel voor dit jaar
Muziekvereniging	Concordia	wil	heel	graag	
deel	uit	blijven	maken	van	de	Loonse	ge-
meenschap	 en	 daarbuiten.	 Momenteel	
loopt	het	ledental	terug.	Onze	eerste	prio-
riteit	is	nu	dan	ook	het	werven	van	leden.	
We	willen	mensen,	op	wat	voor	niveau	dan	
ook,	de	kans	geven	om	samen	met	ons	mu-
ziek	te	komen	maken.
Daarbij		willen	we	het	plezier	van	het	mu-
ziek	 maken	 overbrengen	 op	 ons	 publiek.	
Met	inlooprepetities,	concerten	en	nieuwe	
flyers	willen	we	proberen	om	nieuwe	leden	
te	werven.	Geef	je	stem	aan	Concordia	en	
wij	blijven	er	voor	jou!

Alvast bedankt,
Muziekvereniging Concordia

Koffiedik kijken met Pro3

Gewoon,	 onder	 het	 genot	 van	 een	 kopje	
koffie,	 praten	 met	 raadsleden	 van	 Pro3	
over	 het	 heden	 en	 de	 toekomst	 van	 onze	
gemeente.	 Dat	 kan	 iedere	 laatste	 zondag	
van	de	maand	 in	een	van	de	drie	dorpen.	
Te	 beginnen	 op	 zondag	 29	 september	 om	
11.30	uur	‛Bij	Anton’	in	Kaatsheuvel.

Loop	binnen,	drink	een	kopje	koffie	of	thee	
mee	en	stel	uw	vragen	of	geef	uw	mening.	
Wij	stellen	daar	prijs	op!	U	bent	van	harte	
welkom.	

Om	alvast	in	de	agen-
da	 te	 noteren:	 zon-
dag	 27	 oktober	 en	
24	 november	 zijn	 de	
volgende	data.	 Infor-
matie	over	de	locatie	
in	De	Moer	of	Loon	op	
Zand	volgt.	□
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Tijdens de actie ‛Rabo ClubSupport’

Mag Rond de Toren rekenen op uw stem?
Op	8	november	1967	verscheen	in	Loon	op	
Zand	 huis-aan-huis	 een	 provisorisch	 ge-
stencild	 boekje,	met	 als	 inleidende	 tekst	
op	de	eerste	pagina:	 “U	hebt	 zojuist	 een	
nieuw	blad	ter	hand.	genomen.	Het	heeft	

nog	geen	naam	en	nog	
geen	definitieve	vorm.	
Het	 is	 een	 blad,	 be-
stemd	voor	u	allen	hier	
in	 Loon	 op	 Zand.	 Het	
wil	 door	 middel	 van	
informatie	 over	 aller-
lei	zaken	die	ons	allen	
betreffen,	 de	 Loonse	
gemeenschap	 hechter	
samen	binden.”

Dat	was	in	feite	de	geboorte	van	wat	later	
‘Rond	de	Toren’	zou	gaan	heten.	Inmiddels	
zijn	we	bijna	52	 jaar	 (!)	verder	en	 is	dit,	
ook	voor	Nederland,	unieke	dorpsblad	nog	
altijd	met	haar	missie	bezig	zoals	de	redac-
tie	dat	verwoordde	in	die	allereerste	editie	
van	8	november	1967.

Wij	 hoeven	 ons	 aan	 u,	 trouwe	 lezer	 van	
Rond	de	Toren,	zeker	niet	voor	te	stellen,	
want	 u	weet	wat	 u	 van	 ons	 kunt	 én	mag	
verwachten	als	het	gaat	om	berichtgeving	
over	alles	wat	ons	bezig	houdt	in	het	dorp	
Loon	 op	 Zand.	 De	 berichtgeving	 hierover	
wordt	deels	door	de	redactie	verzorgd	en	
deels	door	mensen	die	graag	hun	visie,	ac-
tiviteit	 of	 anderszins	 graag	 gepubliceerd	
willen	zien.

Rabo Clubsupport
Door	de	jaren	heen	kon	en	mag	de	‘Stich-
ting	 Rond	 de	Toren’,	 onder	wiens	 verant-
woordelijkheid	 twintig	 ‘Toren-edities’	 per	
jaar	in	het	kerkdorp	Loon	op	Zand	verschij-
nen,	voor	wat	het	financiële	aspect	betreft	

rekenen	 op	 haar	 adverteerders	 en	 regel-
matige	 donaties	 die	 zij	 van	 verschillende	
instanties	 mag	 ontvangen.	 Tot	 voor	 twee	
jaar	geleden	werd	ook	de	z.g.	‘zakjesactie’	
gehouden,	 maar	 door	 een	 streng	 en	 kri-
tisch	financieel	beleid	te	voeren	hoeft	deze	
(voorlopig)	niet	meer	te	worden	gehouden.	
Dat	 neemt	 niet	 weg	 dat	wanneer	 er	 zich	
mogelijkheden	 voordoen	 om	meer	 inkom-
sten	te	generen,	zeker	 in	een	tijd	waarin	
druk-	en	papierkosten	alleen	maar	stijgen,	
we	deze	mogelijkheden	zeker	benutten.
Zoals	 deelname	 aan	 het	 mooie	 initiatief	
‘Rabo	 ClubSupport’:	 waarbij	 lokale	 Rabo-
banken	coöperatief	dividend	investeren	in	
de	lokale	samenleving	via	verenigingen	en	
stichtingen	in	hun	werkgebied	op	basis	van	
een	stemming	door	de	Rabobank-leden.

Herkenbare visie
Ook	Rabobank	De	Langstraat,	van	meet	af	
aan	de	huisbankier	van	Rond	de	Toren,	doet	
mee	aan	de	actie	 ‘Rabo	Clubsupport’.	Op	
hun	website	lezen	we	over	deze	actie:

“Met	 Rabo	 ClubSupport	 vieren	 we	 samen	
de	winst.	De	echte	winst	van	clubs,	stich-
tingen	 en	 verenigingen.	 Mensen	 samen-
brengen.	 Talenten	 benutten.	 Een	 sociaal	
netwerk	opbouwen.	Elkaar	verder	helpen.	
Daar	heeft	de	hele	maatschappij	baat	bij.	
Dat	moeten	we	niet	alleen	koesteren	maar	
ook	steunen.	Daarom	geven	we	als	coöpe-
ratieve	bank	ieder	jaar	een	deel	van	onze	
winst	aan	verenigingen	door	het	hele	land.	
Zodat	zij	kunnen	blijven	doen	wat	ze	nu	al	
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doen.	Onze	wereld,	buurt	voor	buurt,	be-
ter	maken.”
In	 deze	 visie	 herkent	 Rond	 de	 Toren	 zich	
volledig	en	draagt	deze	vanaf	haar	eerste	
editie	van	8	november	1967	elke	keer	weer	
uit	in	elke	editie	die	verschijnt:	en	dat	zijn	
er	al	heel	wat	in	de	afgelopen	52	jaar!

Mogen wij op u rekenen?
Als	 u	 binnenkort	 als	 lid	 van	 de	 Rabobank	
De	Langstraat	de	uitnodiging	krijgt	om	uw	
stem(men)	 uit	 te	 brengen	 op	 een	 van	 de	
verenigingen,	stichtingen	of	clubs	die	zich	
hiervoor	 hebben	 opgegeven,	 dan	 hopen	
wij	 als	 bestuur	 en	 redactie	 van	 Rond	 de	
Toren	dat	u	ons	wilt	steunen	om	ons	werk	
te	 kunnen	 blijven	 doen,	 door	 ons	 een	 of	
meer	stemmen	te	geven	die	u	kunt	uitbren-
gen.	Bent	u	nog	geen	lid	van	Rabobank	De	
Langstraat,	dan	 is	dat	 snel	 te	 regelen	via	
hun	website,	want	elke	stem	is	geld	waard!

Mag	 Rond	 de	Toren	 rekenen	 op	 uw	 stem?	
We	zouden	daar	heel	erg	blij	mee	zijn.	Na-
tuurlijk	 mag	 u	 er	 van	 uitgaan	 dat	 we	 na	
deze	 actie	 u	 zullen	 informeren	 over	 wat	
de	 uiteindelijke	 opbrengst	 zal	 zijn.	 Want	
ook	dat	‘Loonse	nieuws’	hoort	in	ons	aller	
‘Rond	de	Toren’!

Nu al hartelijk bedankt:
Bestuur en redactie Rond de Toren
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Maak onze wereldreis 
mede-mogelijk!

De	Atlantic	Pacific	Ocean	Drive	is	de	over-
treffende	 trap	 van	 avontuurlijke	 rally’s.	
Wild	en	ongetemd,	meer	dan	15.000	kilo-
meter	van	Hamburg	naar	Vladivostok.	Het	
beklimmen	van	’s	werelds	hoogste	bergen	
tot	 het	 rijden	 door	 de	 droogste	 woestij-
nen.	Door	8	 tijdzones	en	20	 landen,	deze	
rally	overschrijdt	alle	grenzen	en	limieten.	
Wij,	 Djerie	 van	 Stratum	 (19)	 en	 Jochem	
van	 Eijck	 (22)	 gaan	 dit	 avontuur	 aan!	 Op	
18	juli	2020	starten	wij	de	motor	van	onze	
landrover	(een	oudje	van	17	jaar	oud)	om	
in	50	dagen	van	Hamburg	naar	Vladivostok	
te	rijden.

Deze	rally	rijden	wij	niet	zomaar.	Naast	
een	voor	ons	onmetelijk	avontuur,	gaan	
wij	door	het	rijden	van	deze	rally	een	
geldbedrag	 ophalen	 voor	 ‛A	 Seal	 Stel-
lendam’.	Dit	is	een	stichting	waar	zie-
ke,	verzwakte	en	verweesde	zeehonden	
verzorgd	worden	die	aan	de	Zeeuwse	en	
Zuid-Hollandse	kust	gevonden	worden.
Ons	 doel	 is	 om	 de	 volledige	 rally	 mi-
lieuvriendelijk	 te	 rijden,	 namelijk	 op	
slaolie!	Door	op	slaolie	te	rijden	wordt	
de	uitstoot	van	onze	auto	veel	minder	
schadelijk.	 Er	 komen	bijna	 geen	 roet-
deeltjes	meer	 vrij	 en	 geen	 zure	 zwa-
velverbindingen.	Ook	is	slaolie	gemaakt	

van	planten	die	CO	verbruiken	om	te	groei-
en	waardoor	de	CO2	uitstoot	van	onze	auto	
gecompenseerd	wordt.
	
Om	deze	rally	te	kunnen	rijden	zijn	wij	op	
zoek	 naar	 sponsoren:	 bedrijven	 of	 parti-
culieren	die	 deel	 van	 ons	 avontuur	willen	
zijn.	Naast	vermelding	op	onze	website	en	
facebookpagina,	 bestaat	 de	 mogelijkheid	
om	het	logo	van	uw	bedrijf	op	onze	auto	te	
zetten.	Zo	wordt	uw	bedrijf	in	filmpjes	en	
foto’s	zichtbaar	en	maken	mensen	over	de	
hele	wereld	kennis	met	uw	bedrijf!	Wij	zul-
len	tijdens	de	rally	zoveel	mogelijk	filmen	
en	 vloggen.	 Wij	 bieden	 ook	 aan	 om	 kle-
ding	met	bedrijfsnamen	en/of	 logo’s	erop	
te	 dragen.	 Bent	 uw	 benieuwd	 geworden?	
Neem	dan	snel	contact	met	ons	op!
Ons	 avontuur	 is	 te	 volgen	 op:	www.land-
muis.nl	en	voor	vragen	kunt	u	altijd	contact	
opnemen	met	ons	via	telefoon	06-19496354	
of	06-30155933	of	via	e-mail:	 	
freelandermuis@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Djerie van Stratum en Jochem van Eijck

 °Volgend jaar gaan Djerie (links) en Jochem hun 
avontuur tegemoet! (Eigen foto)
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Alles goed geregeld? 
Een geschenk voor uw naasten

Informatieavond op dinsdag 8 oktober in 
Het Klavier, verzorgd door DGF Notarissen 
en Van Gorp Uitvaartzorg.

Het	 levenstestament	 staat	 de	 laatste	 tijd	
enorm	in	de	belangstelling.	Maar	waarom?	
We	worden	 allemaal	 steeds	 ouder,	 helaas	
niet	zonder	lichamelijke	of	mentale	beper-
kingen.
De	overheid	wil	dat	we	steeds	langer	voor	
onszelf	 blijven	 zorgen.	 Onze	 zelfstandig-
heid	vinden	we	belangrijk,	maar	velen	krij-
gen	te	maken	met	mentale	of	lichamelijke	
beperkingen.	Wie	regelt	dan	alles	naar	uw	
wensen?	Uw	betalingen,	de	verkoop	van	uw	
huis,	uw	vermogen,	uw	medische	voorkeu-
ren?

Een	‛gewoon	testament’	biedt	geen	oplos-
singen	 voor	 de	 situatie	 waarin	 u	 nog	wel	
in	leven	bent,	maar	door	mentale	of	licha-
melijke	beperkingen	niet	meer	voor	u	zelf	
kunt	 zorgen.	 Het	 levenstestament	 biedt	
wél	uitkomst!

Op	 dinsdagavond	 8	 oktober	 2019	wordt	 u	
door	DGF	Notarissen	geïnformeerd	over	het	
levenstestament	 en	 het	 ‘gewone’	 testa-
ment.	Aan	de	hand	van	verschillende	prak-
tijksituaties	 laten	 notarissen	 Antoine	 van	

Grinsven	en	Ivar	Franken	u	deze	avond	zien	
wat	zoal	de	mogelijkheden	zijn.

Door	nu	zaken	goed	voor	te	bereiden,	helpt	
u	uw	naasten.	Dit	geldt	ook	voor	uw	laatste	
reis,	hoewel	de	meesten	van	ons	het	moei-
lijk	 vinden	 om	 hierover	 te	 praten.	 Toch	
merkt	uitvaartondernemer	Lowie	van	Gorp	
van	Van	Gorp	Uitvaartzorg	steeds	weer	hoe	
fijn	 het	 is,	 als	 voorkeuren	 vooraf	 bekend	
zijn.	Hij	maakt	u	deze	avond	duidelijk	wat	
u	vooraf	kunt	regelen	en	wat	u	beter	over	
kunt	 laten	aan	uw	nabestaanden.	Hij	 laat	
aan	de	hand	van	voorbeelden	zien	wat	er	
tegenwoordig	mogelijk	is.	Tot	slot	gaat	hij	
in	op	feiten	en	fabels	over	de	wereld	van	
de	uitvaart.

Deze	 informatieve	 en	 interactieve	 avond	
wordt	gehouden	op	dinsdag	8	oktober	a.s.	
in	de	theaterzaal	van	Het	Klavier	in	Kaats-
heuvel.	 U	 bent	 van	 harte	 welkom	 vanaf	
19.00	uur,	deze	informatieavond	begint	om	
19.30	uur.

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, vra-
gen wij u zich vooraf aan te melden voor 
deze informatieavond. Op de website van 
DGF Notarissen (www.dgfnotarissen.nl) 
kunt u zich direct inschrijven. Telefonisch 
aanmelden bij DGF Notarissen is overigens 
ook mogelijk (tel. 0416-274962). Wees er 
dus snel bij. □
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BBQ 
HIGH TEA 

FEEST BUFFET  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 
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Is Loon straks de klos…?
In het spoeddebat op woensdag 4 sep-
tember over de politieke crisis in onze 
gemeente merkte Bart van Drunen van 
‛VoorLoon’ op dat ‘Loon naar Tilburg’ de 
pen wel klaar zou hebben liggen.	
Deze	uitdaging	 kunnen	wij	 dus	 niet	 naast	
ons	neer	leggen.	Hij	had	het	ook	over	het	
cynisme	wat	hij	in	Loon	bemerkte.	De	kriti-
sche	noten	die	‘Loon	naar	Tilburg’	gekraakt	
heeft	 zijn	 alleen	 maar	 bewaarheid,	 dus	
geen	cynisme	maar	realisme.
Wij	constateren	dat	ons	streven	zich	verder	
verbreed,	met	dank	aan	het	artikel	van	Jan	
van	Hoof	in	Rond	de	Toren	(pag.	64	in	nr.	14	
van	2019)	die	een	oproep	doet	aan	 jonge	
mensen	om	zich	uit	te	spreken	en	het	inge-
zonden	 schrijven	 in	 het	Brabants	Dagblad	
van	Ad	van	Oosterwijck.

Loon straks weer de klos?
Illustratief	 voor	 de	 situatie	 in	 onze	 ge-
meente	 was	 het	 vermeldde	 spoeddebat	
dat	na	een	uur	ten	einde	was	en	waar	het	
BD	over	schreef:	dat	de	crisis	vakkundig	en	
schuldbewust	was	opgelost.	Burgemeester	
Van	Aart	vond	dat	het	respectvol	was	verlo-
pen	en	dat	Den	Haag	hier	nog	iets	van	kan	
leren.
Het	feit	ligt	er	echter	dat	over	de	dieper-
liggende	 oorzaken	 van	 de	 politieke	 crisis	
überhaupt	 niet	 gedebatteerd	 is.	 Er	 zijn	
enkel	verklaringen	afgelegd	met	ook	stan-
daardopmerkingen	om	het	‘samen	te	doen’	
en	‘onze	inwoners	hebben	er	recht	op’.

Hoe	 nu	 verder?	 Het	 realiseren	 van	 het	
dorpshuis	in	Loon	is	de	lakmoesproef	voor	
‛Voor	Loon’	en	de	andere	Loonse	raadsle-
den	 bij	 de	 bezuinigingsgesprekken	 om	 de	
miljoenen	tekorten	op	te	vangen.	Komt	ons	
dorpshuis	er,	voorzien	van	de	handtekening	
van	‛Voor	Loon’-wethouder	Brekelmans?	Of	
is	Loon	straks	weer	de	klos?
Vele vragen
Wat	hebben	de	bezuinigingen	verder	voor	
gevolgen	naast	belasting-	en	heffingsverho-
gingen?	Wat	gebeurt	er	met	de	uitvoering	
van	de	WMO	waar	nog	een	rapport	van	de	
rekenkamer	ligt	met	kritische	opmerkingen	
(raadsvergadering	19	sept.)	en	hoe	verder	
met	 de	 jeugdzorg	waar	 het	 tekort	 inmid-
dels	is	opgelopen	naar	2	miljoen?

De	leegstand	van	winkels	in	ons	dorp?	Bart	
van	 Drunen	 blijft	 het	 maar	 herhalen	 en	
toen?	 Staat	 het	 groenonderhoud	 in	 onze	
straten	verder	onder	druk	en	komt	er	ooit	
in	onze	kern	een	groen	lint?

Op	 landgoed	 Sandstaete	 aan	 de	 Kasteel-
laan,	een	vastgesteld	plan	van	2011,	staan	
nu	drie	villa’s.	Hoe	gaat	het	verder	met	de	
ontwikkeling	van	het	landgoed	zodat	Loon-
se	inwoners	daar	ook	plezier	aan	beleven?	
Er	moet,	naast	een	bloemenweide,	nieuwe	
natuur	komen	met	een	nieuw	aan	te	leggen	
bos	enz.
De Efteling
Recentelijk	kwam	het	Herstelbesluit	van	de	
gemeente	Loon	op	Zand	en	de	groeiplannen	
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van	de	Efteling	in	de	gemeenteraad	aan	de	
orde.	Het	BD	schreef	daarover	dat	het	be-
oogde	effect	zal	zijn	dat	omwonenden	nog	
minder	last	zullen	hebben	van	het	park	en	
zijn	 bezoekers.	 Is	 dat	 geloofwaardig	 voor	
het	dorp	Loon	op	Zand?

Volgens	 het	 BD	 vond	 ‛VoorLoon’	 dat	 de	
inhoud	 en	 richting	 van	 het	 plan	 voor	 uit-
breiding	 niet	 opnieuw	 besproken	 hoefde	
te	worden.	In	de	toekomst	mag	er	74	keer	
(was	het	geen	64?)	via	de	rotondes	op	de	
Kasteelhoeveweg,	 richting	 parkeren	 de	
Efteling	 gereden	 worden	 en	 als	 de	 groei	
doorzet	boven	6,33	miljoen	bezoekers	dan	
worden	 de	 rotondes	 vergroot.	 Het	 is	 te	
verwachten	 dat	 deze	 verkeersdruk	 plaats	
vindt	in	het	hoogseizoen.	Goed	voor	Loon?	
Wij	denken	van	niet.

Lef tonen
Al	met	al	 zou	de	huidige	crisis	aanleiding	
moeten	zijn	voor	politieke	partijen	om	lef	
te	tonen	en	het	gesprek	aan	te	gaan	over	

een	 andere	 bestuurlijke	 vorm	 voor	 deze	
gemeente.	Wij	denken	dat	de	inwoners	van	
het	dorp	Loon	op	Zand	daar	baat	bij	heb-
ben.

‘Loon naar Tilburg’: Ton Janssen,
Wim Meulesteen, Jan van Gompel

  Café – Cafétaria                    
 

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

                    
 

WIJ ZOEKEN PERSONEEL VOOR ONZE CAFETARIA. 
HEB JE INTERESSE? VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN! 

LEEFTIJD VANAF 15 JAAR. 
 
 

Broodje kipburger: € 4,20. 
(vers broodje + krokante kipfilet + frisse ijsbergsla + chickenburgersaus) 

 
Eredivisie wedstrijden zenden wij live uit via Fox sports. 

 

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Hoe kan het LOPEN tijdens de  
Vierdaagse van Nijmegen!

Tijdens	de	derde	dag	van	de	Vierdaagse	in	
Nijmegen	is	de	Zevenheuvelweg	altijd	een	
van	de	meest	sfeervolle	momenten	van	het	
vierdaagse	wandelfestijn.	Dan	via	Berg	en	
Dal	 de	 laatste	 vijf	 kilometer	 nog	 naar	 de	
finish.

Zonder	 vooraf	 een	 afspraak	 gemaakt	 te	
hebben,	zitten	 in	Berg	en	Dal	 twee	Loon-
se	 lopers	op	een	bankje.	Een	derde	 loper	
maakt	van	hetzelfde	bankje	ook	even	ge-
bruik,	 waarop	 de	 middelste	 van	 de	 drie	
zegt:	 “is	 dat…”	 Waarop	 die	 denkt:	 “Die	
stem	ken	ik!”

Zitten	 daar	 zomaar	 drie	 man	 op	 een	 rij:	
drie	Loonse	 lopers	en	alle	drie	nog	uit	de	
Ruimtevaartstraat	ook!	Dat	krijg	je	met	af-
spreken	niet	voor	elkaar.	□

Vreemd ogend
Tijdens	de	theaterwandeling	die	in	het	ka-
der	van	‛750	jaar	Loon	op	Zand’	op	zater-
dag	7	september	werd	gehouden,	kwamen	
de	deelnemers	wel	erg	vreemd	ogende	bo-
men	tegen…	□

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Een oproep aan Burgemeester & Wethouders    
van de Gemeente Loon op Zand
Vanaf 19 augustus jl., de eerste repeti-
tieavond na het vakantiereces van ons 
koor ‛Liedertafel Echo der Duinen’, wor-
den wij op onze repetitielocatie ‛De We-
tering’ geconfronteerd met het feit dat 
de barbezetting/voorziening tijdens de 
pauze en na afloop van de repetitie niet 
of onvolledig aanwezig is.
Het	koor	heeft	hier	al	direct	melding	van	
gemaakt	bij	 het	College	en	de	Accommo-
datie	beleidsmedewerker	van	de	gemeente	
Loon	op	Zand	op	21	augustus	jl.

De gemeente heeft ons tot nu toe het 
volgende laten weten:
Via	een	mail,	laat	op	de	middag,	van	19	au-
gustus	bracht	zij	ons	op	de	hoogte	van	een	
on-afgerondevergunningsprocedure	met	de	
nieuwe	exploitant	van	De	Wetering	‛Heton’	
en	 een	 ‛tijdelijke	 oplossing’	 van	 het	 bar-
bezettingsprobleem	door	collegiale	mede-
werkers	van	sportbedrijven	uit	de	directe	
omgeving.
Deze	 tussenoplossing	 zou	 tijdelijk	 zijn	 en	
duren	tot	de	benodigde	vergunningen	ver-
leend	zijn.	Wij,	de	afnemers,	zouden	daar	
weinig	van	merken.

Op	27	augustus	kwam	er	een	tweede	mail	
van	de	gemeente,	waarin	aangegeven	werd	
dat	 er	 ‛koffie,	 thee	 en	 frisdank’	 geschon-
ken	 zou	 gaan	 worden.	 Zo	 gauw	 de	 drank	
en	 horecavergunningen	 rond	 zouden	 zijn,	
konden	er	 ook	weer	 alcoholische	dranken	
geschonken	worden.

Op	de	valreep	ontvingen	wij	nog	een	mail	
op	16	september	van	de	Accommodatie	be-
leidsmedewerker,	waarin	naast	de	eerdere	
informatie,	die	ook	al	in	de	eerste	gemeen-
temail	van	19	augustus	vermeld	stond,	al-
leen	nog	toegevoegd	is	dat	‛Heton’	nog	tot	
28	september	de	tijd	heeft	om	de	vereiste	

informatie	 voor	 de	 noodzakelijke	 vergun-
ningsprocedure	te	leveren.	Daarnaast	is	de	
gemeente	nog	op	zoek	naar	een	oplossing	
voor	het	schenken	van	wijn	en	bier.

Nog een nadere kanttekeningen m.b.t. 
deze ‛brief/mailwisseling’:
Het	gaat	in	de	mails	zowel	over	De	Wete-
ring	als	de	Werft.	De	Werft	is	een	sportac-
commodatie	en	De	Wetering	een	cultureel	
centrum,	 te	 vergelijken	 met	 Het	 Klavier,	
waar	 veel	 meer	 gevarieerde	 doelgroepen	
gebruik	van	maken.	Een	essentieel	verschil.

Intussen	zijn	we,	als	we	dit	 schrijven,	op	
17	september	aangeland	en	er	is	buiten	de	
bovengenoemde	 ‛beperkte	 toezeggingen’	
eigenlijk	niets	gebeurd	en	er	zal,	gezien	de	
genoemde	datum	van	de	28	september,	op	
korte	termijn	niet	veel	gebeuren.
De	Wetering	 is	 na	 tienen	een	kerkhof	 ge-
worden	en	eenieder	moet	zijn	heil	m.b.t.	
gezellig	napraten	maar	ergens	anders	vin-
den	en	dat	is	zoals	iedereen	weet,	wel	erg	
beperkt	geworden	in	Loon	op	Zand.

Wij	hebben	al	in	onze	brief	van	21	augustus	
aan	 de	 gemeente	 laten	 weten	 dat	 zij	 de	
verenigingen/stichtingen	 die	 gebruik	 ma-
ken	van	De	Wetering	niet	op	deze	manier	
in	de	kou	kunnen	 laten	 staan.	Zij	hebben	
al	 eerder	 moeten	 ervaren	 dat	 het	 beleid	
ten	aanzien	van	de	accommodatie	van	De	
Wetering	niet	naar	behoren	verloopt	en	te	
laat	wordt	opgepakt.
We	 hebben	 de	 gemeente	 ook	 verzocht	
desnoods	een	‛tijdelijke	drank	en	horeca-
vergunning’	te	verstrekken,	wat	al	eerder	
gebeurd	is.	Overigens	is	er	in	De	Wetering	
op	7	september	jl.	een	feest	geweest	waar	
wel	degelijk	barbezetting	was	en	drank	ge-
serveerd	werd	en	kwam	ons	ter	ore	dat	er	
ten	behoeve	van	een	binnenkort	te	houden	
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feest	 in	 de	Werft	 een	 andere	 organisatie	
geregeld	kon	worden	die	op	dezelfde	ma-
nier	een	bar	en	drankvoorziening	zou	gaan	
verzorgen.
Het	koor	Echo	der	Duinen	staat	niet	alleen	
in	deze	oproep	aan	de	gemeente.	Harmo-
nieorkest	 ‛Sophia’s	 Vereeniging’,	 Oplei-
dings	orkest	SOL,	Herenkoor	‛St.	Caecilia’,	
Dameskoor	‛St.Jan’,	gezelligheidskoor	‛Vi-
tamine	 C’	 en	 de	 Loonse	 Biljartvereniging	
‛LBV’	ondersteunen	deze	oproep	van	harte.
Dit	 zijn	 de	 verenigingen/stichtingen	 die	
met	 ons	 op	 maandag	 of	 donderdagavond	
van	de	locatie	gebruik	maken,	maar	er	zijn	
natuurlijk	op	de	andere	weekdagdelen	nog	
vele	andere	organisaties.

Om	 bovenstaande	 redenen	 heeft	 ‛Den	
Echo’,	samen	met	de	genoemde	verenigin-
gen/stichtingen,	 maandag	 16	 september	
een	protestactie	met	 ‛stoepkrijt	 tekenen’	
en	 een	 ‛handtekeningenactie’	 georgani-
seerd.	Veel	 leden	van	alle	betrokken	ver-
enigingen/stichtingen	hebben	getekend	en	
deze	handtekeningen	zullen	deze	week	nog	
overhandigd	worden	aan	de	gemeenteraad.

Inwoners van Loon op Zand:   
sluit je aan!
De	inwoners	van	Loon	op	Zand	kunnen	zich	
aansluiten	bij	deze	actie,	door	onderstaan-
de	tekst,	voorzien	van	hun	naam	en	adres,	
via	een	mail	te	sturen	naar:	secretariaat@
echoderduinen.eu.	Alvast	hartelijk	dank!

“Ik ondersteun de oproep van de vereni-
gingen/stichtingen, die gebruik maken 
van De Wetering, aan de Gemeente Loon 
op Zand om de faciliteit barbezetting/
voorziening op korte termijn weer op het 
oude peil te brengen.”

Dit	artikel	 is	geschreven	om	deze	handte-
keningenactie	nog	eens	extra	te	ondersteu-
nen	en	wij	willen	de	gemeenteraad	en	Bur-
gemeester	&	Wethouders	vriendelijk	doch	
dringend	verzoeken	op	zeer	korte	termijn	
iets	 aan	 deze	 onacceptabele	 situatie	 te	
doen.

Namens alle betrokkenen,
Koor Liedertafel Echo der Duinen
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382

Deze editie begint uiteraard met de tal-
rijke artikelen in kranten en weekbladen 
over de ‛regeringscrisis’ in onze gemeen-
te. Omdat de discussie nog volop gaande 
is op het moment dat wij deze rubriek 
voor u samenstellen volstaan wij met de 
bronvermelding aan de hand waarvan u 
de verschillende bijdragen kunt terugvin-
den.

Wethouder	Grootswagers	trad	terug	en	een	
aantal	fracties	vraagt	een	spoeddebat.(BD	
4/9)
Tijdens	 de	 ingelaste	 spoedvergadering	
werd	de	rust	hersteld	en	werden	door	Par-
tij	 Gemeentebelangen	 twee	 informateurs	
uit	 eigen	 kring	 voorgesteld:	Gerard	 Bruij-
niks	en	Ad	van	Laarhoven.	Pro3	stelde	een	
onafhankelijke	 niet	 partijgebonden	 infor-
mateur	voor,	maar	dat	voorstel	haalde	het	
niet.	(BD	5/9)
Gemeentebelangen	 en	 Voor	 Loon	 willen	
toch	samen	verder,	maar	hebben	een	der-
de	partij	nodig	voor	een	meerderheid.	(BD	
6/9)
CDA,	VVD	en	Pro3	lichten	hun	handelwijze	
toe	en	ook	wethouder	Grootswagers	geeft	
een	reactie.	(DK	11/9)
De	portefeuille	van	de	afgetreden	wethou-
der	 is	 tijdelijk	 verdeeld	 onder	de	 achter-
gebleven	collegeleden,	totdat	een	nieuwe	
coalitie	is	samengesteld.	(BD	12/9)

Loonse mensen in de krant
Ad	van	Oisterwijck	schreef	een	ingezonden	
brief	over	de	enquete	die	de	gemeenteraad	
van	 Loon	 op	 Zand	 heeft	 gehouden	 om	de	
inwoners	 mee	 te	 laten	 beslissen	 over	 de	

bezuinigingen	die	nodig	zijn	om	uit	de	fi-
nanciële	 impasse	te	komen.	“Kan	het	nog	
gekker?”	stond	boven	de	brief.	Hij	zou	zich	
als	 gemeenteraadslid	 “kapot	 schamen”	
voor	deze	handelwijze.	Ook	hij	pleit	voor	
een	samengaan	van	Loon	op	Zand	met	een	
grotere	 gemeente	 en	 noemt	 daarbij	 ook	
concreet	de	gemeente	Tilburg.	(BD	29/8)

Kees	en	Corry	van	der	Loo,	de	familie	van	
Beers	 en	 de	 familie	 Dingemans	 wonnen	
prijzen	in	de	wimpelwedstrijd,	die	georga-
niseerd	is	i.v.m.	het	750-jarig	bestaan	van	
de	Heerlijkheid/Gemeente	 Loon	op	Zand.	
(DK	4/9)

Els	Westenbrink	komt	al	41	jaar	in	Residen-
tie	Molenwijck,	omdat	haar	grootouders	en	
haar	ouders	er	een	goed	thuis	hebben	ge-
vonden.	(DK	11/9)

Drs.	 Jan	 van	 Riel	 kreeg	 de	 hoge	 gilde-
kringonderscheiding	‛in	zilver	verguld’	om-
dat	hij	 35	 jaar	hoofdman	 is	 van	Gilde	St.	
Ambrosius.	(DK	11/9)

Wouter	 Paijmans,	 die	 zijn	 atelier	 in	 het	
ouderlijk	 huis	 in	 Loon	op	Zand	heeft,	 ex-
poseert	 met	 ‛confectieschilderijen’	 in	
museum	De	Pont	 in	Tilburg	van	14-9-2019	
tot	24-11-2019.	Het	idee	voor	deze	confec-
tieschilderijen	 ontstond	 op	 De	Ateliers	 in	
Amsterdam	waar	Wouter	van	2016	tot	2018	
een	werkruimte	had.	Vorig	jaar	won	hij	de	
Buning	Brongers	Prijs,	de	grootste	particu-
liere	kunstprijs	in	Nederland	voor	veelbelo-
vende	jonge	kunstenaars.	Eerder	studeerde	
hij	aan	de	Gerrit	Rietveld	Academie	en	was	
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hij	een	tijd	assistent	van	de	spraakmaken-
de	Nederlandse	hiphopkunstenaar	Erik	van	
Lieshout.
Al	van	jongs	af	aan	wist	hij	voor	zichzelf	op	
te	komen.	“Op	school	in	Loon	op	Zand	kon	
ik	me	nogal	bijdehand	opstellen”,	vertelde	
hij.	Toen	een	lerares	een	klachtenbus	in	de	
school	hing,	stopte	Wouter	er	meteen	zijn	
beoordeling	van	die	leerkracht	in,	met	het	
gevolg	dat	de	bus	meteen	werd	afgeplakt.	
(BD	12/9)

De Wetering
In	de	Krantenbak	van	3	 juli	 (nr.	379)	ver-
meldden	wij	al,	dat	het	bedrijf	Heton	uit	
Kerkrade	namens	de	gemeente	de	exploi-
tatie	van	De	Wetering	vanaf	6	juli	zou	gaan	
verzorgen.	Nu	blijken	de	vergunningen	nog	
niet	in	orde	te	zijn,	dus	heeft	men	mede-
werkers	van	sportaccommodaties	uit	Heus-
den	en	Oosterhout	ingeschakeld	om	de	tent	
toch	open	te	kunnen	houden.	(DK	28/8)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	 zijn	 vergunningen	 aangevraagd	 voor:		
Kerkstraat	5	in	verband	met	de	vervanging	
van	 de	 geldautomaat.	 (DK	 29/8);	 Berg-
straat	47a	i.v.m.	plaatsen	van	een	mantel-
zorgunit;	Kasteellaan	22	voor	de	bouw	van	
een	kantoor.	(DK	4/9)
Voor	 de	 herziening	 Tuinstraat-Venloon-
straat	 ligt	 een	 ontwerpbestemmingsplan	
‛Kom	Loon	op	Zand	2011’	 ter	 inzage.	 (DK	
4/9)

Voor	Mgr.	Coomansstraat	1	is	een	verkeers-
besluit	genomen	i.v.m.	een	gereserveerde	
gehandicaptenparkeerplaats	en	voor	Kloos-
terstraat	 11	 en	 13	 is	 een	 omgevingsver-
gunning	aangevraagd	i.v.m.	vervangen	van	
kozijnen	en	het	herstellen	van	glas	in	lood-
ramen.	(DK	11/9)

Gaswinning
Het	is	alweer	enige	tijd	geleden	dat	wij	het	
in	deze	kolommen	hadden	over	de	onrust	
die	ontstaan	is	nu	het	bedrijf	Vermilion	van	

de	 minister	 van	 Economische	 Zaken	 ver-
gunnning	heeft	gekregen	om	de	gaswinning	
rond	Loon	op	Zand	voort	 te	zetten.	Jour-
nalist	Gert-Jan	Buijs	wees	al	op	de	zorgen	
die	de	omwonenden	zich	hierover	maken.	
(BD	8/8)
Verschillende	 gemeenten	 hebben	 daarom	
ook	 om	 uitstel	 gevraagd.	 Vermilion	 heeft	
echter	laten	weten	dat	men	toch	in	de	eer-
ste	week	van	september	van	start	gaat	met	
een	project	dat	de	bouwkundige	staat	van	
een	aantal	betrokken	panden	gaat	vastleg-
gen.	Eigenaars	en	bewoners	van	deze	pan-
den	kunnen	dan	via	een	beveiligde	website	
de	 uitslag	 van	 dit	 opnamerapport	 verne-
men.	(MR	29/8)

Verenigingen
De	 Duinkoerier	 gaf	 op	 28	 augustus	 een	
speciale	 verenigingskrant	 uit,	 waarin	 ook	
enkele	 Loonse	 verenigingen	 zich	 presen-
teerden:	Koninklijke	Sophia’s	Vereeniging,	
Liedertafel	 Echo	 der	Duinen,	 de	 Stichting	

Gagarinstraat 38
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Oranjevieringen,	 de	 scouting	 Pastoor	 Si-
monsgroep,	 Muziekvereniging	 Concordia,	
het	Ecologoisch	Collectief,	de	Mahjongclub	
en	de	Muziekopleiding.	(DK	28/8)

Harmonie	Kaatsheuvel	vierde	op	1	septem-
ber	zijn	50-jarig	bestaan.	Ter	gelegenheid	
daarvan	 gaven	 zij	 een	 duurzaam	 cadeau	
aan	de	inwoners	van	de	gemeente	Loon	op	
Zand.	Het	kerkdorp	Loon	werd	daarbij	niet	
vergeten	 en	 kreeg	 een	 picknickbank,	 die	
geplaatst	werd	aan	de	Gildeweg.	(MR	29/8)

Voetbal
Uno	Animo	1	speelde	op	20	augustus	in	Til-
burg	 de	 eerste	 oefenwedstrijd	 met	 veel	
nieuwe	spelers	en	won	met	1-2	van	Gudok.		
Wesley	van	Dongen,	Rick	van	Loon	en	Thijs	
Molenschot	 speelden	 daarbij	 een	 promi-
nente	rol.	(DK	28/8)

Ook	 werd	 een	 bekerwedstrijd	 gespeeld	
tegen	 Real	 Lunet	 uit	 Helvoirt.	 Deze	werd	
gewonnen	met	4-1	door	doelpunten	van	Ko-
bus	 Boons,	 Rick	 van	 Broekhoven,	 Rick	 en	
Ruben	van	Loon.	(DK	4/9)

Uno	 Animo	 hield	 een	 vrijwilligersavond,	
waarop	de	vrijwilliger	van	het	jaar	gekozen	
werd:	 Pascal	 van	 Wanrooij.	 Ook	 werden	
zeven	 leden	 gehuldigd,	 omdat	 ze	 25	 jaar	
lid	zijn:	Frank	van	Wel,	Dennis	Aarts,	Rudy	
van	Esch,	Robbie	van	Oers,	Mathijs	Knapen,	
Luuk	Smits	en	Toby	Verlouw.	Oud-secretaris	
Jos	Segers	was	zelfs	50	jaar	lid.	(DK	4/9)

Niet pluis
Een	flinke	aanrijding	vond	plaats	op	4	sep-
tember	op	de	Udenhoutseweg	tussen	twee	
auto’s.	Een	van	de	bestuurders	werd	in	een	
ambulance	behandeld	aan	haar	verwondin-
gen,	maar	hoefde	niet	naar	het	ziekenhuis.	
Wel	 was	 er	 flinke	 materiele	 schade.	 (BD	
5/9)
De	politie	en	de	gemeente	zijn	tijdens	een	
controle	 van	een	bedrijfspand	 in	 Loon	op	
Zand	 gestuit	 op	 duizenden	 liters	 vanuit	

het	 buitenland	 gesmokkeld	 bier	 en	 ener-
giedrank.	Onderzoek	van	de	douane	wees	
uit	dat	over	de	ingevoerde	drank	geen	ac-
cijns	was	betaald.	De	eigenaar	moet	nu	de	
accijns	alsnog	betalen.	Ook	kreeg	de	eige-
naar	van	de	drank	een	boete	voor	de	ille-
gale	invoer.	(BD	6/9)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:
•	de	 garagesale	 op	 1	 september	 in	 Oud-
Loon,	 waaraan	 ook	 Liedertafel	 Echo	 de	
Duinen	meedeed.	(DK	28/8)

•	De	toerrit	‛Wheels	for	Wishes’,	die	door	
de	 Lionsclub	 Loon	 op	 Zand-Udenhout	
werd	georganiseerd	op	5	september.	(DK	
28/8)

•	Een	‛reeënexcursie’	op	landgoed	Huis	ter	
Heide	 werd	 op	 7	 september	 georgani-
seerd	door	Natuurmonumenten.	(BD	5/9)

De	berichten	zijn	weer	verteld.	Het	leven	
gaat	verder	en	ongetwijfeld	is	er	over	een	
paar	weken	weer	van	alles	te	melden.□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
MR	=	De	Maasroute
DK	=	De	Duinkoerier
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Kinderboekenweek in de   
bibliotheken

Van	2	tot	en	met	13	oktober	staat	de	Biblio-
theek	 in	 het	 teken	 van	 de	 Kinderboeken-
week	met	 in	 2019	 het	 thema	 voertuigen:	
‘Reis	mee!’.	Met	een	boek	kun	je	elke	reis	
maken	 die	 je	 wilt,	 een	 reis	 die	 je	 leven	
verrijkt.	 In	 verschillende	 vestigingen	 zijn	
leuke	gratis	activiteiten	georganiseerd,	zo	
ook	in	Loon	op	Zand	en	Kaatsheuvel.

Bibliotheek Loon op Zand
Vrijdag	4	oktober	van	15.00	tot	17.00	uur:	
Coderdojo thema ‘programmeer en  
bestuur een mBot’.
Een	mBot	is	een	robotje	dat	kan	rijden	en	
lichtjes	en	geluid	kan	maken.	Tijdens	deze	
CoderDojo	leer	je	een	mBot	programmeren	
met	de	app	Makeblock.
Het	maakt	niet	uit	of	je	al	ervaring	hebt	of	
niet,	onze	vrijwilliger	helpt	je	op	weg.	Leef-
tijd	van	7	tot	17	jaar.	Neem	je	eigen	tablet	
of	 smartphone	 mee	 naar	 deze	 activiteit.	

Aanmelden	in	de	Bibliotheek	of	via:		
loonopzand@bibliotheekmb.nl

Bibliotheek Kaatsheuvel
Woensdag	 2	 oktober	 om	 14.30	 uur:	 voor-
stelling	‘De grote zoekreis van Anemoon, 
de lieve zee heks.’	door	DraMarij	Theater-
makerij.

Anemoon,	was	als	 kind	heel	 gelukkig	met	
haar	 zeediervriendjes	 diep	 in	 de	 zee.	 Zij	
brachten	haar	van	de	diepste	zwarte	zee,	
naar	het	koraal	en	de	warme	kalme	lagune.	
Haar	moeder,	vond	dat	vreselijk.
Waarom	was	haar	dochter	toch	zo	lief.	Zij	
had	haar,	zoveel	mogelijk,	gemene	 lessen	
geleerd,	 zoals	 liegen,	 gillen	 en	 krijsen.	
Bijten,	 krabben	 en	 haren	 trekken.	 	 Hoe	
erg	Anemoontje	ook	probeerde	gemeen	te	
zijn,	het	lukte	niet.	Zij	kon	alleen	maar	la-
chen	 en	 genieten	 van	 alle	 spelletjes	met	
haar	vriendjes.

Maar…	 waren	 haar	 dierenvriendjes	 in	 ge-
vaar,	dan	was	zij	de	eerste	die	hen	hielp.	
Zou	het	komen	omdat	zij	op	vrijdag	de	7e	
was	geboren,	vroeg	haar	moeder	zich	vaak	
af?	Leeftijd	van	4	tot	8	jaar.

Aanmelden	in	de	Bibliotheek	of	via:		
kaatsheuvel@bibliotheekmb.nl.	□
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Waarom de coalitie in de gemeenteraad van Loon op Zand is gevallen 
en waarom ‘VOOR LOON’ graag mee een doorstart maakt

Op	 dinsdagochtend	 werd	 bekend	 dat	 de	
coalitie	binnen	de	gemeenteraad	van	Loon	
op	 Zand	 gevallen	 is.	 Het	 CDA	 besloot	 de	
samenwerking	met	Gemeentebelangen	 en	
‘VOOR	LOON’	te	beëindigen,	nadat	het	ver-
trouwen	in	CDA-wethouder	Kees	Grootswa-
gers	werd	opgezegd	door	de	overschrijding	
van	€	700.000	op	de	sporthal	‘De	Werft’	in	
Kaatsheuvel.
	
Waarom	 heeft	 ‘VOOR	 LOON’	 het	 vertrou-
wen	in	wethouder	Grootswagers	opgezegd?	
Op	16	mei	werd	bekend	dat	de	gemeente	
Loon	op	Zand	een	groot	structureel	tekort	
had	van	ruim	€	3	miljoen	op	een	begroting	
van	 €	 55	 miljoen,	 onder	 andere	 veroor-
zaakt	 door	 stijgende	 kosten	 op	 de	 jeugd-
zorg,	het	leerlingenvervoer	en	hulp	bij	de	
huishouding.
Deze	 kosten	bleken	moeilijk	 te	 begroten,	
doordat	bij	de	overheveling	van	deze	taken	
vanuit	het	Rijk	naar	de	gemeenten	er	min-
der	budget	voor	deze	taken	was	en	tegelij-
kertijd	de	aanvragen	op	dit	domein	stegen.	
Nagenoeg	 iedere	 gemeente	 in	 Nederland	
kampt	overigens	met	soortgelijke	tekorten	
en	de	Vereniging	Nederlandse	Gemeenten	
(VNG)	 stuurde	 hiervoor	 al	 een	 brandbrief	
naar	Den	Haag.

Ondertussen	moet	Loon	op	Zand	dit	tekort	
zien	 te	 dekken	 en	 daarvoor	 werd	 16	mei	
een	 eerste	 aanzet	 gedaan.	 Oppositiepar-
tijen	VVD	en	Pro3	dienden	een	motie	van	

wantrouwen	in	tegen	wethouder	Grootswa-
gers	 en	 verweten	 hem	 onvoldoende	 regie	
te	 voeren,	wat	 geleid	 zou	 hebben	 tot	 de	
ontstane	tekorten.	Dat	ging	op	dat	moment	
voor	onze	partij	 te	ver,	al	konden	we	ons	
wel	herkennen	in	de	gebrekkige	regie.	Het	
tekort	echter	puur	en	alleen	wijten	aan	de	
handelswijze	van	wethouder	Grootswagers	
ging	onze	partij	te	ver.
Wel	drukten	we	hem	in	die	vergadering	op	
het	hart	dat	hij	de	komende	 tijd	de	 raad	
aan	de	hand	moest	nemen	bij	het	zoeken	
naar	besparingen	en	kregen	we	de	garan-
tie	 dat	 dit	 het	 complete	 plaatje	 was	 en	
er	 geen	 ‘lijken	meer	 uit	 de	 kast’	 zouden	
komen.	 Met	 de	 aangeboden	 excuses	 van	
de	wethouder	was	voor	ons	de	kous	af	en		
gingen	we	vol	vertrouwen	de	zomer	in.

1 augustus: ‘een lijk’ van € 700.000,-
Onze	partij	werd	per	raadsinformatiebrief	
geïnformeerd	 dat	 de	 nieuwe	 sporthal	 in	
Kaatsheuvel	veel	duurder	is	geworden	dan	
de	eerder	gereserveerde	€	5	miljoen.	Met	
€	 700.000,-	 is	 er	 een	 forse	 overschrijding	
geweest	onder	politieke	verantwoordelijk-
heid	van	wethouder	Grootswagers.	Hierop	
heeft	onze	fractie	besloten	dat	zijn	positie	
onhoudbaar	 is	geworden	en	hebben	we	 in	
een	overleg	met	de	fractievoorzitters	van	
Gemeentebelangen	en	CDA	ons	vertrouwen	
opgezegd	in	de	wethouder.

Tegelijkertijd	 spraken	 we	 uit	 graag	 door	
te	 gaan	met	deze	 coalitie,	 aangezien	het	
belangrijk	 was	 om	 rust	 te	 creëren	 in	 het	
gemeentebestuur	 om	 de	 forse	 financiële	
opgave	te	kunnen	volbrengen.	Onze	fractie	
werd	erkend	in	ons	gevoel	en	beide	partijen	
herkenden	 zich	 in	 onze	 kritiek.	Ons	werd	
toegezegd	 door	 de	 CDA-fractie	 dat	 men	
snel	in	gesprek	ging	met	de	wethouder	om	
hem	te	bewegen	tot	een	vrijwillig	vertrek.		
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Een	maand	later:	wethouder	Grootswagers	
stapt	op	en	de	CDA-fractie	verlaat	de	coalitie.	
Vanaf	het	moment	dat	wij	het	vertrouwen	
hebben	 opgezegd	 zijn	 er	 vele	 gesprekken	
gevoerd	met	de	coalitiepartijen.	Ons	ver-
zoek	 om	met	 wethouder	 Grootswagers	 in	
contact	te	treden,	werd	niet	gehonoreerd.
Ondertussen	ging	de	wethouder	 twee	we-
ken	op	vakantie,	waardoor	het	contact	nog	
moeilijker	werd.	Steeds	hebben	we	gepeild	
of	er	voldoende	vertrouwen	binnen	de	co-
alitie	was	om	met	elkaar	door	te	gaan	en	
steeds	was	dat	het	geval.	We	werkten	toe	
naar	een	oplossing	en	gaven	het	CDA	en	de	
wethouder	 de	 ruimte	 om	 de	 crisis	 te	 be-
zweren	en	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan.

Op	maandagavond	 2	 september	 zijn	 wet-
houder	en	CDA-fractie	bij	elkaar	gekomen	
en	tot	een	beslissing	gekomen.	Onze	frac-
tie	moest	via	notabene	de	fractievoorzitter	
van	Gemeentebelangen,	Jos	Groenendaal,	
vernemen	dat	de	CDA-fractie	‘er	uit	was’,	
dat	zij	met	een	verklaring	zouden	komen,	
maar	 dat	 zij	 die	 verklaring	 niet	 met	 ons	
wilden	delen.

Voor	ons	een	donderslag	bij	heldere	hemel	
en	een	bizarre	wending	in	een	zich	veel	te	
lang	voortslepende	soap	die	het	openbaar	
bestuur	absoluut	geen	goed	heeft	gedaan.	
Tegelijkertijd	 ervaren	wij	 deze	wijze	 van	
communiceren	 als	 een	 belediging	 naar	 al	
onze	 ruimte	 en	 tijd	 die	we	 de	 fractie	 op	
hun	verzoek	hebben	gegeven	en	zagen	dat	
als	een	uiting	van	wantrouwen	vanuit	het	
CDA	naar	de	coalitie	helaas	 toe.	Hierdoor	
was	 de	 coalitie	 onhoudbaar	 geworden	 en	

moesten	we	concluderen	dat	het	CDA	voor	
hun	wethouder	heeft	gekozen	in	plaats	van	
voor	het	in	stand	houden	van	de	coalitie	en	
dus	de	bestuursverantwoordelijkheid.	Uit-
eindelijk	is	hierdoor	de	coalitie	ten	val	ge-
komen	en	was	de	bestuurscrisis	compleet.

Op	4	september	heeft	onze	fractie	in	een	
spoeddebat	 verantwoording	 afgelegd	 voor	
de	 ontstane	 crisis.	We	 hebben	 uiteen	 ge-
zet	hoe	teleurgesteld	we	zijn	met	deze	uit-
komst	en	dat	er	een	dure	maand	verloren	is	
gegaan.	Een	uitkomst	die	in	onze	ogen	to-
taal	overbodig	was	en	vooral	ook	onbegrij-
pelijk.	We	 zitten	 als	 inwoners	 in	 de	 raad	
omdat	we	iets	willen	betekenen	voor	onze	
woonomgeving.	De	raad	 is	geen	vrienden-
club,	maar	een	vertegenwoordiging	van	de	
drie	 kernen.	 Persoonlijke-	 en	 partijbelan-
gen	mogen	nooit	boven	het	algemeen	be-
lang	van	onze	gemeente	gaan.	Deze	crisis	
had	 eerder	 bezworen	 kunnen	 en	 moeten	
worden	in	het	licht	van	dat	algemene	be-
lang	en	het	is	de	betrokkenen	aan	te	reke-
nen	dat	we	zijn	gekomen	op	het	punt	waar	
we	nu	staan.	Hiervoor	schamen	we	ons	en	
loopt	het	vertrouwen	in	het	lokaal	bestuur	
een	ernstige	deuk	op.

Hoe nu verder?   
‘VOOR LOON’ wil door!
We	staan	aan	de	kant.	De	coalitie	is	geklapt	
en	ons	werk	voor	Loon	op	Zand	staat	op	de	
pauzestand.	Gemeentebelangen	heeft	een	
informateur	aangesteld	die	een	verkenning	
houdt	om	tot	een	nieuw	gemeentebestuur	
te	 komen.	 We	 hebben	 in	 het	 eerste	 ge-
sprek	duidelijk	gemaakt	dat	‘VOOR	LOON’	 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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een	onmisbare	 schakel	 is	 in	 het	 nieuw	 te	
vormen	 bestuur.	 De	 afgelopen	 periode	
is	 onder	 andere	 de	 Toekomstagenda	 tot	
stand	 gekomen,	 zijn	 er	 harde	 garanties	
aan	 ‘VOOR	 LOON’	 afgegeven	 ten	 aanzien	
van	de	bereikbaarheid	 van	ons	dorp	wan-
neer	de	Efteling	uitbreidt	en	hebben	onze	
wethouders	 Wil	 Ligtenberg	 en	 later	 Jan	
Brekelmans	belangrijke	stappen	gezet	met	
de	Wetering	Plan	Groep	om	te	komen	tot	
een	nieuw	dorpshuis.	Met	name	dat	laatste	
project	 moet	 topprioriteit	 hebben	 bij	 de	
gemeente	en	mag	niet	de	dupe	worden	van	
de	bezuinigingen.

‘VOOR	LOON’	verbindt	zijn	lot	aan	het	wel-	
of	niet	slagen	van	het	project	‘De	Wetering’	
en	wil	het	karwei	graag	afmaken.	Daarnaast	
moeten	we	het	vertrouwen	in	de	lokale	po-
litiek	terugwinnen	bij	onze	inwoners.	Laat	
zien	dat	deze	gemeente	in	staat	is	om	de	

zaken	 te	 regelen,	 bereikbaar	 is,	 afspra-
ken	nakomt	en	dat	ons	dorp	het	dorpshuis	
krijgt	waar	we	recht	op	hebben.	Daarnaast	
ziet	 ‘VOOR	 LOON’	 het	 winkelaanbod	 ver-
schralen,	de	woningvoorraad	voor	jongeren	
opdrogen	 en	 dienen	we	 de	 discussie	 over	
de	 toekomst	 van	 onze	 gemeente	 aan	 te	
gaan.	We	lopen	niet	weg	voor	deze	zaken	
en	willen,	als	betrokken	inwoners	van	Loon	
op	Zand,	ook	de	rest	van	de	bestuursperi-
ode	aan	de	slag	voor	ons	dorp,	want	dat	is	
waarvoor	we	 uiteindelijk	 gekozen	 zijn	 en	
dat	 is	waarvoor	we	 in	Het	 Klavier	 zitten.	
	
We	houden	u	op	de	hoogte!
Voor	 vragen,	 neemt	 u	 gerust	 contact	 op	
met	 onze	 fractieleden.	 Via	 de	 website	
vindt	u	de	informatie.
	
Bart van Drunen
fractievoorzitter ‘VOOR LOON’
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Beu…
Medewerkers	van	‛De	Kiosk’	zijn	de	dage-
lijkse	terrasfietsers	kennelijk	helemaal	beu	
en	hebben	dit	bedacht	om	het	terrasfietsen	
tegen	te	gaan.	(Foto:	Ruud	Peters)

Heeft	u	ook	een	bijdrage	voor	‛Opvallend’?	
De	redactie	ontvangt	deze	graag	via	info@
ronddetoren.nl.	□

Soos De Kuip, voor mensen én georgani-
seerd door mensen met een beperking.

Spetterende start nieuw  
seizoen Soos De Kuip
Zowel	de	organiserende	vrijwilligers	als	de	
bezoekers	stonden,		na	een	voor	iedereen	
superleuke	zomervakantie,	weer	 te	pope-
len	om	te	kunnen	beginnen	aan	het	nieuwe	
soosjaar.

Zaterdagavond	7	september	werd	het	sei-
zoen	op	spectaculaire	manier	geopend	met	
een	optreden	van	volkszanger	Piet	Reinie-
ren	 uit	 Rijen.	 Het	 werd	 een	 spetterend	
feest!	Iedereen	op	de	dansvloer:	luid	mee-
zingend	op	al	die	Nederlandstalige	muziek	
en	natuurlijk	werd	de	polonaise	ook	regel-
matig	ingezet.	Tussendoor	werd	er	gezellig	
gekletst	en		getrakteerd	op	lekkere	hapjes.
Het	was	een	supergezellige	en	leuke	eerste	
avond	van	het	nieuwe	seizoen!

Nu	is	het	wachten	op	de	volgende	soos	op	
zaterdagavond	 19	 oktober	 van	 20.00	 tot	
23.00	uur.	Graag	tot	dan!

Vrijwilligers Soos De Kuip

De volgende ‛Toren’...
Deze	verschijnt	vanaf	9	oktober.	
Uw	 bijdrage(n)	 hiervoor	 ontvangt	 de	
redactie	 graag	 vóór	 dinsdag	 1	 oktober	
19.00	uur.	Eerder	mag	ook:	graag	zelfs!
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Je zou maar komen te overlijden in 
Residentie Molenwijck…

Vanochtend	op	de	 teamkamer	 in	Residen-
tie	Molenwijck,	tijdens	de	overdracht	van	

de	nacht-	naar	de	dag-
dienst,	 hoorde	 ik	 een	
tweetal	 collega’s	 lief-
devol	 praten	 over	 de	
zojuist	 overleden	 me-
vrouw	F.	In	alle	vroegte	
van	die	ochtend	belde	
mevrouw	 zelf	 naar	 de	
nachtdienst.	Zij	maak-
te	alarm.
Mevrouw	meldde	 haar	

benauwdheid	 en	 ongerustheid.	 De	 nacht-
zorg	 vroeg	 assistentie	 van	 de	 collega	 die	
slaapdienst	had.	Familie	en	huisarts	waren	
snel	aanwezig.	In	de	genoemde	overdracht	
hoorde	 ik	 betrokkenheid,	 besluitvaardig-
heid,	vertrouwde	aandacht.

Op	dat	moment	herinnerde	ik	me	een	ge-
sprek	van	eerder	deze	week	met	een	moge-
lijk	belangstellende	voor	Residentie	Molen-
wijck.	Deze	dame	van	78	zag	tijdens	haar	
bezoek	 aan	 Residentie	 Molenwijck	 veel	
oudere	mensen,	 zelfs	met	een	 stok.	 “Dat	
schrikt	mij	 af”,	 zegt	 ze,	 “en	daarom	 stel	
ik	mijn	komst	naar	Residentie	Molenwijck	
nog	maar	even	uit.”	Ik	confronteerde	haar	
met	het	beeld	dat	zij	mogelijk	angst	heeft	
voor	haar	eigen	proces	van	ouder-worden.	
Ze	huilde.	Van	herkenning.

Ik	herkende	haar	angst	voor	dat	wat	komen	
gaat,	 voor	 het	 ouder	worden	en	 voor	 het	

zeker	 weten	 dat	 ouder-worden	 onherroe-
pelijk	 leidt	tot	overlijden.	Juist	met	deze	
mevrouw	haar	angst	bespreekbaar	maken,	
door	te	luisteren	en	op	een	liefdevolle	ma-
nier	vragen	te	stellen,	helpt	bij	het	beant-
woorden	 van	 de	 vraag	waar	men	 oud	wil	
worden	en	 in	wat	voor	omgeving	wil	men	
komen	te	overlijden.
Thuis?	In	een	verpleeghuis?	Of	thuis	in	een	
omgeving	 waar	 men	 van	 weet	 dat	 ver-
trouwde	 aandacht,	 zorg	 en	 verzorging	 in	
principe	tot	het	einde	toe	aanwezig	is?

Angst	bespreekbaar	maken	en	de	toekomst	
onder	 ogen	willen	 zien	 schept	 ruimte	 om	
nog	beter	antwoord	te	geven	op	deze	vra-
gen.	Mensen	met	stokken	doen	er	dan	niet	
meer	toe,	omdat	je	accepteert	binnenkort	
er	zelf	aan	toe	te	kunnen	zijn.	En,	accep-
tatie	biedt	ruimte	aan	genieten.	Genieten	
van	heel	veel	leuke	dingen	van	het	leven,	
zolang	de	stok	nog	niet	nodig	is.

Bij	u	thuis,	in	uw	eigen	huis,	of	bij	u	Thuis	
in	Residentie	Molenwijck!

Jan Bernard Koolen

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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Kerkberichten van 28 september 
tot en met 11 oktober

Zaterdag 28 september 10.00 uur:	Eucha-
ristieviering	b.g.v.	Statiedag	Gilde	St.	Am-
brosius.

Zondag 29 september 9.30 uur:	26e	zon-
dag	 door	 het	 jaar,	 herenkoor,	 celebrant	
pastoor	Luijckx.	Jaargetijde	Francine	Oos-
terwaal,	Tom	Krol	b.g.v.	verjaardag,	Gerar-
dus	 en	 Sjaan	 Brabers	 en	 zoon	André,	 Jos	
Biemans,	Harrie	Huijbregts	en	zoon	Bartje,	
Gerard	Jansen	b.g.v.	verjaardag,	Elisabeth	
Standaert–van	den	Burg.

Dinsdag 1 oktober 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	 celebrant	 pastor	 Groos.	 Thom	 en	
Anny	Ligthart-Vermeer.

Zondag 6 oktober 9.30 uur:	 27e	 zondag	
door	 het	 jaar,	 dameskoor,	 celebrant	 pas-
toor	Luijckx,	koffiedrinken.	Anny	van	Esch–
Timmermans,	 maandelijkse	 gedachtenis	
aan	 Wim	 Beerens,	 maandelijkse	 gedach-
tenis	aan	Thom	en	Anny	Ligthart–Vermeer,	
overleden	familie	Beerens–Hamers,	jaarge-
tijde	Tineke	Clijn.
Na	de	eucharistieviering	nodigen	wij	u	uit	
om	een	kopje	koffie	of	thee	te	drinken	in	
de	parochiezaal.	U	bent	van	harte	welkom!

15.00 uur:	Het	kruisbeeld	op	de	begraaf-
plaats	St.	Jozef	te	Kaatsheuvel	zal	worden	
ingezegend	door	pastoor	Luijckx.

Dinsdag 8 oktober 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Zaterdag 12 oktober 19.00 uur:	 Ge-
zinsviering,	 kinderkoor,	 celebrant	 pastor	
Groos,	diaken	Alexis	Szejoga.

Wil	 je	meehelpen	 in	de	 gezinsviering	dan	
kun	je	een	aanmelding	sturen	naar:
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl.

Jeugdgroep ‘Hey You There’   
leeftijd 11-16 jaar
Vrijdag	11	oktober	van	18.30	tot	20.30	uur	
is	 de	 tweede	 bijeenkomst	 georganiseerd	
in	het	parochieel	centrum	in	Kaatsheuvel.	
Het	 thema	 is:	 Geloof	 jij	 of	 niet?	 en	 Wie	
ben	 ik?	 Onderstaand	 een	 reactie	 van	 een	
enthousiaste	 tiener	 van	 de	 eerste	 avond:	
“Ik	vond	het	een	leuke,	gezellige	en	educa-
tieve	avond	en	hoop	dat	we	dit	soort	avon-
den	 meerdere	 keren	 zullen	 houden.	 Het	
was	een	soort	einde	van	het	Vormsel.	We	
hebben	het	vooral	over	het	geloof,	het	ge-
drag	van	mensen	en	vrede	en	oorlog	gehad.	
Op	het	einde	hebben	we	marshmallows	ge-
roosterd.	 Iedereen	 is	 welkom	 om	mee	 te	
doen.”	
Voor	opgave	en	meer	informatie	stuur	een	
mail	naar:
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl.

Wij namen afscheid van:
Linie Olling
Geboren	24	november	1929	te	Tilburg.
Overleden	13	sept.	2019	te	Loon	op	Zand.

Henny Peters
Geboren	6	maart	1923	te	Naarden.
Overleden	11	sept.	2019	te	Loon	op	Zand.
(Haar	 afscheid	 heeft	 plaatsgevonden	 van-
uit	de	Residentie	Molenwijck).

Dat zij mogen rusten in vrede!

Vrijwilligers bedankavond bij   
Cafetaria Lily
Donderdag	 17	 oktober	 heeft	 de	 parochie	
bij	Cafetaria	Lily,	Kloosterstraat	25,	ruimte	
gereserveerd	 om	 de	 parochievrijwilligers	
van	Loon	op	Zand	samen	met	hun	partners	
een	 gezellige	 avond	 aan	 te	 bieden.	 Wij	
hebben	 voor	 deze	 locatie	 gekozen	 omdat	
de	horecavoorziening	van	De	Wetering	nog	
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steeds	 geen	 vergunning	 heeft	 ontvangen	
van	de	Gemeente	om	alle	dranken	te	mo-
gen	schenken.	Bij	Cafetaria	Lily	kunnen	wij	
prima	 onze	 vrijwilligersavond	 doorbren-
gen.	 De	 vrijwilligers	 ontvangen	 natuurlijk	
nog	een	uitnodiging.

Website van de parochie  
www.parochiewillibrord.nl
Er	wordt	geregeld	aan	de	website	van	onze	
parochie	 gewerkt	 om	 deze	 gebruiksvrien-
delijker	en	overzichtelijker	te	maken.	Ge-
leidelijk	 aan	 zullen	 items	 verschuiven	 en	
compleet	 gemaakt	 worden.	 Het	 menu	 is	
uitgebreid	 en	 alle	 vieringen	 staan	 in	 één	
overzicht	per	kerk	aangegeven.	Iedere	pa-
rochiekerk	heeft	in	dit	overzicht	een	eigen	
herkenbare	kleur.	□

Liedertafel Echo der Duinen doet  
mee aan Rabo Clubsupport 2019

In	de	periode	27	september	t/m	11	oktober	
is	het	weer	mogelijk	voor	de	bewoners	bin-
nen	 Loon	op	Zand	en	de	 regio	 Langstraat	
om	te	stemmen	op	verenigingen	en	stich-
tingen	 die	 meedoen	 aan	 de	 actie	 ‘Rabo	
Clubsupport’	 die	 door	 de	 bank	 georgani-
seerd	wordt.

Uiteraard	doet	het	koor	 ‛Liedertafel	Echo	
der	Duinen’	ook	mee	aan	deze	actie.
Even	wat	korte	informatie	over	ons	koor	en	
de	reden	waarom	we	meedoen:
‛Den	Echo’	 is	 opgericht	 in	 1872	en	 is	 een	
gemengd	koor	dat	bestaat	uit	45	personen.	
De	vereniging	bestaat	150	jaar	in	2022	en	
is	 op	 de	 allereerste	 plaats	 een	 gezellige	
club	waarin	 ‛samen	 zingen’	 voorop	 staat.	
Het	repertoire	bestaat	uit	klassieke	en	mo-
derne	stukken,	de	 laatste	uit	heel	Europa	
en	dikwijls	in	de	moedertaal	gezongen.

Gerepeteerd	wordt	elke	maandagavond	in	
De	Wetering	te	Loon	op	Zand	onder	leiding	
van	dirigent	Guus	Mulder.	Door	het	jaar	zijn	
er	verschillende	optredens,	al	of	niet	met	
andere	koren	en	soms	ook	met	de	plaatse-
lijke	harmonie	‘Sophia’.
Het	koor	is	toe	aan	een	nieuwe	piano,	ook	
ten	behoeve	van	optredens	buiten	Loon	op	
Zand.	Daarvoor	zou	een	digitale	piano,	die	
ook	goed	transporteerbaar	is,	goed	van	pas	
komen.	Een	financiële	 aanzet	daartoe	 via	
de	Rabobank,	middels	deze	actie,	zou	die	
aanschaf	zeker	vergemakkelijken.

Wij	willen	iedereen	in	Loon	op	Zand	en	de	
Langstraat	dan	ook	van	harte	oproepen	ook	
te	stemmen	op	‘Liedertafel	Echo	der	Dui-
nen’.	Om dat te kunnen doen dient u ech-
ter wel lid te zijn van de Rabobank.

Alvast hartelijk dank voor uw stem namens 
alle koorleden.

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

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

Communie thuis
Op	 elke	 eerste	 vrijdag	 van	 de	 maand	
is	 het	mogelijk	 om	 de	 heilige	 commu-
nie	 thuis	 te	 ontvangen.	Wilt	 u	 hiervan	
gebruik	maken,	dan	kunt	u	dit	kenbaar	
maken	via	telefoonnummer	361215.
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Volleybalvereniging Set Up viert haar 50-jarig bestaan
In	 februari	 1969	 heeft	 Set	 Up	 zich	 inge-
schreven	als	volleybalvereniging	te	Loon	op	
Zand.	De	 vereniging	 heeft	 in	 die	 tijd	 een	
mooie	groei	doorlopen,	waarbij	de	vereni-
ging	 in	 haar	 hoogtijdagen	 ruim	120	 leden	
telden.	Van	 jeugdleden	tot	 recreanten	en	
in	die	tijden	ook	gescheiden	tussen	heren-	
en	damesteams.

Getraind	 werd	 er	 in	 sporthal	 ‛De	 Nieuwe	
Doelen’	(foto	onder)	dat	heel	lang	de	thuis-
basis	is	geweest	van	Set	Up.	Twee	tot	drie	
dagen	per	week	werd	de	zaal	gehuurd	om	
alle	teams	te	kunnen	laten	trainen	en	ook	
competitie	teams	waren	er	volop.

ten	met	Condor	uit	Kaatsheuvel	om	te	zien	
of	 we	 elkaar	 nog	 zouden	 kunnen	 helpen.	
Zeker	ook	omdat	een	aantal	teams	vanuit	
Kaatsheuvel	in	De	Wetering	speelde	en	ook	
zij	vaak	te	kampen	hadden	met	een	te	ge-
ringe	opkomst.

Dorpstoernooi
Enkele	jaren	geleden	heeft	een	aantal	le-
den	het	plan	weer	opgepakt	om	een	Dorps-
toernooi	 te	 organiseren	 om	 zo	 het	 vol-
leyballen	 weer	 te	 promoten	 en	 hopelijk	
ook	nieuwe	 leden	 te	kunnen	werven.	Een	
succes,	want	 inmiddels	 is	het	 ledenaantal	
weer	gegroeid	naar	zo’n	40	actieve	leden,	
recreatief	en	competitie	spelend.
Beide	teams	bestaan	tegenwoordig	uit	een	
gemengd	 gezelschap	 waarbij	 enkele	 spe-
lers	 ook	 nog	 elders	 spelen.	 Vooral	 sporti-
viteit	 en	 veel	 plezier	maken	 is	 van	 groot	
belang.
Het	 heren-1	 team	 speelt	 op	 dinsdagavon-
den	competitie	in	Tilburg	in	de	sporthal	T-
kwadraat	en	is	afgelopen	seizoen	ook	weer	
gepromoveerd	naar	de	1e	klasse.

Daling ledenaantal
Medio	jaren	’90	werd	De	Wetering	geopend	
en	 verhuisde	 ook	 de	 volleybalvereniging	
daar	naartoe.	Destijds	nog	met	dames-	en	
herenteams,	zowel	recreanten	als	compe-
titie	spelende	teams	en	jeugdteams.	In	de	
jaren	na	2000	kreeg	ook	de	vereniging	 te	
maken	met	een	langzaam	dalend	aantal	le-
den	en	ontstonden	er	langzaam	een	aantal	
gemengde	teams.

Ongeveer	 10	 jaar	 geleden	was	het	 leden-
aantal	 zover	 terug	 gezakt	 dat	 er	 enkel	
nog	een	gemengd	recreantenteam	en	een	
heren	 competitieteam	 waren,	 amper	 20	
leden	over.	Als	bestuur	hebben	we	ook	de	
overweging	gehad	of	verder	gaan	nog	zin-
vol	zou	zijn.	Gelukkig	hebben	we	de	moed	
niet	 laten	 zakken	 en	 zijn	 gaan	 samenzit-
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Daarnaast	nemen	beide	groepen	met	enige	
regelmaat	 deel	 aan	 toernooien,	 zowel	 in	
de	zaal	als	bij	het	beachvolleybal	en	vallen	
ook	regelmatig	in	de	prijzen.

Viering 50-jarig bestaan
Dit	jaar	zal	er	op	zondag	3	november	2019	
wederom	het	Dorpstoernooi	worden	geor-
ganiseerd	waar	we	zeker	uitgebreider	 stil	
willen	staan	bij	het	50-jarig	bestaan.
Er	zal	naast	een	recreatiepoule	ook	een	ge-
vorderdenpoule	zijn	om	meer	verenigingen	
en	teams	te	kunnen	laten	deelnemen.	Het	
Dorpstoernooi	vindt	plaats	 in	De	Wetering	
van	12.00-18.00	uur.

Feestavond
Eind	dit	jaar	zal	de	vereniging	met	al	hun	
leden	nog	een	feestelijke	avond	gaan	hou-
den	om	dit	jubileum	te	vieren	en	dat	we	de	
komende	jaren	de	sportiviteit	en	gezellig-
heid	met	veel	plezier	mogen	voortzetten.	
Hopelijk	 met	 een	 groeiend	 aantal	 leden	
waardoor	we	als	vereniging	verder	kunnen	
gaan	tot	het	volgende	jubileum.

Wij	als	bestuur	gaan	er	zeker	voor.

Nico Castelijn
Edo Gerbranda
Sander Kooijmans
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 °Tijdens een ‛Trucktour’ op zaterdag 7 september werd zowel in de ochtend als in de middag door 
ons dorp gereden. Opvallend in de stoet was deze voormalige Franse bosbrandweerwagen.  
(Foto: Ruud Peters)
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Garagesale in wijk Oud-Loon

Zondag	1	september	was	het	voor	het	vijf-
de	jaar	op	rij	de	beurt	aan	de	bewoners	van	
Oud	Loon	om	hun	gebruikte	of	overtollige	
spullen	te	verkopen.
De	koopjesjagers,	te	voet,	fietsend	of	met	
de	auto	werden	in	de	gelegenheid	gesteld	
om	maar	liefst	62	adressen	te	bezoeken,	op	
hun	jacht	naar	dat	ene	hebbeding	op	hun	
verlanglijstje.	En	dat	natuurlijk	graag	voor	
een	habbekrats!

De	route	slingerde	zich	door	een	twintigtal	
straten	van	het	oudere	gedeelte	van	Loon	
op	Zand.	De	deelnemende	bewoners	waren	
al	vroeg	in	de	weer	om	al	hun	koopwaar	uit	
te	stallen.
Poppenkleertjes,	boeken,	elektronica,	op-
gezette	 dieren,	 speelgoed,	 kampeerspul-
len,	 rollators,	 kleding,	 schoeisel	 en	 aller-
hande	huisraad	werd	uitgestald	in	de	met	
ballonnen	versierde	voortuinen,	onder	car-
ports,	in	garages	of	op	de	stoep.

Gezelligheid troef
Buren	die	samen	aan	de	koffie	hun	spulle-
tjes	 aan	 de	man	 probeerden	 te	 brengen,	
kinderen	die	glunderden	als	ze	al	wat	cent-
jes	verdiend	hadden	en	blije	kopers	die	tij-
dens	hun	zoektocht	geslaagd	waren.

En	met	behulp	van	de	weergoden	werd	het	
gezellig	druk	in	Oud-Loon:	of	het	nu	om	te	
buurten,	 kijken	 of	 kopen	 was.	 Wederom	
een	 tweede	 geslaagde	 Loonse	 Garagesale	
van	2019!

Redactie + foto: Kitty van Merode

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Jaarlijkse inzamelactie   
Taxus Taxi zeer succesvol

De	 jaarlijkse	 inzamelactie	 van	 stichting	
Taxus	Taxi	is	zeer	succesvol	verlopen.	In	to-
taal	is	dit	jaar	ruim	346.000	kilogram	taxus-
snoeisel	ingezameld,	goed	voor	ruim	3.000	
chemotherapieën.	 “We	 zijn	 erg	 verheugd	
met	 de	 opbrengst	 van	 dit	 jaar”,	 vertelt	
Werner	Toonen	van	stichting	Taxus	Taxi.

De	massaal	 aangeboden	 taxusnaalden	 be-
vatten	een	belangrijke	grondstof	voor	che-
motherapieën	tegen	verschillende	soorten	
kanker,	zoals	eierstok-,	borst-	en	longkan-
ker,	maar	ook	 tegen	kanker	 van	de	 slijm-
vliezen	 en	 in	
sommige	 geval-
len	 voor	 che-
motherapieën	
tegen	 alvlees-
klier-	 en	 slok-
darmkanker.	

Boven   
verwachting
“We	hebben	ge-
merkt	 dat	 door	
het	 droge	 weer	
de	 groei	 per	
haag	 en	 regio	
flink	 kan	 ver-
schillen.	 Hier-
door	 heeft	 de	

één	 wat	 minder,	 maar	 de	 ander	 gelukkig	
een	 stuk	meer	 taxus	 kunnen	 snoeien	 dan	
in	andere	jaren”,	vertelt	Werner.	Ondanks	
de	weersomstandigheden	was	de	opbrengst	
dit	 jaar	boven	verwachting.	 In	 totaal	 zijn	
de	 ingezamelde	 naalden	 goed	 voor	 ruim	
3.000	therapieën.	Dit	jaar	liep	de	inzame-
ling	 tot	en	met	23	augustus.	De	 start-	en	
einddatum	 worden	 jaarlijks	 bepaald	 door	
de	 hoeveelheid	 werkzame	 stof	 die	 in	 de	
naalden	aanwezig	is.	Op	dit	moment	loopt	
de	stof	dusdanig	terug,	dat	het	niet	langer	
bruikbaar	is	voor	het	doel.

Reden voor succes
Volgens	Werner	is	het	succes	van	de	inza-
melactie	 te	 danken	 aan	 meerdere	 facto-
ren.	“Zo	weten	steeds	meer	mensen	van	de	
inzameling	en	hebben	we	met	Den	Ouden	
Groep,	Boerenbond,	 Intratuin	en	Welkoop	
een	 aantal	 goede	 partners	 waar	 mensen	
tijdens	het	seizoen	een	Taxus	Taxi	Tas	kun-
nen	halen	voordat	zij	gaan	snoeien.	Onze	
partners	brengen	bovendien	de	actie	onder	
de	aandacht	van	hun	klanten.”

Kijk	voor	meer	informatie	op:	
www.taxustaxi.nl.	□
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8.20 uur, de bel gaat
Elke	schooldag	staan	veel	kinderen	van	De	
Vlinderboom	 al	 enthousiast	 bij	 de	 entree	
te	 wachten	 om	 naar	 binnen	 te	 kunnen.	
Fee	Beerens,	leerling	van	de	Hooibeestjes,	
drukt	elke	 schooldag	om	precies	8.20	uur	
op	de	bel,	‘de	deur	mag	open!’	Fee	(foto)	
treedt	daarmee	spontaan	in	de	voetsporen	
van	 haar	 broer	 Bob	 (‘Bob	 de	 beller’)	 die	

inmiddels	 naar	 de	
middelbare	 school	
gaat.

De	 Vlinderboom	 is	
een	 Jenaplanschool	
waar	 wereldoriën-
tatie	 het	 hart	 van	

het	onderwijs	vormt.	Rekenen,	taal,	lezen	
en	schrijven	zijn	als	het	ware	cursussen	die	
leerlingen	nodig	hebben	om	betekenisvolle	
onderwerpen	 te	 kunnen	 onderzoeken	 en	
aan	elkaar	te	presenteren.	Er	worden	hoge	
eisen	gesteld,	maar	ieder	kind	mag	en	kan	
zichzelf	zijn	op	De	Vlinderboom.	Je	talen-

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20

ten	samen	met	elkaar	ontwikkelen,	zodat	
je	na	groep	8	optimaal	bent	toegerust	voor	
de	middelbare	school	en	de	maatschappij	
waarin	we	leven.
Interactie	met	elkaar	is	van	groot	belang;	
we	werken	daarom	bewust	in	combinatie-
groepen.	Leerlingen	leren	veel	van	elkaar,	
niet	 alleen	 cognitief,	 maar	 ook	 sociaal-
emotioneel.	 De	 stamgroepleider	 facili-
teert,	coacht	de	leerlingen	en	bewaakt	de	
kerndoelen	 en	 het	 leerproces.	 Van	 mid-
delbare	 scholen	 horen	we	 vaak	 terug	 dat	
leerlingen	die	op	De	Vlinderboom	hebben	
gezeten,	 zelfstandig	 zijn,	 initiatief	 tonen	
en	goed	kunnen	samenwerken.

‘Vraag	 het	 de	 kinderen’	 is	 een	 ander	 be-
langrijk	 uitgangspunt.	 Eigen	 inbreng	 van	
leerlingen	zorgt	o.a.	voor	motivatie	in	het	
leren	 en	meer	 zelfvertrouwen.	Het	 peda-
gogisch	 klimaat	 op	 De	 Vlinderboom	 werd	
afgelopen	 jaar	door	ouders,	 leerlingen	en	
inspectie	gewaardeerd	met	het	cijfer	8.

Geïnteresseerd	naar	onze	aanpak?	U	bent	
altijd	welkom	om	een	kijkje	te	komen	ne-
men,	wij	staan	u	graag	te	woord!	Bel	even	
met	Anja	 van	 Balkom,	 directeur	 (0416	 36	
34	32)	of	bekijk	alvast	onze	website	(www.
devlinderboom.nl)	of	facebookpagina	(Je-
naplanschool	De	Vlinderboom).	□
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Werken aan een natuurrijk bos in De Loonse   
en Drunense Duinen en in Huis ter Heide

Nu	 het	 broedseizoen	 voorbij	 is,	 gaat	 Na-
tuurmonumenten	in	de	bossen	van	de	Loon-
se	 en	Drunense	Duinen	 en	Huis	 ter	Heide	
weer	 aan	 het	 werk	 met	 de	 verbetering	
van	het	leefgebied	van	planten	en	dieren.	
Vanaf	half	september	worden	hiervoor	kap-
werkzaamheden	uitgevoerd,	die	zorgen	dat	
er	 een	 veel	 gevarieerder	 en	 natuurrijker	
bos	ontstaat.

In	Huis	 ter	Heide	 is	 het	 gebied	 ten	 noor-
den	 van	de	Middelstraat	 aan	de	beurt.	 In	
de	 Loonse	 en	 Drunense	 Duinen	 vinden	 de	
meeste	 werkzaamheden	 in	 de	 omgeving	
van	 Giersbergen	 plaats	 en	 op	 kleinere	
schaal	 bij	 Bosch	 en	 Duin	 en	 de	 Rustende	
Jager.

Gevarieerder bos goed voor dieren 
en planten
In	de	bossen	staan	nog	veel	te	veel	naald-
bomen,	die	grotendeels	aan	het	begin	van	
de	 vorige	 eeuw	 zijn	 aangeplant	 voor	 de	
houtproductie.	De	bomen	zijn	min	of	meer	
van	dezelfde	soort	en	leeftijd	en	er	is	heel	
weinig	ondergroei	van	struiken	en	bosplan-
ten.

Een	deel	van	de	naaldbomen,	zoals	lariks,	
zeeden	en	grove	den	zal	langzaam	maar	ze-
ker	plaatsmaken	voor	loofbomen,	struiken	
en	 andere	 planten.	 In	 het	 gemengde	 bos	
dat	ontstaat	is	een	grotere	voedselrijkdom	
en	 zijn	meer	 nest-	 en	 schuilplekken	 voor	
insecten,	 vogels	 en	 zoogdieren.	 Spechten	
hebben	daar	de	laatste	decennia	al	enorm	
van	geprofiteerd.

Kleinschalige ingrepen
De	 omvorming	 naar	 een	 natuurrijk	 bos	 is	

 °Gemengd bos. (Foto: Natuurmonumenten)
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een	 proces	 dat	 tientallen	 jaren	 duurt	 en	
waarvoor	 steeds	 kleinschalig	 wordt	 inge-
grepen.	Zo	worden	in	de	duinen	ieder	jaar	
in	1%	van	het	bos	kapwerkzaamheden	uit-
gevoerd.	Daarbij	worden	kleine	cirkels	bos	
uitgedund	of	opengemaakt.	Dit	geeft	ruim-
te	 en	meer	 licht	 op	 de	 bosbodem,	waar-
door	allerlei	zaden	kunnen	ontkiemen.

Woekerbomen verwijderen
Naast	 naaldbomen	 worden	 ook	 de	Ameri-
kaanse	eik	en	Amerikaanse	vogelkers	aan-
gepakt.	 Deze	 laatste	 soorten	 hebben	 in	
het	 bos	 geen	 natuurlijke	 vijanden,	 zoals	
insecten	 en	 schimmels.	 Resultaat	 is	 een	
ongeremde	groei	waarbij	ze	alles	overwoe-
keren.	 Inlandse	bomen	en	struiken	maken	
geen	enkele	kans	meer,	terwijl	die	juist	een	
verrijking	 zijn	 voor	 het	 bos	 vanwege	 alle	
insecten	die	erop	leven.	De	hoge	naaldbo-
men	en	woekerende	soorten	bedreigen	ook	

de	 beschermde	 oude	 eikenbossen	 in	 de	
duinen.	De	oude	eiken	worden	verlost	uit	
die	wurggreep	en	 krijgen	 zo	weer	 ruimte	
om	verder	te	groeien.

Dood hout doet leven
Dood	 hout	 is	 een	 belangrijk	 onderdeel	 in	
de	 kringloop	 in	 het	 bos.	 Er	 leven	 allerlei	
schimmels,	paddenstoelen,	varens	en	heel	
veel	insecten	van.	In	het	huidige	bos	is	er	
nog	 veel	 te	 weinig	 dood	 hout	 aanwezig.	
Daarom	blijven	na	de	werkzaamheden	veel	
takken	en	stammen	in	het	bos	achter.	Het	
langzaam	 verterende	 hout	 geeft	 belang-
rijke	voedingsstoffen	aan	de	bodem	af,	die	
weer	 door	 planten	 en	bomen	worden	op-
genomen.	 Ook	 het	 aandeel	 staande	 dode	
bomen	wordt	vergroot.	Door	onderaan	de	
stam	een	ring	in	de	bast	te	maken,	sterft	
de	boom	heel	langzaam	af.	Insecten	en	vo-
gels	profiteren	daarvan.	□
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Vooraankondiging muziekmiddagen  
seizoen 2019-2020

Op	de	woensdagen	30	oktober,	27	novem-
ber	en	29	januari	verzorgt	de	heer	Vossen	
van	14.00	tot	16.00	uur	een	muziek	luister	
middag	in	de	Gerlachushof	1-2	in	Venloene.	

Tijdens	de	1e	en	2e	middag	maken	we	onder	
andere	kennis	met	de	componisten	Claude	
Debussy	en	Maurice	Ravel.	De	realistische	
klank	 uit	 de	 romantiek	 maakt	 bij	 deze	
componisten	plaats	 voor	 ‘slechts’	 impres-
sies,	 gebaseerd	 op	 de	 impressionistische	
schilderijen	 van	 Renoir,	 Degas	 en	 Monet.	
En	 passant	 luisteren	 we	 ook	 naar	 andere	
tijdgenoten	o.a.	Dukas	en	Eric	Satie.

Tijdens	 de	 derde	 middag	 gaan	 we	 op	 de	
Spaanse	toer	met	muziek	van	o.a.	Manuel	
de	Falla,	Enrique	Granados	en	Joachim	Ro-
drigo.	Meer	 informatie	vindt	u	 in	Rond	de	
Toren	van	9	oktober	2019	en	de	bijlage	in	
de	Ons	van	11	oktober.

Senioren Computercafé
Zit	 u	met	 kleine	of	 grote	 vragen	over	uw	
smartphone,	tablet	of	laptop	óf	wilt	u	graag	
uitleg	 over	Apps,	 bijvoorbeeld	WhatsApp,	
of	 het	 gebruik	 van	 bepaalde	 programma's	
op	uw	laptop,	loop	dan	gerust	bij	ons	bin-
nen.
Op	8	oktober	zitten	leden	van	de	Compu-
terwerkgroep	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	
Gerlachushof	 voor	 u	 klaar	 om	 u	 gratis	 te	
helpen.	U	bent	van	harte	welkom!

Agenda
•	Woensdag	25	 september:	middagwande-
ling.	Vertrek	om	13.00	uur	vanaf	De	We-
tering	met	de	fiets	naar	De	Moer.	Na	een	
korte	wandeling	 gebruiken	we	een	 con-

sumptie	bij	 ’t	Maoske	en	fietsen	daarna	
weer	terug.

•	Woensdag	 25	 september:	 sjoelcompeti-
tie.	Aanvang	14.00	uur.

•	Donderdag	 26	 september:	 vrijwilligers-
dag.	Aanvang	14.30	uur.

•	Woensdag	2	oktober:	teken-	en	schilder-
groep	1,	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Woensdag	2	oktober:	 seniorendag.	Deze	
wordt	 gehouden	 in	 ’t	 Klavier	 te	 Kaats-
heuvel.	 Aanvang	 van	 het	 programma	
13.30	uur.	Zaal	open	om	13.00	uur.

•	Donderdag	 3	 oktober:	 rik-	 en	 jokercon-
cours	 op	 3-10	 en	 17	 oktober.	 Aanvang	
13.45	uur.

•	Donderdag	3	oktober:	line-dance	op	3-17-
24	en	31	oktober	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.

•	Maandag	 7	 oktober:	 prijsuitreiking	 van	
het	 rik-	 en	 jokerconcours	 met	 aanslui-
tend	bingo.	Aanvang	14.00	uur.

•	Dinsdag	 8	 oktober:	 senioren	 computer-
café	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerla-
chushof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Woensdag	9	oktober:	teken-	en	schilder-
groep	2,	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Woensdag	 9	 oktober:	maandelijkse	 fiet-
stocht.	 Vertrek	 om	 13.00	 uur	 vanaf	 De	
Wetering.
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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.

•	Als	 u	 bij	 een	 huwelijksjubilea,	 andere	
heugelijke	gebeurtenissen	of	een	overlij-
den,	 prijs	 stelt	 op	 belangstelling	 vanuit	
de	 Seniorenvereniging,	 verzoeken	 wij	 u	
uw	 correspondentie	 daarover	 te	 sturen	
naar	Ineke	Leijtens,	Hertog	van	Brabant-
weg	64	5175	EC	Loon	op	Zand.

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

Op zoek naar paddenstoelen   
op Huis ter Heide

Ontdek	de	geheimen	van	paddenstoelen	op	
Huis	ter	Heide	op	zondag	29	september!	
Deze	wandeling	is	gericht	op	volwassenen.	
Koop	 je	 ticket	 altijd	 vooraf	 online	 via:	
www.natuurmonumenten.nl/agenda.

Vind	jij	paddenstoelen	ook	zo	fascinerend?	
Een	 jaar	 lang	 houden	 ze	 zich	 verborgen	
totdat	ze	zichzelf	tijdens	de	herfst	ineens	
massaal	laten	zien.	Ze	dragen	vaak	prach-
tige	namen	en	komen	in	allerlei	kleuren	en	
vormen	 voor.	 Tijdens	 deze	 wandeling	 ge-
niet	je	van	al	dit	moois	en	ontdek	je	welke	
belangrijke	rol	paddenstoelen	hebben	in	de	
natuur.	Deze	activiteit	vindt	plaats	op	zon-
dag	29	september	van	10.00	tot	12.00	uur.

Tickets
Tickets	 kosten	 €	 5,-	 voor	 leden	 en	 €	 8,-	
voor	 niet-leden	 van	 Natuurmonumenten.	
(Oudere)	 kinderen	 zijn	 onder	 begeleiding	
van	hun	ouders	welkom.	Voor	kinderen	kost	
het	 €	 4,-	 voor	 leden	 en	 OERRR-leden	 en	
voor	niet-leden	€	7,-.

Tips van de boswachter
•	Trek	stevige	wandelschoenen	aan;
•	Draag	kleding	die	past	bij	het	weer;
•	Controleer	jezelf	achteraf	op	teken.

Meer	 informatie,	 meteen	 aanmelden	 of	
nieuwsgierig	naar	meer	activiteiten?	□
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Bijles-huiswerkbegeleiding-coaching-gastouderopvang 
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K A A T S H E U V E L

T O T  M O R G E N !

Zoek je een bijbaan? Ga naar www.
ahkaatsheuvel.nl en klik op ‘‘Solliciteren’’ 

7 dagen per week geopend 
Van 08:00 - 22:00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel I 
0416-276002 I info@ahkaatsheuvel.nl

facebook.com/ahkaatsheuvelahkaatsheuvel.nl
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Vijftiende ‘Nico Schut  
rik- en jokerconcours’

Dit	jaar	zal	voor	de	15e	maal	het	‘Nico	Schut	
rik-	en	jokerconcours’	worden	gehouden	bij	
voetbalvereniging	Uno	Animo.	Dit	concours	
staat	open	voor	zowel	leden	als	niet-leden:	
dus	 als	 u	 familieleden	 of	 kennissen	 heeft	
die	graag	een	kaartje	leggen,	dan	zijn	ook	
zij	van	harte	welkom!

Het	 concours	 zal	 gehouden	 worden,	 ver-
deeld	over	10	vrijdagavonden,	 in	de	peri-
ode	oktober	2019	tot	en	met	maart	2020.	
Het	inleggeld	bedraagt	€	2,-	per	avond.	Bij	
eerste	inschrijving	dient	€	10,-	ineens	be-
taald	te	worden,	waarmee	het	inschrijfbe-
drag	voor	de	eerste	vijf	avonden	van	deel-
neming	is	voldaan.

Algemene regels bij deelname   
aan ‘Nico Schut Rik-Jokerconcours’
•	Inschrijven	tussen	20.00	en	20.20	uur.
•	Inschrijving	 geschiedt	 in	 volgorde	 van	
binnenkomst.

•	Deelnemers	die	vooraf	hebben	ingeschre-
ven	en	het	inleggeld	van	€	10,00	hebben	
betaald,	hebben	voorrang	op	incidentele	
deelnemers.	Vaste	deelnemers,	die	door	
omstandigheden	 niet	 op	 tijd	 aanwezig	
kunnen	 zijn,	 worden	 dringend	 verzocht	
dit	tijdig	kenbaar	te	maken,	zodat	er	voor	
hen	een	plaats	vrijgehouden	kan	worden.	

•	Tafelindeling	wordt	door	loting	bepaald.

•	Besteding	inleggeld	per	kaartavond:	50%	
is	 bestemd	 voor	 dagprijs	 en	 50%	 is	 be-
stemd	voor	de	eindprijs.	Inleggelden	voor	
rikken	en	jokeren	worden	gescheiden	ge-
houden.

•	Aanvang	concours:	20.30	uur.

Speeldagen
In	2019	 zijn	deze	op	25	oktober,	8	en	22	
november	en	20	december.
In	2020	zijn	deze	op:	3,	17	en	31	januari,	
14	en	28	februari	en	13	maart.

Tijdens een extra afsluitende kaartavond 
op 27 maart 2020 zal de algehele prijs-
uitreiking plaatsvinden.

Met vriendelijke groet, 

René van Drunen en    
Anjo Damen (v.v. Uno Animo)

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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Laat je stem horen en meld je nu aan voor:

Politiek café over gemeentebestuur Loon op Zand 
op 8 oktober a.s.
Graag nodigen wij iedereen uit die zich, 
op welke wijze dan ook, betrokken voelt 
bij de toekomst van onze gemeente.

Het	afgelopen	jaar	verschenen	in	de	media	
meerdere	publicaties	over	de	toekomst	van	
de	gemeente	Loon	op	Zand.
Grote	zorgen	worden	geuit	betreffende	be-
stuur,	de	leefbaarheid,	bereikbaarheid,	De	
Wetering,	 subsidiebeleid	 voor	 de	 diverse	
sport-	en	muziekverenigingen	enz.

Kortom, waar moet dat heen  
met Loon?
Leven	 deze	 zorgen	 en	 daarbij	 behorende	
vragen	 alleen	 in	 Loon,	 of	 gaat	 het	 heel	
onze	gemeente	aan?	Kijken	we	alleen	naar	
ons	 kerkdorp,	 of	 zijn	 we	 bereid	 om	 over	
onze(dorps)grenzen	heen	te	kijken?	Het	is	
hoog	tijd	voor	bewustwording	hiervan.		Zo-
wel	bij	bestuur	als	bij	inwoners.
In	oktober	vorig	jaar	vormden	wij	de	werk-

groep	Herindeling ja/nee.	Met	als	doel	een	
discussie	op	gang	te	brengen	over	het	ge-
wenste	bestuur	voor	de	drie	dorpen.	Niet	
alleen	 de	 politieke	 partijen	moeten	 deze	
discussie	 voeren,	maar	 ook	 de	mensen	 in	
de	straat,	de	markt,	in	het	café.
Als	 werkgroep	 Herindeling ja/nee,	 later	
opgegaan	in	de	werkgroep		Gemeenschap, 
Bestuur en Communicatie,	 werkten	 wij	
mee	 aan	 de	 realisatie	 van	 de	 Toekomst-
agenda	‛Samen	de	toekomst	in’.

Op	 11	 april	 dit	 jaar	 stelde	 onze	 gemeen-
teraad	nagenoeg	deze	gehele	agenda	una-
niem	vast.	Tot	slot	besloot	de	raad	om	in-
woners	en	organisaties	te	betrekken	bij	de	
uitvoering	van	deze	agenda.
Vóór	 de	 vakantieperiode	 hebben	 wij	 alle	
raadsleden	uitgenodigd	om	deel	te	nemen	
aan	het	politiek	café.	Wij	zijn	heel	blij	dat	
álle	politieke	partijen	deze	avond	aanwe-
zig	zijn.
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We	hebben	burgemeester	Hanne	 van	Aart	
bereid	gevonden	deze	avond	voor	te	zitten.

De agenda voor deze avond zal er in 
grote lijnen als volgt uitzien:
•	Een	kort	welkom.
•	Lezing	van	een	gastspreker.
•	Discussie	met	een	panel.

De	discussie	vindt	plaats	aan	de	hand	van	
een	paar	stellingen.	Deze	stellingen	maken	
we	vooraf	bekend	 in	diverse	media,	zoals	
‛De	Duinkoerier’,	‛De	Maasroute’	en	de	lo-
kale	 omroep	 Langstraat	media.	Naast	 het	
panel,	dat	bestaat	uit	vertegenwoordigers	
van	 elke	 politieke	 partij,	 krijgt	 uiteraard	
ook u	de	gelegenheid	om	mee	te	praten.

Bent	 u	 ook	 bezorgd	 over	 de	 bestuurlijke	
toekomst	 van	 onze	 gemeente?	 Kom	 dan	
naar	 het	 politiek	 café.	Deze	 avond	wordt	
gehouden	in	Het	Klavier	op	dinsdagavond	8	
oktober,	aanvang	19.30	uur.
De	avond	is	voor	iedereen,	maar	wilt	u	ver-
zekerd	zijn	van	een	zitplaats,	meld	u	dan	
aan	via	ons	e-mailadres:
politiekcafeloz@gmail.com.

Ook	voor	uw	overige	vragen	kunt	u	terecht	
op	dit	adres.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep Gemeenschap,  
Bestuur en Communicatie
Michiel van Esch

Verlenging expositie  
klassenfoto’s
Het	Uilennest,	Weteringstraat	17a,	verlengt	
de	expositie	over	Loonse	klassenfoto’s.

Na	22	en	29	september	zijn	ook	op	zondag	
6	oktober	vanaf	11.00	uur	tot	17.00	uur	de	
klassenfoto’s	vanaf	1956	te	zien.

Entree	€	2,50,	1e	consumptie	gratis.
Van	harte	welkom!

BPT Molenwijk en Politie doen 
snelheidscontrole

Op	 verzoek	 van	 een	 aantal	 bewoners	 uit	
Molenwijck	 is	 er	 dinsdag	 17	 september	 in	
de	middag	een	snelheidscontrole	gehouden	
op	een	twee-tal	plaatsen	in	Molenwijk.
Meerdere	bestuurders	zijn	aan	de	kant	ge-
zet	 vanwege	 overschrijding	 van	 de	 maxi-
maal	 toegestane	 snelheid	 van	 30	 km	 per	
uur.

Hoogst	 gemeten	 snelheid	 was	 50	 km	 per	
uur.	 In	een	wijk	met	veel	spelende	kinde-
ren	is	het	van	belang	dat	we	ons	aan	deze	
maximale	snelheid	houden!
Deze	keer	hebben	we	alleen	een	waarschu-
wing	gegeven,	in	het	vervolg	zal	er	vanuit	
Politie	bekeurd	gaan	worden.

Laten	we	gezamenlijk	 onze	wijk	 veilig	 en	
leefbaar	houden.

BPT Molenwijk

Gevonden 

Bril:	 rood	met	 zwart	 gevlamd,	 gevon-
den	 in	 het	 bos	 tussen	 Berkenlaan	 en	
weilanden	Land	van	Kleef.	
Bel:	06-11911612	voor	ophalen	Karin.
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Met z’n allen 28 dagen stoppen met 
roken? Dat kan met Stoptober!

Stoptober: Stoppen met roken in oktober
De	zesde	editie	van	Stoptober	komt	eraan.	
Stoptober	 geeft	 iedereen	 die	wil	 stoppen	
met	roken	alle	steun	om	28	dagen	niet	te	
roken.	 En	 dat	 is	 belangrijk:	 want	 na	 een	
periode	van	28	dagen	niet	roken,	is	de	kans	
vijf	maal	groter	dat	je	blijvend	stopt	met	
roken.	De	GGD	Hart	voor	Brabant	doet	ook	
mee!

De	landelijke	kick-off	van	Stoptober	was	op	
vrijdag	6	september	in	Amsterdam	en	vanaf	
1	oktober	start	de	28	dagen	niet-roken	reis.	
De	 kracht	 van	 Stoptober	 is	 de	 positieve	
aanpak	en	de	onderlinge	support.	
Bekende	 én	 onbekende	Nederlanders	 hel-
pen	elkaar	om	te	stoppen	met	roken.	In	de	
afgelopen	 jaren	zijn	al	meer	dan	270.000	
stoppers	 jou	 voorgegaan	 en	 hebben	 met		
elkaar	bewezen	dat	Stoptober	werkt.

Wil je meer weten over stoppen met 
roken?
Wil	je	meer	weten	over	Stoptober?	Of	wil	
jij	 iemand	uitdagen	om	samen	te	stoppen	
in	oktober?	De	GGD	Hart	voor	Brabant	ver-
telt	je	graag	meer.	Kom	bij	ons	langs:

Maandag	9	september	vind	je	de	GGD	Hart	
voor	Brabant	en	Sinefuma	van	9.00	–	13.00	
uur	in	de	centrale	hal	van	het	Jeroen	Bosch	
Ziekenhuis	 in	 ‘s-Hertogenbosch	en	woens-
dag	 11	 september	 kun	 je	 tussen	 08.00-
11.00	uur	met	de	GGD	in	gesprek	gaan	op	
het	Centraal	Station	in	Tilburg.

Stop samen: meld je aan en download 
de app!
Dit	jaar	ontwikkelde	Stoptober	een	app	met	
een	hele	leuke	community	functie.	Tijdens	
Stoptober	 kun	 je	 bijvoorbeeld	 steun	 krij-
gen	van	je	voetbalteam,	je	straat	of	van	je	
collega’s.	Ook	kun	je	precies	bijhouden	hoe	
lang	 je	al	 gestopt	bent,	wat	 je	dat	heeft	
opgeleverd	 aan	 geld	 en	 gezondheidswinst	
en	nog	veel	meer!

Je	kunt	 je	nog	 inschrijven	voor	Stoptober	
2019	via:	www.stoptober.nl.	□
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VOORLOON zoekt  
nieuwe leden!
	
De	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	 zit	 in	 zwaar	
weer,	de	coalitie	van	VOORLOON	met	Ge-
meentebelangen	en	CDA	 is	 gestopt.	Nieu-
we	 coalitieonderhandelingen	 zijn	 alweer	
gestart.	Onze	raadsleden	Bart	van	Drunen,	
Els	Coolegem	en	Kiki	 van	 Eijndhoven	 zet-
ten	zich	enorm	in	voor	de	belangen	van	ons	
kerkdorp	 en	 dat	 valt	 zeker	 in	 tijden	 van	
bezuinigingen	niet	mee.	Dat	we	een	wet-
houder	hebben	in	de	persoon	van	Jan	Bre-
kelmans	werkt	erg	mee.
	
Het	 ledenaantal	 van	VOORLOON	 loopt	 te-
rug	en	de	gemiddelde	leeftijd	is	hoog.	We	
zoeken	dan	ook	steeds	nieuwe	leden.	Het	
bestuur	 van	 VOORLOON	 vraagt	 door	 het	
vertrek	van	Guus	van	Es	uit	het	bestuur	ook	
om	 een	 aanvulling.	 Leden	 zijn	 belangrijk	
voor	de	partij.	Zij	vormen	een	belangrijke	
steun	 voor	 de	 vertegenwoordigers	 in	 de	
raad.	Bij	belangrijke	besluiten	kunnen	 le-
den	worden	geraadpleegd.

In	 verkiezingstijd	 zijn	 leden	 noodzakelijk	
om	 een	 kieslijst	 te	 kunnen	 samenstellen.	
Meld	je	daarom	aan	als	lid	via	info@voor-
loon.nl	of	telefonisch	bij	Krista	Lommers:	
06-47684181.	 Leden	 betalen	 een	 bijdrage	
van	slechts	€	10,00	per	jaar.	□

Twee cijfers tekort...

Wie	voorbij	het	pand	van	administratiebu-
reau	J.	Zaal	aan	de	Doelen	8	gaat,	kan	op	
de	naamplaat	zien	dat	het	telefoonnummer	
niet	meer	klopt.	Al	heel	wat	jaren	geleden	
zijn	alle	telefoonnummers	in	Nederland	na-
melijk	gewijzigd	in	een	10-cijferig	nummer	
(inclusief	‛netnummer’).
Maar	de	klanten	van	dit	bureau	en	trouwe	
adverteerder	 in	Rond	de	Toren,	weten	dit	
bedrijf	desondanks	toch	wel	te	vinden!	□

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 



60

Wateroverlast 

Op	 de	 laatste	 dag	 van	 augustus	 werd	 de	
brandweer	 in	 het	 begin	 van	 de	 middag	
gealarmeerd	 voor	 wateroverlast.	 Bij	 be-
woners	van	een	woning	aan	de	Pieter	van	
Beersstraat	liep	water	de	woning	binnen.

De	oorzaak	bleek	een	defecte	waterleiding	
bij	de	buren	te	zijn.	In	die	woning	trof	de	
brandweer	 forse	 waterschade	 aan.	 Het	
water	kwam	zelfs	via	de	elektriciteitsaan-
sluitingen	naar	beneden.	Voor	zover	moge-
lijk	werd	water	weggepompt.	Voor	herstel	
moest	een	installateur	aan	de	slag.

Foto + tekst: Ruud Peters

Beste bingoliefhebber/ster!
Gezelligheidskoor	‘De	Levensgenieters’		uit	
Kaatsheuvel	verzorgt	dit	 jaar	 twee	bingo-
avonden	en	wel	op	vrijdag	27	september	en	
vrijdag	13	december.
Plaats	van	handeling	is	Het	Klavier	in	Kaats-
heuvel,	waar	op	deze	avonden	de	zaal	open	
gaat	 om	 18.30	 uur,	waarna	 om	 19.30	 uur	
met	het	bingospel	wordt	begonnen.

Natuurlijk	 hopen	 wij	 daar	 veel	 bingolief-
hebbers/sters	te	mogen	ontmoeten!	□

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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CDA: Samen bouwen aan een 
duurzame toekomst 2.0
Begin	 september	 is	 duidelijk	 geworden	
dat	 de	 coalitiepartners	 in	 Loon	 op	 Zand	
niet	meer	samen	verder	bouwen.	Het	CDA	
betreurt	 dit,	maar	 zit	 niet	 bij	 de	 pakken	
neer.	Direct	is	de	draad	weer	opgepakt	en	
werken	we	verder	aan	een	duurzame	toe-
komst,	met	u	en	voor	u.	 In	deze	bijdrage	
een	 weergave	 van	 de	 gebeurtenissen	 van	
de	afgelopen	periode.	Daarmee	geven	we	
één	keer	onze	kant	van	dit	verhaal	om	ver-
volgens	vooruit	te	kijken,	u	als	inwoner	en	
kiezer	verdient	dit.

Aanleiding
Begin	 augustus	 kwam	 de	 eindrapportage	
van	de	Werft,	waarin	een	financieel	tekort	
wordt	 gerapporteerd,	 naar	 de	 gemeen-
teraad.	 De	 verantwoording	 hierover	 volgt	
op	 12	en	 19	 september	 in	 de	 raadsverga-

deringen.	Voor	één	van	de	coalitiepartners	
was	dit	aanleiding	om	het	vertrouwen	in	de	
wethouder	financiën	op	te	zeggen.	In	eer-
ste	 instantie	 is	 dit	wantrouwen	alleen	 in-
tern	binnen	de	coalitie	uitgesproken.	Deze	
klap	 kwam	 hard	 aan.	 De	 vragen	 van	 het	
CDA:	 “…of	 dit	 nu	 wel	 het	 juiste	moment	
is	om	een	wethouder	financiën	ter	discus-
sie	te	stellen,	aangezien	we	voor	moeilijke	
financiële	uitdagingen	staan?”	en	het	argu-
ment	dat	de	wethouder	beschikt	over	grote	
financiële-	en	dossierkennis	waren,	voor	de	
ander,	niet	voldoende	om	van	gedachten	te	
veranderen.

Vervolg
In	de	periode	erna	zijn	er	nog	veel	gesprek-
ken	 geweest	 tussen	 de	 drie	 partijen.	 Al-
lemaal	met	als	insteek	om	te	proberen	er	
samen	uit	te	komen.	In	deze	periode	is	er	
bovendien,	 door	 deze	 partijen,	 hard	 ge-
werkt	aan	de	uitvoering	van	het	financiële	
plan	van	aanpak,	om	de	financiën	te	her-
stellen.
Deze	samenwerking	sterkte	ook	ons	gevoel	
dat	het	CDA	een	belangrijke	bijdrage	levert	
in	het	financiële	herstel.	De	constructieve	
samenwerking	 binnen	 de	 coalitie	 gaf	 aan	
dat	het	vertrouwen	niet	op	voorhand	vol-
ledig	was	weggevaagd.

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)
Van Oktober t/m Maart
‘s Maandags gesloten
(behalve feestdagen)

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

16:00 - 23:00 uur
15:00 - 02:00 uur
15:00 - 23:00 uur
 

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

Van Oktober t/m Maart
‘s Maandags gesloten
(behalve feestdagen)

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

16:00 - 23:00 uur
15:00 - 03:00 uur
15:00 - 01:00 uur
 

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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In	 de	 laatste	week	 van	 augustus	 is	 er	 in-
formatie	 over	 de	 standpunten	 van	 de	 co-
alitiepartners	naar	buiten	gekomen	en	op	
maandag	2	september	gepubliceerd	in	het	
Brabants	Dagblad.	In	dat	artikel	is	het	be-
kende	 standpunt	 van	 de	 ene	 partner	 te	
lezen,	 maar	 ook	 dat	 de	 grootste	 fractie	
zich	nog	niet	nadrukkelijk	uitspreekt:	“Het	
krediet	 is	 eigenlijk	wel	 op	 en	we	 hebben	
vragen	gesteld”,	geven	geen	uitgesproken	
mening	 of	 standpunt	 weer.	 U	 kunt	 zich	
voorstellen	 dat	 dit	 een	 enorme	 tijdsdruk	
gaf	op	het	proces	en	de	lopende	gesprek-
ken.

Slotstuk
Tussen	 het	 spreken	 met	 de	 pers	 en	 de	
publicatie	 zat	 echter	 een	 zeer	 bewogen	
weekend.

De	 grootste	 fractie	 koos	 uiteindelijk	 de	
kant	van	de	andere	fractie	en	dus	ook	voor	
het	 opzeggen	 van	 het	 vertrouwen	 in	 de	
CDA-wethouder.	De	positie	van	de	wethou-
der	 was	 daardoor	 onhoudbaar	 geworden.	
In	 de	 daaropvolgende	 gesprekken	 zijn	 er	
vertrouwensvragen	 gesteld	 door	 alle	 par-
tijen.	Zonder	100%	vertrouwen	in	elkaar	is	
het	voortzetten	van	de	coalitie	niet	realis-
tisch	en	politiek	onjuist,	vinden	wij.	Vroeg	
of	laat	zou	dit	opnieuw	kunnen	leiden	tot	
interne	spanningen,	met	alle	gevolgen	van	
dien.	Op	dat	moment	maakten	de	drie	par-
tijen	de	keuze.

Dat	 is	 voor	 het	 CDA	de	 reden	 om	ons	 te-
rug	te	trekken	uit	deze	coalitie.	We	nemen	
daarmee	de	verantwoordelijkheid	om	snel	

de	rust	te	herstellen	om	tot	een	nieuw	sta-
biel	bestuur	te	komen.	Alleen	op	die	manier	
doen	we	recht	aan	een	stabiele	gemeente.	
Dat	is	hard	nodig	om	tot	een	huishoudboek-
je	dat	op	orde	is	te	komen.

Toekomst
Snel	 starten	 de	 gesprekken	 om	 tot	 een	
nieuw	bestuur	te	komen.	Onze	fractie	zal	
er	 alles	 aan	 doen	 om	 zijn	 bijdrage	 te	 le-
veren,	in	welke	hoedanigheid	dan	ook.	Als	
tweede	 partij	 en	 stabiele	 fractie	 nemen	
wij	 alle	 verantwoordelijkheid	 op	ons.	Wij	
vertrouwen	 op	 en	 bouwen	 aan	 een	 duur-
zame	toekomst.
Het	vertrouwen	bij	alle	politieke	partijen	is	
groot	om	de	samenwerking	te	hernieuwen.	
Financieel	herstel,	een	nieuwe	basisschool	
en	de	nieuwe	Wetering	vragen	hierom!	Als	
een	deur	sluit,	gaat	er	een	raam	open!

Raadsfractie CDA Loon op Zand
info@cdaloonopzand.nl

 

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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AED cursus

Maandagavond	21	oktober	2019	van	19.00	
uur	 tot	 22.00	 uur	 vindt	 er	 weer	 een	AED	
cursus	 plaats	 te	 Loon	 op	 Zand,	 georgani-
seerd	door	EHBO-vereniging	St.	Rafaël.
Het	betreft	een	interactieve	cursus,	waar-
bij	onze	kaderinstructeur	en	Lotus	aanwe-
zig	zijn.

Aan	de	hand	van	oefenpoppen	zal	het	prak-
tijkgedeelte	worden	uitgelegd	en	er	is	vol-

op	ruimte	om	te	oefe-
nen	met	de	AED’s.

Voor	verdere	info	kan	
er	contact	worden	op-
genomen	 met	 Bianca	
Sluis	via	telefoon:		
06-51008635.	□

Ja! Kom op, hè! Mooie bal!  
Haha!

Dit	zijn	de	geluiden	die	aangeven	dat	het	
volleybalseizoen	2019	bij	Set-Up	is	begon-
nen.	 Met	 twee	 enthousiaste	 teams	 wordt	
iedere	 woensdagavond	 om	 20.00	 uur	 ge-
traind	in	De	Wetering.	Doe	je	mee?	Set	Up	
heeft	twee	teams:	een	recreantenteam	en	
een	team	voor	gevorderde	volleyballers.
Bij	de	recreanten	is	iedereen	welkom:	onze	
jongste	speler	is	17,	de	oudste	73.	Kun	je	
nog	geen	bal	slaan?	Geen	probleem:	we	le-
ren	het	je	graag.	Kun	je	al	wel	volleybal-
len,	maar	 niet	 als	 de	 beste?	 Sluit	 je	 dan	
nu	aan	bij	het	recreantenteam	van	Set-Up:	
een	 gezellige,	 enthousiaste	 club	 mensen	
die	met	veel	plezier	volleyballen.

Het	 team	 voor	 gevorderde	 volleyballers	
speelt	voor	de	winst.	Er	wordt	serieus	ge-
volleybald,	maar	wel	met	veel	plezier.	Het	
borrelen	 achteraf	 is	 meestal	 wat	 minder	
serieus.	De	heren	van	dit	team	spelen	ook	
competitie.	 Kun	 je	 al	 een	 aardig	 balletje	
slaan?	Meld	je	dan	nu	aan.

Set-up	geeft	de	mogelijkheid	volledig	vrij-
blijvend	 te	 komen	 kijken	 en/of	 een	 paar	
keer	mee	te	spelen.	Je	bent	ook	van	harte	
welkom	 op	 het	 Dorpstoernooi	 van	 Set	 Up	
op	3	november	2019.	Of	misschien	stel	je	
een	team	samen	en	doen	jullie	mee?	Meer	
informatie	is	te	vinden	op:
https://www.vvvsetup.nl.

Tot volleybals!

PS: Stem op Volleybalvereniging   
Set Up bij Rabo Club-
Support en steun ons 
bij het organiseren 
van het Dorpstoer-
nooi ter gelegenheid 
van ons 50-jarig be-
staan!
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Zolang	we	ze	blijven	herdenken,	blijven	ze	leven…

In Memoriam: Brabantse gesneuvelden 1940 - 2019
De	 dertigjarige	 Frans	Aarts	 uit	 Bergen	 op	
Zoom	is	stuurman	aan	boord	van	het	koop-
vaardijschip	S.S.	Kota	Tjandi	als	dit	 schip	
op	 30	 april	 1943	 wordt	 geraakt	 door	 een	
torpedo	van	een	Duitse	onderzeeër	en	hij	
overlijdt.
Zo	 zijn	er	 ruim	2100	Brabantse	militairen	
en	 verzetsstrijders	 gevallen	 voor	 vrijheid	
en	gerechtigheid.	Op	11	 	 september	2019	
is	het	75	jaar	geleden	dat	de	bevrijding	van	
Noord-Brabant	van	de	Duitse	bezetting	be-
gon.

Om	dit	te	herdenken,	presenteert	het	Bra-
bants	Historisch	Informatie	Centrum	samen	
met	de	Stichting	Herdenking	Brabants	Ge-
sneuvelden	in	Waalre	een	digitale	Eregale-
rij	voor	alle	omgekomen	Brabantse	militai-
ren	en	verzetsplegers.

Tijdens	de	provinciale	dodenherdenking	op	
14	 september	 2016	 kondigde	 BHIC-direc-
teur	René	Bastiaanse	aan	dat	het	BHIC	sa-
men	met	de	Stichting	Herdenking	Brabants	
Gesneuvelden	het	initiatief	zou	nemen	om	
een	 Eregalerij	 voor	 Brabantse	 gesneuvel-
den	samen	te	stellen.	Het	streven	was	deze	
tijdens	75	jaar	Brabant	in	vrijheid	te	lance-
ren.	Met	dank	aan	de	betrokken	heemkun-
dekringen	en	nabestaanden	is	deze	erega-
lerij	nu	een	feit.
Het	 gaat	 bij	 dit	 digitale	 monument	 niet	
alleen	 om	 de	 slachtoffers	 van	 de	 Tweede	
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Wereldoorlog,	maar	 ook	 om	de	Brabantse	
militairen	 die	 zijn	 omgekomen	 in	 Neder-
lands-Indië,	 Nederlands-Nieuw-Guinea,tij-
dens	de	Koreaoorlog	en	 tijdens	missies	 in	
VN-	 en	 NAVO-verband.	 Belangstellenden	
kunnen	de	eregalerij	raadplegen	via: www.
brabantsegesneuvelden.nl,	waar	u	ook	in-
gezetenen	van	Loon	op	Zand	kunt	treffen.

Op	 de	 eregalerij	 zijn	 de	 gegevens	 verza-
meld	van	de	ruim	2100	slachtoffers	die	bij	
het	BHIC	in	beeld	zijn.	Allemaal	hebben	ze	
een	verhaal	en	staan	ze	genoemd	met	de	
gegevens	die	bij	ons	bekend	zijn.	Van	ruim	
1000	slachtoffers	kunnen	we	bovendien	een	
of	meerdere	foto’s	laten	zien.	Op	die	ma-
nier	 zorgen	we	ervoor	dat	we	niet	 alleen	
namen	herdenken,	maar	ook	de	personen	
erachter.	 Immers	 waren	 het	 allemaal	 op	
de	 eerste	 plaats	 mensen;	 vaders,	 zoons,	
broers	en	vrienden	die	plots	aan	het	leven	
zijn	ontrukt.

Velen	van	hen	stonden	voor	moeilijke	keu-
zes,	 anderen	 hebben	 onvoorstelbaar	 ge-
leden.	Allemaal	verdienen	ze	het	dat	hun	
verhaal	 verteld	 wordt,	 hoe	 heldhaftig	 of	
bescheiden	ook.	Dat	hun	offers	nooit	wor-
den	vergeten.

Een levend document
Omdat	 de	 eregalerij	 digitaal	 is,	 kan	 deze	
ideaal	 dienen	 als	 levend	 document.	 De	

namen,	 verhalen	en	gegevens	 zijn	niet	 in	
steen	gebeiteld.	Ook	na	de	presentatie	 in	
september	2019	blijft	er	ruimte	voor	aan-
vullingen	en	correcties,	zodat	de	eregalerij	
altijd	actueel	blijft.	Immers	kan	nieuw	on-
derzoek	 tot	 nieuwe	 inzichten	 leiden.	 He-
laas	betekent	dit	ook	dat	er	in	de	toekomst	
ook	nieuwe	oorlogsslachtoffers	aan	de	ga-
lerij	toegevoegd	kunnen	worden…

Help mee
We	 nodigen	 iedereen	 die	 meer	 weet	 van	
harte	uit	om	te	reageren,	zodat	we	de	ere-
galerij	zo	volledig	en	actueel	mogelijk	kun-
nen	houden.	Mocht	je	op	deze	site	dus	een	
bekende	of	een	familielid	aantreffen	waar	
je	iets	meer	over	kunt	vertellen,	of	van	wie	
je	een	 foto	kunt	 laten	zien,	 schroom	dan	
niet	om	een	bericht	achter	te	laten,	of	om	
contact	met	 ons	 op	 te	 nemen.	 Daarnaast	
is	er	ook	gelegenheid	om	voor	hem	of	haar	
een	kaarsje	aan	te	steken.	□
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Uitslag ‘750-jaar wimpel’- 
wedstrijd van augustus

Het	is	feestelijk	en	vrolijk	al	die	wimpels,	
banieren	en	baldakijnen	aan	onze	huizen,	
in	 de	 straten	 en	 dorpen.	 Van	 de	 speciale	
750-wimpel	 vonden	 er	 al	 vele	 honderden	
een	weg	naar	vlaggenstok	of	vlaggenmast.	
De	 verkoop	 startte	 in	 december	 2018	 tij-
dens	 het	 Anton	 Pieckfestijn	 en	 de	 week-
markt	in	Loon	op	Zand.

De	 Primera-vestigingen	 in	 Kaatsheuvel	 en	
Loon	 op	 Zand	 en	Anna	 Hoeve	 in	 De	Moer	
namen	de	verkoop	belangeloos	voor	hun	re-
kening	en	het	wimpelteam	was	er	mee	pre-
sent	 bij	 diverse	 activiteiten.	 De	 verkoop	
ervan	is	eind	augustus	gestopt.	Een	harte-
lijk	dankwoord	aan	de	 teams	van	Gerard,	

Lizette	en	Ingrid,	aan	het	wimpelteam	en	
aan	de	winkeliers	van	de	‛kortingskaart’.

De	 wimpelfotowedstrijd	 gaat	 tot	 en	 met	
december	 door.	 Onlangs	 trok	 DGF	 Nota-
rissen	 de	 zesde	 serie	 maandprijzen.	 En-
kele	dagen	eerder	waren	door	de	speciale	
750-fotograaf	weer	veertig	foto’s	gemaakt	
in	De	Moer,	Kaatsheuvel	en	Loon	op	Zand	
van	 750-wimpels	 aan	masten,	 stokken	 en	
huizen	 die	 vanaf	 de	 straat	 zichtbaar	 zijn	
opgehangen.	 Het	 prijzenpakket	 van	 au-
gustus	werd	verzorgd	door	de	 stichting	 in	
samenwerking	met	Expert	Van	der	Velden,	
Proeff	en	Bakker	Mulder	uit	Kaatsheuvel.

De	familie	Van	de	Loo	won	de	eerste	prijs:	
een	 complete	 Sodastream	met	 set	 glazen	
(Expert	 Van	 der	 Velden).	 Het	 pakket	met	
‛750’-likeur,	 kaas	 en	 Moers	 stoofpotje	 én	
heerlijke	nootjes	 (Proeff)	ging	als	 tweede	
prijs	naar	de	 familie	Van	Beers.	De	derde	
prijs:	 een	 heerlijke	 ‛750-taart’	 (Bakker	
Mulder)	werd	gewonnen	door	en	kwam	op	
tafel	bij	de	familie	Dingemans.

In	september	ging	de	750-wimpelfotograaf	
weer	op	pad.	Binnenkort	kunnen	we	weer	
drie	wimpeleigenaren	blij	maken	met	één	

van	 de	 maandprijzen.	
Natuurlijk	 doen	 alle	 in	
2019	 gefotografeerde	
wimpels	 mee	 bij	 de	
hoofdprijstrekking	 in	
december:	 een	 vlieg-
reis	 naar	 Curaçao	 met	
verblijf	 voor	 twee	 per-
sonen.	Daar	wil	je	toch	
ook	een	mooie	 kans	 op	
maken!

Bert Branderhorst,  
namens ‛750 jaar   
Loon op Zand’
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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.

KINDEROPVANG MIDDEN BRABANT
telefoon:	0416-278472	
website:	www.kinderopvangmb.nl
e-mail:	info@kinderopvangmb.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
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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.	16	verschijnt	vanaf	9	oktober	 1	oktober	vóór	19.00	uur
Nr.	17	verschijnt	vanaf	30	oktober	 22	oktober	vóór	19.00	uur
Nr.	18	verschijnt	vanaf	20	november	 12	november	vóór	19.00	uur
Nr.	19	verschijnt	vanaf	4	december	 26	november	vóór	19.00	uur
Nr.	20	verschijnt	vanaf	18	december	 10	december	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.

SEPTEMBER
29 Foto	expositie	jongens-	en	meisjes-

school	Loon	op	Zand	vanaf	de	jaren	
1951	 tot	 1990	 in	 ‘Het	 Uilennest’	
aan	 de	 Weteringstraat	 van	 11.00	
tot	17.00	uur.	Org.	Heemkundekring	
Loon	op	’t	Sandt.

OKTOBER
1 EHBO-herhalingsles:	 Kneuzingen,	

breuken	en	andere	letsels	aan	lede-
maten,	 lichte	 oververhitting	 in	 De	
Wetering	van	20.00	tot	22.00	uur.

6 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	
van	 Het	 Witte	 Kasteel,	 Kraenven,	
Bernse	Hoef	en	Duikse	Hoef.

6 Foto	expositie	jongens-	en	meisjes-
school	Loon	op	Zand	vanaf	de	jaren	
1951	 tot	 1990	 in	 ‘Het	 Uilennest’	
aan	 de	 Weteringstraat	 van	 11.00	
tot	17.00	uur.	Org.	Heemkundekring	
Loon	op	’t	Sandt.

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.

26 Vanaf	9.30	uur	in	De	Wetering:	Her-
halingscursus	 reanimatie,	 AED	 en	
levensreddende	handelingen	bij	vol-
wassen	en	kinderen.	Org.	EHBO	LoZ.

28 BHV	 ‘Brand	 en	 Ontruiming’	 in	 het	
Maoske	 De	 Moer.	 Mede	 org.	 EHBO	
Loon	op	Zand.

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.

3 Volleybalvereniging	 Set	 Up	 organi-
seert	het	Dorpstoernooi	in	De	Wete-
ring	van	12.00	tot	18.00	uur.

5 Lezing	 ‘Brand	 in	 en	 rondom	 huis’	
door	 Brandweer	 Midden	 Brabant	 in	
De	Wetering.

9 Vanaf	 09.30	 uur	 in	 ‘De	 Ypelaar’	 in	
Tilburg:	 Herhalingscursus	 reanima-
tie,	AED	en	 levensreddende	hande-
lingen	 bij	 volwassen	 en	 kinderen.	
Mede	org.	EHBO	Loon	op	Zand.

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

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





     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  R&R is een team van specialisten in Loon op Zand met een jarenlange ervaring, dat 
er voor zorgt dat uw computer in topvorm is en blijft. Wij verhelpen uiteenlopende 
storingen. Verwijderen virussen, spyware en hinderlijke boodschappen. Zorgen voor 
uw netwerk. Adviseren en installeren bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Vaak 
ook is uw computer te langzaam geworden. Of heeft u moeite een nieuw programma 
goed onder controle te krijgen. R&R kan u altijd helpen en is na uw belletje zo bij u.  
En dat zonder voorrijkosten. 

 
 
 
 

 

 
 

06 5122 9628 
Zeven dagen per week 

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

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

Computerservice op maat 

Uw 
Computer. 
Onze zorg. 
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