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

Leren van de fouten
De	koelbloedige	aanslag	op	18	september,	die	advocaat	Derk	Wiersum	het	leven	kostte,	
bracht	heel	wat	beroering	onder	de	bevolking.	Vrijwel	meteen	spraken	velen	(alweer!)	
hun	ongenoegen	uit	over	de	slappe	aanpak	van	de	drugcriminaliteit	in	ons	land.	Deze	
keer	lijkt	het	dat	‘Den	Haag’	er	nu	wél	naar	luistert,	want	de	kans	 is	groot	dat	bin-
nen	afzienbare	tijd	een	speciale	antidrugseenheid	wordt	geformeerd	om	het	probleem	
daadwerkelijk	aan	te	pakken.

Dat	lijkt	een	heel	goed	besluit,	zeer	zeker,	maar	wat	blijkt?	In	een	artikel	van	Wout	van	
Arensbergen	is	te	lezen	dat	in	de	jaren	negentig	al	een	dergelijke	groep	was	opgericht:	
de	 ‘Unit	 Synthetische	Drugs	 (USD)’.	Ondanks	de	nodige	 successen	 sneuvelde	de	USD	
door	‘een	ernstig	gebrek	aan	communicatie	en	afstemming’	bij	de	ministeries	waarbij		
zij	opgingen	 in	de	 landelijke	 recherche	en	de	optuiging	van	de	 landelijke	politie	na	
2006.	De	belofte	was	dat	18%	van	de	tijd	besteed	zou	gaan	worden	aan	de	synthetische	
drugscriminaliteit.	Een	belofte	die	door	de	opkomst	van	moslimterreur	na	de	aanslag	op	
de	Twin	Towers	in	2001	een	hele	loze	bleek	te	zijn.

De	door	minister	Grapperhaus	aangekondigde	daadwerkelijke	aanpak	was	niet	nodig	
geweest,	als	de	USD	uit	de	 jaren	negentig	haar	werk	had	kunnen	blijven	uitvoeren,	
want	ook	toen	was	het	liberale	Nederland,	zo	lezen	we	in	hetzelfde	artikel	van	Wout	
van	Arensbergen,	al	een	eldorado	voor	criminelen	om	hier	synthetische	drugs	te	maken	
en	wereldwijd	te	distribueren	en	stonden	we	in	hetzelfde	lijstje	waarin	ook	Colombia	
en	Pakistan	waren	opgenomen.	De	situatie	anno	2019	is	ten	opzichte	van	toen	alleen	
maar	verslechterd,	zeker	nu	cocaïne	en	de	daarbij	behorende	geldstromen	een	steeds	
ernstiger	rol	gaan	spelen	 in	onze	maatschappij.	Het	opnieuw	optuigen	van	een	anti-
drugseenheid	is	dan	ook	niet	meer	dan	noodzakelijk	om	escalatie	van	het	steeds	groter	
wordend	probleem	zoveel	mogelijk	te	escaleren.	Maar	voor	dat	formeren	en	inzetten	
begint,	zou	het	voor	de	verantwoordelijken	niet	verkeerd	zijn	om	eerst	de	historie	van	
de	USD	erbij	te	halen	om	daarmee	van	de	fouten	te	leren	die	toen	zijn	gemaakt.	Dan	
heeft	de	dood	van	Derk	Wiersum	tenminste	nog	iets	opgeleverd.

We	 moeten	 ons	 in	 Loon	 gelukkig	 prijzen	
dat	 bovenstaande	 problematiek	 ons	 dorp	
grotendeels	voorbij	gaat,	hoewel	we	er	ons	
wel	van	op	de	hoogte	 stellen	en	 iets	van	
vinden.	Maar	 dat	wil	 niet	 zeggen	 dat	we	
niet	bezig	zijn	met	van	alles	en	nog	wat.	
In	deze	Toren-editie	komt	u	daarvan	zeker	
het	een	en	ander	tegen!
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Dubbel gevoel bij uitbaatster Anja Maas

Britt van den Boek neemt Lunchroom ’t Benkske 
over vanaf 1 januari
Het	relatief	plotselinge	overlijden	van	Alex	
Maas	op	26	mei	van	dit	jaar	bracht	ook	in	
Loon	op	Zand	een	golf	van	ontzetting:	niet	
op	de	eerste	plaats	omdat	hij	als	eigenaar	
van	 D’n	 Bolle	 Evenementen,	 bekend	 van	
de	 mobiele	 frietwagens,	 ook	 in	 Loon	 op	
Zand	de	nodige	bekendheid	genoot,	maar	
meer	 nog	 omdat	 hij	 de	 partner	 was	 van	
Anja	 Maas,	 die	 succesvol	 vanaf	 augustus	
2015	 aan	 de	 Kerkstraat	 haar	 lunchroom		
’t	Benkske	runde.

Met	het	overlijden	van	haar	man	belandde	
Anja	 niet	 alleen	 in	 een	 persoonlijk	 heel	
moeilijke	 periode,	maar	 ook	 in	 een	 peri-
ode	 waarin	 zakelijk	 gezien	 heel	 veel	 op	
haar	af	kwam.	Waar	zij	zich	tot	dan	toe	al-
leen	maar	hoefde	te	bekommeren	om	‘haar	

Benkske’,	 hoewel	
zij	 regelmatig	
door	 Alex	 werd	
ingezet	 om	 ‘mee	
te	 bakken’,	 zoals	
zij	 dat	 noemt,	
werd	 zij	 gecon-
fronteerd	met	 de	
plotselinge	 over-
name	en	het	werk	
dat	 daarbij	 hoort	
van	 het	 bedrijf	
van	 haar	 man.	

Ook	al	waren	er	mensen	in	haar	omgeving	
om	haar	 te	helpen,	dan	nog	valt	het	niet	
mee	om	alleen	verder	te	gaan.

Voordeel
Maar	 Anja	 toonde	 zich	 een	 sterke	 vrouw	
en	met	haar	 immer	aanwezige	positiviteit		
besloot	ze,	wellicht	tegen	beter	weten	in,	
om	zowel	het	bedrijf	van	haar	man	voort	te	

zetten	als	’t	Benkske	in	Loon	op	Zand.	Ech-
ter:	de	 realiteit	won	het	al	 snel	van	haar	
positieve	 inslag	en	moest	 zij	 na	een	paar	
maanden	toegeven	dat	dit	wel	iets	téveel	
was	 voor	een	mens	alleen	en	dat	er	 keu-
zes	 gemaakt	moesten	worden:	 hoe	moei-
lijk	dan	ook.	De	keuze	viel	desondanks	toch	
snel,	 mede	 omdat	 dit	 jaar	 een	 beslissing	
genomen	 moest	 worden	 om	 het	 huidige	
huurcontract	waar	’t	Benkske	gevestigd	is,	
vanaf	 2020	 voort	 te	 zetten.	 	 Daarom	 be-
sloot	Anja	 om	 zich	 volledig	 te	 richten	 op	
het	bedrijf	 van	haar	man	en	de	exploita-
tie	 van	 ’t	 Benkske,	waar	 zij	met	 hart	 en	
ziel	aan	heeft	gewerkt,	per	1	januari	2020	
over	te	dragen	aan	een	andere	partij	met	
als	belangrijkste	voorwaarde	dat	het	per-
soneel	(veelal	mensen	met	een	beperking)	
hun	werk	hier	niet	zouden	verliezen.

Wat	is	het	dan	een	voordeel	als	je	als	huur-
der,	zoals	Anja	Maas,	een	van	de	onderne-
mingen	runt	die	samen	een	gebouw	‘bevol-
ken’,	zoals	bij	‘De	Bank’	aan	de	Kerkstraat.	
Ook	 sportschool	 ‘Easyfit’	 heeft	 hier	 zijn	
ruimte,	 waar	 Britt	 van	 den	 Broek	 werk-
zaam	is.	Het	is	dan	ook	niet	verwonderlijk	
dat	de	mensen	van	‘De	Bank’	elkaar	regel-
matig	 ontmoeten.	 Britt	 had	 al	 langer	 het	
idee	om	’t	Benkske	over	te	nemen	als	Anja	
na	 de	 volgende	 huurperiode	 het	 contract	
niet	meer	zou	verlengen	en	te	kennen	zou	
geven	de	lunchroom	te	willen	overdragen.	
Dan	 is	 een	 gesprek	 van	 vrouw	 tot	 vrouw	
voldoende	en	vinden	zij	elkaar	snel	in	een	
definitieve	overname	vanaf	1	januari	2020.	

Tussen twee vuren
Anja	 Maas	 over	 haar	 beslissing:	 “Natuur-
lijk	heb	ik	er	een	dubbel	gevoel	over.	Maar	
aan	de	andere	kant	moet	ik	ook	reëel	zijn:	
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twee	 bedrijven	 runnen	 is,	 ondanks	 de	
hulp	 die	 ik	 mag	 ervaren,	 teveel	 van	 een	
mens	gevraagd.	Dat	bleek	al	vrij	 snel.	De	
keuze	die	 ik	heb	moeten	maken	was	niet	
makkelijk	 en	 ik	 stond	 tussen	 twee	 vuren:		
’t	Benkske	opgeven	dat	toch	‘mijn	kindje’	
is	of	het	bedrijf	van	Alex	voortzetten	waar-
mee	 ik,	 zeker	ook	voor	de	 toekomst,	een	
meer	solide	basis	op	kan	bouwen.	Ik	hoop	
van	harte	dat	Britt	dezelfde	spontane	reac-
ties	en	medewerking	mag	ontvangen	zoals	
ik	die	hier	van	meet	af	aan	heb	mogen	er-
varen.
En	 laat	 ik	 duidelijk	 zijn:	 ’t	 Benkske	 is	 na		
1	 januari	 echt	 niet	 helemaal	 van	 mij	 af,	
want	ik	zal	hier	nog	regelmatig	aanleggen	
voor	een	kop	koffie	met	een	praatje:	wel	
of	 niet	 gecombineerd	 met	 een	 heerlijke	
lunch!

Maar	 voorlopig	 gaan	we	de	 komende	drie	

maanden	 hier	 nog	 gewoon	 door,	 dus	 hoef	
ik	 (gelukkig)	nu	nog	niet	echt	afscheid	 te	
nemen!	Maar	de	tijd	van	‘loslaten’	begint	
nu	wel	steeds	serieuzer	te	worden	en	dat	
moet	nog	even	wennen.”

Meer ‘eigen’
Britt	van	den	Broek	over	haar	aanstaande	
nieuwe	uitdaging:	“Ondanks	de	aanleiding	
waarom	 ik	nu	 ’t	Benkske	kan	overnemen,	
ben	ik	toch	blij	dat	te	kunnen	doen.	Het	is	
immers	al	een	langer	gekoesterde	wens	van	
mij,	die	op	termijn	zeker	was	doorgegaan.

Wat	 de	 klanten	 kunnen	 verwachten	 van	
mij?	Dezelfde	kwaliteit	en	ontvangst	zoals	
zij	die	bij	Anja	gewend	waren,	want	daar	

 °Anja Maas (links) geeft met een goed gevoel 
haar ‛Benkske’ over aan Britt van den Broek! 
(Foto: RdT)
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kan	ik	maar	weinig	aan	verbeteren.	Natuur-
lijk	gaat	de	bezorging	van	belegde	broodjes	
gewoon	door	en	hoop	ik	dat	de	klanten	van	
nu	ook	na	1	januari	mij	weten	te	vinden.	En	
wat	 de	 inrichting	 van	 ’t	 Benkske	 betreft:	
die	zal	zeker	hier	en	daar	wat	veranderen,	
mede	omdat	ik	die	meer	‘eigen’	wil	maken.	
Maar	het	moet	een	ruimte	blijven	waar	ie-
dereen	zich	meteen	thuis	voelt	en	op	zijn/
haar	gemak.	

Ik	zal	 in	het	begin	nog	de	nodige	 leermo-
menten	hebben,	omdat	mijn	huidige	werk	
bij	Easyfit	wel	iets	anders	inhoudt.	Daarom	
ga	 ik	 vanaf	 november	 op	 basis	 van	 twee	
dagen	 per	 week	 bij	Anja	 ‘in	 de	 leer’	 om	
zoveel	mogelijk	kennis	op	te	doen	van	het	
reilen	en	zeilen	van	een	 lunchroom	als	 ’t	
Benkse,	zodat	de	definitieve	overname	zo	
probleemloos	 mogelijk	 kan	 verlopen.	 En	
wat	zowel	voor	Anja	als	voor	mij	een	heel	

fijn	gevoel	geeft,	is	het	feit	dat	de	mensen	
die	 nu	 op	 basis	 van	 enkele	 dagdelen	 per	
week	deel	uitmaken	van	het	team,	ook	na	
1	januari	2020	hier	zullen	zijn	en	blijven!”

Juiste keuze
Het	is	voor	te	stellen	dat	het	‘dubbele	ge-
voel’	nog	een	tijd	aanwezig	zal	blijven	bij	
Anja	 Maas,	 die	 in	 feite	 gedwongen	 werd	
een	 beslissing	 te	 nemen	 die	 zij	 niet	 had	
willen	maken.	Maar	 het	 is	 nu	 al	 duidelijk	
dat	zij	de	juiste	keuze	heeft	gemaakt:	ze-
ker	ook	om	meer	rust	te	krijgen	en	om	ver-
der	te	gaan.	

En	 wat	 Britt	 betreft:	 gezien	 het	 prettige	
gesprek	 dat	 de	 redactie	 met	 haar	 mocht	
hebben,	 lijkt	 het	dat	 ’t	 Benkske	blij	mag	
zijn	met	haar	komst!

Redactie: Tiny van Hooren
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Zondag 13 oktober van 13.00 tot 17.00 uur 

Heemkundekringen Midden-Brabant organiseren 
‛ArcheoLoon 2019’

Het evenement ‛Ar-
cheoLoon 2019’ onder 
auspiciën van Heem-
kundekring Loon op ’t 
Sandt is vooral bedoeld 
voor jong en oud die 
kennis willen maken 
met archeologie.

Een hele zondagmiddag organiseren de 
heemkundekringen tal van activiteiten 
voor jong en oud.

•	Voor	de	jeugd	is	een	archeologe	aanwe-
zig	die	de	jeugd	vraagt	haar	te	helpen	bij	
het	opgraven	en	het	identificeren	van	ge-
vonden	voorwerpen.

•	Kinderen	 kunnen	 zelf	 een	 Romeins	 por-
temonneetje	maken,	dat	mee	naar	huis	
mag	worden	genomen.

•	13.30	 uur:	 Lezing	 door	 dr.	 Mirjam	 Kars	
over	amateurarcheologie.

•	15.45	 uur:	 Lezing	 door	 Paul	 Faes	 over	
de	 opgravingen	 op	 het	 M.A.St.-terrein	
(een	 grote	 Duitse	munitieopslag	 tijdens	
de	Tweede	Wereldoorlog)	tussen	Loon	op	
Zand	en	Kaatsheuvel.

•	Heemkundekringen	 en	 particuliere	 ver-
zamelaars	uit	Loon	op	Zand,	Nieuwkuijk,	
Oisterwijk,	 Udenhout	 en	 Drunen	 stellen	
een	deel	van	hun	archeologische	collec-
tie	ten	toon.

•	Twee	 metaaldetector-amateurs	 tonen	
hun	vondsten	uit	de	directe	omgeving.

•	Bezoekers	 kunnen	 eigen	 archeologische	
vondsten	meenemen	 en	 voorleggen	 aan	
deskundigen.	De	heer	Van	Vern	en	Anton	
van	der	Lee	zijn	aanwezig	om	vondsten	
te	beoordelen.

•	De	landelijke	organisatie	AWN	is	aanwe-
zig	met	literatuur.

‛ArcheoLoon	2019’	wordt	gehouden	in	‘Het	
Uilennest’,	Weteringstraat	17a	 in	Loon	op	
Zand.	Let	op:	in	de	Weteringstraat	is	geen	
parkeergelegenheid.	Er	kan	worden	gepar-
keerd	bij	de	winkels	op	het	Oranjeplein	of	
bij	De	Wetering	aan	de	Ecliptica.

Heemkundekring Loon op ’t Sandt

 °Archeologische opgraving in 2016 in het 
Loonsche Land.

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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Natuurlijk	weet	je	wel	wie	het	is.	Het	is	die	
van	die,	die	altijd	zus	en	zo.	Maar	wat	weet	
je	 eigenlijk	 nog	 meer?	 Aan	 de	 hand	 van	
iemand	 zijn	 platenkast	 maken	 we	 graag	
verder	kennis.	Deze	editie	de	vijf	sleutel-
platen	 van	 Gildekoning	 Melanie	 Nieuwen-
huisen–Dimmers	(Terneuzen,	1985).

Melanie	is	geboren	en	getogen	in	Zeeuws-
Vlaanderen,	om	precies	te	zijn	in	Axel.	Een	
plaats	 van	 ongeveer	 8.000	 inwoners.	 De	
liefde	bracht	haar	naar	Loon	op	Zand.	Ze	
ervaarde	een	duidelijk	mentaliteitsverschil	
tussen	de	twee	plaatsen.
In	Axel	 waren	 de	mensen	meer	 gesloten,	
gereserveerd.	Hier	praat	iedereen	met	ie-
dereen.	Dat	ze	in	een	echte	Loonse	familie	
terecht	kwam	en	zich	onder	andere	bij	het	
gilde	aansloot	hielp	daarbij	en	al	snel	wist	
ze:	hier	wil	ik	de	rest	van	mijn	leven	door-
brengen.

Eerste plaat
“Ik	zat	in	groep	7	of	8	en	heb	in	die	tijd	Spi-
ce	World	van	de	Spice	Girls	grijsgedraaid.	
Alles	was	Spice	Girls,	bijvoorbeeld	op	kin-
derfeestjes,	 ik	 speelde	 piano	 dus	 had	 ik	
een	lesboek	met	muziek	van	de	Spice	Girls.	

Je	had	Mel	B.	en	Mel	C.	 in	de	Spice	Girls	
en	 mijn	 meisjesnaam	 is	 Dimmers,	 dus	 ik	
was	Mel	D.	Je	was	Spice	Girls	of	Backstreet	
Boys.	 Meisjes	 die	 van	 de	 Backstreet	 Boys	
waren	hadden	vaak	heel	hun	kamer	volhan-
gen	met	posters,	maar	dat	was	bij	mij	niet	
zo.	 Dat	 album	 heb	 ik	 echt	 grijsgedraaid	
en	ook	de	 singel	 ‘Wannabe’	die	niet	eens	

op	dat	album	staat.	Die	kan	ik	nog	steeds	
woordelijk	meezingen.”

“Vanaf	mijn	zesde	tot	aan	mijn	verhuizing	
naar	Loon	op	Zand	heb	ik	heel	intensief	aan	
ballet	gedaan.	Vijf	dagen	 in	de	week	was	
ik	daarmee	bezig.	Het	begon	met	klassiek	
ballet	 en	 later	 ook	modern	 en	 jazz.	 Eens	
per	 twee	 jaar	 deden	 wij	 een	 grote	 bal-
letvoorstelling.	Daarnaast	heb	 ik	met	een	
groot	Zeeuws	project	meegedaan.	Een	half	
jaar	lang	ging	ik	naar	Middelburg,	naar	de	
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overkant.	 Op	 een	 zaterdag	 want	 op	 zon-
dag	 lag	het	openbare	 leven	 stil.	Dat	 is	 in	
Zeeland	zo	normaal,	dat	ik	hier	in	Loon	op	
Zand	verbaasd	was	dat	de	kermis	hier	zon-
dag	 open	was.	 Dan	merk	 je	 toch	 de	 ver-
schillen.	Hier	heb	ik	het	balletdansen	niet	
meer	opgepakt.	Ik	ben	hier	vrij	snel	bij	de	
harmonie	 gegaan	 en	 vond	 daarmee	 een	
goede	vervanging	voor	het	dansen.”

Beste plaat
“Chantal	 de	 Bonth–Vromans	 is	 Bram	 zijn	
nichtje	en	die	wist	mij	al	heel	snel	te	be-
trekken	 bij	 Sophia’s	 Vereeniging.	 Ze	 zei:	
‘Kom	maar	gewoon	kijken,	dan	kun	je	zelf	
zien	hoe	en	wat.’	Zelf	had	ik	hoorn	altijd	
een	 mooi	 instrument	 gevonden,	 maar	 er	
was	 geen	 hoorn	 dus	 dacht	 ik	 er	 niet	 aan	
dat	dat	kon.	Ik	was	helemaal	niet	bekend	
met	 harmonieën	 en	 orkesten,	 in	 Zeeland	
leeft	 dat	 helemaal	 niet	 zoals	 hier	 in	 Bra-
bant	en	Limburg.	Wel	waren	er	klarinetten	
en	 saxofoons	 en	 zo	 heb	 ik	 gekozen	 voor	
de	alt-sax.	Dat	ging	vrij	 snel	vrij	goed	en	
heb	 ik	mijn	C-diploma	behaald	en	daarna	
ben	ik	gewisseld	naar	de	hoorn.	Even	heb	
ik	 zowel	 saxofoon	 als	 hoorn	 gespeeld,	 in	
verband	met	een	project	met	Kwint	waar	
ik	aan	meedeed,	maar	die	twee	instrumen-

ten	tegelijk	beoefenen,	dat	ging	eigenlijk	
niet.	Nu	bespeel	ik	alweer	een	jaar	of	vijf,	
zes	alleen	de	hoorn.	Als	beste	plaat	heb	ik	
een	 heel	 symfonisch	 nummer	 uitgekozen,	
‘Innuendo’	van	Queen.	Mijn	vader	draaide	
vroeger	veel	Queen	en	dat	vond	ik	altijd	al	
mooi,	die	muziek	zit	heel	goed	in	elkaar	en	
hoe	zij	in	die	tijd	al	die	dingen	al	los	opna-
men	en	weer	bij	elkaar	brachten,	dat	vind	
ik	heel	mooi.”

Meest dierbare plaat
De	liefde	bracht	Melanie	naar	Loon	op	Zand,	
maar	dat	verliep	niet	in	een	keer	zo.	“Bram	
was	mijn	 vakantievriendje.	Met	ons	 gezin	
gingen	wij	op	vakantie	in	Duitsland	en	daar	
kwamen	wij	 het	 gezin	 Nieuwenhuisen	 te-
gen.	Eerst	raakte	ik	bevriend	met	Maartje,	
Bram	zijn	zus,	en	toen	werd	Bram	verliefd	
op	mij.	We	waren	15	en	17,	het	was	drie	
uur	met	de	trein	om	vanuit	Axel	naar	Loon	
op	 Zand	 te	 komen	 en	 een	 kaartje	 kostte	
iets	van	50	gulden.	De	liefde	bloedde	dood.	
Met	zijn	zusje	heb	ik	altijd	contact	gehou-
den	en	in	2005	raakten	we	weer	met	elkaar	
in	contact	via	MSN.	Ik	studeerde,	met	een	
studenten	OV	was	dat	reizen	allemaal	wat	
makkelijker,	 en	 inmiddels	 waren	 we	 ook	
weer	een	paar	jaar	ouder.	Het	is	niet	meer	
uitgegaan	en	anderhalf	jaar	later	ben	ik	in	
Loon	op	Zand	komen	wonen.”

“Bram	heeft	mij	in	Barcelona	ten	huwelijk	
gevraagd.	Dat	kwam	niet	helemaal	als	een	
verrassing,	sterker	nog:	ik	had	er	een	jaar	
eerder	 al	 rekening	mee	 gehouden	 dat	 hij	
mij	 mogelijk	 tijdens	 onze	 vakantie	 naar	
Ierland	 ten	 huwelijk	 zou	 vragen,	 maar	
Bram	wilde	mijn	vader	eerst	netjes	om	de	
hand	van	zijn	dochter	vragen.	‘Barcelona’	
van	 Queen	 was	 dus	 vanzelfsprekend	 een	
nummer	 dat	 wij	 op	 onze	 bruiloft	 wilden	
draaien.	Nu	was	het	zo	dat	wij	een	van	de	
eerste	 bruidsparen	 waren	 die	 niet	 in	 het	
gemeentehuis	 konden	 trouwen	 vanwege	
de	verbouwing	daar.	Zo	kwamen	wij	in	de	
theaterzaal	 van	 Venloene	 terecht.	Omdat	
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het	met	de	apparatuur	nog	niet	helemaal	
vlotte	was	het	verzoek	dat	wij	de	originele	
cd’s	 meebrachten	 (in	 plaats	 van	 gebran-
de	 cd’s).	 Voorzien	 van	 stickers	moest	 dat	
goedkomen.	 Zo	 staat	 nog	 steeds	 te	 lezen	
op	de	3-CD	van	Queen:	‘Einde	nummer:	cd	
3	–	nummer	3’.		Maar	in	plaats	van	de	eu-
forie	van	Freddy	Mercury	klonk	de	droeve	
stem	 van	 Brian	 May	 met	 ‘Too	 Much	 Love	
Will	 Kill	 You’.	 Ze	 hebben	 toen	 overigens	
alle	nummers	verkeerd	gestart.”

Plaat voor elke dag
Melanie	heeft	de	Pabo	gedaan	en	werkt	als	
docent	van	groep	3	–	4	op	een	basisschool	
in	Waalwijk.	Haar	muziek	voor	elke	dag	is	
van	Caro	Emerald.	“Tegenwoordig	draai	ik	
het	niet	zo	vaak	meer,	maar	het	album	‘De-
leted	Scenes	From	The	Cutting	Room	Floor’	
heb	ik	heel	veel	gedraaid,	bijvoorbeeld	het	
nummer	‘That	Man’.	We	hebben	haar	nog	in	
013	gezien	in	de	kleine	zaal	voor	maar	tien	
euro	per	kaartje.	Dat	was	net	 voordat	 ze	

doorbrak,	het	album	moest	nog	uitkomen.	
De	kleine	bezetting,	piano,	gitaar,	drums,	
bas,	klarinet,	de	vrolijke	oude	sound,	dat	
sprak	mij	heel	erg	aan.	De	kleine	zaal	was	
nog	niet	eens	vol.”

Koning
Voordat	 we	 doorgaan	 naar	 de	 plaat	 over	
Loon	op	Zand	staan	we	natuurlijk	nog	stil	
bij	 Melanie	 haar	 nieuwverworven	 rol	 van	
Koning	bij	het	St.	Ambrosiusgilde.	 Ik	krijg	
een	korte	stoomcursus	over	het	gilde.	“De	
koning	van	het	gilde	heeft	een	functie	ver-
gelijkbaar	met	de	burgemeester	van	de	ge-
meente,	het	is	koning	m/v	en	geen	koning/
koningin.	 Je	wordt	geacht	overal	bij	aan-
wezig	 te	 zijn,	 van	 bruiloft	 tot	 begrafenis	
en	 bij	 de	 georganiseerde	 activiteiten	 ben	
je	aanwezig.	Ik	heb	een	adviserende	rol	in	
het	bestuur.	Het	is	zeker	geen	vrijblijvende	
titel	en	bij	ons	gilde	vervul	je	de	rol	voor	
vier	jaar.	Dat	je	de	vogel	schiet	bij	het	ko-
ningsschieten	moet	allereerst	lukken,	maar	
tegelijkertijd	 gaat	 er	 wel	 degelijk	 een	
zorgvuldige	 overweging	 aan	 vooraf.	 Wat	
betekent	het	voor	mij	als	ik	de	rol	de	ko-
mende	vier	jaar	op	mij	krijg?	Daar	hebben	
Bram	en	ik	vooraf	duidelijk	met	elkaar	over	
gesproken.	Dat	het	schieten	dan	ook	lukt,	
dat	is	dan	wel	heel	erg	mooi.”

 

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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“Wanneer	 je	 koning	wordt	 schenk	 je	 een	
koningsschild	aan	het	gilde.	Daar	moet	je	
iets	 van	 jezelf	 op	 zetten,	 een	 eigen	 ont-
werp,	het	liefst	op	een	manier	die	over	200	
jaar	nog	steeds	interessant	is.	Ons	gilde	is	
235	jaar	oud	en	heeft	in	die	periode	altijd	
bestaan.
Op	de	koningsschilden	kun	je	terugzien	wat	
iemand	voor	beroep	had	of	deed,	het	laat	
zien	op	welke	manier	 je	als	koning	wordt	
herinnerd.	 Bij	 een	 overlijden	 van	 iemand	
uit	 het	 gilde	 draag	 je	 als	 koning	 het	 ko-
ningsvest,	het	vest	wordt	dan	nog	een	keer	
op	 de	 kist	 gelegd	 en	 op	 die	 manier	 zijn	
alle	koningen	nog	een	 laatste	keer	bij	de	
overledene	waarna	de	koning	het	vest	weer	
aantrekt.	 Het	 gilde	 is	 een	 zogenaamde	
‘reserve-familie’.	 De	 relaties	 zijn	 dieper	
en	intenser,	je	deelt	meer	lief	en	leed,	je	
gaat	 langs	 bij	 zieken	 en	 het	 is	meer	 dan	
een	kaartje	of	formele	aandacht	alleen.”

“Het	gilde	staat	voor	sociale	cohesie,	voor	
broederschap,	 voor	 er	 voor	 elkaar	 zijn	 in	
tijden	 van	 nood.	 Bijvoorbeeld	 als	 iemand	
alleen	achterblijft	na	een	overlijden.	Het	
is	 meer	 dan	 een	 schietvereniging.	 Gilde-
broeders	en	gildezusters	behandel	je	meer	
als	 ooms	 en	 tantes.	 Het	 gilde	 staat	 voor	
behulpzaam	zijn	naar	elkaar	en	de	dienst-
baarheid	aan	het	dorp.	Eind	18e	eeuw	was	
er	geen	centraal	gezag,	het	gilde	fungeer-
de	als	de	politie	van	het	dorp.	De	kasteel-
heren	vonden	het	belangrijk	dat	het	dorp	
en	de	inwoners	beschermd	werden.	In	deze	
tijd	zoeken	we	de	koppeling	met	culturele	
verenigingen	 (heemkundekring,	 Stichting		
Het	Witte	Kasteel,	koningsdag	openen,	do-
denherdenking,	 vijf	 mei	 viering,	 kasteel-
spelen).	We	proberen	met	onze	tijd	mee	te	
blijven	gaan.
Als	je	onzichtbaar	wordt	in	een	dorp	verlies	
je	je	bestaansrecht.	We	moeten	niks,	maar	
we	 kunnen	 veel.	 In	 plaatsen	 waar	 geen	
harmonie	of	fanfare	is	halen	gildes	bijvoor-
beeld	 Sinterklaas	 binnen.	 Dat	 hebben	 we	

hier	in	Loon	overigens	ook	een	keer	gedaan	
toen	Concordia	wegens	omstandigheden	in-
eens	uitviel.	We	dringen	ons	niet	op,	maar	
als	de	vraag	komt	staan	we	altijd	meteen	
klaar.”

Dan denk ik aan Loon
Over	naar	de	laatste	plaat.	“Vanuit	ballet	
heb	ik	veel	met	 Ierse/Keltisch	muziek	ge-
daan.	 Ik	 ben	 twee	 keer	 naar	 Lord	 of	 the	
Dance	 geweest	 en	we	 hadden	 een	 aantal	
cd’s	 van	 Enya.	 In	 het	 jaar	 dat	 we	 geen	
voorstelling	hadden	gingen	we	op	kamp	en	
daar	waren	dan	gastdocenten	die	aan	Ierse	
dans	deden.	
In	2005	had	Ogham	net	een	nieuwe	bezet-
ting	en	zag	ik	hen	op	het	grote	podium	bij	
Elastiekmuziek.	Op	dat	moment	wist	ik	nog	
niet	eens	dat	er	mensen	uit	Loon	op	Zand	in	
de	band	zaten.	‘Whisky	in	Killin’	was	vanaf	
dat	moment	mijn	connectie	met	Loon.”

De	 nummers	 uit	 deze	 en	 de	
voorgaande	 edities	 van	 ‘De	
Platenkast’	vind	je	op	Spotify	
bij	elkaar	onder:	 ‘Schleiffert;	
Ronddetoren	–	Platenkast’.

Redactie: Hans Schleiffert
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  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 MOGENLIJKHEDEN. 
LEEFTIJD VANAF 15 JAAR. 

 

Wegens vakantie gesloten van 
maandag 21 tot en met 
donderdag 31 oktober. 

 

Eredivisie wedstrijden zenden wij live uit via fox sports. 
 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen! 
 

Graag tot ziens bij Mija en Jeroen! 
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 °Yvonne (links) met haar zoon Bart (midden) en vader Ad tijdens de finish van de Vierdaagse van 
Nijmegen dit jaar. (Eigen foto)

Wandeltocht van 453 kilometer

Van Parijs naar Tilburg
Op 12 oktober vertrekt een ploeg van 
Wandelsportverenging ‘Hart van Brabant’ 
uit Tilburg, bestaande uit 12 lopers en 7 
verzorgenden, naar Parijs om de dag erna 
weer richting Tilburg te gaan, maar dan 
te voet.

Een	van	de	lopers	is	Yvonne	Grootswagers-
Leermakers:	dochter	van	onze	eigen	Loon-
se	snelwandelaar	Ad	Leermakers.	Maar	dat	
is	niet	de	enige	‘Loonse	link’	die	deze	toch	
heeft.	Naast	het	 feit	dat	Wandelsportver-
eniging	‘Hart	van	Brabant’,	die	tekent	voor	
de	jaarlijkse	‘Nacht	van	Loon’,	die	 in	ons	
dorp	wordt	georganiseerd,	maakt	ook	onze	
dorpsgenoot	Els	Peters	niet	alleen	als	mas-
seuse	 deel	 uit	 van	 de	 verzorgingsploeg,	
maar	ook	als	chauffeur	en	degene	die	er-
voor	zorgt	dat	de	lopers	het	aan	niets	ont-
breekt	 voor	wat	 betreft	 eten	 en	 drinken.	
De	 algehele	 leiding	 van	 de	 verzorgings-

ploeg	ligt	 in	handen	van	Ad’s	vrouw	Coby.	
We	nemen	contact	op	met	Ad	Leermakers,	
want	het	kan	niet	anders	zijn	of	hij	weet	
er	alles	over	te	vertellen.	Samen	met	zijn	
vrouw	Coby,	dochter	én	deelnemer	Yvonne	
en	Walter	van	der	Lee	uit	Drunen	zijn	zij	
ruim	een	jaar	bezig	geweest	om	alles	tot	in	
de	finesses	georganiseerd	te	krijgen.

We	zitten	goed	en	Ad	legt	uit:	“Vanaf	het	
40-jarig	bestaan	van	onze	vereniging	orga-
niseren	we	bij	elk	lustrum,	dus	om	de	vijf	
jaar,	een	evenement	als	dit.	Zo	hebben	we	
al	eens	gelopen	vanaf	Colmar	en	eerder	al	
eens	vanaf	Parijs.
Dat	gaan	we	dus	nu	opnieuw	doen.	De	12	
lopers	van	de	vereniging	die	zich	voor	deze	
tocht	 hebben	 opgegeven,	 starten	 op	 zon-
dag	13	oktober	 in	het	hart	 van	Parijs:	 de	
Eiffeltoren	 en	 passeren	 die	 dag	 de	meest	
bekende	toeristische	‘hotspots’	van	Parijs,	
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zoals	de	Arc	de	Triomphe,	de	basilique	du	
Sacré-Cœur,	het	Louvre,	Place	du	Tertre	en	
de	 Notre-Dame.	 Per	 dag	wordt	 er	 gemid-
deld	60	kilometer	gelopen,	met	uitzonde-
ring	van	de	laatste	dag	op	20	oktober:	dan	
zijn	er	nog	slechts	35	kilometer	te	gaan	tot	
de	 finish	 bij	 Wielervereniging	 Pijnenburg	
(bij	 het	 sportterrein	 van	 voetbalvereni-
ging	 ’t	 Zand)	 aan	 de	 Bijsterveldenlaan	 in	
Tilburg,	 waar	 de	 lopers	 rond	 de	 klok	 van	
14.30	uur	worden	verwacht	door	hun	fami-
lie	en	bekenden.”

Het	 zal	 waarachtig	 een	 pittige	 opdracht	
gaan	worden	voor	de	deelnemende	lopers,	
die	in	totaal	453	kilometer	voor	hun	kiezen	
gaan	krijgen,	maar	ze	hebben	er	zin	in.	Per	
slot	van	rekening	zijn	ze	lid	van	een	wan-
delsportvereniging	 waar	 ze	 een	 uitdaging	
als	deze	niet	uit	de	weg	gaan.	De	dagelijk-
se	finish	zal	zich	afspelen	op	verschillende	
sportcomplexen,	 die	 hieraan	 hun	 mede-
werking	hebben	gegeven.

Glimmen van trots
Zowel	Ad	als	zijn	vrouw	Coby	zullen	de	lo-
pers	volgen:	niet	alleen	hun	eigen	dochter,	
die	de	‘loopgenen’	overduidelijk	van	haar	
vader	 heeft	 meegekregen,	 maar	 ook	 van	
kleinzoon	Bart	(zoon	van	Yvonne),	die	ook	
deel	 uitmaakt	 van	 de	 loopgroep.	 Gerben	
Grootswagers,	de	partner	van	Yvonne,	zal	
als	lid	van	de	verzorgersgroep	er	alles	aan	
doen	dat	zowel	zijn	vrouw	als	zijn	zoon	het	
aan	niets	ontbreekt	om	van	deze	tocht	een	
succes	te	maken.
Het	 kan	 niet	 anders	 zijn	 dat	Ad	 en	 Coby	
niet	 alleen	 zullen	 glimmen	 van	 trots	 als	
hun	 dochter	 de	 finishlijn	 zal	 passeren,	
maar	zeer	zeker	ook	als	hun	kleinzoon	dat-
zelfde	doet!

Rond	de	Toren	wenst	het	gehele	team	van	
‘Hart	van	Brabant’	een	bijzondere	sportie-
ve	week	toe!

Redactie: Tiny van Hooren
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Zorgen doen we samen!

Venloene zet medewerkers en vrijwilligers 
in het zonnetje
Zoals we u net voor de zomervakantie 
beloofden, starten we vanaf deze edi-
tie met een kleine serie over Venloene. 
Noem het een nadere kennismaking met 
alles wat er bij Venloene dagelijks ge-
beurt, want iedereen uit Loon op Zand 
kent vast wel een naam of een gezicht 
van iemand die er werkzaam is.
Deze	 keer	 zetten	 we	 alle	 medewerkers	
en	vrijwilligers	 in	het	zonnetje	en	nemen	
plaats	in	de	rustige	bibliotheek.	Het	is	op-
passen	geblazen,	want	de	vloer	is	net	ge-
dweild:	 er	werd	 hier	 net	 een	 feestje	 van	
een	bewoner	gevierd.	Er	is	hier	altijd	wat	
te	doen!

Aan	tafel	zitten	Kim	van	Hulten,	Welzijns-
adviseur,	 en	 Celine	 Hoogendoorn,	 Corpo-
rate	Recruiter,	beiden	werkzaam	bij	Zorg-
groep	Elde	Maasduinen.	Die	nieuwe	naam	
van	na	de	fusie	op	1	juni	ligt	me	nog	niet	
gemakkelijk	 in	 de	 mond,	 maar	 gelukkig	
hoor	ik	al	een	afkorting,	ZGEM.	Een	van	hun	
speerpunten	is	kort,	maar	krachtig,	name-
lijk	 om	 de	 leukste	 werkgever	 van	 Neder-
land	te	zijn.	Op	papier	lijkt	dat	misschien	
makkelijk,	maar	hoe	gaat	dat	in	het	echt?	
En	hoe	denken	ze	dat	te		bereiken?

Kim	 gaat	 van	 start:	 “Wil	 je	 je	 stukje	 be-
ginnen	 met	 de	 belangrijkste	 opmerking	
van	 deze	middag,	 alsjeblieft?	 Ik	 kan	 niet	
genoeg	 benadrukken	 dat	we	 heel	 erg	 blij	
zijn	met	alle	mensen	die	hier	al	héél	goed	
werk	 verrichten.	 Alle	 personeelsleden,	
maar	ook	de	familie	en	mantelzorgers	zijn	
onmisbaar.	En	waar	zouden	we	zijn	zonder	
alle	vrijwilligers?	De	kookclub	zou	niet	we-
kelijks	op	woensdag	heerlijke	luchten	door	
het	gebouw	verspreiden;	de	handwerkclub,	

de	wandelclub,	het	winkeltje	en	de	beauty-	
salon	zouden	niet	kunnen	bestaan.	Ook	het	
dagelijks	 kopje	 koffie	 en	 de	 fantastische	
hulp	 in	 het	 restaurant	 worden	 door	 vrij-
willige	 inzet	mede	mogelijk	 gemaakt.	 De	
Twinkelbus	zou	niet	kunnen	rijden	om	wen-
sen	voor	een	dagje	uit	voor	onze	bewoners	
te	verwezenlijken.	Och,	ik	kan	nog	zoveel	
voorbeelden	opnoemen.	Nee,	zonder	vrij-
willigers	kunnen	we	niet!”

Meedenken en mee doen!
“Medewerkers	doen	fantastisch	werk	in	de	
zorg,	 het	 welzijn	 en	 facilitair,	 maar	 ook	
vrijwilligers	en	familieleden	zijn	onmisbaar.	
Die	synergie	is	zo	belangrijk	en	onmisbaar.	
We	 doen	 het	 samen!	 Er	 zijn	 zelfsturende	
teams,	heterogeen	van	samenstelling,	wat	
wil	zeggen	dat	alle	groepen	vertegenwoor-
digd	 zijn.	 Zo	 ontstaat	 een	 mooie	 samen-
werking	tussen	al	deze	groepen.

Zo	is	er	enige	tijd	geleden	de	Samenspraak	
opgericht,	waar	buurtbewoners,	familiele-
den,	 vrijwilligers,	 bewoners	en	medewer-
kers	 zich	 als	 lid	 voor	 hebben	 aangemeld.	
Zij	 denken	 mee	 in	 vraagstukken	 die	 hen	
worden	voorgelegd	vanuit	Venloene,	maar	
signaleren	ook	zelf	en	gaan	aan	de	slag	om	
ideeën	 daadwerkelijk	 te	 realiseren.	 We	
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proberen	 ieders	 kennis	 en	 kunde,	 passie	
en	 hobby	 aan	 te	 wenden	 om	 iedereen	 in	
zijn	kracht	 te	 zetten.	Ook	bewoners	 kun-
nen	vrijwilliger	zijn	en	hun	eigen	steentje	
bijdragen.

Mag	ik	er	een	vrijwilliger	bijhalen?”,	vraagt	
Kim.	En	 zo	herken	 ik	meneer	Ad	 Schellen	
als	 hij	 komt	 binnengewandeld.	 Hij	 is	 al	
flink	op	leeftijd,	maar	hij	ziet	er	een	stuk	
beter	 uit	 dan	 tijdens	 onze	 gezamenlijke	
oefenuurtjes	 bij	 de	 fysiotherapeut,	 waar	
hij	vertelde	over	zijn	vrouw	en	zijn	gelief-
de	fuchsia’s.	“Toen	wij	hier	kwamen	wonen	
heeft	mijn	zoon	de	planten	gelukkig	over-
genomen.	Het	ging	thuis	echt	niet	meer	om	
voor	mijn	vrouw	te	zorgen	en	tot	haar	over-
lijden	heeft	ze	op	De	Duinparel	gewoond.

Ik	moest	wel	wennen	en	zocht	een	bezig-
heid.	Gelukkig	mag	en	kan	ik	met	mijn	pas-
sie	bezig	zijn	en	ben	 ik	gevraagd	om	alle	
planten	 op	 het	 dakterras	 bij	 te	 houden,	
zo’n	150	stuks.	Ook	de	bloemenvaasjes	op	
het	marktplein	 vul	 ik	 regelmatig.	Maar	 ik	
heb	wel	voorwaarden	gesteld:	 ik	wil	alles	
zelf	 inkopen,	 want	 van	 rommel	 houd	 ik	
niet”.	De	dames	zijn	het	erover	eens,	dít	is	
eigenaarschap,	ook	voor	de	vrijwilliger.	En	
de	bloemen	en	planten	zien	er	prachtig	uit!

Een twinkeling in de ogen
Kim	gaat	verder:	“We	willen	een	twinkeling	
in	de	ogen	zien,	zowel	bij	medewerkers	als	
bij	vrijwilligers,	familieleden	en	uiteraard	
bewoners!
Je	 ziet	 dat	 de	 verschillende	 functies	 op	
deze	manier	door	elkaar	lopen:	we	hebben	
bewoners	die	vrijwilligerswerk	doen,	maar	
ook	 familieleden	 en	 medewerkers	 die	 in	
hun	vrije	tijd	iets	extra’s	voor	de	bewoners	
van	Venloene	willen	betekenen.	Daar	zijn	
wij	enorm	trots	op!	Op	deze	manier	kunnen	
wij	maatwerk	leveren	en	de	saamhorigheid	
vergroten.	 We	 zijn,	 denk	 ik,	 dorps	 in	 de	
goede	zin	van	het	woord.”

Om	 haar	 woorden	 kracht	 bij	 te	 zetten	
noemt	ze	een	voorbeeld	van	een	mevrouw	
die	opgenomen	was	vanwege	dementie.	Ze	
was	door	de	ziekte	wantrouwig	en	wilde	ei-
genlijk	niemand	vreemds	in	haar	omgeving.	
Nog	voor	dat	een	probleem	werd,	kwam	er	
een	oplossing,	want	omdat	men	goed	luis-
terde	naar	haar	partner	met	wie	ze	al	62	
jaar	 samen	was,	 kon	men	 veel	 onrust	 en	
angst	voorkomen.

Iedere	 avond	 kwam	 hij	 vanuit	 zijn	 eigen	
appartement	in	Venloene	naar	De	Duinpa-
rel	om	zijn	vrouw	te	helpen	met	het	naar	
bed	gaan.	“Het	 is	 zó	mooi	om	samen	het	
welzijn	 van	 onze	 cliënten	 te	 verbeteren	
door	hen	zoveel	mogelijk	zelf	de	regie	te	
geven	over	hun	eigen	leven”,	zegt	Kim.

 °Ad Schellen zorgt er onder andere voor dat de 
planten op het dakterras regelmatig voorzien 
worden van water. (Eigen foto)
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Altijd behoefte aan medewerkers  
en vrijwilligers!
Celine	vult	aan:	“En	als	Corporate	Recruiter	
is	het	mijn	 taak	om	nieuwe	medewerkers	
te	 werven	 voor	 onze	 organisatie.	 Gezien	
de	 krapte	op	de	arbeidsmarkt	denken	we	
in	mogelijkheden	en	kansen	om	potentieel	
aan	te	trekken.	
Ik	 ben	 zodoende	 aangeschoven	 aan	 tafel	
om	de	lezers	van	Rond	de	Toren	die	interes-
se	hebben	in	onze	organisatie	en	meer	wil-
len	weten	over	het	werken	binnen	de	(ou-
deren)	zorg,	uit	te	nodigen	eens	naar	onze	
inloopmomenten	 te	 komen,	 om	 kennis	 te	
maken	 en	 samen	met	mij	 de	mogelijkhe-
den	binnen	onze	organisatie	te	verkennen.	

Wij	 zijn	 een	 grote	 zorgorganisatie,	 ver-
tegenwoordigd	 in	 Midden	 en	 Noordoost	
Brabant	 en	 kunnen	 hierdoor	 interessante	
carrièremogelijkheden	 bieden	 binnen	 uit-
eenlopende	zorgspecialismen	en	op	diver-
se	niveaus.	 Iedere	zorglocatie	 is	uniek	en	
heeft	een	eigen	sfeer.	Zo	ook	bij	Venloene,	
waar	 het	 dorpse,	 gemoedelijke	 gevoel	 je	
omarmt.	

leider	en	praktijkopleider	op	afstand.	Dit	is	
uniek	en	gebeurt	al	op	meerdere	zorgloca-
ties.	Heb	 ik	 je	 interesse	hiermee	gewekt?	
Graag	 ontmoet	 ik	 jou	 bij	 ons	 op	 kantoor	
aan	 de	 Jan	 de	 Rooijstraat	 in	 Kaatsheuvel	
op	alle	oneven	weken	tussen	9.30	en	11.30	
uur.
Voor	wie?	Voor	 iedereen!	Ben	je	herintre-
der	en	wil	je	weer	terugkeren	naar	de	zorg	
of	werk	je	nu	in	een	totaal	andere	branche	
maar	gaat	jouw	(zorg)hart	sneller	kloppen	
bij	 de	 gedachte	 aan	 een	 baan	 binnen	 de	
ouderenzorg?	De	koffie	staat	klaar,	je	bent	
van	harte	welkom!	Vacatures	kun	je	bekij-
ken	op	onze	website:
https://werkenbijzgem.nl.	Heb	je	vragen	
bel	of	app	mij	via	06-86847088!

Heb	je	interesse	in	vrijwilligerswerk?	Stuur	
dan	een	mail	naar:		 	
k.vanhulten@maasduinenzorg.nl	 of	 bel	
naar	321200.”

Mond-tot-mond	 reclame	werkt	 nog	 steeds	
goed,	ook	in	2019:	’s	Avonds	bij	een	ijsje	is	
de	eerste	nieuwe	vrijwilliger	een	feit,	nog	
voor	dit	artikel	uitkomt.	Venloene	is	goed	
bezig!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

Daarnaast	 bieden	 we	 mogelijkheden	 als	
leerwerkbedrijf;	 als	 student	 werk	 je	 op	
een	 reguliere	 afdeling	 en	 ontvang	 je	 sta-
gebegeleiding	of	ben	je	onderdeel	van	ons	
Ambitieteam:	een	team	dat	volledig	draait	
op	 studenten	die	hun	eigen	 regie	voeren,	
uiteraard	ondersteund	door	een	werkbege-
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Waar is het water gebleven?
Regelmatig	fiets	en	wandel	ik	in	de	regio-
nale	natuurgebieden.	Geboren	en	getogen	
in	de	streek	en	inmiddels	als	pensionado	na	
een	drukke	en	dynamische	loopbaan	in	het	
bedrijfsleven.

Onlangs	was	ik	in	het	gebied	Landgoed	Huis	
ter	Heide	en	zag	tot	mijn	verbazing	dat	het	
water	binnen	dit	natuurgebied	bijna	in	zijn	
geheel	 weg	 was.	 Je	 kunt	 dit	 niet	 alleen	
zien	aan	de	droge	plassen	en	vennen,	maar	
ook	 aan	 de	 bomen.	 De	 kruinen	 vertonen	
droogte	en	ook	kleinere	bomen	en	andere	
planten	hebben	het	moeilijk.

Kansen en mogelijkheden
Enkele	jaren	geleden	zijn	er	enkele	confe-
renties	geweest	over	de	natuurgebieden	in	
Midden-Brabant;	hieruit	is	het	Landschaps-
park	Pauwels	ontstaan.	Gemeenten,	water-
schappen,	natuurverenigingen	ZLTO	en	an-
dere	stakeholders	en	ondernemers	hebben	
zich	georganiseerd	in	een	Commissie	om	de	
vraagstukken	gezamenlijk	aan	te	pakken.

Via	 een	Koersdocument	 is	 er	 een	master-
plan	 Pauwels	 gemaakt	 waarin	 mogelijk-
heden	 en	 kansen	 voor	 zowel	 natuur	 en	
leefbaarheid	als	economie	worden	aange-
geven.	 Dikwijls	 nog	 onzichtbaar	 voor	 de	

 °Zó zag Lobelia er voorheen uit.   
(Foto: Rini van der Laak)

In	 tegenstelling	 tot	 enkele	 jaren	 geleden	
heb	ik	geen	amfibieën	gezien	en	ook	geen	
vogels	die	zich	die	zich	tegoed	deden	aan	
het	water.

Hoe	lang	duurt	het	nog	voordat	dit	gebied	
een	desolaat	landschap	gaat	worden,	vraag	
ik	 me	 af?	 Ja,	 er	 is	 een	 klimaatverande-
ring	 en	 de	waterstand	 is	 gezakt,	maar	 er	
moeten	toch	mogelijkheden	zijn	om	weer	
water	 in	dit	 kwetsbare	gebied	 te	krijgen.	
Weer	 terug	 naar	 het	 Brabant	waar	 ik	 op-
groeide	en	wat	rijk	was	aan	levende	natuur	
…	en	dat	kan!

 ° En dit is het beeld in datzelfde Lobelia op dit 
ogenblik. (Foto: Rini van der Laak)



21

burgers,	maar	de	eerste	resultaten	zijn	er	
al;	 de	 Pauwelshoeve	 (educatieve	 boerde-
rij)	aan	het	Moleneind	in	Loon	op	Zand	en	
iets	verderop	het	al	geplante	Geboortebos.	
Ook	 zie	 je	 al	 veel	 wegbermen	 waar	men	
bloemen	heeft	gezaaid,	er	worden	omme-
tjes	(korte	wandelroutes)	gemaakt	en	ook	
zijn	er	ideeën	voor	nieuwe	fietsroutes.

De	 komende	 jaren	 zal	 er	 heel	 veel	 geïn-
vesteerd	en	gewerkt	worden	in	dit	gebied	
zodat	 we	 over	 een	 tiental	 jaren	 kunnen	
zeggen:	 “Er	 is	 weer	water	 en	 het	 gebied	
ziet	er	weer	natuurlijk	en	mooi	uit.”	Ook	
de	burgers	worden	hierbij	betrokken	en	er	
zijn	al	een	aantal	werk-	en	projectgroepen	
aan	 het	werk,	 zowel	 praktisch	 in	 het	 ge-
bied,	als	aan	de	overlegtafel.

Uit	 de	 conferenties	 is	 een	 groep	 burgers	
ontstaan	die	deze	groepen	ondersteunt	en	
de	contacten	legt	met	gemeenten	en	sta-

LUNCH en DINER
RESTAURANT - TERRAS - SPEELTUIN

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid!

dinsdag t/m vr i jdag vanaf 1 1 :00 uur
zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l

keholders.	 Deze	 groep	 (Regiegroep)	 gaat	
zich	binnenkort	inrichten	als	een	stichting	
en	hier	is	veel	ambitieuze	menskracht	voor	
nodig.	Hier	 heb	 ik	me	bij	 aangesloten	 en	
wil	me	er	voor	inzetten.
	
Mocht	u	na	het	lezen	van	dit	stuk	ook	een	
bijdrage	 aan	 de	 toekomst	 van	 dit	 gebied	
willen	 leveren,	 dan	 kunt	 u	 contact	 opne-
men	met	ondergetekende	via:		 	
rinivanderlaak@ziggo.nl.
De	stichting	zoekt	zowel	werkers	in	het	veld	
en	 organisators	 in	 het	 gebied,	 maar	 ook	
mensen	die	o.a.	de	communicatie	kunnen	
en	willen	doen,	een	penningmeester	en	ie-
mand	die	events	kan	organiseren.	Kortom:	
werk	mee	zodat	dit	geweldige	gebied	leef-
baar	en	mooier	wordt	doorgegeven	aan	de	
toekomstige	generaties.

Rini van der Laak



22

Hartelijk bedankt

Buurtvereniging	 Oranjeplein/Kasteellaan	
wil	 hierbij	 jeu-de-boules	 Cochonnetclub	
hartelijk	 danken	 voor	 hun	 gastvrijheid	 op	
donderdagavond	26	september.
Net	 als	 vele	 voorgaande	 jaren	 waren	 wij	
ook	dit	jaar	weer	welkom	op	jullie	accom-
modatie.

Met	 een	 twintigtal	 buurtleden	werd	 er	 in	
de	overdekte	hal	sportief	gestreden	om	de	

felbegeerde	wisselbeker.	En	tussen	de	wed-
strijden	door	en	na	afloop	werden	wij	door	
twee	 vrijwilligers	 van	 jullie	 club	 voorzien	
van	een	drankje.

Kitty van Merode,
namens Buurtvereniging Oranjeplein/ 
Kasteellaan

Gezocht
Internet	autoboekenwinkel	zoekt		
extra	handjes	voor	sorteerwerk,		
opbouwen	tijdens	auto-evenementen.

Reacties	graag	telefonisch		
(06-25022465)	of	per	e-mail:
frenky@autodokumentatie.nl
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SamenLoop voor Hoop

In	Loon	op	Zand	willen	we	in	2020	een	Sa-
menloop	 voor	 Hoop	 organiseren.	 Een	 in-
drukwekkend	evenement	dat	 in	het	teken	
staat	van	hoop,	eerbetuiging	en	steun	voor	
iedereen	 die	met	 kanker	 te	maken	 heeft	
(gehad).

Gedurende	24	uur	wandelen	deelnemers	in	
teams	over	een	speciaal	uitgezet	parcours	
om	zoveel	mogelijk	geld	op	te	halen	voor	
KWF	 Kankerbestrijding.	 Ondertussen	 zor-

gen	 indrukwekkende	
ceremonies,	een	gezel-
lige	 braderie	 en	 veel	
activiteiten	 ervoor	 dat	
het	 voor	 zowel	 de	 be-
zoekers	 als	 de	deelne-
mers	een	onvergetelijk	
evenement	is.

Tijdens	 de	 SamenLoop	
steunen	 we	 elkaar,	

staan	we	stil	bij	kanker	en	vieren	we	vooral	
het	 leven.	 Samenloop	 voor	Hoop	 Loon	 op	
Zand	 is	 een	 initiatief	 van	 KWF	 Kankerbe-
strijding,	die	hard	op	zoek	zijn	naar	men-
sen	die	willen	helpen	bij	de	organisatie.

Ans	Pollaert:	“We	willen	er	graag	een	groot	
succes	van	maken	en	Loon	op	Zand	op	deze	
mooie	 manier	 echt	 op	 de	 kaart	 zetten.	
Maar	daar	hebben	we	wel	hulp	bij	nodig.	

De	 organisatie	 bestaat	 uit	 verschillende	
teams.

We	 zoeken	 bijvoorbeeld	 commissieleden	
voor	de	teamwerving,	logistiek,	communi-
catie,	survivors	((ex-)kankerpatiënten),	fi-
nanciën,	amusement,	ceremonies	en	even-
tueel	 voor	 een	 KinderLoop.	 Die	 moeten	
er	wekelijks	wel	wat	tijd	voor	vrijmaken.	
Maar	het	geeft	ook	veel	voldoening	om	met	
zoiets	moois	bezig	te	zijn.	We	hopen	snel	
een	 enthousiast	 team	 te	 kunnen	 samen-
stellen!”

Voor	meer	informatie	kijk	op:
www.samenloopvoorhoop.nl
Mensen	die	willen	helpen	bij	de	organisatie	
kunnen	contact	opnemen	met	Ans	Pollaert	
via	anspollaert@home.nl	of	tel.	361862.	□
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Bestuur Jeugdvakantiewerk 
trots op alle vrijwilligers!

Wat	hebben	we	weer	een	fantastisch	eve-
nement	gehad	in	augustus.	Zo	trots	en	blij	
dat	we	dit	uniek	stukje	Loonse	cultuur	mo-
gen	blijven	organiseren	voor	de	kinderen.	
Heel	blij	dat	we	na	een	bewogen	start	ge-
noeg	vrijwilligers	hadden	om	in	volle	glorie	
te	kunnen	draaien.	We	zijn	ontroerd	door	
alle	onverwachte	en	spontane	steun	die	we	
hebben	mogen	 ontvangen.	We	 geloven	 in	
de	kracht	van	het	dorp	en	de	oplossingen	
die	we	zelf	kunnen	bedenken.

Heel	 graag	 willen	 we	 zowel	 onze	 trouwe	
jaarlijkse,	als	nieuwe	 sponsoren	weer	on-
wijs	bedanken	voor	de	bijdrage	dit	jaar.	
Onze	week	was	mede	hierdoor	weer	meer	
dan	geslaagd	en	 zowel	de	kinderen	als	 al	
onze	vrijwilligers	hebben	erg	genoten.

Financiële	bijdragen	in	de	vorm	van	spon-
soring	of	 schenkingen	zijn	voor	verenigin-
gen	 en	 stichtingen	 noodzakelijk	 om	 in	 de	
toekomst	 te	 kunnen	 overleven.	 Dit	 geldt	
ook	voor	Stichting	Jeugdvakantiewerk	Loon	
op	Zand.
Het	spreekt	voor	zich	dat	wij	de	bijdrages	
van	al	onze	sponsoren,	in	welke	vorm	dan	
ook,	zeer	op	prijs	stellen.

Dit waren onze sponsoren voor dit jaar:
Lightronics	 BV,	Assurantie	Advies	Centrum	
Jack	 van	 Lier,	 MM	 Groep,	 Kofa	 Klimaat-
plafonds,	 Te	 Pizza,	 GGAB.nl,	 Coop	 Super-
markt,	 De	 Financiën,	 De	 Wetering,	 Het	

Droomijsje,	Garagebedrijf	van	Drunen,	De	
Kuip,	Venloene,	’t	Loons	Kwartier,	LDE	Ac-
count,	Sens	Gezondheidszorg,	GP	Products,	
Loonz	Womanswear,	 Kaatje	 V,	 VML	 Bouw-
advies,	Henk	Bruurs	Installatiebedrijf,	RAP	
belettering,	 Vermeer	 Sierbestrating,	 Van	
Venrooij	 Interieurbouw,	 Van	 Ierland	Assu-
rantiën.

Mocht	 u	 voor	 volgende	 jaar	 ook	 sponsor	
willen	 worden,	 omdat	 u	 Stichting	 Jeugd-
vakantiewerk	Loon	op	Zand	ook	een	warm	
hart	toedraagt,	kunt	u	ons	bereiken	via:		
info@jeugdvakantiewerkloonopzand.nl.

Uiteraard	kunt	u	ook	nog	steeds	stemmen	
via	de	RABO	clubkas	en	ons	daardoor	het	
extra	 steuntje	 in	 de	 rug	 geven.	 U	 kunt	
ons	vinden	onder:	Stg.	Jeugdvakantiewerk	
Loon	op	Zand.

Bestuur JVW Loon op Zand

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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383

De blaadjes gaan vallen en de dagen wor-
den weer korter. De herfstkleuren kun-
nen ons weer imponeren en we moeten 
weer wennen aan andere temperaturen. 
Voor het nieuws maakt dat allemaal niet 
veel uit. Wat gebeurde er in de afgelopen 
weken?

Loonse mensen in de krant
Op	 11	 september	 overleed	 in	 Residentie	
Molenwijck	Henny	Peters.	 Zij	was	 oud-di-
recteur	 van	 de	 Reeburgmavo	 te	 Vught	 en	
werd	96	jaar.

Corrie	 Vroombout	 leverde	 de	 duizendste	
kilo	 druiven	 aan	 de	 bierbrouwerij	 ‛De	 3	
Horne’	 in	 Kaatsheuvel.	 Van	 deze	 druiven	
wordt	een	speciaal	jubileumbier	gemaakt,	
zoals	beschreven	werd	in	Rond	de	Toren	nr.	
14	van	4	september	op	blz.	12.	(BD	17/9,	
DK	18/9)

Fred	 van	der	Velden	 stond	op	de	 foto	als	
vrijwilliger	 van	het	 Boldertheater	 in	Was-
pik,	dat	15	jaar	bestaat.	(MR	19/9)

Frans	en	Alida	van	Nooijen	voelen	zich	na	
enkele	weken	al	prima	thuis	in	Residentie	
Molenwijck.	Ze	noemen	hun	huis	‛het	Am-
stelhotel	onder	de	residenties’.	(DK	25/9)

Verschillende	deelnemers	aan	de	Voedsel-
bank	kregen	van	oud-wethouder	Ligtenberg	
een	dinerbon	om	een	keer	gratis	te	eten.	
(BD	14/9)

Burendag
De	 burendag	 op	 zaterdag	 28	 september	

werd	 in	 diverse	 straten	 gevierd	 om	 de	
saamhorigheid	 te	 vergroten.	 Wij	 zagen	
de	aankondiging	met	 talrijke	activiteiten.	
Of	het	allemaal	doorgegaan	 is,	weten	wij	
niet,	want	het	weer	werkte	niet	mee.
In	 vele	 straten	 stond	het	 groenonderhoud	
op	het	programma,	naast	kinderspelen	en	
een	buurtbarbecue.
Dat	was	in	de	Bergmolen-	en	Schorsmolen-
straat,	 de	 Venloonstraat,	 de	 Andromeda,	
Scorpius,	 Ecliptica,	 Kraanven	 en	 Duikse	
Hoef,	Strieckenlaan,	de	Gildeweg	en	in	de	
Kerkstraat	 (Kerkklokken).	 In	 de	 Van	 Gre-
venbrouckstraat	 kwam	een	 frietkar.	 In	 de	
Ecliptica	werd	 bijzondere	 aandacht	 gege-
ven	aan	de	eenzaamheidsbestrijding.	In	de	
Standaardstraat	en	de	Schrijverstraat	wer-
den	de	straten	opgefleurd.

Op	zondag	29	september	kwamen	de	buren	
in	 de	 Juweelstraat	 bij	 elkaar.	 In	 de	 Tijs-
mansstraat	maakten	 ze	 een	 huifkartocht.	
In	 de	 Weteringstraat	 werden	 de	 nieuwe	
buren	 verwelkomd	en	 in	 de	 Ecliptica	was	
er	een	bijeenkomst	van	de	Ecliptica’s.	(DK	
25/9)

Gemeente en politiek
Wij	vervolgen	ons	overzicht	van	de	berich-
ten	rond	de	‛kabinetscrisis’	in	de	gemeente	
Loon	op	Zand:

Bij	de	verdeling	van	de	portefeuille	van	de	
afgetreden	 wethouder	 Kees	 Grootswagers	
werd	Jan	Brekelmans	(Voor	Loon)	benoemd	
tot	wethouder	van	Financiën.	(BD	14/9)

Op	18	 september	begon	de	 tweede	 ronde	
voor	de	vorming	van	een	nieuwe	coalitie,	
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waarbij	 gestreefd	 wordt	 naar	 een	 raads-
breed	 akkoord.	Ook	werd	 de	 partijen	 ge-
vraagd	 een	 kandidaat-wethouder	 te	 noe-
men,	die	onmiddellijk	beschikbaar	 is.	 (BD	
17/9).

De	 twee	 informateurs	 stellen	 aan	 de	 ge-
meenteraad	 voor	 om	 een	 nieuwe	 coalitie	
te	 vormen	 met	 Gemeentebelangen,	 Voor	
Loon	en	de	VVD.	Op	hoofdpunten	 kunnen	
deze	drie	partijen	het	met	elkaar	vinden,	
ook	 al	 moeten	 de	 partijstandpunten	 nog	
nader	worden	uitgewerkt.	Men	hoopt	voor	
eind	 oktober	 een	 coalitieakkoord	 te	 heb-
ben.
Dan	wordt	 Frank	 van	Wel	 (VVD)	 genoemd	
als	wethouder	naast	Gerard	Bruijniks	(Ge-
meentebelangen)	en	Jan	Brekelmans	(Voor	
Loon).	Pro3	en	het	CDA	worden	ook	nog	ge-
polst	om	een	zo	breed	mogelijk	draagvlak	
voor	de	coalitie	te	creëren.	Pro3	vindt	het		
jammer	dat	vooral	getalsmatig	 is	gekozen	
en	niet	allereerst	op	basis	van	de	inhoud.	
(BD	24/9)

Pro3	legt	in	een	ander	artikel	uit,	waarom	
zij	 in	 de	 gemeenteraad	 voor	 het	 herstel-
besluit	 van	 de	 Efteling	 hebben	 gestemd.	
Met	name	de	ontsluiting	bij	de	kern	Loon	
op	Zand	was	voor	hen	een	belangrijk	issue.	
(DK	25/9)

Maar	hoe	dan	ook,	de	OZB	en	de	toeristen-
taks	 zullen	 wel	 omhoog	 gaan,	 vermoedt	
de	tijdelijke	wethouder	van	Financiën	Jan	
Brekelmans.	(BD	25/9)

De Wetering
De	 gemeenteraad	 heeft	 de	 Rekenkamer	
gevraagd	te	onderzoeken	waarom	de	bouw	
van	de	sportzaal	De	Werft	financieel	zo	uit	
de	hand	gelopen	is.	Bart	van	Drunen,	frac-
tievoorzitter	 van	 Voor	 Loon,	 wil	 dat	 wel	
weten,	 omdat	 de	 ‛grootschalige	 verbou-
wing	 van	 De	Wetering’	 nog	 in	 de	 pijplijn	
zit.	(BD	14/9)
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         voorloon@gmail.com

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

Voor iedereen 
een passend 
afscheid. 

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

Bloemendaal
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Nadat	o.a.	Echo	der	Duinen	en	Sophia	als	
gebruikers	van	De	Wetering	zich	op	een	lu-
dieke	wijze	beklaagd	hadden	over	de	‛dro-
ge	bar’,	 heeft	 het	 bedrijf	Heton,	 dat	 het	
beheer	 gaat	 overnemen,	 een	 ultimatum	
gekregen	van	de	gemeente	om	te	zorgen,	
dat	 de	 papieren	 onderhand	 in	 orde	 zijn,	
zodat	met	het	beheer	kan	worden	begon-
nen.	De	 zaak	was	 tijdelijk	 geregeld	 tot	 1	
oktober.

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	zijn	bij	de	gemeente	vergunningen	aan-
gevraagd	 voor	Gildeweg	 76	 voor	 de	bouw	
van	 een	 carport;	 voor	 het	 Elzenpad	 voor	
de	bouw	van	een	villa	en	voor	Klokkenlaan	
12	voor	vervanging	van	voordeur,	ramen	en	
kozijnen.	Voor	Hoge	Steenweg	21	werd	een	
bestemmingswijziging	aangevraagd.	(DK	18	
en	25/9)

Recreatie en toerisme
Ondernemers	en	winkeliers	in	de	drie	kerk-
dorpen	van	onze	gemeente	zijn	bang,	dat	
het	miljoenentekort	in	de	gemeente	ertoe	
zal	 leiden,	dat	er	niet	meer	 geïnvesteerd	
gaat	worden	in	het	toerisme,	maar	dat	het	
toerisme	 een	melkkoe	 zal	 worden	 om	 de	
tekorten	aan	te	vullen.	(BD	20/9)

Voetbal
Het	nieuwe	seizoen	van	het	eerste	van	Uno	
Animo	begon	 op	 22	 september.	De	 eerste	
wedstrijd	was	tegen	Sarto	en	werd	helaas	
verloren	met	1-0.	(BD	23/9).	De	week	daar-
na	was	 het	 niet	 veel	 beter:	 VOAB	was	 in	
Loon	op	bezoek	en	won	met	0-3.	(BD	30/9)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:
•	een	historische	wandeling	door	de	Loon-
se	en	Drunense	Duinen	op	21	september,	
waarbij	de	boswachter	vertelde	over	de	
ontstaansgeschiedenis	 van	dit	 natuurge-
bied.	(BD	20/9);

•	de	eerste	‛Pruuverij’	op	de	Pauwelshoeve	

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

aan	het	Moleneind	op	21	september,	waar	
vrijwilligers	een	stal	ombouwen	tot	cur-
susruimte	 voor	 workshops	 en	 excursies.	
(BD	20/9)

Tot slot nog een leuk bericht: 
De	 echte	 Efteling-fans	 zijn	 unaniem	 en-
thousiast	 over	 de	 nieuwe	 aanwinst	 in	 het	
sprookjesbos:	De	Zes	Zwanen.

Dat	 gaat	 over	 zes	 broers	 die	 door	 een	
betovering	veranderd	zijn	in	zwanen.	Hun	
zus	Elisa	moet	hemdjes	breien	van	brand-
netels	om	de	betovering	te	verbreken.
Een	bezoeker	zegt:	“Dit	is	een	unieke	toe-
voeging	aan	het	sprookjesbos.”	□
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Bridgeliefhebbers!

Bridgeclub	Loon	op	Zand	is	ook	dit	seizoen	
weer	 gestart	 met	 hun	 zgn.	 inloopdrives.	
Elke	woensdagmiddag	tot	en	met	half	mei	
kunt	u	bij	ons	komen	bridgen.	Onze	speel-
locatie	is	Cafetaria	Lily,	Kloosterstraat	25.

Kom	gezellig	bridgen,	in	een	gezellige	sfeer	
bij	B.C.	Loon	op	Zand.	Je	hoeft	geen	lid	te	
zijn	van	onze	bridgeclub	om	deel	te	kunnen	
nemen.	Je	kunt	deelnemen	met	je	bridge-
partner	of	individueel.	In	dat	laatste	geval	
word	je	in	overleg	gekoppeld	aan	een	an-
dere	 individuele	deelnemer.	 Iedereen	 kan	
altijd	 meespelen.	 Ook	 voor	 hen	 die	 het	
bridgen	pas	hebben	geleerd,	is	dit	dé	ide-
ale	manier	om	in	een	ontspannen	omgeving	
het	spel	beter	onder	de	knie	te	krijgen.

We	beginnen	om	13.30	uur.	Inschrijven	kan	
elke	woensdag	tussen	13.00	en	13.20	uur.
Er	worden	vijf	ronden	van	elk	vier	spellen	
gespeeld,	 zodat	 we	 omstreeks	 16.30	 uur	
klaar	zijn.
Voor	het	vastleggen	van	de	scores	gebrui-
ken	we	de	bridgemates.	De	uitslag	kan	dan	
kort	nadat	de	 laatste	kaart	 is	gelegd,	be-
kend	worden	gemaakt.

De	kosten	voor	deze	bridgemiddag	bedra-
gen	voor	leden	van	BC	Loon	op	Zand	€	1,00	
per	 middag.	 Voor	 niet-leden	 €	 1,50	 per	
middag	of	€	30,00	voor	het	hele	seizoen.

We	zijn	te	gast	bij	Cafetaria	Lily.	Het	is	ge-
bruikelijk	 dat	 je	 tijdens	 de	 bridgemiddag	
ten	minste	twee	consumpties	per	persoon	
gebruikt.

Wil	je	nog	meer	informatie,	dan	kun	je	bel-
len	met:	
•	Jeanette	Baeten,	tel.	06-1284	6578
•	Theo	Molthoff,	tel.	06-5733	7184	of		 	
e-mail	naar	th.molthoff@gmail.com. □
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CHINEES SPECIALITEITENRESTAURANT

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

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

Thuisbezorgen vanaf          
20 tot 100 personen
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Duizend dagen

Precies	duizend	dagen	en	honderdduizend	
gedachten	later.	Dat	zegt	de	slimme-count-
down-app	op	mijn	telefoon.	En	zo	leefde	ik	
toe	naar	deze	dag,	zoals	naar	alle	ijkpun-
ten	van	de	afgelopen	2½	jaar,	al	verloren	
die	eerlijk	gezegd	wel	wat	van	hun	glans.
Eerder	 begon	 een	 verjaardag	 altijd	 met	
hetzelfde	ritueel:	vanaf	de	linkerkant	liep	
er	opeens	heel	langzaam	een	schaduw	langs	
het	raam.	In	de	ene	hand	een	prachtige	bos	
bloemen,	 de	 andere	 hand	 zachtjes	 tegen	
het	venster	gedrukt,	in	de	hoop	te	worden	
opgemerkt	en	binnengelaten.	En	dan…

Mijn	 hand	 in	 de	 uwe,	 een	 kus,	 een	 knuf-
fel,	 een	 zachte	 wang,	 een	 lach,	 onvoor-
waardelijke	 liefde,	 een	moment	 voor	 ons	
alleen.	En	al	is	het	gevoel	van	rouw	geluk-
kig	minder	rauw	en	zijn	de	randjes	van	het	
verdriet	misschien	niet	meer	zo	rafelig;	als	
ik	 via	 de	 foto	 in	 uw	ogen	 kijk	mis	 ik	 nog	

steeds	zó	verschrikkelijk	veel.	Het	knutse-
len,	het	bijsturen,	het	 samen	kijken	naar	
onze	 meiden,	 het	 in	 stilte	 genieten,	 van	
binnen	lachen.	Vakanties	naar	de	zon	met	
de	zee	heel	dichtbij,	als	twee	echte	Kreef-
ten.	Praten	over	vroeger,	nu	en	later.

Het	 zonder	 woorden	 praten	 tegen	 je	 al-
ter	ego	om	dingen	 scherp	 te	houden,	het	
sleutelen	aan	jezelf,	het	met	minder	geen	
genoegen	 nemen.	 De	 vriendelijke,	 doch	
dringende	opdracht	om	het	beste	uit	jezelf	
en	het	 leven	 te	halen,	omdat	de	klappen	
van	de	 zweep	u	 dat	 hadden	 geleerd.	Het	
moeilijkste	van	al	was	het	advies	om	vooral	
mild	 te	 zijn.	 Zelfs	 naar	 diegenen	 die	 dat	
misschien	niet	eens	verdienen.

Weet	u,	eigenlijk	mis	ik	uw	liefde	en	wijs-
heid	 het	 allermeest.	 En	 die	 ongelofelijke	
berg	trots.	Op	mij,	op	ons.	Gelukkig	heb	ik	
het	gevoel	dat	u	nog	altijd	meekijkt.	Naar	
de	plannen	van	de	bijna	volwassen	kinde-
ren,	de	strijkmand	en	mijn	nieuwe	baan.

Het	leven	is	weer	mooi	en	ik	ben	dankbaar,	
maar	oh,	wat	mis	ik	u.	Rots	in	de	branding,	
spil	van	mijn	bestaan!

Lonneke
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Bijles-huiswerkbegeleiding-coaching-gastouderopvang 
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Galerij woningen Oranjeplein 33 t/m 67

Burendag ‛Koppen bij elkaar’

In	het	weekend	van	27,	28	en	29	septem-
ber	werd	de	Nationale	Burendag	gehouden.	
Net	als	17	andere	straten	in	Loon	op	Zand	
deden	wij	als	buren	van	galerij	Oranjeplein	
33	t/m	67	ook	mee.

Met	 18	 zogenaamde	 ‛koppen’	 werden	 de	
binnendeuren,	 kozijnen,	 trapleuningen	
van	de	twee	entreehallen	voorzien	van	een	
nieuwe	kleur.	Galerijen	werden	opgefleurd	

 °Buurtbewoonster Corrie Reinhoudt-van Esch 
druk in de weer met schuurpapier.  
(Eigen foto)

met	bloembakken	op	de	grond	en	aan	de	
muur.	Er	werd	druk	gezaagd,	getimmerd	en	
geschroefd,	met	als	resultaat	twee	buren-
benkskes.	Elke	bewoner	had	een	persoon-
lijk	item	ingeleverd	wat	omgetoverd	werd	
tot	een	kunstwerk	als	decoratie	in	de	twee	
afzonderlijke	entreehallen.
Spierballen	 werden	 getoond	 om	 buiten	
in	 de	 regen	 een	 begin	 te	maken	met	 het	
herschikken	 van	 de	 tegels	 als	 toegangs-
pad	 naar	 de	 bovenwoningen.	 Tussendoor	
natuurlijk	 de	 nodige	 koppen	 koffie	 met	
heerlijke	appelflappen,	gekregen	van	Peter	
Gielen:	bedrijfsleider	van	de	Coop.	Dank	je	
wel	Peter!	Al	met	al	werd	het	een	superge-
zellige	doe-dag!

Rond	de	klok	van	vieren	worden	het	schuur-
papier,	kwasten	en	schroefmachines	neer-
gelegd.	 De	 verfblikken	 gingen	 dicht,	 de	
regenkleding	uit	en	gingen	we	met	zijn	al-
len	 aan	 een	 borrel	met	 hapjes.	 Er	 wordt	
geproost	op	elkaar	én	op	het	resultaat.	Het	
bleef	nog	lang	gezellig.	Zeker	voor	herha-
ling	vatbaar!

Kitty van Merode, nr. 39

Gezocht

Hulp	 in	 de	 huishouding/schoonmaak-
ster	voor	1x	per	2	weken	voor	2	uur.
Graag	op	vaste	dag.

Bel	voor	meer	informatie:	06-54290357.

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Vragenlijst jongeren 12 tot en met 18-jarigen van start

Breng jij de gezondheid van jongeren in de regio 
mee in beeld?
Ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je 
een kind in die leeftijd? Dan ontvang je 
misschien een uitnodiging (voor je kind) 
om een vragenlijst in te vullen over je ge-
zondheid.

De	GGD	Hart	voor	Brabant	organiseert	dit	
onderzoek	 voor	 31.000	 jongeren	 in	 het	
werkgebied.	Hoe	meer	jongeren	meedoen,	
hoe	beter	de	GGD	de	gezondheid	van	jon-
geren	in	beeld	krijgt.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De	 vragen	 gaan	 over	 je	 gezondheid	 en	
ook	 over	 je	 leefomgeving,	 leefstijl	 en	
welzijn.	 De	 resultaten	 van	 dit	 onderzoek	
helpen	 gemeenten	 te	 bepalen	 wat	 nodig	
is	 voor	 jongeren	 om	 gezond	 en	 veilig	 te	
wonen,	leven	en	opgroeien.	 	
Denk	aan	gezond	schoolbeleid,	alcoholpre-
ventie	en	opvoedondersteuning.	Hoe	meer	
jongeren	meedoen	aan	het	onderzoek,	hoe	
completer	 de	 gegevens	 en	 de	 bruikbaar-
heid	van	de	informatie.	De	GGD	publiceert	
de	 resultaten	 van	 het	 onderzoek	 medio	
2020.

Check je leefstijl!
Ben	 je	 benieuwd	 hoe	 gezond	 je	 bent?	 En	
wil	 je	meer	weten	over	gezonde	voeding,	
bewegen,	 roken,	 alcohol	 of	 een	 gezonde	
leefstijl?	 Op	 het	 einde	 van	 de	 vragenlijst	
kun	 je	 een	 gezondheidsadvies	 ontvangen	
op	 basis	 van	 jouw	antwoorden	 of	 je	 kunt	
kiezen	voor	meer	algemene	informatie	en	
linkjes	naar	leuke	websites.

Uitnodiging ontvangen?
Als	je	een	uitnodiging	hebt	ontvangen,	ben	
je	 (is	 je	 kind)	 via	 een	 steekproef	 uit	 het	
bevolkingsbestand	geselecteerd.	Voor	jon-

geren	onder	de	16	jaar	is	toestemming	van	
de	ouders	nodig	voor	deelname	aan	het	on-
derzoek.

De	GGD	beloont	elke	twintigste	deelnemer	
met	 een	 cadeaubon	 ter	 waarde	 van	 tien	
euro.	Daarnaast	maak	je	kans	op	één	van	
de	drie	cadeaubonnen	ter	waarde	van	200	
euro!	Doe	jij	ook	mee?	□

Gagarinstraat 38
5175 VE Loon op Zand
06-22227216
www.voetenzorgloonopzand.nl

Beate Muskens
medisch pedicure
voetverzorging diabetici 
voetverzorging reuma
behandeling wratten
spa pedicure
massage

*lid van Provoet
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Elke dag een beetje spirit…

Gerarduskalender 2020

De	overbekende	Gerarduskalender	is	weer	
verkrijgbaar	 in	 Loon	 op	 Zand	bij	Mevr.	A.	
Coomans,	Bergstraat	48.	Telefoon:	363152.	
Gerarduskalenders	 zijn	 niet	 in	 de	 winkel	
verkrijgbaar.	Voor	de	prijs	hoeft	u	het	niet	
te	laten.	De	kalender	met	gratis	schild	kost	
dit	jaar	€	7,40.	Het	schild	van	de	kalender	
is	ook	weer	aan	beide	kanten	bedrukt.

De	Gerarduskalender	is	uniek	in	zijn	soort	
met	elke	dag	een	mooie	spreuk	om	de	dag	
te	 beginnen.	 Op	 de	 achterkant	 staan	 af-
wisselend	 moppen,	 gedichten,	 recepten,	
puzzeltjes,	 informatie	 over	 verschillende	
onderwerpen.
Op	de	voorkant	staan	ook	de	verjaardagen	
van	het	Koninklijk	Huis	en	de	opgang	en	on-
dergang	van	zon	en	maan.
	
De	 Gerarduskalender	 wordt	 elk	 jaar	 met	
zorg	en	plezier	samengesteld	door	een	uit-
gebreide	redactie	van	personeel	en	vrijwil-
ligers	rondom	Klooster	Wittem	(Limburg).□

Verloren

Wie	heeft	mijn	okergele	gebreide	vest,	
half	lang,	gevonden?	Ik	ben	deze	verlo-
ren	op	dinsdag	10	september,	onderweg	
van	de	sportschool	naar	de	Molenwijck.
Ik	zou	hem	heel	graag	terug	willen	heb-
ben.
Elke	Mommertz:	tel.	06-26938015.

 
MOBIEL: 06-21971018 

 

 
 

Gezocht: oppas aan huis

Voor	3	meiden	 (10	en	7	 jaar).	Maandag	
van	 7.30-8.30	 uur	 en	 van	 14.30-18.00	
uur.	 Donderdagochtend	 van	 7.30-8.30	
uur.	 Overbruggen	 van	 werktijden	 mid-
dels	huishoudelijk	werk	is	bespreekbaar.

Ben	jij	de	ideale	aanvulling	voor	ons	ge-
zin?	Neem	contact	op	voor	kennismaking.

Elke	Mommertz:	tel.	06-26938015.
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  R&R is een team van specialisten in Loon op Zand met een jarenlange ervaring, dat 
er voor zorgt dat uw computer in topvorm is en blijft. Wij verhelpen uiteenlopende 
storingen. Verwijderen virussen, spyware en hinderlijke boodschappen. Zorgen voor 
uw netwerk. Adviseren en installeren bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Vaak 
ook is uw computer te langzaam geworden. Of heeft u moeite een nieuw programma 
goed onder controle te krijgen. R&R kan u altijd helpen en is na uw belletje zo bij u.  
En dat zonder voorrijkosten. 

 
 
 
 

 

 
 

06 5122 9628 
Zeven dagen per week 

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

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

Computerservice op maat 

Uw 
Computer. 
Onze zorg. 
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Ik	 ben	 Nick,	 oprichter	 van	 Stichting	 Slim	
Wonen.	We	organiseren	samen	met	coöpe-
ratie	Wunderbar	 op	zaterdag 19 oktober	
een	bijeenkomst	voor	mensen	met	een	li-
chamelijke	 beperking	 die	 zelfstandig	 wil-
len	gaan	wonen.

Slim	Wonen	wil	het	mogelijk	maken	dat	ie-
dereen	 kan	wonen	 zonder	 zorgen,	 hierbij	
wordt	de	 zorg	op	maat	met	de	bewoner/
ster	zelf	geregeld.
Ons	doel	 is	ook	om	de	bewoner/ster	zelf-
standig	te	laten	wonen,	maar	toch	de	mo-
gelijkheid	om	door	middel	van	een	gemeen-
schappelijke	ruimte	met	elkaar	te	zijn.

We	kunnen	gaan	brainstormen	over	wat	ook	
jij	 belangrijk	 vind	om,	ondanks	 je	beper-
king,	 toch	 een	 fijne	woonplek	 te	 creëren	
met	hulp	van	elkaar	en	anderen.
Samen	staan	we	sterk!

Interesse?
Kijk	 op	 www.stichtingslimwonen.nl	 en	
meld	je	aan	voor	deze	bijeenkomst.
•	Datum:	Zaterdag	19	oktober.
•	Ontvangsttijd:	14.00	uur,	
starttijd	14.15	uur,	eindtijd	16.00	uur.

•	Locatie:	Groenstraat	121,	 	
5071	PC		Udenhout

•	Mail:	info@stichtingslimwonen.nl
•	Telefoon	Nick:	06 – 275 10 907.
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Kerkberichten van 12 oktober tot 
en met 1 november

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

Zondag 13 oktober 9.30 uur:	28e	Zondag	
door	het	jaar,	dames-	en	herenkoor,	cele-
brant	pastor	Groos.	Ouders	Kroot,	Louis	en	
Francine,	ter	nagedachtenis	aan	Theo	Reu-
len,	Jos	Biemans,	overleden	ouders	Christ	
Wouters	 en	 Annie	 van	 Haperen,	 Sjef	 van	
Loon.

Dinsdag 15 oktober 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Zondag 20 oktober 9.30 uur:	29e	Zondag	
door	het	jaar,	dameskoor,	celebrant	pastor	
Groos.	 Familie	 Standaert–v.d.	 Burg,	 Wim	
Kools.

Dinsdag 22 oktober 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	celebrant	pastoor	Luijckx.	Misinten-
tie	b.g.v.	een	70e	huwelijksdag.

Zondag 27 oktober 9.30 uur:	30e	Zondag	
door	het	jaar,	herenkoor,	celebrant	pastoor	
Luijckx.	 Thea	 Jansen,	 Jos	 en	 Ria	 Oerle-
mans–Ligtvoet,	Jeanne	Hamers–van	Leysen,	
overleden	ouders	van	Wanrooy–Lensvelt.
Zondag 27 oktober, 14.00 uur:	Oecume-
nische	 bevrijdingsviering	 b.g.v.	 750	 jaar	
Heerlijkheid	Loon	op	Zand,	koor	la	Jeunes-
se,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Dinsdag 29 oktober 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Vrijdag 1 november 19.00 uur:	Hoogfeest	
Allerheiligen,	dameskoor,	celebrant	pastor	
Groos.

Zaterdag 2 november om 19.00 uur	 zal	
er	b.g.v.	Allerzielen	een	eucharistieviering	
zijn	 met	 gravenzegening	 op	 de	 begraaf-
plaats	en	het	columbarium.	Een	overzicht	
van	 alle	 overledenen	 van	 het	 afgelopen	
jaar	zal	verschijnen	in	Rond	de	Toren	17.

Vrijwilligers bedankavond
Donderdagavond	 17	 oktober	 vanaf	 20.00	
uur	 zal	 de	 vrijwilligers	 bedankavond	 ge-
houden	worden	bij	Cafetaria	Lily,	Klooster-
straat	25	te	Loon	op	Zand.	U	bent	van	harte	
welkom!

Website van de parochie
www.parochiewillibrord.nl
De	 komende	 tijd	 wordt	 aan	 de	 website	
gewerkt	om	deze	gebruiksvriendelijker	en	
overzichtelijker	te	maken.	Geleidelijk	aan	
zullen	 items	verschuiven	en	compleet	ge-
maakt	 worden.	 We	 zijn	 alvast	 begonnen	
met	de	uitbreiding	van	het	menu	om	alle	
vieringen	in	één	overzicht	en	per	kerk	aan	
te	bieden.

Kinderen voor Bevrijdingsviering  
27 oktober a.s.
Zondag	27	oktober	is	er	om	14.00	uur	een	
bevrijdingsviering	 in	 de	 kerk	 in	 Loon	 op	
Zand	in	het	kader	van	750	jaar	Heerlijkheid	
Loon	op	Zand	en	75	 jaar	bevrijding.	Er	 is	
muziek,	 zang	 en	 getuigenissen	 over	 vrij-
heid.	

Een	tiental	scholen	is	benaderd	of	er	wel-
licht	enkele	kinderen	uit	groep	7	of	8	een	
gedicht	en/of	collage	over	vrijheid	konden	
presenteren	 in	 deze	 unieke	 viering.	 Dat	
bleek	 door	 drukke	 lesprogramma’s,	 deno-
minatie	van	de	school	of	anderszins	tot	op	
heden	 (nog)	 niet	 mogelijk.	 Eigenlijk	 on-
voorstelbaar.	Ik	hoop	van	harte	dat	ik	nog	
een	6-tal	kinderen	kan	vinden	die	iets	voor	
deze	viering	willen	doen.	Het	zal	heel	bij-
zonder	worden.

Pastoor Luijckx
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Vrijwilligers die taal en rekenvaardig-
heden bij kinderen willen vergroten

ToTaalPret	 is	 op	 zoek	 naar	 enthousiaste	
vrijwillig(st)ers	 die	 affiniteit	 hebben	 met	
kinderen	en	ouders	en	ongeveer	1	à	2	uur	
per	week	beschikbaar	zijn.	Als	vrijwilliger	
vergroot	jij	de	kansen	op	een	schoolcarri-
ère	voor	kinderen	van	verschillende	leeftij-
den.	Door	ToTaalPret	bied	jij	kinderen	drie	
manieren	om	aan	de	slag	te	gaan	met	taal	
en	rekenen:
•	Ondersteuning	 aan	 huis	 voor	 kinderen	
van	3	tot	8	jaar	en	hun	ouders.

•	In	 groepsverband	 (huiswerk)ondersteu-
ning	na	school	voor	kinderen	van	9	tot	12	
jaar.

•	Groepsbijeenkomsten	 waarbij	 thema’s	
die	bij	ouders	spelen	behandeld	worden.		

	
Ben	 jij	 de	 gemotiveerde	 vrijwilliger	 die	
zijn	of	haar	passie	voor	taal	of	rekenen	kan	
meenemen	 naar	 de	 gezinnen	 die	 een	 be-
roep	doen	op	een	van	deze	diensten?	Neem	
dan	contact	op!

 Wij bieden:
•	Gratis	training	.
•	Professionele	begeleiding.
•	Informatieve	themabijeenkomsten,	zoals	
interactief	voorlezen,	cultuurverschillen,	
taalbarrière	enz.

•	Contact	 met	 andere	 vrijwilligers	 in	 de	
vorm	van	vrijwilligersbijeenkomsten.

	
Je	kan	je	aanmelden	bij	Kubra	Gursoy	van	
ContourdeTwern	Loon	op	Zand,	via	het	te-
lefoonnummer	 06-227	 612	 79.	 Een	 e-mail	
sturen	kan	ook:
kubragursoy@contourdetwern.nl.	□

Gilde St. Hubertus schiet voor een 
nieuwe Koning

Om	 de	 drie	 jaar	 is	
het	 Koningschieten	
bij	het	St.	Hubertus-
gilde.	Op	zaterdag	19	
oktober	 2019	 is	 het	
zover,	dan	zal	er	weer	
gestreden	worden	om	
het	 Koningschap.	 Er	

zijn	 verschillende	 kandidaten	 die	 voor	 de	
komende	 drie	 jaar	 Koning	willen	 zijn	 van	
het	 St.	Hubertusgilde.	We	beginnen	 in	de	
morgen	met	het	afhalen	van	de	huidige	Ko-
ning	 waar	 de	 brandewijn	met	 suiker	 niet	
zal	ontbreken.	Van	hieruit	vertrekken	we	in	
optocht	naar	de	parochiekerk	waar	een	mis	
zal	worden	opgedragen,	waarin	alle	over-
leden	gildebroeders	en	gildezusters	van	de	
laatste	25	jaar	zullen	worden	herdacht.

Na	aankomst	in	ons	gildehuis	worden	de	met	
de	 jaarvergadering	 aan	 gestemde	 leden	
geïnstalleerd.	Dan	zal	’t	officiële	gedeelte	
wat	het	Koningschieten	betreft	 beginnen.	
Na	loting	zal	er	om	beurten	geschoten	wor-
den	op	een	houten	vogel.	De	vleugels	zullen	
het	eerste	mikpunt	zijn	want	hier	zit	een	
mooie	prijs	 aan	 verbonden.	Maar	wie	 het	
laatste	stukje	van	de	vogel	omlaag	schiet	
zal	voor	de	komende	drie	jaren	Koning	van	
het	gilde	St.	Hubertus	zijn	met	de	verplich-
ting,	 het	 gilde	 de	 komende	 tijd	 in	 goede	
banen	 te	 leiden.	 Alle	 mensen	 dit	 willen	
mee	 maken	 zijn	
van	 harte	 welkom	
om	 deze	 traditie	
mee	te	maken.	Wij	
verwachten	 jul-
lie	om	de	klok	van	
14.00	 uur	 op	 het	
Hubertushof.

Het Gilde   
St. Hubertus

 °Huidige Koning:   
Piet Havermans.
 °Foto: J. Coomans
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Te huur voor opslag of bedrijfsmatige toepassing:

Ruimte van 108 vierkante meter, verwarmd, 
met een hoogte van 4,50 meter.

Uitgerust met:
• Elektrische bedrijfsdeur: breedte 7 meter, hoogte 4,20 meter.
• Compressor, krachtstroom en water aanwezig.
• Ruime ligging, terrein afsluitbaar.

Voor inlichtingen: 06-83202346.

Residentie Molenwijck nodigt 
buren uit voor barbecue

In	 aanloop	 naar	 de	 Nationale	 Burendag	
nodigde	 Residentie	 Molenwijck	 vrijdag	 20	
september	 haar	 buren	 uit	 van	 de	 Orion,		
Hydra	en	Ecliptica.	Samen	met	de	Vereni-
ging	van	Bewoners	en	enkele	buren	kwam	
dit	initiatief	tot	stand.

Vrijdagavond	 20	 september:	 zo’n	 30	 bu-
ren	schuiven	aan	tussen	bewoners	en	hun	
gasten	 in	het	 restau-
rant.	De	140	deelne-
mers	 genieten	 van	
een	 door	 het	 team	
van	 Residentie	 Mo-
lenwijck	 verzorgde	
smakelijke	barbecue.

Om	de	buren	voor	ie-
dereen	 goed	 herken-
baar	te	 laten	zijn	en	
omdat	het	extra	fees-
telijk	 is,	 dragen	 zij	
een	bloemencorsage.	
De	 sfeer	 is	 ontspan-
nen,	 gezellig!	 Mooie	
gesprekken	 ontstaan	
over	en	weer.

Drie	 bewoners	 van	 Residentie	 Molenwijck	
zorgen	voor	een	muzikale	ondersteuning.

De	aanleiding	voor	dit	 initiatief	 is	dat	we	
elkaar	beter	 leren	kennen.	Dat	draagt	bij	
aan	‘op	elkaar	letten’	en	aandacht	hebben	
voor	elkaar	en	vergroot	de	sociale	cohesie	
in	de	wijk.	Vanuit	die	achtergrond	heeft	Sa-
menwerkenaandewijk	 (wijkteam	 Loon	 op	
Zand)	bijgesprongen	met	een	stimulerings-
bijdrage	 voor	 kleine	 bewonersinitiatie-
ven.	Iedereen	kijkt	terug	op	een	geslaagd		
samenzijn!	□
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Een muzikale middag van De Zonnebloem
Lieve	Zonnebloemgasten,

Het	Bestuur	van	de	Zonnebloem	afdeling	Loon	op	Zand/De	Moer	nodigt	u	uit	voor	
een	gezellige	middag.	Wat	staat	er	op	het	programma?	 	 	
Een loterij en een muzikale middag	in	De	Wetering.	Deze	vindt	plaats	op	donder-
dag 24 oktober	en	begint	om	14.00 uur.

Voor	u	treden	op	‛Accordeonorkest Fortissimo’.	De	muziek	die	dit	orkest	speelt	is	
gezellige	meezingmuziek	en	vrolijke	melodieën.	We	beginnen	deze	middag	met	een	
lekkere	kop	koffie	of	thee	met	wat	lekkers	erbij.	In	de	pauze	krijgt	u	een	consumptie	
aangeboden.	Rond	de	klok	van	16.30	uur	-16.45	uur	sluiten	we	deze	middag	weer	af	
na	een	loterij	met	mooie	prijsjes.	(dit	voor	de	mensen	die	met	de	deeltaxi	komen).

Voor	de	kosten	van	€	7,00	per	persoon	hoeft	u	het	niet	te	laten:	dit	is	inclusief	het	
optreden,	de	loterij,	een	kop	koffie/thee	met	wat	lekkers	erbij	en	een	consumptie.
U	kunt	onderstaande	antwoordstrook	met	uw	bijdrage	inleveren	voor	18	oktober	bij	
De	Wetering	of	bij	José	Klaverdijk,	Hertog	van	Brabantweg	8	te	Loon	op	Zand.

Iedereen	is	van	harte	welkom,	dus	vraag	je	vriend,	vriendin,	buurvrouw	of	buurman	
en	kom	gezellig	samen	donderdagmiddag	24	oktober	a.s.	naar	De	Wetering.

Heeft	u	nog	vragen,	bel	dan	naar	José	Klaverdijk,	telefoonnummer	363227.		 	
Tot	de	24	oktober	en	noteer	deze	datum	nu	al	in	je	agenda!

De Zonnebloem afd. Loon op Zand/De Moer wenst u een fijne middag!

Naam:	_______________________________________________

Adres:	_______________________________________________

Telefoon:	_____________________________________________

Geeft	zich	op	voor	de	middag	op	24	oktober	2019	en	heeft	€	7,00	p.p.	voldaan.
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Informatiemiddag Toekomstbestendig Wonen Residentie Molenwijck

Op 18 september 2019 vond de infor-
matiemiddag Toekomstbestendig Wonen 
plaats. Met de hulp van bevlogen des-
kundigen informeerden ze mij en zo’n 
45 aspirant huurders over huisvesting en 
woongeluk voor senioren. Rond de Toren 
kon een gedeelte van de middag bijwo-
nen.

Zoals	altijd	is	de	ontvangst	bij	Molenwijck	
hartelijk	 en	 gastvrij.	 Een	 stevige	 hand,	
oogcontact	 en	 een	 lekkere	 kop	 koffie	 of	
thee,	aan	tafel	geserveerd	en	versierd	met	
allerlei	zoetigheden.	Dat	het	leven	niet	al-
leen	maar	 rozengeur	 is,	 vertelt	 directeur	
Jan	Bernard	Koolen	in	zijn	openingswoord.	
Het	 was	 ons	 natuurlijk	 al	 opgevallen	 dat	
we	 via	 een	 andere	 deur	 het	 gebouw	 bin-
nenkwamen.
Hij	legt	uit	dat	er	in	de	centrale	hal	een	op-
stelling	gemaakt	 is	om	uitgeleide	te	doen	
van	 twee	 bewoners:	Als	 er	 in	 Molenwijck	
iemand	overlijdt	is	het	gebruikelijk	dat	zo-
veel	mogelijk	mensen	 zich	 verzamelen	 in	
de	hal	en	als	het	ware	een	erehaag	vormen	
als	de	overledene	voor	de	laatste	keer	‘zijn	
huis’	verlaat.	Tussen	de	mensen	door	kon	ik	
een	 glimp	 opvangen	 van	 deze	 indrukwek-
kende	 gebeurtenis,	 die	 ook	 bij	 het	 leven	
hoort,	 aldus	 Jan	 Bernard.	 Zijn	 opstapje	
naar	wat	die	middag	komen	gaat	was	nuch-
ter,	 realistisch	en	misschien	ook	wel	 con-

fronterend:	Hoe	en	waar	wilt	u	uw	laatste	
levensfase	zo	lang	en	zo	gelukkig	mogelijk	
doorbrengen?
Om	ons	te	informeren	en	aan	het	denken	te	
zetten	hebben	ze	vier	deskundige	sprekers	
uitgenodigd.	Vandaag	leest	u	deel	1	van	2.

Allereerst	is	het	woord	
aan	makelaar	François	
van	 Bemmel,	 werk-
zaam	bij	Van	de	Zande	
Makelaardij.	 Hij	 is	 er	
bescheiden	over,	maar	
zijn	 vader	was	 eerder	

directeur	 van	 Molenwijck	 en	 zodoende	
kwam	hij	er	vroeger	regelmatig.	Een	ont-
moetingsplek	 verderop	 in	 de	 hal	 draagt	
zijn	naam	met	ere.	Vanuit	 zijn	vakgebied	
sprak	 François	 over	 de	 ontwikkelingen	 op	
de	 woningmarkt	 in	 Noord-Brabant	 en	 de	
impact	 van	 het	 duurzaamheidsbeleid	 op	
uw	woning.	De	krapte	op	de	woningmarkt	
is	zeker	ook	zichtbaar	in	de	gemeente	Loon	
op	Zand:

•	In	september	2014	stonden	er	326	huizen	
te	 koop.	 In	 september	 2019	 zijn	 dat	 er	
slechts	98.

•	De	gemiddelde	verkoopprijs	was		 	
€	246.000,	tegen	€	335.000	nu.

•	Het	 aantal	 dagen	 dat	 een	 huis	 te	 koop	
staat	is	aanzienlijk	gedaald.	In	2014	was	
dit	gemiddeld	170	dagen	tegen	62	dagen	
nu.

•	In	2014	was	het	verschil	tussen	vraagprijs	
en	 verkoopprijs	 6%,	 terwijl	 dit	 in	 2019	
nog	maar	2,1%	is.

•	De	 doorstroom	 naar	 een	 gelijkvloerse	
woning	is	maar	5%,	simpelweg	omdat	er	
weinig	aanbod	is.

Voor	verkopers	zijn	dit	aantrekkelijke	ont-
wikkelingen,	maar	het	is	ook	belangrijk	om	
rekening	te	houden	met	een	hoge	transac-
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tieprijs	 én	 hoge	 concurrentie	 van	 andere	
kopers…

Van twee onder één kap   
naar appartement
“Mensen	 verkopen	 hun	 twee	 onder	 één	
kap	vaak	snel	en	tegen	een	goede	verkoop-
prijs.	 De	 meesten	 willen	 vervolgens	 naar	
een	appartement	of	een	gelijkvloerse	wo-
ning.	Waar	u	rekening	mee	moet	houden	is	
dat	de	concurrentie	van	andere	kopers	erg	
hoog	is.	Bovendien	worden	deze	woningen	
(nadat	ze	enigszins	zijn	opgeknapt)	ver	bo-
ven	de	vraagprijs	verkocht.	Wat	we	zien	is	
dat	enkel	goed	voorbereide	kopers	er	met	
de	woning	vandoor	gaan.	Zorg	dus	dat	u	uw	
voorbereidingen	tijdig	treft:	neem	contact	
op	met	uw	bank	en	neem	een	aankoopma-
kelaar	in	de	arm.	Op	deze	manier	voorkomt	
u	dat	u	steeds	achter	het	net	vist.”

Verkooptips t.b.v. van uw eigen woning
•	Wees	niet	bang	om	een	scherpe	prijs	te	
vragen	voor	een	populaire	woning.	In	tij-
den	van	een	goede	markt	bieden	kopers	
boven	de	vraagprijs.

•	Presenteer	uw	woning	op	een	aantrekke-
lijke	en	neutrale	manier.	Verf	de	kozijnen	
of	muren	in	een	lichte	kleur	en	vervang	
uw	donkere	meubels	door	lichte.

•	Wilt	u	uw	woning	binnen	enkele	jaren	in	
de	 verkoop	 zetten?	 Maak	 nu	 alvast	 een	
slimme	commerciële	keuze	door	een	ma-
kelaar	langs	te	laten	komen	voor	waarde-
bepaling	en	tips	voor	benodigde	aanpas-
singen	aan	het	huis.

Het verduurzamen van uw woning
Waar	 duurzame	 woningen	 zorgen	 voor	
meer	 comfort,	 een	 betere	 gezondheid	 en	
energiebesparing,	 vormen	 niet-duurzame	
woningen	 op	 termijn	 juist	 een	 financieel	
risico.	

Een	 ongunstig	 energielabel	 verlaagt	 uw	
verkoopprijs	 aanzienlijk,	 soms	 tot	 wel		
€	18.000.	Het	is	de	moeite	waard	om	hierin	

te	investeren.	Dit	geldt	ook	voor	het	plaat-
sen	van	zonnepanelen,	aangezien	zij	bij	de	
verkoop	 hun	 waarde	 behouden	 én	 gewild	
zijn.	Het	kabinet	heeft	verder	grote	ambi-
ties	op	het	gebied	van	energietransitie.	In	
2050	zouden	95%	van	alle	huizen	geen	CO2	
uit	mogen	stoten	en	BEN	moeten	zijn.	(Bij-
na	 Energie	 Neutraal).	 Dit	 vraagt	 om	 aan-
passingen	van	de	bestaande	woningen.	Dit	
zijn	de	geschatte	kosten	per	type	woning:

Appartement:	 €	6.000	tot	€	15.000
Tussenwoning:	 €	10.000	tot	€	23.000
Hoekwoning:	 €	10.000	tot	€	25.000
Twee-onder-een-kapwoning:		
	 €	11.000	tot	€	34.000
Vrijstaande	woning:		 	
	 €	11.000	tot	€	60.000.

Dit	zijn	forse	bedragen	die	de	meeste	wo-
ningeigenaren	 niet	 kunnen	 en	 willen	 uit-
geven.	Daarnaast	is	de	terugverdientijd	in	
veel	gevallen	15	tot	20	 jaar.	De	uitspraak	
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over	de	uitstoot	van	stikstof	in	de	omgeving	
van	 natuurgebieden	 zorgt	 waarschijnlijk	
voor	een	nog	grotere	krapte	op	de	woning-
markt	in	onze	omgeving…projecten	komen	
stil	te	liggen.

François:	“Gaat	u	wachten	tot	het	moment	
dat	u	aanpassingen	moet	doen?	Of	zet	u	uw	
huis	eerder	te	koop,	zodat	een	ander	deze	
aanpassingen	kan	doen?	Wat	u	ook	besluit,	
het	is	belangrijk	om	hier	tijdig	over	na	te	
denken	en	actie	op	te	ondernemen.”

Dan	 is	 de	 microfoon	 voor	 Rob	 van	 den	
Broek.	Hij	 is	beeldend	kunstenaar,	hij	be-
speelt	 en	 maakt	 cello’s,	 is	 motivator	 en	
meubelmaker.	 Wat	 de	 link	 is	 tussen	 zijn	

leven	 en	 dat	 van	 de	
bewoners	van	Molen-
wijck?	Rob	is	de	zoon	
van	en	zijn	93-jarige	
moeder	 woont	 hier	
nog	 niet	 zo	 lang,	
maar	 wel	 met	 veel	
plezier.	Na	het	over-
lijden	van	zijn	vader	

werd	haar	leven	ingewikkeld.
Door	afnemende	gezondheid,	mobiliteit	en	
sociale	 contacten	 werd	 het	 steeds	 moei-
lijker	om	alleen	in	dat	grote	huis	met	die	
mooie	tuin	te	blijven	wonen.	Rob	kijkt	de	
zaal	 rond	 en	 zegt:	 “Ik	 zie	 u	 denken:	 we	
hebben	 het	 zo	 fijn,	 maar	 hoe	 lang	 nog?	
De	stap	om	te	verhuizen	is	erg	moeilijk	te	
nemen,	want	het	is	je	laatste	adres.	Maar	
sta	 je	er	weleens	bij	 stil	 dat	 geluk	 je	 le-
ven	juist	kan	verlengen?	Een	gelukkig	mens	
leeft	langer.	De	verhuiswagen	voor	de	deur	
betekent	nog	niet	meteen	dat	je	in	de	kist	
ligt”,	zo	vertelt	hij	met	een	lach.

“Mijn	 advies	 zou	 dus	 zijn:	 Wacht	 niet	 te	
lang,	 want	 een	 traumatische	 gebeurtenis	
neemt	die	belangrijke	keuze	anders	plotse-
ling	voor	jou.	En	laat	je	ouders	deze	keuze	
zelf	maken,	maar	 kijk	 vanaf	 de	 zijlijn	 en	
stel	liefdevolle	vragen.	Wat	kan	ik	voor	je	

doen?	 Zullen	 we	 samen	 eens	 uitrekenen	
wat…?	Waar	wil	je	wonen?	Wat	is	je	droom,	
waar	 geniet	 je	 van?	 Mijn	 moeder	 speelt	
o.a.	 weer	 piano	 en	 is	 zelden	 zo	 gelukkig	
geweest.	De	inclusiviteit	en	het	maatwerk	
wat	hier	geleverd	wordt	zijn	voor	haar	erg	
belangrijk.	Mijn	moeder	hoort	er	weer	bij	
en	 heeft	 haar	 eigen	 identiteit	 behouden!	
Dat	bracht	veel	rust,	bij	haar	en	binnen	ons	
gezin.

In	 de	 volgende	 Toren	 bespreken	 we	 de	
tweede	 helft	 van	 de	 presentaties.	 Met	
dank	 aan	 Residentie	 Molenwijck	 voor	 het	
mogen	gebruiken	van	hun	verslag	van	deze	
middag.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

P.S.	Ik	moest	aan	deze	tegelspreuk	denken.

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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Burendag Weteringstraat

Welkom nieuwe buren Uilenhoek
Ook	bewoners	van	de	Weteringstraat	had-
den	zich	aangemeld	voor	de	Nationale	Bu-
rendag.	Bijzonder	is	wel,	dat	de	bewoners	
van	de	vier	in	aanbouw	zijnde	levensloop-
bestendige	woningen	ook	werden	uitgeno-
digd.	Het	is	de	verwachting	dat	ze	eind	ok-
tober	de	sleutel	krijgen.	Een	geweldig	idee	
om	op	deze	manier	 kennis	 te	maken	met	
elkaar!	Als	 redactrice	 van	 Rond	 De	 Toren	
werd	ik	ook	uitgenodigd	om	op	zondagmid-
dag	29	september	naar	het	Uilennest	te	ko-
men:	hun	burendaglocatie.

Bij	binnenkomst	 stap	 ik	meteen	 in	de	ex-
positieruimte	 waar	 de	 schoolfoto’s	 over	
40	 jaar	 Loon	op	Zand	 te	 zien	 zijn	 en	dus	
maar	even	vragen	waar	‛Burendag’	gehou-
den	wordt.	 Iets	verder	 in	het	gebouw,	af-
geschermd	door	blauwe	gordijnen,	 tref	 ik	
de	 deelnemers	 van	 burendag	 gezellig	 bij	
elkaar	aan	een	lange	tafel.	Ik	ben	onder	de	
indruk	van	wat	er	allemaal	kan	en	mogelijk	
is	 in	dit	voormalig	fabrieksgebouw	en	dan	
ook	 nog	 op	 hetzelfde	 tijdstip.	 Hetzelfde	
hoor	ik	van	de	initiatiefneemsters	van	bu-
rendag	 in	 de	Weteringstraat.	 Het	 contact	
werd	gezocht	met	Hein	Verschure,	de	wen-
sen	 kenbaar	 gemaakt	 en	 tot	 volle	 tevre-
denheid	geregeld.

Uiltjes en  
vogelhuisjes
Om	14.00	 uur	werd	
iedereen	 welkom	
geheten,	aan	elkaar	
voorgesteld	 en	 aan	
het	 knutselen	 ge-
zet.	 Vogelhuisjes	
worden	 beschilderd	
en	heel	toepasselijk	
worden	 er	 uiltjes	
van	klei	gemaakt.

Leuk	om	te	zien	dat	er	in	een	ontspannen	
sfeer	 de	 eerdere	 bewoners	 en	 de	 nieuwe	
buren	zo	met	elkaar	nader	kennis	maken.	
Het	ging	er	vrolijk	aan	toe,	volop	gebuurt	
en	af	en	toe	moet	er	wel	gespiekt	worden	
op	de	handgeschreven	naambordjes	om	el-
kaar	aan	te	spreken.
Ik	 neem	ook	plaats	 aan	de	 grote	 knutsel-
tafel	en	verneem	van	een	aantal	toekom-
stige	bewoners	dat	ze	dit	initiatief	erg	op	
prijs	stellen	en	met	veel	plezier	zich	heb-
ben	aangemeld.	Nog	geen	buren	en	toch	al	
deelnemen	aan	burendag,	hoe	leuk	kan	het	
zijn!

Een	half	uurtje	later	ga	ik	weer	op	huis	aan,	
ik	wens	ze	nog	veel	plezier	voor	de	rest	van	
de	middag	met	de	quiz	en	als	afsluiting	het	
samen	frites	eten.	Dat	alles	met	de	belofte	
dat	 er	 op	 9	 oktober	 vier	 exemplaren	 van	
deze	Toreneditie	voor	de	nieuwe	buurtge-
noten	 klaarliggen	 bij	 Marijke	 van	 Opstal.	
Een	mooi,	 goed	 en	 gezellig	 begin	 van	 dit	
buurtschap	 dat	 eind	 oktober	 in	 een	 keer	
wordt	 verdubbelt	 in	 het	 aantal	 straatbe-
woners.

Redactie: Kitty van Merode
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 °Vast in de lift. Omdat in Residentie Molenwijck iemand vast zat in een lift werd zondag 22 september 
de hulp van de brandweer ingeroepen. Een bewoner was rond 12.45 uur op weg richting eetzaal 
toen de lift ineens stilviel. De brandweer had slechts enkele minuten nodig om de bewoner te 
bevrijden. (Foto + tekst: Ruud Peters)
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Met spoed droomprins  
gezocht!
Sinds	dinsdagavond	25	 februari	 jl.	 is	onze	
Prins	Jeroen	d’n	Irste	vermist	en	is	zijn	ad-
judant/sukkeledant	Pirke	zeer	bezorgd	en	
radeloos.	Half	ontkleed,	ineens	verdwenen	
uit	café	De	Kiosk.	Waar	 is	hij?	Wil	hij	wel	
gevonden	worden?	Had	hij	genoeg	van	zijn	
prinsenleven?	Had	hij	het	helemaal	gehad	
met	 dêês	 durp?	 Het	 enige	 wat	 de	 sukke-
ledant	weet	van	Zijne	Loonse	Hoogheid	is,	
dat	zijn	huis	te	koop	staat.

Vandaar	 deze	 noodoproep!	 Want	 al	 over	
31	dagen	en	wel	op	zaterdag	9	november		
’s	avonds	gaat	het	Loonse	carnaval	officieel	
van	start	in	’t	Loons	Kwartier,	met	de	ver-
kiezing	van	Prins	Carnaval	2020.

Adjudant/sukkeledant	 Pirke	 wil	 daar	 niet	
alleen	zijn	om	al	dat	roggebrood	met	zult	
op	te	moeten	eten.	En	ook	Hanne	weet	zich	
geen	raad!	Zij	wil	een	paar	dagen	vrij	en	
Jeroen	d’n	Irste	had	beloofd	om	haar	taken	
weer	over	te	nemen.	Dus	help	zoeken!

Heeft	 u	 onze	 prins	 nog	 gezien	 na	 zijn	
verdwijning?	 Weet	 u	 meer	 over	 zijn	 ver-
blijfplaats?	Wilt	 u	 helpen	 zoeken?	Dan	nu	
effe	 deur	 dauwe	 en	
de	 volgende	 telefoon-
toetsen	 aantikken:	 06-
107225583.	 Pirke	 zit	
met	 spanning	 op	 jullie	
telefoontjes	 te	 wach-
ten.	Dees	durp	kan	toch	
niet	zonder	Prins	Carna-
val!	 Pirke	 is	 nog	 steeds	
bezig	aan	zijn	zoektocht	
en	 had	 dus	 geen	 tijd	
om	deze	oproep	zelf	 te	
schrijven.

Redactie: 
Kitty van Merode

LICHAAM & MIND 
NLP Coaching 
Energetische & Holistische 
behandelingen 

ONTSPANNING 
Gezichtsbehandelingen 
Lichaamsbehandelingen 
Massages 

NAJAARSDIP?  
Gun jezelf een 
APK-tje als  
ENERGIERBOOST ! 
 
 
 

Ieder mens is UNIEK,  
zo ook iedere behandeling bij Glansrijk!   
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Glansrijk 

 ° Een van de laatste foto’s van de Prins en zijn 
adjudant. (Foto: FoToorians)
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Hoge Kringonderscheiding voor hoofdman Jan van Riel
Zondag	8	 september	vierde	het	gilde	Sint	
Ambrosius	uit	Loon	op	Zand	haar	235-jarig	
bestaan.	Op	deze	dag	werd	ook	het	35-ja-
rig	 jubileum	 van	 hoofdman	 Jan	 van	 Riel	
gevierd.	Tijdens	deze	viering	werd	Jan	van	
Riel	verrast	door	het	Kringbestuur	met	een	
hoge	onderscheiding.

Op	die	dag	trok	het	gilde,	in	vol	ornaat	en	
met	slaande	trom	en	vliegend	vendel,	van	
‘In	de	Bijên-Thuynen’	naar	Het	Witte	Kas-
teel,	waar	na	een	rondje	over	de	brocan-
temarkt,	 om	 11.30	 uur	 overdeken	 Geert	
Snaphaan	alle	aanwezigen	welkom	heette.	
Daarna	 was	 het	 woord	 aan	 burgemeester	
Hanne	van	Aart.
Allereerst	 feliciteerde	 zij	 het	 gilde	en	de	
hoofdman	met	respectievelijk	het	235-	en	
35	jarig	jubileum.	Ze	vertelde	de	aanwezi-
gen	het	een	en	ander	over	het	gilde	en	over	
de	35	jaar	dat	Jan	van	Riel	hoofdman	is.

Positie van de vrouw
Twee	belangrijke	zaken	 in	zijn	hoofdman-
schap	zijn	de	twee	verbouwingen	van	het	
gildehuis	 aan	 de	 Klokkenlaan	 en	 het	 ge-
lijkwaardig	 stellen	 en	 behandelen	 van	 de	
vrouw	binnen	 het	 gilde.	 Van	Riel	 is	 altijd	
een	 voorvechter	 geweest	 voor	 de	 gelijke	
positie	van	de	vrouw	in	het	gilde.

Het	 kan,	 aldus	 de	 burgemeester,	 dan	 ook	
geen	 toeval	 zijn	 dat	 er	 25	 jaar	 nadat	 de	
vrouw	 volwaardig	
gildelid	 werd,	 er	
dit	 jaar	een	 vrouw	
zich	 tot	 koning	
heeft	 geschoten.	
Van	Aart	hoopt	dat	
er	 in	 de	 toekomst	
ook	 een	 vrouwe-
lijke	 hoofdman	 tot	
de	 mogelijkheden	
behoort.

Hierna	 was	 het	
woord	 aan	 Jurgen	 Swinkels,	 kringhoofd-
man	van	gildekring	Maasland.	Hij	verraste	
Van	Riel	met	een	hoge	onderscheiding,	de	
kringonderscheiding	 ‘in	 Zilver	 verguld’.	
Ook	Swinkels	sprak	over	de	35	jaar	dat	Van	
Riel	 hoofdman	 van	 het	 gilde	 is	 en	 sprak	
ook	 over	 de	 voorvechtersrol	 die	 Van	 Riel	
heeft	 gehad	 om	 de	 vrouw	 ook	 binnen	 de	
gildekring	 en	 federatie	 als	 volwaardig	 te	
beschouwen.
Vervolgens	werd	het	glas	geheven	op	de	ju-
bilea	en	brachten	twee	vendeliers	de	ven-
delgroet.

Acht hoofdmannen
Na	deze	ceremonie	was	het	woord	aan	Jan	
van	 Riel	 zelf.	 In	 zijn	 toespraak	 sprak	 hij	
over	 de	 acht	 hoofdmannen	 die	 het	 gilde	
gekend	heeft.	Hij	gaf	een	korte	uiteenzet-
ting	over	wie	ze	waren	en	wat	ze	bereikt	

 °Hoofdman Jan van Riel ontving de kringonder-
scheiding ‘in Zilver verguld’. (Eigen foto)
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hebben.	Tot	slot	bood	hij	de	portretten	van	
de	 acht	 hoofdmannen,	 gemaakt	 door	 Na-
nouk	Weijnen,	aan	het	gilde	aan.	De	por-
tretten	zijn	 in	bruikleen	gegeven	aan	Het	
Witte	Kasteel.

Ten	 slotte	 was	 het	 woord	 weer	 aan	 Bur-
gemeester	 Van	 Aart	 om	 de	 tentoonstel-
ling	 door	 Nanouk	 Weijnen	 en	 Marie-José	
van	Riel-Dekkers,	die	 ter	gelegenheid	van	
bovenstaande	 jubilea	 georganiseerd	 werd	
door	 het	 gilde	 samen	 met	 Stichting	 Het	
Witte	Kasteel,	te	openen.

 °Hoofdman Jan van Riel, samen met zijn 
vrouw Marie-José van Riel (links), die met 
Nanouk Weijnen (rechts) exposeerde in Het 
Witte Kasteel. Boven hen de portretten van 
de acht hoofdmannen, gemaakt door Nanouk 
Weijnen. (Eigen foto)

Het	gilde	en	de	genodigden	mochten	ver-
volgens	 naar	 binnen	 in	 Het	Witte	 Kasteel	
om,	samen	met	Marie-José	van	Riel	en	Na-
nouk	Weijnen,	de	kunstwerken	te	bekijken.	
Hierna	was	Het	Witte	Kasteel	de	hele	mid-
dag	geopend	voor	het	publiek	dat	in	groten	
getale	de	expositie	kwam	bezoeken.	□

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 gesprek over het  
levenseinde’

Op 28 oktober geeft SeniorenVereniging 
Loon op Zand een lezing met als titel: ‘In 
gesprek over het levenseinde’.

Praten	over	het	levenseinde:	veel	mensen	
vinden	het	eng.	Toch	is	het	wel	verstandig	
om	dat	af	en	toe	te	doen,	al	was	het	maar	
omdat	mensen	die	praten	over	hun	levens-
einde	minder	 bang	 zijn	 om	 te	 sterven	 en	
ook	rustiger	doodgaan.

Maatschappelijke discussie
De	 maatschappelijke	 discussie	 over	 het	
onderwerp	‘sterven’,	staat	bijna	helemaal	
in	het	teken	van	euthanasie.	Maar	weet	u	
dat	 euthanasie	 in	 maar	 4%	 van	 de	 sterf-	
gevallen	 de	 doodsoorzaak	 is?	 Over	 het	
onderwerp	 levenseinde	 is	 zoveel	meer	 te	
weten	dan	dat	wat	 regelmatig	 in	de	pub-
liciteit	komt.

Positieve reacties
Een	interview	met	stervensdeskundige	Rob	
Bruntink	 in	 de	 Ons,	 het	 ledenmagazine	

van	 KBO-Brabant,	 leverde	 vorig	 jaar	 veel	
positieve	 reacties	 op.	 En	 ook	 kreeg	 KBO-
Brabant	 de	 vraag	 ‘Waar	 kunnen	we	meer	
informatie	krijgen?	Degelijke	en	objectieve	
informatie,	 die	 niet	 zozeer	 vóór	 of	 tegen	
iets	 is,	 maar	 informatie	 die	 alles	 op	 een		
rijtje	zet?
Om	aan	die	vraag	tegemoet	te	komen	heeft	
de	 werkgroep	 Identiteit	 &	 Zingeving	 een	
lezing	laten	ontwikkelen	door	Rob	Bruntink	
over	dit	thema.

Op een laagdrempelige manier komen 
de volgende onderwerpen in vogelvlucht 
aan bod:

•	Het	gewone	sterven.
•	Medische	zorg	die	het	moment	van	ster-
ven	 kan	 beïnvloeden	 (zoals	 niet	 behan-
delen/stoppen).

•	Palliatieve	sedatie.
•	Euthanasie	en	hulp	bij	zelfdoding.
•	Waarom	 is	 het	 belangrijk	 om	 te	 praten	
over	uw	eigen	doodgaan?

•	Vastleggen	wat	u	wel	en	niet	wilt	(status	
levenstestament).

•	Uitvaart	en	afscheid	nemen.

Over	vrijwel	al	deze	onderwerpen	bestaan	
misverstanden.	Om	over	deze	zaken	goed	
geïnformeerd	 te	 zijn,	 geeft	 rust.	 De	 vrij-
willigers	zijn	allen	ervaren	in	het	spreken	
voor	groepen	en	hebben	affiniteit	of	erva-
ring	met	het	thema.
De	vrijwilligers	worden	begeleid	door	oud-
huisarts	en	huisartsen-opleider	Jan	Hoeve-
naars	uit	Elsendorp.

De	bijeenkomst	 vindt	plaats	 in	woonzorg-
centrum	 Venloene	 in	 Loon	 op	 Zand	 op	
maandag	 28	 oktober	 van	 14.00	 tot	 16.30	
uur.

Informatie	en	aanmelden	vóór	20	oktober	
bij	Mevr.	Ans	Pollaert,	telefoon:	361862.
E-mail:	anspollaert@home.nl.
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Muziekmiddagen seizoen   
2019 – 2020
• Woensdag 30 oktober, 27 november en 

29 januari van14.00-16.00 uur in Ven-
loene-ruimte G1-2.

Tijdens	de	eerste	en	tweede	luistermiddag	
maken	we	kennis	met	Franse	schilders,	die	
men	‛de	Impressionisten’	noemden.
We	zullen	kijken	naar	schilderijen	van	Re-
noir,	 Degas	 en	 Monet	 en	 vergelijken	 die	
met	de	muzikale	kunst	van:	Claude	Debussy	
en	Maurice	Ravel.

En	 passant	 luisteren	 we	 ook	 naar	 andere	
tijdgenoten,	 die	 hen	 kenden	 als	 romanti-
sche	kunstenaars	en	die	hun	vak	als	roman-
tisch	 kunstenaar	 niet	 verloochenden.	 Eric	
Satie	keek	af	en	toe	om	de	hoek	met	een	
uiterst	trage	Gymnopedie.

De	 realistische	 klank	 uit	 de	 romantiek	
maakt	in	deze	periode	plaats	voor	‘slechts’	
impressies,	geen	reële	beelden	dus.

Tijdens	 de	 derde	 luistermiddag	 gaan	 we	
op	de	Spaanse	toer:	Manuel	de	Falla,	een	
onzeker	mens,	maar	toch	de	grootste	com-
ponist	van	Spanje	van	de	laatste	eeuw.	Hij	
was	bevriend	met	Debussy,	Dukas	en	Ravel.	
De	Franse	impressionistische	muziek	heeft	
ook	deze	Spanjaard	zeer	zeker	beïnvloed.		
Zijn	oeuvre	is	klein	gebleven.		Verder	ont-
moeten	we	 Enrique	Granados	 en	 Joachim	
Rodrigo	 en	 andere	 Spaanse	 componisten.	
Veel	luisterplezier!

Theo Vossen

De	 kosten	 voor	 een	muziekmiddag	 bedra-
gen	€	3,00	 incl.	een	kopje	koffie	of	thee.	
Het	is	vrije	inloop.	Voor	€	7,50	kunt	u	een	
passe-partout	kopen.
Een	 passe-partout	 koopt	 u	 door	 onder-
staande	strook	in	te	vullen	en	deze	met	het	
verschuldigde	bedrag	in	te	leveren	bij	Nel	
Molenschot	 (Van	 Immerseelstraat	12),	 Jan	
Hertogh	 (Kloosterstraat	 50)	 of	 brievenbus	
3	van	Venloene.

Betalen	kunt	u	ook	door	onderstaande	één-
malige	machtiging	in	te	vullen	en	deze	op	
één	van	bovenstaande	adressen	in	te	leve-
ren.	□

Naam: ____________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________

Woonplaats: __________________________ Telefoon: _____________________

Ondergetekende machtigt SeniorenVereniging Loon op Zand om éénmalig van zijn/
haar bankrekening het bedrag af te schrijven van € 7,50 voor een passe-partout 
voor de muziekmiddagen seizoen 2019 – 2020.

Bankrekening: _________________________ Handtekening:
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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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Senioren Computercafé
Zit	 u	met	 kleine	of	 grote	 vragen	over	uw	
smartphone,	tablet	of	laptop	of	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	 22	 oktober	 zitten	 leden	 van	 de	
Computerwerkgroep	 van	 10.00	 tot	 12.00	
uur	 in	 Gerlachushof	 1-2	 in	 Venloene	 voor	
klaar	 om	 u	 gratis	 te	 helpen.	 U	 bent	 van	
harte	welkom!

Vooraankondiging Kerstreis  
naar Leuven
Medio	 december	 willen	 we	 een	 kerstreis	
organiseren	naar	Leuven	waarbij	de	deel-
nemers	 kunnen	 kiezen	 uit	 een	 rondlei-
ding	 met	 gids	 door	 Leuven	 met	 een	 kort	
bezoek	 aan	 de	 kerstmarkt	 of	 voor	 een	
uitgebreid	 bezoek	 aan	 de	 kerstmarkt.	
Verder	 bestaat	 de	 reis	 uit	 een	 busreis,	
koffie	 met	 vlaai	 en	 een	 diner.	 De	 kos-
ten	 zullen	 circa	 €	 50,-	 bedragen.	 Met	
een	 rondleiding	 wordt	 het	 wat	 duurder.	
Als	 datum	 wordt	 voorlopig	 gedacht	 aan	
woensdag	18	december.

Om	de	animo	te	peilen	zijn	we	benieuwd	
of	deze	dagtocht	iets	voor	u	is.	Wanneer	u	

belangstelling	heeft	stuur	dan	een	mailtje	
naar	 jhertogh@home.nl.	 In	de	bijlage	bij	
de	ONS	van	november	vindt	u	meer	infor-
matie.

Lunchen bij de Rooi Pannen
De	 activiteitencommissie	 heeft	 op	 dins-
dag	 22	 oktober	 een	 3	 gangen	 lunch	 kun-
nen	reserveren	bij	de	Rooi	Pannen.	Er	kun-
nen	 maximaal	 30	 personen	 deelnemen.
De	kosten	bedragen	€	13.00	p.p.	Drankjes	
zijn	uiteraard	voor	eigen	rekening.	

Deelnemers	 worden	 om	 11.50	 uur	 in	 het	
restaurant	 verwacht.	 Vervoer	 graag	 zelf	
regelen.	U	hebt	nog	t/m	zaterdag	19	okto-
ber	gelegenheid	zich	voor	deelname	aan	te	
melden.	Wilt	u	daarvoor	bijgaand	strookje	
invullen	en	het	met	door	u	te	betalen	be-
drag	 inleveren	 bij	 Annie	 Navarro	 Aldrin-
straat	16,	Rosalie	Clijsen	Tuinstraat	24,	Nel	
Molenschot	van	Immerseelstraat	12	of	brie-
venbus	3	in	de	Venloene.

Bezoek aan de LocHal in Tilburg
Het	 bezoek	 aan	 de	 LocHal	 was	 oorspron-
kelijk	onderdeel	van	de	midzomeractivitei-
ten.	 De	mensen	 die	 zich	 toen	 opgegeven	
hadden	 zijn	 inmiddels	 benaderd	 en	 heb-
ben	aangegeven	of	zij	op	woensdag	of	op	
donderdag	de	LocHal	willen	bezoeken.	Het	
blijkt	dat	er	nog	plaatsen	beschikbaar	zijn	
op	 vrijdag	 25	 oktober.	 Mensen	 die	 alsnog	
mee	willen,	kunnen	contact	opnemen	met	
Nel	Molenschot,	Van	Immerseelstraat	12	of	
Jan	Hertogh,	Kloosterstraat	50.

De heer en/of mevrouw _____________________________________________

Adres: __________________________________ Telefoon:  ________________

neemt/nemen deel aan de lunch bij de Rooi Pannen op 22 oktober. Gelijktijdig met 
deze aanmelding sluit ik/wij het bedrag van € 13,00 per persoon in.
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Bijzondere Statiedag voor Gilde Sint Ambrosius
Zaterdag 28 september 
vierde Gilde Sint Ambro-
sius haar 235e Statiedag. 

Dit jaar was de Statiedag 
extra bijzonder, naast 
het 235-jarig bestaan 
vierde het gilde ook dat 

25 jaar geleden de vrouw volledig gelijk 
werd gesteld aan de man.

Rond	de	klok	van	9.15	uur	verzamelden	on-
geveer	70	gildeleden	zich	 in	het	gildehuis	
en	na	de	koffie	of	thee	vertrokken	zij	rich-
ting	de	kerk	voor	de	Heilige	Mis.	Vooraan	
in	de	optocht	 liepen	de	kapitein	en	vaan-
drig,	daarachter	21	kopgroepleden	(vende-
liers,	tamboers	en	bazuinblazers),	gevolgd	
door	de	koning	met	haar	twee	kinderen,	de	
hoofdman,	zilverdragers	en	de	overige	gil-
deleden.	
Omdat	 één	 van	 de	 gildezusters	 ‘van	 het	
eerste	uur’	er	tijdens	de	huldiging	niet	bij	
kon	zijn,	werd	zij	in	de	kerk	onderscheiden	
met	een	zilveren	schild.

Na	 de	mis	 ging,	 in	 de	 speciaal	 voor	 deze	
gelegenheid	 geplaatste	 tent,	 de	 vergade-
ring	van	start.	Ondertussen	vermaakten	de	
jeugdleden	van	het	gilde	zich	in	het	gilde-

huis	met	een	film.	Tijdens	de	vergadering	
zijn	 er	maar	 liefst	 vijf	 nieuwe	 gildeleden	
aangestemd.

Na	 de	 vergadering	 verzamelden	 de	 kop-
groepleden	zich	achter	de	tent	en	namen	
de	jubilarissen	en	hun	familieleden	plaats	
voor	de	 tent.	De	 tamboers,	bazuinblazers	
en	 vendeliers	 stelden	 zich	 vervolgens	 op	
het	 grasveld	 op.	 Hoofdman	 Jan	 van	 Riel	
richtte	 zich	 tot	 de	 zes	 jubilarissen	 (foto	
onder).	Hieronder	vier	dames	die,	na	een	
lange	strijd,	in	1994	eindelijk	lid	mochten	
worden	van	het	Gilde	Sint	Ambrosius.	

Dat	 de	 vrouw	 in	 1994	 bij	 het	 Gilde	 Sint	
Ambrosius	 volwaardig	 lid	 kon	 zijn,	 bete-
kende	niet	dat	er	op	wedstrijden	van	Kring	
Maasland,	of	de	Noord-Brabantse	Federatie	
van	Schuttersgilden,	ook	vrouwen	mochten	
deelnemen.	Het	gilde	Sint	Ambrosius	heeft,	
samen	met	 een	 paar	 andere	 gilden,	 hard	
gestreden	 voor	 de	 gelijkwaardigheid	 van	
mannen	 en	 vrouwen	 binnen	 het	 gildewe-
zen.	Deze	strijd	heeft	nog	een	aantal	jaren	
geduurd,	maar	werd	 gelukkig	wel	 gewon-
nen.
Om	 17.30	 uur	 verzamelden	 de	 gildeleden	
zich	weer	in	de	tent	voor	de	prijsuitreiking	
van	de	zomercompetities	met	aansluitend	
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een	heerlijk	buffet.	Na	het	eten	barstte	het	
feest	los,	nadat	iedereen	goed	opgewarmd	
was,	kon	het	verganzen:	het	opnemen	van	
de	nieuwe	leden	in	het	gilde,	beginnen.

Hierna	werd	 er	 nog	 goed	 doorgefeest	 tot	
in	 de	 late	 uurtjes	 met	 onder	 andere	 het	
vendelen	op	de	tafels	tijdens	het	nummer	
‘Brabant’.	 En	 de	 ‘dames	 van	 het	 eerste	
uur’	 werden	met	 een	 zelfgeschreven	 lied	
toegezongen	door	alle	aanwezigen.

Melanie van Nieuwenhuisen

 °De nieuwe leden van het gilde werden traditioneel opgenomen door hen te ‛verganzen’. (Eigen foto)

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Het filmhuis van de SeniorenVereniging Loon op Zand en Venloene

Ja, gezellig naar een goede film in ons dorp!
Binnenkort	start	het	filmseizoen	2019-2020.
Ook	 dit	 seizoen	 zijn	 we	 weer	 te	 gast	 bij	
De	Venloene.	Alle	films	worden	in	de	thea-
terzaal	van	De	Venloene	gedraaid,	op	een	
groot	bioscoopdoek.		Ons	bestuur	heeft	ge-
zorgd	voor	een	splinternieuwe	beamer.	Dus	
dit	 seizoen	starten	we	met	perfect	mate-
riaal.

We	vertonen	dit	seizoen	alle	films	op	vrij-
dagmiddag	in	de	even	weken.	De	begintijd	
blijft	14.00	uur.	In	de	pauze	drinken	we	sa-
men	een	warme	kop	koffie	of	thee.	De	en-
treegelden	voor	de	film	en	het	drankje	blij-
ven	twee	euro	per	film.	Wij	houden	nu	al	
rekening	met	de	korting	op	de	pensioenen,	
dus	geen	verhoging	van	de	entreegelden.

Vooraf	inschrijven	en	betalen	is	niet	meer	
nodig.	 Je	 komt	 gewoon	 binnenlopen	 met	
liefst	 gepast	 geld	 in	 de	 hand.	 Is	 voor	 ons	
gemakkelijk.	 De	 films	 zijn	 voor	 iedereen	
toegankelijk.	Dus	breng	gerust	je	vriendin	
of	buurman	mee.	Ze	hoeven	niet	per	se	lid	
te	 zijn	 van	 de	 Seniorenvereniging.	 “Hoe	
meer	zielen,	hoe…”	Zowel	 in	Rond	de	To-
ren	als	in	ONS	worden	de	films	op	tijd	aan-
gekondigd	 en	 in	 het	 kort	 beschreven.	We	
hebben	 hopelijk	 een	 juiste	mix	 van	 films	
gekozen.	 Films	 uit	 de	 ‛oude	 doos’	 en	 re-
cente	films.	Films	met	inhoud	en	films	voor	
de	 pure	 ontspanning.	 Nederlands	 gespro-
ken	films	en	films	uit	andere	taalgebieden.

We geven hieronder de data plus de films. 
U kunt deze alvast op uw kalender of in 
uw agenda noteren:

•	01-11-2019:	 Gone	with	the	wind.
•	15-11-2019:	 De	Tweeling.
•	29-11-2019:	 Festen.
•	13-12-2019:	 Gooische	vrouwen	deel	1		
	 en	deel	2.

•	10-01-2020:	The	Wife.
•	24-01-2020:	Knielen	op	een	bed	violen.
•	07-02-2020:	Pane	e	Tulipani.
•	21-02-2020:	Mommy.
•	06-03-2020:	Una	Giornata	Particolare.
•	20-03-2020:	Bohemian	Rhapsody.
•	03-04-2020:	De	Lunchbox.

• Vrijdag:1 november a.s.
• Aanvang:14.00 uur.
• Film: ‛Gone with the wind’.
• Duur: 224 minuten.

‛Gone	with	the	wind’	is	een	legendarische	
liefdesvertelling	 uit	 1939	 die	 werd	 be-
kroond	met	8	Oscars,	waaronder		die	voor	
de	beste	film,	beste	 regie,	beste	 fotogra-
fie,	 beste	 vrouwelijke	 hoofdrol	 en	 beste	
scenario.

We	zien	Vivien	Leigh	als	Scarlett	en	Clark	
Gable	als	Rhett	Butler.	Het	zijn	geweldige,	
onvergetelijke	rollen.	‛Gone	with	the	wind’	
speelt	zich	af	ten	tijde	van	de	Amerikaanse	
Burgeroorlog	en	de	afschaffing	van	de	sla-
vernij.	 Daarbij	 is	 het	 zonder	 twijfel	 het	
meest	opwindende	liefdesrelaas	dat	ooit	in	
Hollywood	werd	verfilmd.

De	 verwende	 schoonheid	 Scarlett	 O’Hara	
wentelt	zich	in	de	aandacht	van	alle	rijke	
jonge	mannen	in	de	stad	en	verwacht	haar	
leven	in	luxe	door	te	brengen.	Maar	
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dan	 breekt	 de	 Amerikaanse	 Burgeroorlog	
uit	 en	 verliest	de	 familie	O’Hara	have	en	
goed.	De	geruïneerde	Scarlett	zet	alles	op	
alles	om	haar	status	terug	te	krijgen.	Zon-
der	 scrupules	 werkt	 ze	 zich	 omhoog	 bin-
nen	de	nieuwe	orde,	die	is	ontstaan	na	de	
overwinning	 van	 de	 Noorderlingen.	 Maar	
haat	en	afgunst	worden	haar	deel	en	ook	
de	stormachtige	romance	met	Rhett	Butler	
loopt	op	de	klippen.

Dit	liefdesepos	over	opkomst	en	ondergang	
van	een	verwende	schoonheid	zou	niet	zo’n	
indruk	hebben	gemaakt	als	regisseur	Victor	
Fleming	niet	had	gekozen	voor	een	weelde-
rige	art-direction,	hoog	dramatische	scenes	
en	 een	 vrouw	 in	 de	 belangrijke	 hoofdrol.	
Vivien	Leigh	vertolkt	de	rol	van	een	egoïs-
tische,	maar	getalenteerde	‛social	climber’	
met	verve	en	draagt	de	film.

De Filmcommissie: Henk Schellekens,   
Bert Mathijssen en Piet van Riel

Opbrengst collecte   
Prinses Beatrix Spierfonds 2019

Tijdens	 de	 jaarlijkse	 collecteweek	 van	 8	
t/m	14	september	hebben	36	collectanten	
in	 ons	 dorp	 het	 mooie	 bedrag	 opgehaald	
van	 €	 1.771,04.	 Dit	 is	 €	 78,34	 meer	 dan	
vorig	jaar,	dus	we	zijn	zeer	tevreden	met	
deze	opbrengst.	In	2018	was	de	opbrengst	
ook	hoger	dan	in	2017,	dus	we	hopen	dat	de	
stijgende	lijn	zich	gaat	voortzetten.

Namens	 de	 vele	 patiënten	 die	 lijden	 aan	
een	van	de	meer	dan	zeshonderd	verschil-

lende	 spierziekten	 en	 hun	 familieleden	
danken	we	u	hartelijk	voor	uw	gift,	die	op	
verantwoorde	wijze	zal	worden	aangewend	
om	hun	vaak	zware	bestaan	 te	verlichten	
en	 het	 wetenschappelijk	 onderzoek	 naar	
de	 oorzaak	 van	 deze	 ziekten	 te	 financie-
ren.

Onderzoek
Onderzoek	is	het	belangrijkste	wapen	in	de	
strijd	tegen	spierziekten	en	andere	bewe-
gingsstoornissen.	 In	2018	 liepen	er	61	on-
derzoeken	naar	spierziekten	en	zijn	er	tien	
afgerond.	 Er	 worden	 successen	 bereikt:	
dankzij	de	financiering	van	het	fonds	is	er	
in	 2006	 een	 levensreddend	 medicijn	 ont-
wikkeld	voor	de	ziekte	van	Pompe	en	werd	
in	 2010	 het	 ziektemechanisme	 van	 FSHD	
ontrafeld.
Dertig	jaar	geleden	was	er	nog	weinig	be-
kend	over	de	oorzaak	en	het	mechanisme	
van	 de	 ziekte	 van	 Duchenne,	 nu	 lijkt	 de	
doorbraak	-	een	echte	behandeling	-	dicht-
bij.	 Ook	 voor	 mitochondriële	 myopathie,	
een	 groep	 van	 spierziekten	 waarbij	 de	
energievoorziening	 van	 de	 spieren	 is	 ver-
stoord,	 is	 een	 behandeling	 dichterbij	 dan	
ooit.

Een	speciaal	woord	van	dank	aan	onze	col-
lectanten:	de	trouwe	kern	die	al	vele	jaren	
een	 ronde	 loopt	 en	 degenen	 die	 dit	 jaar	
voor	 het	 eerst	met	 onze	 oranje	 collecte-
bus	op	pad	gingen.	Van	harte	bedankt	voor	
jullie	inzet!	Ons	doel	‘Alle	spierziekten	de	
wereld	uit!’	brengen	we	zo	weer	een	stapje	
dichterbij.

Ten	slotte	spreken	we	onze	hartelijke	dank	
uit	aan	het	adres	van	de	medewerkers	van	
het	kantoor	van	de	Rabobank	aan	het	Anton	
Pieckplein	te	Kaatsheuvel	voor	het	gebruik	
van	 de	 telmachine	 en	 het	 storten	 van	 de	
collectegelden.

Plaatselijk comité PBS:
Marina Fijen en Erik Gelevert
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Videoclip ‛Spraakwater’

Bovenbouwleerlingen	 van	 Jenaplanba-
sisschool	 De	 Vlinderboom	 zijn	 op	 twee	
dinsdagen	 actief	 geweest	 met	 het	 thema	
‘Spraakwater’.
Water	en	het	milieu	is	een	belangrijk	the-

ma	dat	ook	middels	speciale	projecten	bij	
basisschoolleerlingen	 onder	 de	 aandacht	
gebracht	wordt.	 De	 organisatie	 ‘Oogpunt’	
is	daar	druk	mee	bezig	in	opdracht	van	di-
verse	gemeentes.	Zo	ook	in	Loon	op	Zand.

De	leerlingen	genoten	van	een	aantrekke-
lijke,	educatieve	en	interactieve	voorstel-
ling.		Daarna	konden	ze	lekker	zelf	creatief	
aan	 de	 slag	met	 teksten	maken	 voor	 een	
rap,	moves	bedenken	en	oefenen	en	de	uit-
voering	ervan.
De	uiteindelijke	videoclip	komt	over	enkele	
weken	beschikbaar	en	zal	ook	via	YouTube	
(Oogpunt)	te	bewonderen	zijn.	Iedereen	is	
reuze	benieuwd	naar	het	eindresultaat!	□
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* Yoga (kinderen & zwangeren, 
en activiteiten voor de 
allerkleinsten) 
 
* Coaching (kindercoaching & 
coaching voor ouders en HSP) 
 
* Massage (kinderen & zwangeren,  
ook cursussen babymassage) 
 
* Trainingen & cursussen (voor 
ouders/verzorgers en professionals) 
 

Neem een kijkje op: 
www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
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Trekvogelpad 7e etappe: van Langbroek – Rhenen
De	agenda’s	 van	de	 vijf	 sportieve	pensio-
nado’s	werden	wederom	getrokken	en	dit	
keer	 zou	 het	 een	 doordeweekse	 wandel-
driedaagse	worden	en	wel	van	dinsdag	10	
september	 tot	 en	met	 donderdag	 12	 sep-
tember.	Iedereen	had	er	weer	zin	in	en	ze-
ker	Jan,	na	een	voetblessure	die	hem	toch	
een	maand	 of	 acht	 parten	 had	 gespeeld,	
kon	hij	eindelijk	zijn	‘Grevens’	verwisselen	
voor	zijn	wandelschoenen.	Dus	opgetogen	
stapte	 het	 vijftal	 wandelaars,	 Rosalie	 en	
Jacques	 van	Dooren,	de	 zus	 van	 Jacques,	
Charlotte	met	echtgenoot	Jan	en	vriendin	
Ans,	 dinsdagochtend	 10	 september	 in	 de	
auto	om	hun	wandelroute	te	gaan	vervol-
gen.

Als	 schrijfster	 van	 deze	 wandelverhalen	
schoof	ik,	inmiddels	al	voor	de	vijfde	keer,	
aan	de	keukentafel	bij	Rosalie	en	Jacques.	
Het	koffieapparaat	werd	aangezet,	de	lap-
top	opengeklapt	en	zo	werd	ik	weer	mee-
genomen	op	hun	wandelbelevenissen.

Dinsdag 10 september:
De	 ochtendmist	 is	 opgetrokken,	 de	 zon	
schijnt	 en	 rond	 de	 klok	 van	 tien	 uur	 ver-
trekken	ze	naar	Amerongen,	het	eindpunt	
van	 de	 eerste	 dag.	 Bij	 het	 Gelderse,	 Eck	
en	Wiel	nemen	ze	de	veerpont	om	de	over-
steek	 te	maken	 naar	Amerongen.	Deze	 al	
meer	 dan	 200	 jaar	 oude	 veerverbinding	
tussen	de	Betuwe	en	de	Utrechtse	Heuvel-
rug	brengt	365	dagen	per	 jaar	de	wande-
laars,	fietsers	en	auto’s	heen	en	weer	over	
de	Nederrijn.

Veerpont,	 in	 de	 volksmond	 ook	 bekend	
als	‘heen	en	weer’,	is	ook	een	lied,	date-
rend	uit	1973,	van	de	inmiddels	overleden	
tekstschrijver,	 taalkunstenaar	 Drs.	 P.	 Op	
humoristische	wijze	beschreef	hij	het	da-
gelijkse	 werk	 van	 een	 veerman.	 En	 deze	
toepasselijke	tekst	is	sinds	kort	te	lezen	op	

plaquettes	die	geplaatst	zijn	aan	de	oevers	
van	deze	oversteek.	En	zo	gaat	het	vijftal	
al	vrolijk	zingend	de	rivier	over	en	al	snel	
daarna	 wordt	 een	 auto	 neergezet	 op	 de	
parkeerplaats	van	het	Kasteel	van	Ameron-
gen,	om	vandaar	uit	verder	te	rijden	naar	
Langbroek	waar	de	wandeling	vandaag	zal	
starten.

Het	 is	 heerlijk	wandelen	 door	 de	weilan-
den,	 die	 doorkruist	 worden	 door	 de	 vele	
met	kikkerdril	bedekte	slootjes	en	voorzien	
van	 smalle	 houten	 bruggetjes,	 niet	 altijd	
even	 stabiel	maar	met	 de	 nodige	 overre-
dingskracht	en	een	helpende	hand	komt	ie-
dereen	elke	keer	weer	droog	en	veilig	aan	
de	 overkant.	 En	 als	 ze	 dan	 iets	 verderop	
de	 zorgboerderij	 De	 Boterbloem	 passeren	
staat	hen	de	volgende	uitdaging	 te	wach-
ten;	‘oppassen	voor	laagvliegende	kippen’	
wordt	vermeld	op	het	verkeersbord	dat	in	
de	 berm	 geplaatst	 is.	 De	 vijf	 zien	 ze	 ge-
lukkig	 niet	 vliegen	 en	
vervolgen	 hun	 route	
die	 hen	 leidt	 naar	 het	
voormalige	kasteel	van	
Broekhuizen	 met	 zijn	
landerijen,	 bossen,	
akkers	 vol	 met	 fruit-
bomen	 en	 tuinen.	 Na	
een	 aantal	 keren	 van	
eigenaar	 gewisseld	 te	

 °Kasteel Amerongen
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zijn	en	diverse,	grondige	restauraties	is	de	
naam	eind	2016,	veranderd	in	Parc	Broek-
huizen,	met	horeca-	en	hotelbestemming.	
Dus	zitten	ze	niet	veel	later	op	het	terras	
aan	de	koffie,	met	het	 altijd	bijbehorend	
gebak,	 te	 genieten	 van	 het	 schitterende	
uitzicht	 op	 de	 immense,	met	 zorg	 onder-
houden	tuin	met	zijn	kleurrijke	bloemper-
ken.	Wat	de	drie	dames	en	twee	heren	niet	
weten	 is	dat	 in	de	 tuin	van	dit	 landgoed,	
drie	achtereenvolgende	jaren	van	2013	tot	
en	 met	 2016,	 opnames	 zijn	 gemaakt	 van	
het	bakprogramma	Heel	Holland	Bakt.	Vol-
gens	Jacques	en	Rosalie	was	het	een	heer-
lijk	gebakje	dus	het	zal	wel	geen	overblijf-
sel	van	drie	jaar	terug	zijn	geweest!

Na	deze	welverdiende	pauze	wandelen	ze	
verder	over	de	 lanen,	met	zijn	oude	beu-
kenbomen,	 bekleed	 met	 een	 diversiteit	
aan	 zwammen.	 Na	 het	 verlaten	 van	 dit	
landgoed	 vloeit	 het	 hoger	 gelegen	 land-

schap,	de	Utrechtse	Heuvelrug	geleidelijk	
over	in	het	lager	gelegen	poldergebied,	de	
Amerongse	Bovenpolder.	Het	vijftal	beklimt	
de	polderdijk	en	wordt	dan	verrast	met	een	
prachtig	gezicht	op	het	natuurreservaat	de	
Bovenpolder,	 de	 verderop	 gelegen	 rivier	
de	 Nederrijn	 en	 Kasteel	 Amerongen.	 Nog	
steeds	lopend	in	de	zon	leidt	de	route	hen	
richting	Amerongen	door	de	monumentale	

 °Parc Broekhuizen

bossen	van	het	uitgestrekte	Landgoed	Zuy-
lestein,	waar	ze	in	gezelschap	verkeren	van	
rondscharrelende	 bosvarkens.	 Het	 vroe-
gere	kasteel	is	verdwenen	en	heeft	plaats	
gemaakt	voor	een	landhuis	met	daarin	ge-
vestigd	een	B&B,	restaurant	en	vergaderfa-
ciliteiten.	 Van	 de	 historische	 situatie	 zijn	
wel	 bewaard	 gebleven:	 het	 poortgebouw	
met	wapensteen,	renaissancetuin	met	tuin-
huis,	orangerie	en	de	rijkelijk	met	smeedij-
zer	bekroonde	toegangshekken.	En	na	een	

14	 kilometerlange,	 heerlijke,	 ontspannen	
wandeltocht	 arriveren	 ze	 op	 de	 parkeer-
plaats	van	Kasteel	Amerongen	vanwaar	ze	
rijden	 naar	 hun	 overnachtingsaccomoda-
tie,	Hotel	De	Wereld	in	Wageningen.
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Hotel	 De	 Wereld,	 in	 het	 verre	 verleden	
een	pleisterplaats	 voor	 reizigers	en	koop-
lieden	maar	 sinds	 5	mei	 1945,	 het	monu-
ment	van	vrede	en	vrijheid.	In	de	voorma-
lige	 gelagkamer	werden	 op	 die	 datum	 de	
handtekeningen	 gezet	 onder	 de	 bevelen	
voor	overgave	van	de	Duitse	bezetting	van	
Nederland,	 door	 de	 Duitse	 generaal	 Paul	
Reichert	en	de	Canadese	generaal	Charles	
Foulkes	 in	 het	 bijzijn	 van	 Prins	 Bernard.	
Een	historisch	moment	en	nu	nog	zichtbaar	
aanwezig	door	de	vele	foto’s,	afbeeldingen	
en	een	gedenksteen	in	de	muur.	Deze	eer-
ste	avond	wordt	afgesloten	met	een	voor-
treffelijk	diner	in	de	brasserie	van	dit	hotel	
met	zijn	historisch	allure.

Woensdag 11 september
Het	 is	 Jan,	 de	weerman	 van	 de	 club	 van	
vijf,	die	bij	het	ontbijt	al	aangeeft	dat	het	
weerbericht	 van	 die	 dag	 niet	 veel	 goeds	
voorspelt.	Als	dan	ook	de	eerste	druppels	
vallen	 is	 er	 al	 snel	 overeenstemming	 om	
aan	deze	dag	een	 andere	 invulling	 te	 ge-
ven.	 Er	 wordt	 een	 bezoek	 gebracht	 aan	
Kasteel	Amerongen.	Onder	leiding	van	een	
gids	 worden	 ze	 meegenomen	 door	 vier	
eeuwen	bewonersgeschiedenis.	De	 laatste	
bewoners	 vanaf	 1879	 waren	 Godard	 John	
Charles,	graaf	van	Aldenburg	Bentinck	met	
zijn	 gezin.	 Godard	 overlijdt	 in	 1940	 en	
laat	 het	 kasteel	 na	 aan	 zijn	 kinderen	 die	
het	 op	hun	beurt	 in	 1977	overdragen	aan	
Stichting	 Kasteel	Amerongen.	 Hun	 doel	 is	

om	 tezamen	met	200	 vrijwilligers	dit	 bij-
zondere	 stuk	Nederlands	erfgoed	 in	 stand	
te	houden.	Zo	dwalen	ze	door	alle	rijk	ge-
meubileerde	vertrekken	van	deze	adellijke	
familie	 en	 zijn	 onder	 de	 indruk	 van	 het	
fraaie	 meubilair,	 gedekte	 tafels,	 eetkas-
ten	gevuld	met	zilver,	porselein	en	damast,	
de	adels	bibliotheek	met	zijn	metershoge	
boekenkasten,	talrijke	portretten,	muziek-
instrumenten	 en	 nog	 vele	 andere	 kunst-
voorwerpen.

Na	ruim	een	uur	is	het	tijd	voor	de	bekende	
koffie	met	gebak	en	eenmaal	buiten	wor-
den	de	paraplu’s	opengeklapt	en	wordt	er	
een	 kleine	 wandeling	 gemaakt	 door	 het	
bijbehorende	bos.	Ze	lopen	langs	de	loop-
graven,	destijds	gegraven	door	de	soldaten	
om	 beschermd	 te	 worden	 tegen	 het	 vij-
andelijke	 vuur	 en	even	 later	 arriveren	 ze	
weer	bij	de	auto’s	om	een	bezoek	te	gaan	
brengen	 aan	 het	 Militair	 Ereveld	 Grebbe-
berg,	de	laatste	rustplaats	van	de	meer	dan	
400	 Nederlandse	militairen	 en	 260	 Duitse	

 °Hotel De Wereld.
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soldaten	 die	 zijn	 gesneuveld	 tijdens	 de	
Tweede	 Wereldoorlog.	 Indrukwekkend!	 In	
stilte	passeren	ze	de	graven	met	gelijkvor-
mige	grafstenen	en	het	Nationale	Legermo-
nument,	een	open	aula	met	zijn	kalkstenen	
klokkentoren.

Later	op	de	dag	wordt	ook	nog	een	bezoek	
gebracht	 aan	museum	De	Casteelse	 Poort	
in	Wageningen.	Dit	museum	toont	vijfdui-
zend	jaar	plaatselijke	historie	en	daarnaast	
organiseert	het	museum	ook	tijdelijke	ex-
posities	 en	 op	 dit	moment	 de	 bijzondere	
expositie	 van	 Eppo	 Doeve,	 een	 van	 de	
meest	 bekende	 illustrators,	 sneltekenaar	
van	Nederland.	Vooral	bekend	door	zijn	po-
litieke	prenten	voor	het	weekblad	Elseviers	
Magazine.

Als	Rosalie,	Jacques,	Charlotte,	Jan	en	Ans	
’s	 avonds	 aan	 het	 diner	 zitten	 hebben	 ze	
meer	dan	genoeg	gespreksstof;	de	opgeda-
ne	indrukken,	de	confrontatie	met	beelden	
van	 en	 over	 de	 Tweede	Wereldoorlog	 die	
zoveel	sporen	heeft	nagelaten,	de	tastbare	
herinneringen	 en	 nu	 de	 herdenkingen	 en	
het	vieren	van	75	jaar	vrijheid.
En	 dat	 woord	 ‘vrijheid’	 heeft	 bij	 Jac-
ques	eerder	op	de	dag	toch	heel	wat	 los-
gemaakt.	 In	 het	 museum	 in	 Wageningen	
heeft	elke	bezoeker	namelijk	de	gelegen-
heid	om	zijn/haar	gedachtegoed	over	het	
woord	‘vrijheid’	te	noteren	en	daar	achter	
te	laten.	Haast	zonder	te	hoeven	nadenken	
vloeiden	 de	 woorden	 moeiteloos	 uit	 zijn	
pen.	Jacques	toont	mij	de	foto	met	daarop	
zijn	geschreven	tekst.	Ik	laat	mijn	schrijf-
blok	voor	wat	het	is	en	laat	zijn	geschreven	
woorden	 op	 mij	 inwerken.	 Het	 raakt	 mij	
en	nog	meer	als	Jacques	zijn	verhaal	gaat	
doen.	Het	maakt	heel	wat	emoties	 los	en	
het	 kost	 zowel	 Jacques	als	mij	de	nodige	
moeite	en	tijd	om	weer	terug	te	gaan	naar	
het	beschrijven	van	het	wandelweekend.

Donderdag 12 september
Met	veel	plezier	laten	Rosalie,	Charlotte	en	

Ans	de	paraplu’s	achter	in	de	kofferbak	van	
de	auto	als	ze	beginnen	aan	de	voor	van-
daag	geplande	wandeltocht	van	Amerongen	
naar	Rhenen.	 In	de	zon	wandelen	ze	door	
de	oude,	smalle	straatjes	met	monumenta-
le	boerenhuizen,	langs	de	historische	giet-
ijzeren	 pompen,	 restaurantjes,	 galeries	
en	winkeltjes.	In	de	straatjes	zijn	koperen	
tabaksblaadjes	 aangebracht	 als	 routewij-
zer	 voor	 een	 wandeling	 door	 dit	 mooie	
Amerongen,	 van	 oudsher	 bekend	 om	 zijn	
tabaksteelt.	Ze	laten	het	dorp	achter	zich	
en	vervolgen	hun	wandelroute	door	de	bos-
sen	met	 zijn	 grafheuvels	 en	 door	 talrijke	
heide	 –	 en	 zandstuifgebieden,	waar	 ze	 in	
gezelschap	 verkeren	 van	 een	 groep	 half-
wilde	paarden	en	een	kudde	Galowayrun-
deren.	 De	 beenspieren	 worden	 uitvoerig	
getest	want	het	is	klimmen	en	dalen	maar	

hun	 inspanningen	worden	ruimschoots	be-
loond	 door	 het	mooie	 vergezicht	 over	 de	
Gelderse	Vallei	als	ze	boven	op	de	Elster-
berg	 staan.	 Deze	 wederom	 schitterende	
route	wordt	vervolgd	over	onverharde	pa-
den,	langs	de	vele	akkers	richting	Rhenen,	
het	eindpunt	van	deze	driedaagse.

Zoals	 gebruikelijk	 wordt	 ook	 deze	 mini-	
vakantie	 afgesloten	 met	 een	 diner	 in	
Oisterwijk.	 Het	 wandelkwintet	 heeft	 we-
derom	genoten	en	 voordat	 ieder	weer	 op	
huis	 aangaat	 staat	 het	 volgende	 wandel-
weekend	 alweer	 genoteerd	 in	 de	 agenda	
en	wel	3,	4	en	5	november.

Wederom	met	veel	plezier	en	genoegen	en	
vijf	A4-tjes	volgeschreven	stap	ik,	drie	uur	
verder	 op	 de	 klok,	 op	 mijn	 fiets	 richting	
huis.

Redactie: Kitty van Merode
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Oktober - ‛Verhalenmaand’

Oktober	 is	 ‘verhalenmaand’	 in	 de	 activi-
teitenkalender	 van	 750	 jaar	 heerlijkheid/
gemeente	Loon	op	Zand.	Daarom	gaan	we	
verhalen	vertellen.	Verhalen	voor	kinderen	
en	voor	volwassenen	zoals	aan	‘t	eind	van	
de	maand	oorlogsverhalen.	Nu	eerst	verha-
len	voor	kinderen.

Verhalenmiddag voor kinderen
De	blaadjes	vallen	weer	van	de	bomen,	de	
dagen	worden	korter	en	het	wordt	binnen	
weer	 gezelliger.	 Tijd	 om	 met	 elkaar	 iets	
leuks	te	doen!	

Je	hebt	vast	gelezen	of	gehoord	dat	er	een	
verhalenmiddag	voor	kinderen	komt,	waar-
op	 spannende	 en	mooie	 verhalen	 worden	
verteld	 en	 voorgelezen!	 Het	 belooft	 een	
hele	 gezellige	 middag	 te	 worden,	 die	 je	
zeker	niet	wilt	missen!	Wij	nodigen	je	voor	

deze	 super	 coole	 verhalenmiddagen	 uit.	
Kom	naar	de	verhalenmiddag	in	de	Biblio-
theek	van	Loon	op	Zand	op	woensdagmid-
dag	9	oktober	van	15.00	uur	tot	16.30	uur.

Breng	gerust	je	vriendjes	en	vriendinnetjes	
mee	of	iemand	anders	die	hier	net	zo	van	
gaat	genieten	als	jij.	Wij	hebben	er	zin	in	
en	 jij	vast	ook!	Tot	9	oktober	 in	de	Bieb.	
Maak	jij	dit	ook	mee?

Stichting 750 jaar heerlijkheid/
gemeente Loon op Zand

Gezocht

Woonruimte	voor	1	persoon	met	liefst	
twee	slaapkamers.

Reacties:	06-52652829.
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Collecteweek Brandwonden Stichting: 
6 tot en met 12 oktober

Geef om een littekenvrije toekomst

Het belangrijkste moment van het jaar 
voor de Brandwonden Stichting is onge-
twijfeld in oktober. Want dan is het van 
6 tot en met 12 oktober collecteweek. Bij 
voordeuren van Groningen tot Limburg 
klinkt die week de vraag: ‘Hebt u nog wat 
over voor de Brandwonden Stichting?’ En 
dan komt het eropaan. Want de Brandwon-
den Stichting ontvangt geen overheidssub-
sidie en is grotendeels afhankelijk van de 
inkomsten uit de collecte.

In	 de	week	 van	 6	 tot	 en	met	 12	 oktober	
houdt	de	Nederlandse	Brandwonden	Stich-
ting	 de	 nationale	 collecteweek.	 Om	 ons	
ideaal	 te	 kunnen	 verwezenlijken	 –	 brand-
wonden	 littekenloos	 genezen	 –	 zijn	 we	
afhankelijk	 van	 alle	 collectanten	 die	 zich	
voor	 de	 brandwondenslachtoffers	 inzet-
ten.	 Vandaar	 onze	 oproep	 ‘Geef	 om	 een	
littekenvrije	toekomst’.	Want	mensen	met	
brandwondenlittekens	 zijn	 vaak	 doelwit	
van	 vervelende	 opmerkingen	 en	 leven	 in	
een	 samenleving	 waarin	 je	 met	 een	 ge-
schonden	uiterlijk	 jezelf	 driedubbel	moet	
bewijzen.

Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks	worden	duizenden	mensen	in	het	
ziekenhuis	 opgenomen	 met	 tweede-	 en	
derdegraads	 brandwonden.	 Ze	 bezorgen	
hen	 talloze	 operaties,	 pijnlijke	 verband-
wisselingen	en	littekens.	En	eenmaal	weer	
thuis,	 moeten	 ze	 zich	 driedubbel	 in	 de	
maatschappij	 bewijzen.	 De	 Brandwonden	

Stichting	helpt	mensen	met	brandwonden.	
Kort	na	het	ongeval,	maar	ook	later	in	de	
dagelijkse	 strijd	 tegen	 de	 littekens.	 We	
financieren	 wetenschappelijk	 onderzoek,	
ondersteunen	artsen	en	verplegend	perso-
neel,	 zetten	 campagnes	 in	 om	brandwon-
den	 te	 voorkomen	 en	 helpen	 slachtoffers	
sterker	en	weerbaarder	te	worden.

Meer	informatie	over	projecten	van	de	or-
ganisatie,	 het	 voorkomen	 van	 brandwon-
den	en	voorlichtingen,	vindt	u	op	
www.brandwondenstichting.nl.	□

Oktober Borstkankermaand

Ontmoetingsavond bij TOON

Op	woensdag	9	oktober	organiseert	Inloop-
huis	TOON	in	het	kader	van	Oktober	Borst-
kankermaand	een	ontmoetingsavond,	voor	
mensen	 die	 te	maken	 hebben	 (of	 hebben	
gehad)	met	borstkanker.	U	kunt	alleen	ko-
men,	maar	uiteraard	ook	uw	moeder,	doch-
ter,	zus	of	vriendin	meenemen.

De	 bedoeling	 is	 elkaar	 op	 een	 informele	
manier	te	ontmoeten.	Wij	zorgen	voor	een	
kopje	koffie/thee	met	iets	lekkers	erbij.	U	
bent	van	harte	welkom	vanaf	19.30	uur	tot	
21.00	 uur.	 Graag	 vooraf	 even	 aanmelden	
via	telefoon	652734.

Inloophuis TOON,
Jan de Rooystraat 15, Waalwijk
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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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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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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 

 

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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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.
SCOUTING PASTOOR SIMONS GROEP
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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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag	en	nacht	bereikbaar	voor	een	gesprek	van	
mens	tot	mens	0900-0767.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENAMBULANCE:	013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In	dit	overzicht	zijn	de	Rond	de	Toren-edities	opgenomen,	die	in	de	komende	periode	
zullen	uitkomen.	Voor	een	vlotte	afhandeling	is	het	nodig	de	inleverdata	van	de	kopij	
strikt	aan	te	houden.	Data	onder	voorbehoud.	Wijzigingen	worden	tijdig	aangegeven.
2019	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	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
Nr.	1	van	2020	verschijnt	vanaf	15	januari	 7	januari	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.

OKTOBER
9 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	

Café	De	Kiosk.
13 ArcheoLoon	om	13.00	uur	in	het	Ui-

lennest,	Weteringstraat	17a.
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.

20 Concert	 ‘TANGO	 Y	 CANCIONES’	 in	
Het	Witte	Kasteel	om	11.00	uur.

24 Muzikale	middag	van	De	Zonnebloem		
vanaf	14.00	uur	in	De	Wetering.

25 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	
2019-2020	 bij	 v.v.	Uno	Animo,	 aan-
vang	20.30	uur.

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

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

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.

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

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.

8 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	
2019-2020	 bij	 v.v.	Uno	Animo,	 aan-
vang	20.30	uur.

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.

16 19e	 ChristvanBeurdenHoogjastoer-
nooi	 in	 de	 bovenzaal	 van	 Bras-
serie	 De	 Kiosk	 opgeven	 via:		
cwijtvliet@home.nl.

19 Van	 20.00	 tot	 22.00	 uur:	 EHBO-les	
‘Eerste	 hulp	 bij	 letsels	 m.b.t.	 de	
ademhaling’	in	De	Wetering.

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

21 Verplichte	 bijeenkomst	 voor	 hulp-
verleners	van	EHBO	Loon	op	Zand	in	
‘De	Ypelaer’	in	Tilburg





Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,19% 
Reaal Hypotheek   1,19% 

20 jaar vast met NHG 
Robuust Hypotheek  1,68% 
Nationale Nederlanden  1,70% 

30 jaar vast met NHG 
Reaal Hypotheek  2,00% 
ASR Hypotheek  2,05% 

 
  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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