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Negende Loonse kerstklokkenloop
•	Zondag	15	december	is	het	zover.

Verhuizing BuroJIJ
•	Nieuw	onderkomen:	Hoge	Steenweg	21.

Plan ‛Dennenhof’ in de eindfase
•	Straatnaam	wordt	‛Columba’.

Loonse dag in  
Regionaal Archief Tilburg
•	Oudste	document	komt	uit	Loon	op	Zand.

Wimpelfotowedstrijd
•	9e	trekking	en	herinneringsboek	750	jaar.

Opening fruitplukstrook
•	Voedselwerkgroep	plant	fruitbomen.
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VAN DE REDACTIE...............

Traditie
De	decembermaand	is	bij	uitstek	een	maand	die	vol	staat	van	tradities.	Het	sinterklaas-
feest,	 het	 kerstfeest	 en	 natuurlijk	 oud	&	 nieuw.	 In	 ons	 vrije	 Nederland	 vult	 iedereen	
deze	dagen	in	naar	eigen	wens	en	behoefte.	Vol	enthousiasme,	met	tegenzin	of	door	het	
zonder	gedoe	voorbij	te	laten	gaan.	Goed,	misschien	dat	de	(schoon)familie,	partner	of	
kind(eren)	daar	toch	andere	ideeën	over	hebben	dan	je	zelf	zou	willen,	maar	dat	is	vast	
niet	anders	dan	in	de	andere	maanden	van	het	jaar.

Het	woord	traditie	komt	oorspronkelijk	van	het	Latijnse	woord	‘Tradere’	dat	‛overleve-
ren’	betekent,	maar	ook	‘zich	overgeven’,	laten	we	dat	even	in	ons	achterhoofd	houden.	
De	Van	Dale	is	snel	klaar	met	het	woord	traditie.	Die	houdt	het	beknopt	en	legt	het	uit	
als	een:	‘oude	gewoonte	van	een	(grote)	groep	mensen’.	Dat	het	woord	‘grote’	tussen	
haakjes	is	geplaatst	is	natuurlijk	geen	toevalligheid	en	anno	2019	een	belangrijk	gegeven.
We	duiken	eens	wat	verder	 in	de	betekenis	 van	het	woord	 traditie.	De	 sociologie	om-
schrijft	traditie	als:	 ‘cultuurelementen	uit	de	‘sociale	erfenis’	voor	zover	die	 in	sterke	
mate	omgeven	zijn	door	de	overtuiging	dat	het	daarbij	gaat	om	iets	dat	uitermate	waar-
devol	is	en	daarom	ook	ongeschonden	aan	het	nageslacht	dient	te	worden	doorgegeven.’	
In	die	omschrijving	is	een	traditie	een	element	dat	in	zijn	oorspronkelijk	vorm	behouden	
moet	blijven	zonder	dat	daar	aanpassingen	aan	gedaan	mogen	worden.	Anderen	schrijven	
daar	juist	over	dat	tradities	als	waardevol	kunnen	worden	beschouwd	en	boven	alle	kri-
tiek	verheven,	maar	ook	conservatisme	in	stand	kunnen	houden	en	remmend	werken	op	
de	vooruitgang.	Daar	wordt	nog	aan	toegevoegd	dat	tradities	statisch	kunnen	líjken,	maar	
dat	deze	ook	vernieuwen	en	voortdurend	veranderen.

‘Survival	of	the	fittest’	wordt	altijd	uitgelegd	in	de	zin	dat	de	sterkste	overwint.	We	heb-
ben	het	over	het	recht	van	de	sterkste	en	dat	die	aan	het	 langste	eind	trekt.	‘Fittest’	
gaat	alleen	niet	over	fit	zijn,	maar	is	een	afgeleide	van	‘to	fit	in’	wat	zoveel	betekent	als	
‘zich	aanpassen	aan’.	Darwin	heeft	het	niet	over	de	sterkste,	maar	over	de	kunst	van	je	
aanpassen	aan	veranderende	omstandigheden.	Niet	volharden	in	oude	gewoontes	in	een	
nieuwe	wereld.	Als	oorspronkelijk	zeevarend	volk	is	dat	‘voor	ons’	geen	nieuws,	want:	‘als	
het	getij	verloopt,	moet	men	zijn	bakens	verzetten’.

Iedereen	die	achterom	kijkt	zal	verandering	zien.	Stef	Bos	schrijft	in	een	gedicht:	‘Het	
keerpunt	is	een	ovale	lijn	die	ongemerkt,	langzaam,	maar	onomkeerbaar	op	een	dag	alles	
anders	laat	zijn.’	We	veranderen	voortdurend	en	dat	is	een	gegeven.	Als	wij	veranderen	
zullen	ook	onze	tradities	veranderen.	Niet	verdwijnen,	maar	logisch	met	ons	mee	veran-
deren.	Dat	vraagt	soms	om	aanpassing	in	plaats	van	verstarring.	Geef	elkaar	die	ruimte.
Rond	de	Toren	verschijnt	deze	maand	traditioneel	voor	de	twintigste	en	laatste	keer	dit	
kalenderjaar.	Dan	maken	wij	ons	met	u	op	voor	weer	een	nieuw	jaar	dat	ongetwijfeld	weer	
anders	zal	zijn	dan	dit	jaar.	Wij	wensen	u	vanaf	hier	alvast	een	hele	fijne	decembermaand!
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Zondag 15 december is het zover:

De negende Loonse kerstklokkenloop  
dient zich aan!
Voor de organisatie van de Loonse kerst-
klokkenloop komt het ‘uur U’ op zondag 
15 december 18.00 uur langzaam maar 
zeker naderbij. Op dat tijdstip zullen de 
Loonse kerkklokken, in combinatie met 
een prachtig vuurwerk op de Kasteel-
weide, het begin aankondigen van de  
negende Loonse kerstklokkenloop.

‘organisatorisch	 gezien’	 	 de	 nodige	 erva-
ring	hebben	opgebouwd.	Zij	voldoen	graag	
aan	mijn	verzoek,	want	er	 is	nog	het	een	
en	ander	 te	vertellen	en	 ‘mede	te	delen’	
wat	betreft	de	komende	Loonse	kerstklok-
kenloop.

Geen parkeerproblemen
Jan	 steekt	 meteen	 van	 wal	 en	 geeft	 aan	
dat	 de	ervaringen	 van	 voorgaande	edities	
hebben	geleerd	dat	het	probleem	van	par-
keren	en	toegang	tot	het	dorp	de	grootste	
prioriteit	moest	krijgen.	Daarom	is	er	alles	
aan	gedaan	om	voldoende	parkeergebieden	
voor	de	bezoekers	te	realiseren.	Jan:	“Die	
gebieden	zijn	het	voormalig	terrein	van	Ga-
rage	Van	Roosmalen,	het	terrein	waar	voor-
heen	schoenfabriek	Van	Lier	stond	aan	de	
Bergstraat,	een	ruim	weiland	aan	de	Klok-
kenlaan,	 het	 terrein	 van	 Anton	 Vermeer	
aan	de	Kasteellaan	en	een	terrein	van	de	
fam.	Vermeulen	aan	de	Kasteelhoevenlaan.
Op	 deze	 terreinen	 kunnen	 in	 totaal	 2500	
auto’s	 een	 plaats	 krijgen,	 nadat	 zij	 door	
verkeersregelaars	hier	naartoe	zijn	geleid.	

Record aantal deelnemers
Om	 het	 dorp	 zo	 toegankelijk	 mogelijk	 te	
houden,	 is	ervoor	gekozen	om	dit	 jaar	de	
looproute	 zo	 uit	 te	 zetten,	 dat	 het	 door-
gaande	 verkeer	 normaal	 door	 het	 dorp	
kan	blijven	rijden.	Tijdens	de	duur	van	de	
kerstklokkenloop	 zal	 de	 kruising	 Oranje-
plein-Kloosterstraat-Ecliptica	 wél	 worden	
afgesloten	om	de	veiligheid	van	de	deelne-
mers	zoveel	mogelijk	te	garanderen.

Een	 omleidingsroute	 zal	 hier	 worden	 in-
gesteld	 én	 aangegeven.	 De	 route	 van	 de	
kerstklokkenloop	 is	die	avond	vanaf	17.00	
uur	gesloten	voor	gemotoriseerd	verkeer.”

Al	 het	 voorbereidende	 werk	 dat	 hiervoor	
in	de	afgelopen	maanden	is	verricht	en	tot	
op	het	allerlaatste	moment	zal	worden	ver-
richt,	zal	dan	te	beleven	zijn	voor	de	vele	
toeschouwers	die	zich	op	dat	tijdstip	in	de	
kom	van	ons	dorp	zullen	verzamelen	voor	
de	 negende	 editie	 van	 dit	 unieke	 Loonse	
evenement.

De	weken	voorafgaande	aan	‘de	loop’	is	het	
voor	de	organisatie	hard	werken	geblazen	
om	alles	geregeld	en	afgerond	te	krijgen.	
Ondanks	al	die	drukte	lukt	het	mij	om	na-
mens	Rond	de	Toren	een	afspraak	te	maken	
met	Gerrie	Govers	en	Jan	van	Gorkom,	die	
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Wat	de	 looproute	zelf	betreft,	geeft	Ger-
rie	aan	dat	deze	duidelijk	wordt	aangege-
ven	 door	 rood	 verlichte	 lantaarnpalen	 én	
de	aanwezige	koningen.	Gerrie:	“Het	is	de	
bedoeling	dat	de	mensen	de	route	tégen	de	
klok	in	lopen.	Als	de	aanwijzingen	worden	
gevolgd,	komt	het	helemaal	goed!”

wens	voor	degene	die	u	in	het	licht	wil	zet-
ten.	De	 speciale	 kerstballen	 hiervoor	 zijn	
inmiddels	 voor	 slechts	 €	 1,00	 te	 koop	 bij	
de	pastorie	in	Loon	op	Zand	op	werkdagen	
tussen	 09.00	 en	 12.30	 uur,	 bij	Woonzorg-
centrum	Venloene	 in	Loon	op	Zand	en	bij	
Van	 Gorp	 Uitvaartzorg,	 Hoofdstraat	 32	 in	
Kaatsheuvel	op	werkdagen	tussen	13.00	en	
17.00	uur.

De	tweede	bijzondere	actie	betreft	de	ver-
koop	 van	 warme	 chocolademelk,	 warme	
glühwein	 en	 versnaperingen	 voor	 de	 kin-
deren	op	vier	verschillende	 locaties	 in	de	
looproute	van	de	Loonse	kerstklokkenloop.	
Deze	 verkoopstalletjes	 zullen	worden	 be-
mand	 door	 personeel	 van	 Rabobank	 De	
Langstraat.	De	opbrengst	van	deze	verkoop	
zal	geheel	ten	goede	komen	aan	een	‘Loons	
goed	 doel’.	Wat	 de	 opbrengst	 zal	 zijn	 en	
aan	welk	Loons	goed	doel	deze	zal	worden	
geschonken,	 zal	 in	 de	 maand	 januari	 via	
Rond	de	Toren	bekend	worden	gemaakt.
Ook	dit	jaar	zal	de	Loonse	kerstklokkenloop	
tussen	21.00	en	21.30	uur	sfeervol	worden	
afgesloten	in	de	Loonse	parochiekerk	met	

En	zij	vervolgt:	“Het	aantal	inschrijvingen	
dit	 jaar	 komt	 ruim	 boven	 de	 90,	 een	 re-
cord,	 en	 ze	 zijn	 heel	 divers.	 Van	 solisten	
tot	duo’s	 en	 van	 kleine	 groepen	 tot	 com-
plete	koren.	Alles	is	te	zien	en	te	beleven	
op	 deze	 avond.	 Natuurlijk	 zullen	 de	 be-
zoekers	bekende	taferelen	van	voorgaande	
edities	 tegenkomen,	maar	zeer	 zeker	ook	
geheel	nieuwe.	Geen	enkele	kerstklokken-
loop	is	hetzelfde!”

Twee bijzondere acties
Het	gaat	te	ver	om	in	dit	artikel	alle	deel-
nemers	apart	te	noemen:	daarvoor	zijn	het	
er	 veel	 te	 veel.	 Toch	 vroeg	 de	 organisa-
tie	mij	om	hierop	twee	uitzonderingen	te	
maken,	die	zij	graag	vermeld	willen	zien.	
Op	de	eerste	plaats	 is	dat	de	actie	 ‘Ster-
ren	 stralen	 tijdens	 de	 kerstklokkenloop’,	
die	 georganiseerd	wordt	 in	 samenwerking	
met	 Van	 Gorp	 Uitvaartzorg.	 Tijdens	 deze	
actie	 kunt	 u	 mensen,	 groot	 of	 klein,	 die	
voor	u	bijzonder	zijn,	 in	het	 licht	zetten.	
Hiervoor	komen	kerstbomen	te	staan	bij	de	
kerk,	 waarin	 u	 een	 kerstbal	 kunt	 hangen	
met	 daarin	 (eventueel)	 een	 foto	 met	 uw	
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o.a.	 optredens	 van	 het	 gospelkoor	 ‘The	
Rainbow	 Gospel	 Singers’	 en	 Martin	 Hur-
kens,	samen	met	Celine	Janssen	(foto),	die	
tijdens	de	kerstklokkenloop	ook	te	zien	en	
te	horen	zijn	op	’t	Looiershof.	Het	zal	een	
bijzondere	en	mooie	afsluiting	worden	van	
dit	geweldige	Loonse	evenement!

sterd	Tilburg,	Van	Gorp	Uitvaartzorg	Kaats-
heuvel,	 Het	 Stamhuys	 Loon	 op	 Zand,	 Sla-
gerij	William	Martens	 en	 nog	 vele	 Loonse	
middenstanders	en	sympathisanten.
Namens	 de	 organisatie	 heel	 erg	 bedankt	
voor	alle	steun!	Hierbij	past	ook	een	woord	
van	 dank	 aan	 de	 ondersteunende	 instan-
ties,	 zoals	 de	 Gemeente	 Loon	 op	 Zand,	
EHBO	 en	 de	 Verkeersregelaars.	 Dankzij	
hen	allemaal	kunnen	ze	weer	een	geweldig	
evenement	neerzetten!

Ook belangrijk: vrijwilligers
Net	zoals	sponsoring,	kan	een	gebeuren	als	
de	Loonse	kerstklokkenloop	niet	zonder	in-
zet	 van	 vrijwilligers.	 Het	 al	 jaren	 aan	 de	
Loonse	 kerstklokkenloop	 verbonden	 team	
van	vrijwilligers,	de	z.g.	 ‘bouwploeg’,	zal	
vanaf	7	december	beginnen	met	de	voorbe-
reidende	werkzaamheden	op	plaatsen	waar	
de	 komende	 kerstklokkenloop	 is	 gepland.	

Zonder sponsoring geen  
kerstklokkenloop
Het	organiseren	van	een	evenement	als	de	
Loonse	kerstklokkenloop	staat	of	valt	met	
de	 ondersteuning	 van	 sponsoren.	 Dat	we-
ten	Jan	en	Gerrie	maar	al	te	goed.	Ook	dit	
jaar	weten	zij	zich	als	organisatie	gesteund	
door	 een	 aantal	 bedrijven	 en	 instellingen	
die	door	hun	medewerking	de	basis	vormen	
van	de	negende	Loonse	kerstklokkenloop.

Zij	 vinden	 dat	 een	 aantal	 best	 eens	 bij	
naam	 genoemd	 mag	 worden:	 Transport-
bedrijf	Chr.	Vermeer,	ASVZ	Udenhout,	Ra-
bobank	De	 Langstraat,	 Rabo	ClubSupport,	
ROC	 Tilburg,	 Installatiebedrijf	 IJpelaar,	
Coop	Loon	op	Zand	(voor	de	opbrengst	van	
de	statiegeldactie,	die	nog	tot	eind	januari	
2020	 loopt!),	Winkeliersvereniging	 De	 Be-
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Maar	die	groep	is	bij	lange	na	niet	voldoen-
de	om	de	vele	taken	tijdens	dit	gebeuren	
uit	te	voeren.

Er	hebben	zich	al	de	nodige	mensen	aange-
meld	bij	Gerrie	Govers	om	aan	te	geven	dat	
zij	bereid	zijn	om	tijdens	‘de	loop’	ingezet	
te	worden,	maar	dat	mogen	er	gerust	nóg	
meer	worden.	Wil	jij,	jong	en	oud,	je	inzet-
ten	 om	 de	 negende	 Loonse	 kerstklokken-
loop	tot	een	succes	te	maken	door	een	van	
de	vele	taken	op	te	nemen?	Gerrie	Govers	
ontvangt	graag	je	telefonische	aanmelding	
via	telefoonnummer	06–27264982.

Het wordt een geweldige avond!
Over	 ruim	 een	week	 is	 het	 zover:	 de	 ne-
gende	 Loons	 kerstklokkenloop	 dient	 zich	
aan.	Het	 tweejaarlijks	 Loonse	evenement	
waar	velen	elke	keer	weer	op	af	komen.	En	
terecht,	want	het	is	voor	menige	bezoeker	
ook	de	opmaat	naar	Kerstmis.

Mede	namens	de	organisatie	van	de	Loonse	
kerstklokkenloop	wensen	wij	u	vooral	een	
sfeervolle	en	warme	kerstklokkenloop	toe.	
Als	 deze	 net	 zo	 wordt	 als	 de	 afgelopen		
edities,	wordt	het	ook	nu	weer	een	gewel-
dige	avond!

Redactie: Tiny van Hooren
Foto’s: Archief Rond de Toren

 °Looproute negende Loonse kerstklokkenloop.
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Gemeentepolis: meer zorg-  
verzekering voor minder geld
De	gemeente	Loon	op	Zand	vindt	het	be-
langrijk	dat	 inwoners	met	een	klein	 inko-
men	goed	verzekerd	zijn	tegen	zorgkosten.	
Voor	deze	inwoners	is	er	de	Gemeentepolis	
van	CZ	en	VGZ.	De	gemeente	betaalt	een	
deel	van	de	premie	van	deze	zorgverzeke-
ring.	Om	in	aanmerking	te	komen,	mag	het	
(gezamenlijk)	inkomen	niet	hoger	zijn	dan	
120%	van	sociaal	minimum.	De	regeling	 is	
interessant	voor	mensen	met	hoge	ziekte-
kosten	 zoals	 chronisch	 zieken	 en	 mensen	
met	een	gezondheidsbeperking.

Meer weten?
Uitgebreidere	informatie	staat	op:
www.loonopzand.nl/gemeentepolis.
Je	vindt	er	ook	een	link	naar	de	verzekerin-
gen	waaruit	je	kunt	kiezen.

Aanmelden voor Gemeentepolis 2020
Aanmelden	 kan	 tot	 en	 met	 31	 december	
2019.	De	zorgverzekeraar	regelt	het	stop-
zetten	van	jouw	huidige	zorgverzekering.

Hulp nodig bij het aanvragen?
Vrijwilligers	van	de	KDC	helpen	je	graag.	Ze	
staan	tot	en	met	11	december	op	maandag-	
en	 woensdagochtend	 voor	 je	 klaar.	 Tus-
sen	10.00	uur	en	12.00	uur.	Adres:	Schot-
sestraat	4c	in	Kaatsheuvel.	Een	andere	dag	
kan	 ook.	 Maak	 daarvoor	 een	 afspraak	 bij	
KDC,	telefoon:	0416-531573.	□

zondag 22 december 2019, come and celebrate with us!

 

 
KERSTONTMOETING BIJ HET WITTE KASTEEL

Kom je ook naar de kerstontmoeting tussen 15.00 en 22.00 uur ? Er is van alles te

doen en iedereen is welkom. Kom genieten van livemuziek, heerlijke drankjes en

een winterbarbecue. Kinderen kunnen pannenkoeken bakken of marshmallows

maken bij het kampvuur. 

In samenwerking met externe partijen. Meer info op www.hetwittekasteel.nl
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 ! N I E U W ! 

 

OPSLAG WINTER- EN ZOMER- 
WIELEN EN BANDEN 
 
Wij kunnen nu ook zorg dragen voor het wisselen 
en reinigen van uw banden en wielen. 
 
Vraag vrijblijvend informatie aan bij: 
SLIJKHUIS CARCLEANING PLUS 
De Hoogt  4-1     5175 AX Loon op Zand 
slijkhuiscarcleaningplus@gmail.com 
tel. 06-24934906 
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 °Het team van BuroJIJ.

BuroJIJ verhuist van Kerkstraat naar   
Hoge Steenweg 21
Wat doe je als je te krap in je behuizing 
komt te zitten? Dan ga je uitkijken naar 
een ander onderkomen. En zo is het ge-
gaan met BuroJIJ.

HKZ-gekwalificeerd
BuroJIJ	 omschrijft	 zichzelf	 als	 een	 klein-
schalige	 praktijk	 voor	 GGZ	 en	 ambulante	
jeugdhulp.	BuroJIJ	 is	dichtbij,	 in	de	wijk,	
in	het	dorp	en	 in	de	regio.	BuroJIJ	 levert	
persoonlijke	zorg	die	helemaal	past	bij	de	
nieuwste	 ontwikkelingen	 in	 de	 jeugdzorg.	
Je	kunt	bij	BuroJIJ	terecht	voor	psychodi-
agnostiek	en	behandeling	en	voor	vele	vor-
men	van	ambulante	jeugdhulp.	Ze	denken	
graag	met	je	mee	over	jouw	eigen	wensen	
en	doelstellingen.
Vanaf	2016	 is	BuroJIJ	HKZ-gekwalificeerd.
(Hoge	 Kwaliteit	 van	 Zorg).	 Zij	 zijn	 als	
kleine	praktijk	trots	op	dit	kwaliteitskeur-
merk.	BuroJIJ	biedt	 EMDR,	 cognitieve	 ge-
dragstherapie	en	vele	andere	bekende	en	
minder	bekende	behandelvormen.	JIJ	staat	
centraal	is	het	devies.

Het	 begon	 allemaal	met	 de	 leerlingenbe-
geleiding	 van	 Meneer	 Willem	 thuis	 en	 op	
scholen.	 Daarna	 werd	 eerst	 in	 een	 paar	

ruimtes	bij	Vital	voortvarend	gebouwd	aan	
de	 orthopedagogische	 praktijk,	 die	 nu	 na	
ongeveer	6	jaar	is	uitgegroeid	tot	een	prak-
tijk	 van	 orthopedagogen	 en	 psychologen	
die	 kwalitatief	 goede	 en	 gecontracteerde	
zorg	leveren	aan	kinderen	en	jeugd	onder	
de	18	met	een	frisse	en	creatieve	kijk	op	
zorg.
Per	1	januari	2020	komt	daar	ook	de	zorg	
voor	18+,	de	volwassenen,	bij	en	kan	deze	
groep	met	verwijzing	via	de	huisarts	ook	in	
Loon	op	Zand	de	niet	complexe	zorg	binnen	
de	basis	GGZ	krijgen.

De rek is eruit
Ik	 spreek	 met	 Willem	 Peters-Schrama	 en	
Jessica	van	Erp,	met	Bram	Peters,	de	men-
sen	van	het	eerste	uur	bij	BuroJIJ.	Jessica	
houdt	 de	 bevlogen	 Willem	 in	 balans	 met	
haar	nuchterheid	en	remt	hem	af	als	hij	te	
snel	wil.	En	dat	zie	ik	in	ons	gesprek	af	en	
toe	ook	gebeuren.
Willem:	“Als	starters	hebben	we	geluk	ge-
had	en	Kees	Pepping	heeft	ons	alle	kansen	
geboden	 en	 meegedacht	 en	 meegewerkt	
als	we	weer	een	nieuwe	wens	hadden.	Toen	
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 °Het nieuwe onderkomen van BuruJIJ:   
 Hoge Steenweg 21. (Foto: RdT)

Kees	ons	zes	 jaar	geleden	welkom	heette	
om	onze	praktijk	mogelijk	te	maken,		kon-
den	we	niet	voorzien	dat	de	uitspraak	van	
Kees	zo	snel	zou	uitkomen:	“over	een	paar	
jaar	heb	je	ruimtegebrek”.
Alle	 ruimtes	 die	maar	 enigszins	 bruikbaar	
zijn	in	het	gebouw	van	Vital	aan	de	Kerk-
straat	 zijn	 intussen	 in	 gebruik.	 De	 rek	 is	
eruit	en	dus	was	het	nodig	om	uit	 te	kij-
ken	naar	een	kwalitatief	goed	gebouw	met	
voldoende	ruimte	voor	de	komende	jaren.”

Compleet geheel
Voorwaarde	was	dat	de	nieuwe	locatie	ook	
in	Loon	op	Zand	moest	zijn.	Na	twee	jaar	
rondkijken,	 zoeken	 en	 vragen,	 waarbij	
diverse	 opties	 bekeken	 en	 gewogen	 zijn,	
kwam	dit	voorjaar	de	mooie	woning	Hoge	
Steenweg	21	te	koop.	Dat	bleek	precies	te	
zijn	wat	ze	zochten.	Het	huidige	team	van	
15	 professionals	 en	 stagiaires,	 die	 veelal	
parttime	werken,	kan	hier	prima	werken.	

Er	zijn	vijf	behandelkamers,	kantoorruimte	
met	flexplekken,	want	niet	 alle	behande-
laars,	begeleiders	zijn	tegelijk	aanwezig	op	
de	locatie	in	Loon	op	Zand.	Op	de	locatie	
Sprang-Capelle	zitten	continu	2	mensen	en	
de	anderen	werken	vaak	ook	ambulant	op	
scholen	of	bij	gezinnen.	Daarnaast	zijn	er	
ook	 nog	 de	 activiteiten	 bij	 Buitenlust	 en	
Natuurpoort	manege	van	Loon.

Verder	is	er	nog	een	vergader-/lunchruim-
te	en	een	kleine	 sport-/bewegingsruimte,	
want	praten	is	prima,	maar	soms	helpt	be-
wegen	beter	 bij	 het	 los	maken	en	 verder	
komen.	 Er	 zijn	 drie	 parkeerplaatsen	 op	
eigen	terrein,	zodat	de	parkeerdruk	 in	de	
straat	niet	onnodig	wordt	verhoogd.	
Een	 mooie	 tuin	 maakt	 het	 geheel	 com-
pleet.	Kortom	een	locatie	die	de	kwaliteit	
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Verloren

Blauw-grijze	bril	met	kunststof	montuur	
en	 kunststof	 glazen,	 op	 donderdag	 14	
november,	 waarschijnlijk	 bij	 parkeer-
terrein	 van	 De	 Wetering	 (hoek	 Eclip-
tica/Kloosterstraat).	 Uw	 reactie(s)	 via	
tel.	362134.

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
    
  
   
   
 

uitstraalt	die	we	ook	als	behandelaars	bie-
den.	De	vorige	eigenaar	Daan	van	Venrooij	
heeft	als	interieurbouwer	alles	al	mooi	en	
praktisch	gemaakt,	dus	er	hoeft	maar	wei-
nig	aangepast	te	worden.

Rust en veiligheid
Jessica:	“Hoewel	we	serieus	bezig	zijn	met	
onderzoek,	 behandeling	 en	 begeleiding	
willen	we	 in	de	 inrichting	een	 speelse	en	
creatieve	touch.	Je	zult	bij	ons	geen	klini-
sche	 inrichting	 vinden,	maar	 ruimtes	met	
een	huiselijke	uitstraling.	De	kamers	heb-
ben	allemaal	de	naam	van	een	hoofdstad.	
Kinderen	mogen	 dan	 de	weg	 zoeken	 naar	
Parijs,	 Londen	 of	 Taka	 Tuka	 (het	 avontu-
reneiland	 van	 Pipi	 Langkous).	 Je	 ziet	 ook	
de	 kippen	Tanja	en	Marcel	 in	de	 tuin.	De	
kinderen	mogen	 ze	 voeren	 nadat	 ze	 hard	
gewerkt	hebben	bij	de	therapeut.	Dan	is	er	
nog	praktijkhond	Doris,	die	ligt	gewoon	in	
de	kamer	bij	de	behandeling	en	zorgt	voor	
een	stukje	rust	en	veiligheid	bij	de	kinde-
ren.	 Er	 komen	 hier	 kinderen	 met	 zware	
trauma’s,	dus	veiligheid	is	een	eerste	voor-
waarde.”

Sinds	 2015	 vindt	 er	 gecontracteerde	 zorg	
plaats.	 Onderzoek,	 behandeling	 en	 bege-
leiding	zijn	de	drie	poten	die	daarbij	wor-
den	onderscheiden.

BuroJIJ	 richt	 zich	 op	 18-:	 de	 kinderen	 en	
jeugdigen	en	JIJPsychologen	richt	zich	op	
de	18+:	de	volwassenen.	Er	is	geen	ambitie	
om	 groter	 te	worden,	maar	wel	 om	 deze	
kwaliteit	van	zorg	en	behandeling	te	hand-
haven	en	waar	nodig	te	verbeteren.
Op	2	december	krijgen	ze	de	sleutel	en	dan	
is	er	een	week	om	de	ICT-voorzieningen	en	
de	klimaatcontrole	te	installeren.	Op	9	de-
cember	wordt	er	verhuisd	en	vanaf	10	de-
cember	wordt	er	gewerkt	in	het	pand	Hoge	
Steenweg	 21.	 Op	 29	 januari	 2020,	 als	 de	
feestdagen	voorbij	 zijn,	 vindt	de	officiële	
opening	plaats.

Op	de	website	www.BuroJIJ.nl of	op	face-
book	Buro	JIJ	kun	je	alle	verdere	informa-
tie	vinden.

Redactie: Ton Kalkers
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Expositie fotowedstrijd 2019

Ook	 dit	 jaar	 heeft	 de	 SeniorenVereniging	
een	 fotowedstrijd	 uitgeschreven	 waaraan	
alle	 inwoners	 van	 Loon	 op	 Zand	 konden	
meedoen.	Het	thema	voor	deze	wedstrijd	
is:	 ‛de	mens’.	Er	zijn	vele	foto’s	 ingezon-
den	en	deze	hangen	nu	ter	bezichtiging	in	
Venloene	in	de	gang	van	Gerlachushof.

Met	medewerking	 van	 Fotogroep	 Loon	 op	
Zand	zijn	alle	foto’s	voorzien	van	een	pas-
se-partout,	 fotolijst	 en	 een	 nummer.	 Met	

behulp	van	het	nummer	wordt	het	publiek	
in	 de	 gelegenheid	 gesteld	 om	 zijn	 keuze	
kenbaar	te	maken	ten	behoeve	van	de	pu-
blieksprijs	 die	 de	 inzenders	 kunnen	 win-
nen.	Daartoe	liggen	er	stembiljetten	klaar	
waarop	je	het	fotonummer	van	je	voorkeur	
kan	vermelden.	Bij	de	stembiljetten	staat	
een	doosje	waarin	de	stembiljetten	verza-
meld	worden.

Wij	nodigen	u	 van	harte	uit	 om	deze	bij-
zondere	 foto-expositie	 te	komen	bekijken	
en	uw	stem	uit	te	brengen.	Stemmen	kunt	
u	tot	10	december,	want	op	10	december	
zal	een	deskundige	jury	de	winnende	foto’s	
bekendmaken	 en	 voorzien	 van	 commen-
taar.

Redactie: Jacques van Dooren
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

  T: 06 57 54 55 89      E: info@wvaneijndhoven.nl

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.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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Afscheid van ‘t Benkske

Zoals	u	eerder	al	heeft	kunnen	vernemen,	
ga	 ik	 mijn	 lunchroom	 ’t	 Benkske	 aan	 de	
Kerkstraat	vanaf	1	januari	2020	overdragen	
aan	Britt	van	den	Broek.	Dinsdag	24	decem-
ber	om	15.00	uur	sluit	ik	hier	voor	de	laat-
ste	keer.
In	 de	week	 daarna	 zal	 Britt	 de	 inrichting	
van	de	lunchroom	aanpassen	aan	haar	stijl	

en	bent	u	vanaf	donderdag	2	 januari	hier	
weer	van	harte	welkom	om	te	genieten	van	
een	smakelijke	kop	koffie	of	thee	met	iets	
lekkers	en/of	een	goed	verzorgde	lunch.

Maandag 23 december
Op	maandag	23	december	vanaf	14.30	uur	
wil	ik	graag	afscheid	nemen	van	het	Loon-
se	publiek	met	een	kop	koffie	of	thee	met	
wellicht	 iets	erbij.	Mocht	u	niet	 in	de	ge-
legenheid	zijn	om	hierbij	aanwezig	te	zijn,	
dan	wil	ik	u	hierbij	heel	hartelijk	bedanken	
voor	de	klandizie	die	ik	in	de	afgelopen	ja-
ren	van	u	mocht	ondervinden.	De	jaren	in	
Loon	op	Zand	waren	voor	mij	bijzondere	ja-
ren,	waarin	ik	veel	mensen	heb	leren	ken-
nen	en	 ontmoeten.	 Ik	 had	 hier	 nog	 graag	
langer	 willen	 blijven,	 maar	 dat	 is	 helaas	
anders	uitgevallen.

Hartelijke groet en het gaat u goed!
Anja Maas
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Straatnaam wordt ‘Columba’

Plan ‘Dennenhof’ in de eindfase
De toekomstige zeventien huurders van 
plan ‘Dennenhof’ gelegen aan Klooster-
straat en Ursa Minor, zullen naar ver-
wachting in de eerste week van 2020 de 
sleutel in handen krijgen van hun (patio) 
bungalow.
Dit	 kregen	 de	 nieuwe	 bewoners	 te	 horen	
van	Martien	Knoops,	de	initiatiefnemer	en	
projectontwikkelaar	 van	 dit	 nieuwbouw-
project,	tijdens	het	‘Open	Huis’	van	zater-
dag	16	november	jl.

In	 samenwerking	 met	 Timmermans	 Make-
laardij	uit	Waalwijk,	Pauwert	Architectuur	
uit	Eindhoven	en	architectenbureau	Broe-
ders	uit	Loon	op	Zand	werden	de	plannen	
voor	dit	nieuwbouwproject,	ruim	anderhalf	
jaar	 geleden,	 gepresenteerd	 in	 De	 Wete-
ring.	 Begin	 februari	 van	 dit	 jaar	 ging	 de	
eerste	schop	de	grond	in	en	op	17	septem-
ber	werd	het	hoogste	punt	bereikt.

En	 nu,	 tijdens	 het	 georganiseerde	 ‘Open	
Huis’,	 werd	 iedereen	 in	 de	 gelegenheid	
gesteld	 om	 twee	 verschillende	 types	 wo-
ningen	 te	 betreden	 en	 de	 nodige	 vragen	
te	 stellen,	 waar	 gretig	 gebruik	 van	 werd	

gemaakt.	 Toekomstige	 bewoners,	 hun	 fa-
milieleden,	 vrienden	 en	 overige	 belang-
stellenden	waaronder	ik,	als	redacteur	van	
Rond	de	Toren,	kwamen	een	kijkje	nemen.

Voorzien van zonnepanelen
Aan	 de	 zijde	 van	 de	 Kloosterstraat	 valt	
mij	 direct	 de	 stoere	 uitstraling	 van	 deze	
bungalows	op,	met	zijn	bijzondere,	glazen	
dakvorm,	 het	 zogenaamde	 ‘sheddak’	 in	
combinatie	met	de	roodbruin	getinte	bak-
stenen	en	de	met	glas	overdekte	carports.	
Hierachter	 zijn	 de	 overige	 woningen	met	
een	platdak,	opgetrokken	uit	een	licht	ge-
mêleerde	kleur	baksteen,	gesitueerd.
Alle	woningen	 zijn	 voorzien	van	 zonnepa-
nelen	en	 vloerverwarming	en	hebben	een	
open	 keukenverbinding	 naar	 de	 woonka-
mer,	 apart	 toilet,	 royale	 raampartijen	 en	
twee	slaapkamers	waarvan	één	slaapkamer	
direct	verbonden	is	met	de	badkamer.

 °Nu nog helemaal leeg.... (Foto: RdT)

 °Er was best veel te vragen. (Foto: RdT)

Drukte genoeg...
Er	is	nog	wel	het	nodige	werk	aan	de	win-
kel,	zowel	in	de	woningen	als	buiten,	maar	
dit	 komt	 in	 orde	 volgens	 projectontwik-
kelaar	Martien	Knoops.	 Ik	 zie	en	 speel	op	
de	juiste	manier	voor	luistervink	als	ik	mij	
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tussen	de	groep	nieuwe	bewoners	en	hun	
familie	meng,	want	met	woord	en	gebaar	
zijn	ze	hun	bungalows	al	aan	het	inrichten,	
maten	worden	genomen	en	de	nodige	noti-
ties	worden	gemaakt	op	hun	eigen	‘to	do’-
lijstje.
De	komende	tijd	zal	door	hen	druk	besteed	
worden	aan	het	bezoeken	van	woonboule-
vards,	keuzes	maken	en	sorteren	wat	wel	
en	niet	mee	kan	of	gaat?	En	daarna:	inpak-
ken	van	de	verhuisdozen	en	het	doorgeven	
van	adreswijzigingen.	Voor	hen	zal	het	de	
laatste	kerst	worden	in	hun	woning	waarin	
ze	wellicht	jaren	in	hebben	gewoond.

Namens	 de	 redactie	 van	 Rond	 De	 Toren	
wensen	wij	iedereen	alvast	veel	woongenot	
in	dit	nieuwe,	kleinschalige	woongebiedje,	
behorend	 bij	 Molenwijck-noord	 met	 als	
straatnaam	‘Columba’,	de	verwijzing	naar	
het	sterrenbeeld	duif.

Redactie: Kitty van Merode

* Nieuw * 
Op dinsdagavond start in januari 

een nieuwe yogales. Je kunt de les 
volgen om 19u of om 20.15u 

 
Yoga geeft je kracht en balans! 

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

 °Staan we nu in jouw of in mijn tuin? (Foto: RdT)
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Wordt verwacht: 

Bekaant kerst 

 

Feestavond in kerstsfeer met feest DJ 
14 december v.a. 21.30 uur. Entree gratis. 

 

Jan van Brussel band 
Live muziek 

21 december v.a. 21.30 uur. Entree gratis. 

 

Nieuwjaarsreceptie 
100% feest garantie met Dj Arno 

1 januari  2020 vanaf 17.00 uur.  Entree gratis. 

 

 

Let op!! 
Bij deze willen we aankondigen dat de blauwe munten van de Kiosk 

nog tot en met 24 februari 2020 in te wisselen zijn. 
Na deze datum zijn deze blauwe munten niet meer geldig.  
(De munten kunnen niet worden  ingewisseld voor geld.) 

Tijd genoeg om de munten in te wisselen voor een 
lekker drankje of hapje.  

 

WIJ WENSEN IEDEREEN HELE FIJNE FEESTDAGEN! 
 

Team De Kiosk 
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Filmhuis Seniorenvereniging 
Loon op Zand en Venloene

In	december	is	het	op	vrijdag	13	december	
‛LADIES	DAY’	bij	onze	filmclub.	We	draaien	
dan	speciaal	voor	alle	vrouwen	uit	Loon	op	
Zand	en	omgeving	Gooische	Vrouwen	deel	
1	én	deel	2	op	één	middag.	We	doen	op	het	
einde	van	het	jaar	gewoon	zoals	bij	Albert	
Heijn:	1	betalen	plus	1	gratis.
Breng	 gerust	 een	 boterham	 of	 een	 grote	
koek	mee	voor	in	de	pauze.	Wij	schenken	
koffie	of	thee	voor	u.	De	inkom	blijft	twee	
euro	 voor	 deze	 bijzondere	 humoristische	
‛vrouwenfilms’.

De	film	begint	om	14.00	uur.	De	pauze	zal	
kort	 zijn,	 vanwege	 de	 lengte	 van	 beide	
films	(duur	206	minuten).

Korte inhoud
Deel 1:
Het	 Gooi	 verlopen	 de	 levens	 van	 de	 vier	
vriendinnen	alles	behalve	soepel.	Cheryl’s	
man,	Martin,	wordt	weer	behoorlijk	afge-
leid	door	ander	vrouwelijk	schoon.	Claires	
dochter	en	dus	ook	haar	kleinzoon	vertrek-
ken	naar	Burkina	Faso	voor	drie	jaar.

Roelien	is	van	slag	omdat	ze	een	bejaarde	
heeft	geslagen	en	tot	overmaat	van	ramp	
besluit	Vlinder	bij	haar	vader	te	gaan	wo-
nen,	omdat	ze	haar	moeder	een	slet	vindt.	
De	dames	 zijn	hard	 toe	aan	een	vakantie	
om	weer	een	beetje	tot	zichzelf	te	komen.	
Ze	pakken	hun	koffers	en	vertrekken	naar	

Frankrijk.	Eenmaal	daar	realiseren	ze	zich	
hoe	belangrijk	vriendschap	eigenlijk	is.
Deel 2:
Na	het	monstersucces	van	de	eerste	Gooi-
sche	 vrouwenfilm,	 zijn	 Linda	de	Mol,	 Lies	
Visschedijk,	Tjitske	Reidinga	en	Susan	Vis-
ser	 terug	als	hun	vertrouwde	en	alom	ge-
liefde	personages.	Als	Claire	totaal	veran-
derd	terugkomt	uit	Burkina	Faso	herkennen	
haar	vriendinnen	haar	amper.
Voor	Cheryl	 is	de	maat	vol	als	ze	ontdekt	
dat	 Martin	 haar	 voor	 de	 zoveelste	 keer	
bedriegt:	 ze	 zet	 in	 op	 een	 echtscheiding.	
Anouk,	ook	ongelukkig	in	de	liefde,	dreigt	
een	 eetprobleem	 te	 ontwikkelen.	 Roelien	
gaat	 juist	 in	op	het	huwelijksaanzoek	van	
Evert.

Een	even	noodlottig	als	bizar	ongeval	voert	
de	vriendinnen	naar	de	besneeuwde	berg-
toppen	van	Oostenrijk.

Met vriendelijke groet en tot 13 december,
Henk Schellekens, Bert Mathijssen  
en Piet van Riel

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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Gratis spannend kinderboek in ruil 
voor afgedankte (kerst)verlichting

De	 meeste	 huizen	 worden	 dit	 jaar	 weer	
uitgebreid	 versierd	 met	 feestverlichting.	
Al	deze	lampen	en	armaturen,	zoals	kerst-
boomlampjes,	 LED	 kaarsen	 en	 verlichte	
figuren	mogen	 niet	 in	 de	 kliko	 belanden,	
maar	moeten	worden	gerecycled.	Wecycle	
heeft	 in	meer	 dan	 7.000	winkels	 e-waste	
inleverbakken	staan.	Laat	ze	bijvoorbeeld	
direct	achter	in	de	Wecycle	inleverbak	bij	
het	 tuincentrum.	 Dat	 ruimt	 lekker	 op,	 is	
goed	voor	het	milieu	en	bij	veel	tuincentra	
levert	dit	ook	nog	een	cadeautje	op!

Snelle	inleveraars	ontvangen	namelijk	een	
gratis	 kinderboek:	 De	 Tulp	 van	 Tellingen	
(op=op).	 Het	 boek	 is	 speciaal	 voor	 deze	
campagne	geschreven	door	Naomi	Tieman.	
In	 het	 boek	 leren	 kinderen	 alles	 over	 sa-
menwerken	en	recyclen.

Wecycle	 verspreidt	 50.000	 gratis	 kinder-
boeken	via	deelnemende	tuincentra,	Boe-
renbond,	 Coppelmans,	 Groenrijk,	 Intra-
tuin,	Life&Garden	en	Welkoop.	□

 °Beeld: Wecycle.
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NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl

Zaterdag 14 december van 11.00 tot 16.00 uur

Winterproeverij op ’t Looiershof
Op zaterdag 14 december aanstaande organiseren de 
samenwerkende ondernemers van het Oranjeplein een 
‘Winterproeverij’. Medeorganisator William Martens: 
“Tijdens deze Winterproeverij zullen diverse onderne-
mers van het gebied Oranjeplein het winkelende publiek 
verrassen met de nodige gratis aangeboden lekkernijen. 

Zo zal de Kiosk een winterbiertje aanbieden en zal ik er 
voor zorgen dat er iets warm zal zijn, zoals gevulde kip 
en een heerlijke ragout. Ook COOP zal zich dan presen-
teren met iets lekkers, afhankelijk van de weersomstan-
digheden. Verschillende andere ondernemers zullen zich 
hierbij aansluiten en met een heus draaiorgel erbij zal 
de stemming er snel in zitten!”

Op deze dag zal het in ons dorp gonzen van bedrijvig-
heid vanwege de voorbereiding van de negende Loonse 
Kerstklokkenloop, die de dag erna zal worden gehouden, 
dat al voor de nodige sfeer op het plein zal zorgen. Met 
deze Winterproeverij willen de ondernemers van het ge-
bied Oranjeplein graag wat extra sfeer brengen voor het 
winkelende publiek.

U bent van harte uitgenodigd om zaterdag   
14 december deze Winterproeverij te   
bezoeken! 
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Team Uno Animo 4 bedankt hun sponsor

Voetenzorg	Loon	op	Zand	is	al	geruime	tijd	shirtsponsor	van	
Uno	Animo	4.	Onlangs	heeft	Voetenzorg	het	vierde	elftal	voor-
zien	van	nieuwe	tenues.
De	jongens	van	Uno	Animo	4	bedanken	hun	sponsor	Voeten-
zorg	Loon	op	Zand	voor	het	schenken	van	de	nieuwe	outfit.

Zo	kunnen	zij	weer	voor	een	aantal	jaren	vooruit!	□



25

Filmvoorstelling  
Amnesty International 

In	 het	 kader	 ‛Dag	 van	de	Rechten	 van	de	
Mens’	 op	 10	 december,	 zal	 op	 vrijdag	 6	
december	in	‘Het	Uilennest’	aan	de	Wete-
ringstraat	de	film	‘Our	School’	worden	ver-
toond.
Deze	film	laat	het	leven	zien	op	een	Roe-
meense	 basisschool,	 wanneer	 Romakinde-
ren	daar	ook	onderwijs	mogen	volgen.

•	Vrijdag 6 december.
•	Het Uilennest 20.00 uur.
•	Film: Our School. 
•	Entree:	€	5,-	met	kopje	koffie.

De hulppietjes van Piggelmee,  
helpen Sinterklaas een beetje mee!

Dit	 jaar	 hebben	 de	 peuters	 van	 peuter-
speelgroep	 Piggelmee	 (foto)	 Sinterklaas	
een	handje	geholpen.	Ze	hebben	peperno-
ten	verkocht	aan	papa,	mama,	opa’s,	oma’s	
enz.	Met	deze	actie	is	er	geld	ingezameld	
om	zo	nieuwe	puzzels	aan	te	schaffen	en	de	
collectie	Smart	Max	uit	te	breiden.	 Ieder-
een	die	aan	deze	actie	een	bijdrage	heeft	
geleverd:	 hartelijk	 bedankt!	 De	 peuters	
kunnen	binnenkort	heerlijk	spelen	met	de	
nieuwe	spullen.

Natuurlijk	 hebben	 we	 ook	 sinterklaas	 ge-
vierd	in	de	groep.	De	peuters	hebben	een	
mooie	 mijter	 geknutseld	 en	 we	 hebben	
samen	 sinterklaasliedjes	 gezongen.	 Ook	
hebben	we	Sinterklaas	gespeeld	en	als	Pie-
ten	 cadeau’s	 in	 de	 schoorsteen	 gegooid.		
Als	afsluiter	kwam	Sinterklaas	met	Piet	 in	
de	 poppenkast	 en	 waren	 er	 ook	 nog	 ca-
deautjes.	 Al	 met	 al	 een	 geslaagd	 Sinter-
klaasfeest!	□

 °Foto: Piggelmee.
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Ontvangst Sint in Loon
Op	zondag	17	november	werd	Sinterklaas	in	
ons	 dorp	 door	 veel	 enthousiaste	 kinderen	
onthaald	op	een	warm	welkom.
Het	werd	 voor	 jong	 én	 oud	 een	 geweldig	
feest,	 niet	 alleen	 tijdens	 de	 rondrit	 door	
de	 Loonse	 straten	 onder	 ideale	weersom-
standigheden,	maar	 ook	 tijdens	 het	 feest	
daarna	in	De	Wetering.	

Ook	de	Sint	zelf	was	geheel	in	zijn	nopjes	
met	deze	ontvangst,	zo	schreef	hij	in	zijn	
eigen	 brief	 aan	 de	 kinderen	 van	 Loon	 op	
Zand,	die	hij	in	deze	Rond	de	Toren-editie	
(pagina	35)	liet	opnemen.

Dat	 het	 ook	 dit	 jaar	 weer	 een	 geweldig	
feest	 werd,	 bewijzen	 de	 vele	 foto's	 die	
even	daarna	via	de	 sociale	media	werden	
verspreid	en	waarvan	wij	er	enkele	hebben	
overgenomen	 om	 de	 'Toren-lezer'	 er	 ook	
van	te	laten	genieten.	□

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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386

Deze editie komt misschien wel op een 
heel ongelukkig moment, want menig le-
zer heeft het druk met pakjes inpakken 
en sinterklaasgedichten schrijven. Maar 
het leven gaat door en dat zie je ook 
weer in deze Krantenbak.

Loonse mensen in de krant
Residentie	Molenwijck	feliciteerde	drie	ju-
bilarissen	met	een	jubileum:	Sjan	van	Loon	
is	25	jaar	bij	het	team	Welzijn	en	Zorg,	Jo-
landa	Schijven	12½	jaar	bij	interne	zaken	
en	 Ingrid	 Broeders	 was	 het	 vaste	 gezicht	
van	de	huiswinkel.(DK	13/11)

Jan	van	Gorkum,	die	in	de	vorige	Kranten-
bak	 werd	 genoemd	 als	 schrijver	 van	 een	
nieuw	boek	‛Gevleugelde	duisternis’	is	niet	
de	oud-politicus,	maar	 zijn	 zoon,	die	 ook	
Jan	heet.	Uw	redacteur	merkte	zijn	vergis-
sing	pas	naar	aanleiding	van	een	foto	in	de	
krant.	Sorry	Jan!	(BD	16/11)

Danielle	van	Wezel	en	Monique	de	Man	ver-
tellen	 over	 hun	 initiatief	 ‛Mantel	 Match’,	
dat	vorig	jaar	van	start	ging	na	de	ideeën-
wedstrijd	vanuit	de	gemeente.	Zij	ontwier-
pen	een	plan	om	mensen	uit	hun	isolement	
te	 halen	 door	 een	 persoonlijke	 vorm	 van	
aandacht.	 Zij	 werken	 vooral	met	mensen	
uit	 de	 zorgcentra.	 Daarbij	 wordt	 ook	 Re-
sidentie	Molenwijck	genoemd.	(DK	20/11)

Op	uitnodiging	van	de	Tilburgse	heemkun-
dekring	gaf	Lauran	Toorians	op	21	novem-
ber	een	lezing	in	het	Regionaal	Archief	over	
Paulus	van	Haestrecht,	naar	wie	het	Land-
schap	Pauwels	is	genoemd.	(BD	21/11)

Gemeente en politiek
700	 inwoners	 van	 Loon	 op	 Zand	met	 een	
laag	 inkomen	maken	massaal	 gebruik	 van	
de	Samen-Loont-pas,	die	op	1-4-2018	werd	
ingevoerd.	 Daarom	 is	 deze	 faciliteit	 met	
een	jaar	verlengd.	(BD	15/11)

Omgevings- en Milieuvergunningen 
Er	 is	 een	 omgevingsvergunning	 aange-
vraagd	 voor	 Kloosterstraat	 68	 (5175	 PB)	
i.v.m.	bevestiging	van	sandwichborden	aan	
lantaarnpalen.	 (DK	 13/11);	 een	 week	 la-
ter	voor	Bergstraat	47a	(5175	AC)	voor	het	
bouwen	van	een	unit	voor	mantelzorg.	(DK	
20/11)

Verenigingen
Popkoor	 Undercover	 organiseerde	 een	 Di-
ner	Dansant	 in	Kaatsheuvel.	De	koorleden	
bedienden	 145	 gasten	 en	 gaven	 ook	 nog	
een	muzikaal	spektakel	weg.	(DK	20/11)

Voetbal
Om	te	vieren	dat	het	amateurvoetbal	130	
jaar	 bestaat	 heeft	 de	 KNVB	 een	 speciaal	
shirt	 laten	 maken,	 waarvan	 iedere	 ama-
teurclub	een	exemplaar	krijgt	 in	ruil	voor	
een	verenigingsshirt	dat	in	het	hoofdkwar-
tier	van	de	KNVB	wordt	opgehangen.	Voor-
zitter	Joost	van	Loon	en	Daan	Bullock	van	
de	KNVB	ruilden	de	shirts.	(DK	13/11)

Regionaal Bureau voor Toerisme
De	Tuin	van	Brabant,	The	Garden	of	Won-
der,	 Der	 Garten	 des	 Abenteuers.	 Met	 die	
slogan	 gaat	 het	 Regionaal	 Bureau	 voor	
Toerisme	De	Langstraat	het	gebied	promo-
ten	 om	 meer	 bezoekers	 te	 trekken.	 Het	
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Stamppot buffet 
Erwten- en goulashsoep 

Maaltijdservice 
(ook voor tijdelijke periode mogelijk) 

  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 
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Regionaal	 Bureau	 voor	 Toerisme	 (RBT)	 De	
Langstraat	werd	op	1	mei	van	dit	jaar	op-
gericht	 en	 gaat	 de	 recreatieve	 potentie	
van	 onze	 regio	 promoten.	 Het	 RBT	werkt	
voor	en	wordt	betaald	volgens	een	vooraf	
overeengekomen	 verdeelsleutel	 door	 de	
gemeenten	 Dongen,	 Heusden,	 Loon	 op	
Zand	en	Waalwijk.	Naast	het	gezamenlijke	
doel	hebben	de	vier	gemeenten	hun	eigen	
speerpunten	op	het	terrein	van	de	leisure.

Kantoor

”Het	RBT	werkt	vanuit	een	bescheiden	kan-
toor	boven	de	openbare	bibliotheek	in	het	
centrum	 van	 Waalwijk.	 Vandaar	 bedient	
manager	Aileen	Kok	met	haar	kleine	team	
het	werkgebied.	Als	adviseur	 is	Geert	van	
Kempen	 aangetrokken	 en	 Jaap	 Kaai	 werd	
voorzitter	van	de	stichting.	

Strategie

De	gekozen	strategie	werd	maandagavond	
18	 november	 2019	 gepresenteerd	 tijdens	
een	startbijeenkomst	in	de	Oude	Kerk	van	
Dongen.	 "Zo	 willen	 we	 onze	 regio	 samen	
met	jullie	in	de	markt	gaan	positioneren",	
zei	Aileen	Kok	tegen	de	aanwezige	recrea-
tieondernemers.	
Met	bekende	publiekstrekkers	als	De	Efte-
ling,	 Nationaal	 Park	 Loonse	 en	 Drunense	
Duinen	 en	 Vestingstad	 Heusden	 trekt	 de	
regio	 jaarlijks	 al	miljoenen	 bezoekers	 uit	
binnen-	 en	 buitenland.	 "Daar	 bouwen	 we	
uiteraard	 op	 verder.	 Maar	we	 hebben	 zo-
veel	meer	te	bieden",	zei	Aileen	Kok.	"Niet	
alleen	voor	toeristen	van	buiten	De	Langs-
traat,	ook	aan	onze	eigen	inwoners.	De	ei-
gen	inwoners	uit	de	regio	zijn	immers	goed	
voor	ruim	70	procent	van	de	bestedingen."

Zorgen voor verbinding

Aan	de	plannen	is	sinds	begin	dit	jaar	ge-
werkt	 door	 het	 team.	 Het	 RBT	moet,	 al-
dus	 Kok,	 met	 name	 zorgen	 voor	 verbin-
ding	 tussen	 de	 bedrijven	 en	 organisaties	
die	nu	nog	als	 ‘los	zand’	actief	zijn	 in	de	

vrijetijdsbranche.”Wat	 versterkt	 onze	 ge-
zamenlijke	 identiteit	 als	 ondernemers	 in	
De	 Langstraat	 en	 hoe	 kunnen	 we	 dat	 als	
één	merknaam	uitdragen?”	

Drie pijlers voor belevenissen

Naast	 de	 bekende	 Brabantse	 eigenschap-
pen	 als	 gezellig,	 gemoedelijk	 en	 gastvrij	
heeft	het	RBT	de	drie	pijlers	 'samen,	spe-
len	en	familiair’	gekozen	als	typeringen	die	
gelden	voor	de	hele	regio.	(BDL	20/11)

Niet pluis
Op	18	november	vloog	een	auto	in	brand	op	
de	 Midden-Brabantweg.	 De	 chauffeur	 kon	
op	tijd	de	auto	aan	de	kant	zetten	en	hem	
verlaten,	maar	zijn	portemonnee	en	auto-
papieren	gingen	verloren.	(BD	19/11)

Oud nieuws
De	 volgende	 onderwerpen	 stonden	 in	 de	
bladen,	maar	daarover	had	u	al	gelezen	in	
Rond	de	Toren:

Voor de kerst verkopen wij  
mooie engeltjes, kaarsen en  
 leuke cadeaus voor   
      vriendelijke prijzen. 

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

Kijk ook eens in onze vernieuwde 
webwinkel!

Koop gewoon in Loon!
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•	Robert	 en	 Ingeborg	 van	 de	 Ven-Gelsing	
zijn	 op	 8	 november	 met	 gilde-eer	 van	
Gilde	 St.	 Ambrosius	 getrouwd	 voor	 de	
kerk.	Na	 de	 huwelijksdienst	was	 er	 een	
speciale	vendelgroet.	(DK	13/11)

•	De	presentatie	van	het	nieuwe	Jaarboek	
van	de	heemkundekring	op	9	november	in	
het	Kiosk-café.	(DK	13/11)

•	Op	zondag	24	november	was	de	traditio-
nele	Molenwijckbazaar	in	de	Residentie.	
Agnes	Truijen	demonstreerde	het	schilde-
ren	met	bijenwas.(DK	13/11)

Tot	 zover	 de	 berichten	 van	 de	 afgelopen	
weken.	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
BDL	=	Brabants	Dagblad	editie	Waalwijk
MR	=	De	Maasroute
DK	=	De	Duinkoerier

Sinterklaaslied
(van	Drs.	P.)

U zult het niet geloven
Maar mensen, het is waar
Ik heb alweer een beetje minder zin dan 
vorig jaar
Een beetje minder adem
Een beetje minder kracht
Wat had u anders van zo’n hoogbejaarde 
man verwacht

Mijn knecht die staat te lachen
En huppelt op en neer
O nee, dat doet mijn paard, enfin, het 
hoeft voor mij niet meer
Het is hier in het noorden
Zo schemerig en koud
En wat ik ook vertel of doe, de kinderen 
blijven stout

Als ik in mijn kazuifel
Door kathedralen schuifel
Dan kan het leven er nog wel mee door
Maar komt de maand november
Dan denk ik aan december
En met een holle stem bereid ik mij op ’t 
ergste voor

’t Is altijd weer die poespas
En steeds in vol ornaat
Ze noemen mij kapoentje, ik weet niet 
waar dat op slaat
En altijd die gezichten
Dat snerpende gezang
En niemand die beseft hoe ik naar mijn 
pensioen verlang

Ze hebben immers weken
Hier naar me uitgekeken
Belust op speculaas en pepernoot
Toe jongens, niet zo dringen
En geen beschadigingen
Hij komt, hij komt, de goede Sint, hij zit 
weer in de boot

De maan schijnt door de bomen
Het bos niet meer te zien
Maar ja, die zit daar lekker boven   
in zijn vliegmachien
En ik loop hier beneden
Van ’t kastje naar de muur
Er moet toch wel iets mis zijn met de 
maatschappijstructuur
Maar ik moet eerlijk zeggen
Ik vind het toch wel fijn
Om net zo populair als Drs. P te zijn...□
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Loonse dag in Regionaal Archief Tilburg
Op	zaterdag	16	november	werd	in	het	Regi-
onaal	Archief	aan	de	Kazernehof	in	Tilburg,	
waar	ook	de	archieven	van	onze	gemeente	
zijn	ondergebracht,	een	Open	Dag	gehou-
den	die	dit	jaar	in	het	teken	stond	van	750	
jaar	Heerlijkheid/Gemeente	Loon	op	Zand.
Dat	 was	 ook	 voor	 het	 Regionaal	 Archief	
(R.A.T.)	een	gedenkwaardig	feit,	want	het	
oudste	document	van	dit	archief	is	juist	de	
akte,	waarin	Hertog	Jan	van	Brabant	Loon	
in	 leen	 geeft	 aan	Willem	 van	Horne	 op	 4	
mei	1269.

Een	 aantal	 inwoners	 van	 onze	 gemeente	
waren	 dan	 ook	 aanwezig	 op	 deze	 dag,	
waarop	 tevens	 herdacht	 werd	 dat	 Heem-
kundekring	‛Loon	op	’t	Sandt’	veertig	jaar	
bestaat	 en	 Heemkundekring	 ‛De	 Ketsheu-
vel’	 twaalfeneenhalf	 jaar.	 De	 dag	 begon	
dan	ook	met	het	feestelijk	aansnijden	van	
de	taarten,	die	deze	drie	jubilea	uitbeeld-
den.

fenen	om	oud	schrift	te	leren	lezen:	'Wat	
staat	daer’;

•	Erik	Jan	Broers	bracht	een	boeiend	ver-
haal	over	de	rechtspraak	in	de	18e	eeuw	
aan	de	hand	van	een	zaak	tegen	de	elfja-
rige	 Loonse	Gerritje,	 die	 verdacht	werd	
van	ontucht	met	een	schaap.

In	een	andere	ruimte	werden	films	vertoond	
met	straatbeelden	van	de	drie	kernen	van	
onze	gemeente	en	in	de	studiezaal	was	een	
expositie	 met	 archiefstukken	 uit	 Loon	 op	
Zand,	Kaatsheuvel	en	De	Moer.

De	 bezoekers	 hebben	 genoten	 van	 een	
boeiende	dag,	voortreffelijk	georganiseerd	
door	het	R.A.T.

Redactie en foto’s: Jan van Hoof

 °Een ‛oude’ en een moderne bestuurder bij de 
oorkonde van 4 mei 1269.

De	dag	werd	verder	gevuld	met	een	viertal	
voordrachten:

•	Luud	de	Brouwer	vertelde	wat	de	website	
van	het	R.A.T.	voor	onderzoeksmogelijk-
heden	heeft;

•	Johan	van	Hassel	gaf	uitleg	over	het	gra-
tis	stamboomprogramma	Aldfaer;

•	Luud	de	Brouwer	introduceerde	een	com-
puterprogramma,	waarmee	men	kan	oe-

 °De drie taarten.
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Bedankt!

Onze	vereniging	is	tijdens	de	lezing	Brand	
&	Brandveiligheid	op	5	november	in	De	We-
tering	in	het	zonnetje	gezet	door	de	Rabo-
bank	namens	hun	ClubSupport-actie.

Onze	vereniging	is	erg	blij	met	deze	gulle	
gift,	wat	de	EHBO	hulpverlening	zeker	ten	
goede	zal	komen.

Heel	 hartelijk	 dank	 aan	 hen	 die	 ons	 een	
stem	gaven	en	dank	je	wel	Rabobank!	 	
Bedankt	Rabobank👍🏼	

  Kerstbomen (omorica/blauwspar) te koop!
Bij ons kunt u kerstbomen rechtstreeks van het 
land uitzoeken! Tevens bieden wij u nu al de moge-
lijkheid om in alle rust uw kerstboom uit te zoeken  
en te reserveren. Uw kerstboom blijft dan bij ons 
op het land staan en is dus altijd in topconditie als 
u deze ophaalt. 
Vanaf 6 december start de verkoop.   
We hebben ook weer mooie vogeltaarten!
Tot ziens op de Loonse Molenstraat 32.   
Telefoon 361372.

Aangeboden

Drie	mooie,	lieve	Jack	Russell	pups	in	
Loon	op	Zand.	Deze	zijn	momenteel	5	
weken	oud.
Heeft	u	interesse?	Bel	06–46474106.

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Aan alle lieve kinderen van Loon op Zand 
 
Wat heeft Sinterklaas weer genoten van zijn 
bezoekjes aan Loon op Zand. De intocht, de 
lampionnenoptocht en de feestelijke 
voorstelling. Stuk voor stuk dierbare 
herinneringen die Sinterklaas graag 
meeneemt naar Spanje en straks in alle rust 
opnieuw kan genieten van alle filmpjes en 
foto’s die hij ontvangen heeft. 
 
Zoals jullie zullen begrijpen is Sinterklaas op 
dit moment druk in de weer om samen met 
zijn Pieten de cadeautjes op tijd in jullie 
schoentjes te stoppen. 
Toch heeft Sinterklaas even tijd genomen om 
een lieve brief te schrijven speciaal voor alle 
kinderen van Loon op Zand. 
 
“Lieve kinderen van Loon op Zand. Wat heb ik 
weer genoten van het feestelijke onthaal bij 
de Intocht van Loon op Zand. Zoveel kinderen 
die ik na een jaar wachten weer een handje 
heb mogen geven. Ik heb van ieder moment 
genoten en wat kunnen jullie fantastisch 
zingen en dansen. Ook het avontuur van de 
pakjes tijdens de lampionnenoptocht. Dankzij 
jullie hulp zijn alle pakjes weer terug 
gevonden en kunnen wij alle kinderen van 
Loon op Zand een cadeautje brengen. Dank 
jullie wel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dan het geweldige feest. Sorry, dat ik even 
in slaap was gevallen, maar de gemene 
professor had iets in mijn drinken gedaan.  
 
De gemene professor had uiteindelijk heel 
veel spijt dat hij had geprobeerd het 
Sinterklaasfeest tegen te houden. Maar zoals 
ik altijd zeg: “Altijd komt alles weer goed”. 
 
Ik moet nu snel verder want Hoofdpiet is al 
drie keer in mijn werkkamer geweest om mij 
te vertellen dat we nu toch echt de 
cadeautjes rond moeten gaan brengen. Wie 
weet kom ik nog persoonlijk bij je langs? Wij 
zien elkaar volgend jaar vast en zeker tijdens 
de intocht van Loon op Zand! 
 
Veel plezier met jullie cadeautjes. 
 
Dag hoor!!” 
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Het is ‘goed eten’ bij De Kiosk!

Op	 een	 druilerige	woensdagavond	 zijn	 de	
schrijvende	 Torenmedewerkers	 uitgeno-
digd	om	aan	te	schuiven	bij	De	Kiosk.	Eer-
der	was	er	een	wisselend	menu	dat	de	sei-
zoenen	volgde,	dus	wisselde	die	kaart	vier	
keer	per	jaar.
De	reden	dat	Joris	ons	nu	wil	laten	proeven	
van	de	nieuwe	kaart,	is	dat	ze	gestart	zijn	
met	een	menu	dat	per	maand	wisselt.

Kleinigheidje
Joris	komt	al	snel	rustig	bij	ons	zitten:	zijn	
hand	dik	in	het	verband.	“Och,	het	is	maar	
een	kleinigheidje,	maar	de	operatie	stond	
al	 lang	gepland.	 Ik	moet	nu	verplicht	rust	
nemen	 en	 dat	 is	 best	 raar,	 hoor!	 Maar	 ik	
kan	jullie	nu	op	mijn	gemak	vertellen	dat	
we	 heel	 blij	 zijn	 met	 die	 kaart	 die	 veel		
beter	in	kan	spelen	op	seizoensproducten.

We	 proberen	 zoveel	mogelijk	 zelf	 te	ma-
ken.	 Het	 brood	 dat	 je	 nu	 besmeert	 met	
die	 kruidenboter:	 het	 komt	 allemaal	 uit	
die	kleine	keuken,	dáár,	achter	de	bar.	On-
voorstelbaar	wat	daar	allemaal	gebeurt!	Ik	
ben	 trots	 op	 de	 dingen	 die	 op	 de	 borden	
komen.	En	bovendien	houdt	die	snel	wisse-
lende	kaart	de	witte	brigade	ook	nog	eens	
scherp.	Een	win-win-situatie,	denken	wij.		
Geniet	ervan,	zou	ik	zeggen!”

Verrassend
Nou,	Joris,	keukenbrigade:	genoten	hebben	
we	zeker!	Een	verzameling	prachtig	opge-
maakte	 borden	 kwam	 voorbij.	 We	 proef-
den	van	alle	voor-,	hoofd-	en	nagerechten.	
We	 smulden	 zo	 lang	 dat	 we	 zelfs	 te	 laat	
aanschoven	 bij	 de	 redactievergadering.		
Maar	 ondanks	 de	 vreemde	 blikken	 van	
onze	collega’s	was	het	meer	dan	de	moeite	
waard.
We	genoten	van	verse	kruidenbrioche,	car-
paccio	met	krokante	spekjes,	heerlijk	fluwe-
lige	vissoep	met	een	dotje	knoflookrouille,		

snel	gebakken,	maar	lang	gerijpte	sucade,	
een	 bijzondere	 salade	 met	 langzaam	 ge-
pekelde	malse	 stukken	kip,	of	op	de	huid	
gebakken	heekfilet.	De	bijpassende	groen-
ten	 en	 garnituren	 zijn	 verrassend,	 maar	
nog	 steeds	 herkenbaar	 (wat	 dacht	 u	 bij-
voorbeeld	 van	 verse	 zuurkool	 van	 venkel:	
heerlijk!).

Advies: zelf gaan proberen!
De	 porties	 zijn	 ruim	 bemeten	 en	 de	
nieuwe	 vers	 gebakken	 frites	 is	 heerlijk.		
We	 sloten	 af	 met	 een	 tafel	 vol	 toetjes,	
van	 Dame	 de	 Kiosk	 (vanilleijs	 met	 war-
me	 chocolade	 en	 caramel),	 koffiemousse	
met	 stokjes	 van	 witte	 chocola	 tot	 que-
nelles	 van	 roomkaas	 met	 peer,	 gegar-
neerd	 met	 gemarineerde	 groene	 appel-
bolletjes	 en	 kletskopkes	 van	 oude	 kaas.		
Er	was	nog	veel	meer,	maar	we	kunnen	u	
adviseren	dat	zelf	te	gaan	proberen.
De	 nieuwe	 maandkaarten	 van	 De	 Kiosk:	
verrassend,	 ambachtelijk	 en	 vooral	 heer-
lijk.	 Zowel	 voor	 de	 gewone,	 als	 de	meer	
verwende	eter	lijkt	het	ons	een	heel	goed	
initiatief,	dicht	bij	huis.

Bedankt	Joris	en	je	team!

Namens de Redactie Rond de Toren,
Lonneke van Huijgevoort

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Digicafé
Op	 zaterdag	 14	 december	 vindt	 er	 in	 Bi-
bliotheek	Waalwijk	het	Digicafé	plaats.	Het	
Digicafé	biedt	hulp	bij	alle	vragen	en	uit-
dagingen	die	u	op	internet	tegen	kunt	ko-
men,	bijvoorbeeld	het	aanmaken	van	een	
account,	het	updaten	van	een	programma	
of	de	instellingen	van	uw	Facebook.

Hebt	u	vragen	over	internet	of	de	werking	
van	uw	smartphone,	tablet	of	laptop?	Dan	
is	er	nu	het	Digicafé!	In	het	Digicafé	in	de	
Bibliotheek	Waalwijk,	eens	per	kwartaal	op	
zaterdagmiddag	 van	 14.00	 tot	 15.30	 uur,	

kunt	u	onder	het	genot	van	een	kopje	kof-
fie	al	uw	vragen	stellen.	U	wordt	geholpen	
door	 een	 deskundige,	 maar	 u	 helpt	 ook	
elkaar.	 Daarnaast	 beste-
den	we	elke	bijeenkomst	
extra	 aandacht	 aan	 een	
actueel	thema,	zoals	on-
line	 privacy,	 nepnieuws,	
cookies	 of	 computerbe-
veiliging.

Deze	keer	staat	het	Digicafé	in	het	thema	
van:	phishing.	Hoe	herken	je	internetfrau-
de	en	wat	kun	je	ertegen	doen?
•	Wanneer:	 zaterdag	14	december	van		
	 4.00	tot	15.30	uur.

•	 Locatie:	 de	Bibliotheek	Waalwijk.
•	 Toegang:	 gratis.

Neem	 tijdens	 het	 café	 uw	 eigen	 laptop,		
tablet	of	smartphone	mee.
Voor	meer	informatie	kunt	u	terecht	bij:
Waalwijk@bibliotheekmb.nl.	□

  Café – Cafétaria                    
 

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

 
                 WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR PERSONEEL. HEB JE INTERESSE?    

LOOP BINNEN OF BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK 
 

MAANDSNACK KAASSOUFLE: € 1,00 
STOKBROODJE HUISGEMAAKTE 
SURIMI CRABSALADE: € 3,95 

 

Eredivisie wedstrijden zenden wij live uit via fox sports 
 

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



39

10 december: dag van de mensen- 
rechten Amnesty International

Ter gelegenheid van deze dag het volgen-
de gedicht van Ai Qing, een Chinese dich-
ter, vader van de beeldend kunstenaar Ai 
WeiWei.

De muur
Een muur, als een mes,
ze snijdt een land in stukken.
Het ene stuk is west, het andere oost.

Hoe hoog, hoe dik, hoe lang is de muur.
Ook al was ze niet zo hoog, zo dik of lang,
ze had niet hoger, dikker en langer   
kunnen zijn.
Net als de Chinese Muur is ze een   
historisch restant.
De wond van een volk, wie wilde zo’n 
muur?

Zelfs al was ze duizend keer hoger dikker 
langer geweest,
hoe had ze wolken kunnen tegenhouden, 
de wind, de zon?
Hoe had ze vogels  kunnen tegenhouden
in hun vlucht, de nachtegaal in zijn zang,
en stromend water, hoe had ze dat   
tegengehouden?    
En het stromen van de lucht?
En hoe ze van miljoenen mensen
de gedachten  tegengehouden,
die vrijer zijn dan de wind,
hun wil dieper dan de aarde,   
hun verlangens eindelozer dan de tijd.

Namens de schrijfgroep 
Amnesty Loon op Zand,
Harry de Weert
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Kerkberichten van   
7 tot en met 20 december

Zondag 8 december 9.30 uur:	 2e	 zondag	
van	de	advent,	herenkoor,	celebrant	pastor	
Groos.	Ter	nagedachtenis	aan	Koos	en	Riet	
van	 de	 Ven–Schellen,	 Guus	 Jonkers	 b.g.v.	
verjaardag.

Dinsdag 10 december 10.15 uur:	 Kapel	
Venloene,	celebrant	pastoor	Luijckx.	Thom	
en	 Anny	 Ligthart–Vermeer,	 Riet	 van	 den	
Hoven–van	Esch	b.g.v.	verjaardag,	Jan	Ver-
meulen.

Zondag 15 december 9.30 uur:	3e	zondag	
van	de	advent,	dameskoor,	celebrant	pas-
tor	 Groos.	 Familie	 Kuijpers–van	 der	 Brug-
gen,	 Francine	 Oosterwaal	 b.g.v.	 verjaar-
dag,	 Ter	 nagedachtenis	 aan	 Theo	 Reulen,	
‘Uit	dankbaarheid’,	Riet	van	Esch-van	den	
Nieuwenhuizen	b.g.v.	verjaardag.

Dinsdag 17 december 10.15 uur:		 	
Kapel	Venloene,	celebrant	pastoor	Luijckx.	
(geen	misintenties)

Vrijdag 20 december 14.00 uur:	 Ven-
loene,	 adventskerstviering,	 dameskoor,	
celebrant	 pastoor	 Luijckx.	 Thom	 en	Anny	
Ligthart-Vermeer.

Vooraankondiging vieringen  
Kerstmis en jaarwisseling
Dinsdag 24 december, kerstavond
15.00	uur:	Peuter-	en	kleuterviering	(Geen	
eucharistieviering)	in	LOZ
16.30	uur:	Gezinsviering	in	LOZ
19.00	uur:	Eucharistieviering	in	De	Moer
21.30	uur:	Eucharistieviering	in	LOZ
Woensdag 25 december, 1e kerstdag 
09.30	uur:	Eucharistieviering	in	LOZ
09.30	uur:	Eucharistieviering	in	De	Moer
Donderdag 26 december, 2e kerstdag
09.30	uur:	Eucharistieviering	in	LOZ
Zaterdag 28 december
Feest	v.d.	H.	Familie,	Jezus,	Maria	en	Jozef
19.00	uur:	Eucharistieviering	in	De	Moer
Zondag 29 december
Feest	v.d.	H.	Familie,	Jezus,	Maria	en	Jozef
09.30	uur:	Eucharistieviering	in	LOZ
Dinsdag 31 december, oudejaarsdag
19.00	uur:	Eucharistieviering	in	LOZ
Woensdag 1 januari, nieuwjaarsdag
11.00	uur:	Eucharistieviering	in	LOZ
Bij	de	uitgangen	van	de	kerken	liggen	groe-
ne	flyers	om	mee	te	nemen	met	daarop	een	
overzicht	van	alle	vieringen	in	de	parochie	
rondom	Kerstmis	en	Nieuwjaar.

Kerstkind levende kerststal  
Loonse kerstklokkenLoop 2019
Zoals	u	weet	wordt	op	zondag	15	december	
a.s.	de	9e	editie	gehouden	van	de	Loonse	
KerstklokkenLoop.	Het	is	een	goed	gebruik	
om	in	de	kerk	een	levende	kerststal	te	heb-
ben.
Wilt	u	als	ouders	met	uw	pasgeboren	kind	
die	 avond	 tussen	 18.00	 en	 21.00	 uur	 als		
Maria,	 Jozef	 en	 Jezuskind	 de	 prachtige	
kerststal	bevolken,	 laat	het	mij	dan	even	
weten.	Het	wordt	fantastisch.

Pastoor Luijckx
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Dinsdag 24 december 15.00 uur   
Peuter en kleuterviering
Weet jij het al?
Koningen en herders trekken naar de stal
Samen volgen ze de engel en de ster
Kom jij ook naar de kerk, het is niet ver.
Ook jij zal daar horen, dat kindje Jezus is 
geboren.
Samen kijken en luisteren we naar het 
kerstverhaal en maken we muziek
Zo maken we het kerstverhaal uniek
En kom jij als herder of koning verkleed 
dan is de levende kerststal compleet.

Dinsdag 24 december 16.30 uur   
Gezinsviering kerstavond
Voor	 de	 kinderen	 is	 er	 op	 dinsdag	 24	 de-
cember	 om	 16.30	 uur	 in	 onze	 kerk	 een	
gezinskerstviering.	 In	 deze	 viering	 is	 er	
bijzondere	 aandacht	 voor	 kinderen.	 Zij	
mogen	 actief	 meedoen	 door	 bijv.	 te	 le-
zen,	 of	 een	 doe-taak.	 Graag	 aanmelden	
vóór	zondag	8	december	via	de	mail	aan:	
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl	
met	vermelding	van	volledige	naam,	adres,	
leeftijd,	telefoonnummer	en	de	taak	die	je	
wilt	doen	en	in	welke	kerk/viering.	Wij	ne-
men	daarna	contact	met	 je	op	om	samen	
de	taken	te	verdelen,	We	hopen	dat	er	heel	
veel	kinderen	mee	komen	helpen.
Voor	deze	viering	gaan	de	kinderen	die	het	
kerstspel	gaan	uitbeelden,	nog	repeteren.	
Data	en	tijden	hiervoor	volgen	nog	 in	on-
derling	 overleg.	Alle	 benodigdheden	 zoals	
verkleedkleren	voor	het	kerstspel	zijn	voor	
alle	kinderen	 in	de	kerk	aanwezig.	De	 le-
zers	krijgen	tijdig	de	teksten	aangeleverd.

Extra collecte
Tijdens	 de	 vieringen	 op	 kerstavond	 en	 1e	
kerstdag	 is	 er	 in	 alle	 kerken	 van	 de	 pa-
rochie	 een	 extra	 collecte	 voor	 zieken	 en	
mensen	in	nood	van	onze	parochie.

Openstelling van de kerk op   
1e en 2e kerstdag, wie kan ons helpen?
De	kerk	zal	op	deze	dagen	vanaf	de	eucha-
ristieviering	worden	opengesteld	tot	16.30	
zodat	de	kerststal	kan	worden	bezocht	en	
een	kaarsje	kan	worden	gebrand.	Wie	kan	
er	 op	 1e	 kerstdag	 en/of	 2e	 kerstdag	 aan-
wezig	zijn	in	de	kerk	als	gastheer	of	gast-
vrouw.	De	kerk	is	na	de	eucharistieviering	
dus	open	van	10.30	uur	tot	16.00	uur.	Graag	
bellen	met	het	secretariaat:	361215.

Pastoor Luijckx

Ter overdenking
(Evangelie	volgens	Lucas,		
Hoofdstuk	12	vers	49-53)
De	slavernij	 is	 in	onze	streken	al	 lang	af-
geschaft,	maar	 de	 realiteit	 ervan	 kennen	
wij	maar	al	 te	goed;	mensen	kunnen	ver-
slaafd	zijn	aan	veel	dingen.	Pauls	zegt	tot	
de	christenen	in	Rome;	"Jullie	zijn-	God	ge-
dankt-	geen	slaven	meer	van	de	zonde".	En	
wij,	in	wiens	dienst	leven	wij?	Van	wie	wil-
len	wij	slaaf	zijn?	Wie	willen	wij	geheel	en	
al	 toebehoren?	 God	 gehoorzamen	 brengt	
gerechtigheid	 en	 brengt	 de	mens	 tot	 het	
ware	geluk.	Puur	en	alleen	door	de	genade	
die	God	ons	geeft.

In	Gods	aanwezigheid.	Ik	neem	de	tijd	om	
aandacht	 te	 geven.	 Aan	 Gods	 verborgen	
aanwezigheid	 in	alles:	 In	het	bestaan	van	
de	materie,	in	de	groei	van	de	planten,	in	
het	gewaarzijn	van	de	dieren.	En	uiteinde-
lijk	ook	in	mij,	de	mens.	In	de	gave	van	het	
leven	in	al	zijn	facetten.	Hij	wil	mij	tot	zijn	
tempel	maken,	een	ruimte	waar	zijn	Geest	
wonen	kan	onder	de	mensen.	□
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Busdiensten 2020
Op	15	 december	 2019	wordt	 de	 dienstre-
geling	 van	 de	 lijnbussen	 gewijzigd,	 zoals	
ieder	jaar	rond	deze	tijd.	Wij	hebben	een	
aantal	 jaren	 een	 volledig	 overzicht	 gege-
ven	van	de	vertrektijden	van	de	diverse	lij-
nen	bij	het	busstation.
Eerder	dit	jaar	hebben	wij	u	al	geschreven,	
dat	wij	vanwege	de	hoge	plaatsingskosten	
afgezien	 hebben	 van	 dat	 volledige	 over-
zicht.

Met	 ingang	 van	 2020	 geven	wij	 een	over-
zicht	van	de	belangrijkste	gegevens	waar-
van	de	gemiddelde	busreiziger	gemak	kan	
hebben.	U	vindt	die	op	de	twee	volgende	
pagina’s.

Van	de	lijnen	300 en 301	(de	sneldiensten	
die	alleen	bij	het	busstation	stoppen)	ver-
melden	 wij	 niet	 meer	 alle	 vertrektijden,	
maar	een	samenvatting.

Van	lijn	136,	die	als	enige	door	onze	dorps-
kern	 rijdt,	 vermelden	 wij	 alle	 vertrektij-
den,	 maar	 dan	 van	 de	 halte	 in	 de	 Kerk-
straat.	Voor	de	andere	haltes	(Oranjeplein,	
Ecliptica	en	Busstation	kunt	u	de	vertrek-
tijden	zelf	uitrekenen	door	de	aangegeven	
minuten	erbij	te	tellen	of	ervan	af	te	trek-
ken.

Info
Op	 de	 website	 www.arriva.nl	 kunt	 u	 de	
volledige	dienstregeling	vinden,	als	u	wilt	
weten	bij	welke	haltes	de	door	u	gekozen	
bus	 stopt.	 (Kies:	 dienstregeling	 per	 lijn	 -	
reiswijze:	met	Bus	-	Typ:	Loon	op	Zand	en	
kies	de	betreffende	lijn).

U	kunt	ook	de	App	‛OV-info’	raadplegen	op	
uw	smartphone.	U	kunt	dan	als	u	de	juiste	
gegevens	invoert	de	route	van	de	bus	vol-
gen,	waarmee	u	wilt	reizen.

Redactie Rond de Toren
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Bustijden Arriva Loon op Zand

Lijn 136 
richting Tilburg halte Kerkstraat (1x	per	uur)

maandag t/m vrijdag:	6.39,	7.38	t/m	14.38,	15.39	t/m	18.39,	19.37,	20.23	t/m	23.23
zaterdag:	6.53	t/m	23.53
zon- en feestdagen:	9.55	t/m	18.55,	19.53	t/m	23.53

	 	 	 	 	 halte	busstation:	3	minuten	eerder
	 	 	 	 	 halte	Oranjeplein:	1	minuut	later
	 	 	 	 	 halte	Ecliptica:	2	minuten	later
richting Waalwijk halte Kerkstraat (1x	per	uur)

maandag t/m vrijdag:	6.21,	7.22	t/m	18.22,	19.18,	20.15,	21.15,	22.15,	23.15,	24.17
zaterdag:	7.39	t/m	17.39,	18.36,	19.35	t/m	24.35
zon- en feestdagen:	8.48	t/m	17.48,	18.49	t/m	23.49

	 	 	 	 	 halte	Ecliptica:	4	minuten	eerder
	 	 	 	 	 halte	Oranjeplein:	1	minuut	later
	 	 	 	 	 halte	busstation:	2	minuten	later

Lijnen 300 en 301 halte busstation

richting Tilburg

maandag t/m vrijdag:	overdag	stoppen	hier	ieder	uur	minstens	vier	bussen,
	 vanaf	20.00	uur	twee.	De	eerste	bus	komt	om	5.49,	de	laatste	om	23.46.	
zaterdag:	twee	bussen	per	uur:	7.14	tot	23.15
zon- en feestdagen:	twee	bussen	per	uur:	8.47	tot	24.17.
	 	 	 	 Exacte	tijden:	www.arriva.nl	of	via	de	App	'OV-info'.

richting Waalwijk

maandag t/m vrijdag:	overdag	stoppen	hier	ieder	uur	minstens	vier	bussen,
vanaf	20.00	twee.	De	eerste	bus	komt	om	6.29	of	6.31	(in	de	vakanties);		 	 	
de	laatste	om	24.26.
zaterdag:	twee	bussen	per	uur:	7.47	tot	24.44.
zon- en feestdagen:	twee	bussen	per	uur:	9.25	tot	24.45.
	 	 	 	 Exacte	tijden:	www.arriva.nl	of	via	de	App	'OV-info'.
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Extra schoolbussen maandag t/m vrijdag buiten de vakanties

Lijn 602 naar Tilburg Stappegoor
Vertrek	vanaf	het	busstation:	7.56	en	8.11

Lijn 674 naar Andel Prinsentuin
Vertrek	vanaf	busstation:	7.14,	8.54	of*	9.14	

	 						van Andel Prinsentuin naar Loon op Zand
Aankomst	bij	busstation	13.20	of*	14.20,	15.00	of*	16.10		
	 *	keuze	hangt	af	van	lengte	lesrooster,	zie	www.arriva.nl

Nightliner

Lijn 848

richting Tilburg
Vertrek	vanaf	de	overzijde	van	het	busstation:	zaterdag	2.35,	3.35,	4.35

richting Waalwijk-'s Hertogenbosch
Vertrek	vanaf	busstation:	zaterdag	2.17,	3.17,	4.17

Vakanties

Kerstvakantie	 23	dec.	2019	t/m	3	januari	2020

Voorjaarsvakantie	 24	t/m	28	februari	2020

Meivakantie	 28	april	t/m	1	mei	2020

Dag	na	Hemelvaart	 22	mei

Zomervakantie	 4	juli	t/m	30	augustus	2020

Herfstvakantie	 19	t/m	23	oktober	2020

Kerstvakantie	 21	dec.	2020	t/m	4	januari	2021

Dienstregeling als op zondag:

•	eerste	en	tweede	kerstdag
•	nieuwjaarsdag
•	paasmaandag
•	hemelvaartsdag
•	pinkstermaandag

Dienstregeling als op   
zaterdag:
•	koningsdag	27	april

Wij adviseren u deze pagina uit te 
knippen en te bewaren, omdat die 
slechts enkele keren per jaar gepu-
bliceerd wordt.
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Wimpelfotowedstrijd

Opnieuw	 zijn	 er	 drie	 prijswinnaars	 in	 de	
wimpelfotowedstrijd.	 In	 november	 ging	
de	750-fotograaf	weer	op	pad	en	zette	40	
‘huizen	met	wimpel’	op	de	 foto.	DGF	no-
tarissen	trok	de	maandprijzen,	de	9e	keer	
inmiddels,	en	Expert	Van	der	Velden,	Mitra	
Lips	en	Bakkerij	Floor	van	Lieshout	droegen	
samen	met	de	 stichting	bij	 in	de	prijzen.	
Vrijdagavond	 22	 november	 vond	 de	 prijs-
uitreiking	plaats	bij	Expert	Van	der	Velden	
in	Kaatsheuvel.

De	eerste	prijs	ging	mee	naar	huis	met	Gom	
en	Ellen	Meeuwissen.	De	familie	Meeuwis-

sen	won	een	Harman	Kardon	tuner	uit	het	
assortiment	van	Expert	van	der	Velden.	Het	
pakket	 met	 750-kaas,	 750-likeur	 en	 spe-
ciaal	 bieren	 van	Mitra	 Lips	 komt	 op	 tafel	
bij	Wil	 en	Anita	 Loermans.	De	 feestelijke	
750-taart	 van	 Floor	 van	 Lieshout	 wordt	
aangesneden	door	Sjef	en	Corrie	Mulders.	
Prijswinnaars	 van	 harte	 gefeliciteerd:	 u	
ziet	 hen	 onder	 op	 de	 foto	 met	 mevrouw	
Van	der	Velden	en	Bert	Branderhorst.

Komende	maand,	 in	 december	 2019,	 vin-
den	 twee	 trekkingen	 plaats.	 Eerst	 de	
maandtrekking	 van	 december:	 dat	 is	 de	
tiende	maandprijstrekking	van	de	wimpel-
fotowedstrijd.	 Hiervoor	 zet	 de	 750-wim-
pelfotograaf	weer	40	huizen	met	wimpels	
op	 de	 foto.	 Daarna	 volgt	 de	 trekking	 van	
de	hoofdprijs,	een	vliegreis	voor	twee	per-
sonen	met	 verblijf	 op	 Curaçao!	 Uiteraard	
worden	deze	trekkingen	weer	verricht	door	
DGF	 notarissen	 uit	 Kaatsheuvel.	 Voor	 de	
maandprijzen	komen	de	40	foto’s	van	de-
cember	in	aanmerking.	De	hoofdprijs	wordt	
door	de	notaris	getrokken	uit	de	400	foto’s	
van	‘huizen	met	wimpel’	die	in	2019	door	
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de	 750-fotograaf	 zijn	 gefotografeerd.	 Ko-
mende	weken	leest	u	meer	over	deze	prijs-
uitreikingen	 op	 15	 december	 voorafgaand	
aan	de	Loonse	kerstklokkenloop	2019.

Fotoherinneringsboek 2019:   
Viering 750 jaar in beeld
Tijdens	de	Loonse	kerstklokkenloop	sluiten	
we	jubileumviering	750	 jaar	heerlijkheid/
gemeente	 Loon	 op	 Zand	 af.	 In	 februari	
2020	verschijnt	een	speciaal	750-jaar	Foto-
herinneringsboek.

Een	kijk-	en	bladerboek	met	veel	foto’s	en	
korte	teksten	waarin	we	het	750-jaar	met	
alle	activiteiten	in	beeld	en	woord	vastleg-
gen.	Een	boek	waarmee	we	de	geschiede-
nis	in	gaan.	Een	‘must	have’	voor	iedereen	
die	ons	jubileumjaar	‘mee	heeft	gemaakt’!	
Begin	komend	jaar	leest	u	hier	meer	over.

Leuk cadeau geven? Zoek niet langer
…	en	geef	het	boek	‛Bekekt	’t	mer’	cadeau.	
Een	 mooie	 verzameling	 gezegden	 en	 uit-
drukkingen	 in	 woord	 en	 beeld	 (getekend	
in	mooie	 ‘kartoens').	Een	uniek	beeld	van	
de	 lokale	 woordkunst	 in	 het	 dialect	 van	
Kaatsheuvel.	Leuk	om	cadeau	te	geven	aan	
(groot-)ouders,	(klein-)kinderen	of	naar	el-
ders	 verhuisde	 familieleden	 of	 kennissen.	
Die	speciale	woorden	en	woordklanken	zijn	
uniek;	fier	op	eigen	taal!

Koop	‘Bekekt	’t	mer’	bij	in	Loon	op	Zand.	
Dit	 unieke	 boek	 is	 speciaal	 in	 dit	 750-ju-
bileumjaar	 uitgegeven.	 Wees	 er	 snel	 bij,	
want	Op	=	Op!

Stichting 750 jaar    
heerlijkheid/gemeente Loon op Zand
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         voorloon@gmail.com

U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

 Schouders
 eronder,
 samen 
vooruit! 

Regeerakkoord 
2019/2022

Hugo Ruymbeke
1975 – 2019

Voor	veel	mensen	was	Hugo	een	goede	
bekende.	Graag	gezien,	vrolijk	en	actief	
betrokken	bij	vele	evenementen.	
Tijdens	zijn	vakantie	werd	hij	door	ziek-
te	 getroffen.	 Het	 werd	 de	 laatste	 reis	
die	hij	mocht	maken.

Wij	wensen	al	zijn	vrienden	en	naasten	
veel	sterkte	bij	dit	verlies.

Redactie Rond de Toren

Wintermarkt Vlinderboom

Leerlingen	 en	 team	 van	 De	 Vlinderboom,	
Tamboerstraat	1,	organiseren	een	gezellige	
wintermarkt	op	donderdag	19	december.

Doel	 is	om	veel	mensen	uit	Loon	op	Zand	
welkom	te	heten	op	school	én	om	geld	op	
te	halen	voor	‛Make	a	wish’.
Deze	organisatie	bezorgt	ongeneeslijk	zie-
ke	kinderen	de	dag	van	hun	leven	door	een	
wens	in	vervulling	te	laten	gaan.	Daarvoor	
is	 geld	nodig	en	als	 school	 zetten	we	ons	
daar	graag	voor	in.
De	markt	begint	om	18.30	uur	en	duurt	tot	
20.00	uur.	Klein	contant	geld	meenemen	is	
wel	handig!

Voordat	 de	 markt	 begint,	 genieten	 alle	
leerlingen	op	school	van	een	gezellige	win-
terviering	en	een	lichtjestocht	in	de	wijk.	
Misschien	ziet	u	ze	wel	voorbij	komen!	□
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Vermist: kater Chico

Onze	 lieve	 kat	 is	 vermist	 sinds	 2	 no-
vember.	Het	 is	een	Europese	korthaar/
huiskat.	Hij	is	5	jaar	oud	en	is	voorzien	
van	een	chip.

Kenmerken:	 Cypers	 bruin	 zwart	 ge-
streept	met	 witte	 baard	 en	 wit	 op	 de	
buik.	

Witte	 sokjes	 bij	
de	 voorpoten	 en	
witte	 laarsjes	 bij	
de	 achterpoten.	
Groene	ogen.

Heeft	iemand	hem	
gezien?	Neem	dan	
contact	 op	 met	
Anna,	 Doelen	 36,	
tel.	06-24895801.
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Lezing Brand & Brandveiligheid

Onze	 vereniging	 heeft	 in	 samenwerking	
met	Gemeente	Loon	op	Zand	en	Brandweer	
Midden-	en	West	Brabant	een	lezing	gehou-
den	over	Brand	&	Brandveiligheid	op	5	no-
vember	in	De	Wetering.

Jan	 van	 de	 Bersselaar,	 adviseur	 risicobe-
heersing	 van	 de	 Brandweer,	 heeft	 vele	
waardevolle,	maar	bovenal:	levensredden-
de	 tips	 gedeeld	 tijdens	 zijn	 presentatie.	
Vanuit	 onze	 gemeente	 heeft	 Martijn	 Ver-
stappen,	 adviseur	 openbare	 orde	 en	 vei-
ligheid,	gratis	rookmelders	uitgedeeld	aan	
alle	bezoekers.	Martijn	Verstappen	gaf	aan	
dat	de	gemeente	alle	inspanningen	verricht	
om	 een	 zo	 veilig	 mogelijke	 leefomgeving	
voor	alle	bewoners	van	onze	gemeente	te	
creëren.

Bedankt	Brandweer	Midden-	en	West	Bra-
bant	en	gemeente	Loon	op	Zand	voor	jullie	
bijdrage	en	inspanningen!	Voor	diegene	die	
de	 bijeenkomst	 niet	 kon	 bijwonen,	 check	
de	website	van	de	Brandweer	en	download	
de	folder	brandveilig	wonen:	www.brand-
weer.nl	 en	 geef	 hier	 de	 zoekopdracht	
‘brandveilig	wonen’.
Mocht	u	nog	vragen	hebben	over	dit	onder-
werp,	dan	kunt	u	ons	een	emailbericht	stu-
ren:	info@ehbo-loonopzand.nl.

Heb jij je al aangemeld?

Op	1	februari	2020	start	een	nieuwe	EHBO	
cursus	in	De	Wetering	te	Loon	op	Zand.	De	
cursus	bestaat	uit	drie	keer	les	op	de	zater-
dagen	1,	8	en	15	februari.	Op	zaterdag	22	
februari	2020	staat	het	examen	gepland.

De	cursus	bedraagt	€	150,00	per	persoon.	
Vele	zorgverzekeraars	vergoeden	deze	cur-
sus	volledig	of	gedeeltelijk.	Deze	 interac-
tieve	 cursus	wordt	 verzorgd	 door	 een	 er-
kend	kaderinstructeur	en	een	lotus.

Mocht	je	interesse	hebben	in	één	van	onze	
cursussen?	Check	dan	onze	website	www.
ehbo-loonopzand.nl	 of	 stel	 je	 vraag	 via	
een	mail	aan	info@ehbo-loonopzand.nl.	□

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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DAMES EN HERENKAPSALON

Gerlachusstraat 77    PRIJZEN:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 13,10
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 14,20
Geopend: dinsdag t/m zaterdag  Knippen dames / heren € 16,60
Vrijdag koopavond    Wassen, knippen en drogen € 23,50

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 13,75
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 14,90
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 17,25
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 24,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 14,00
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 15,25
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 17,75
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 25,25
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 14,85
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,00
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 18,75
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 26,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77 Prijzen:
Loon op Zand Kinderen tot 12 jaar € 14,85
Tel. (0416) – 362349 Kinderen vanaf 12 jaar € 16,00
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 18,75
Vrijdag koopavond Wassen, knippen en drogen € 26,50

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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Mini musical   
‘Kerststal de show’

Tijdens	de	Loonse	kerstklokkenloop	op	zon-
dag	15	december	wordt	er	in	het	Wit-Gele	
Kruis	gebouw	(locatie	27)	de	mini	musical	
‘Kerststal	de	show’	gespeeld.	Dit	zeer	kor-
te	maar	wel	krachtige	spektakel	haalt	het	
Kerstverhaal	muzikaal	naar	deze	tijd.	Daar-
mee	 is	het	een	feest	der	herkenning	voor	
het	oor	en	een	lust	voor	het	oog	terwijl	de	
tanden	worden	bloot	gelachen.

Van deze tijd
Het	verhaal	van	‛Kerststal	de	Show’	begint	
met	een	vredige	binnenkomst	in	de	Kerst-
stal.	Uiteraard	wordt	de	bezoeker	enthou-
siast	begroet.	Maria,	Jezus	en	Jozef,	de	ko-
ningen,	een	engel	en	andere	genodigden	in	
de	stal	laten	in	deze	mini	musical	zien	dat	
ze	100%	van	deze	tijd	zijn.

Waar	Jezus	in	het	kerstverhaal	de	hoofdrol	
speelt,	zijn	de	rollen	in	deze	mini-musical	
gelijkwaardig	 verdeeld	 over	 alle	 spelers.	
Aangezien	 de	 musical	 slechts	 een	 kleine	
vier	 minuten	 duurt,	 hoeft	 niemand	 lang	
zijn	tekst	te	onthouden.	De	hoge	snelheid	
van	 spelen	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 bezoeker	
zelf	onderdeel	is	van	deze	beleving.	

Vol verrassingen
‘Kerststal	de	Show’	is	geschreven	en	gere-
gisseerd	 door	 René	 Goutziers	 en	 William	

Beerens.	 In	 de	 lijn	 van	 de	 kerstgedachte	
hebben	 ze	 bevriende	 acteurs	 uit	 het	 bui-
tenland	uitgenodigd	om	mee	te	spelen.	Van	
de	vijfhonderd	uitgenodigde	acteurs,	heb-
ben	er	acht	toegezegd	mee	te	doen.
Bij	het	ter	perse	gaan	van	deze	editie,	heb-
ben	er	al	weer	twee	afgezegd.	Dit	onder-
streept	maar	weer	 dat	 deze	mini-musical	
vol	 verrassingen	 zit.	 De	 productie	 wordt	
gedaan	 door	 John	 de	 Knol	 (speelt	 waar-
schijnlijk	mee	als	ezel).

‘Kerststal	 de	 Show’	 speelt	 volgend	 jaar	
waarschijnlijk	 in	 Carré	 (21	 december	 van	
20.30	tot	20.34	uur),	maar	is	dit	jaar	dus	al	
te	zien	tijdens	de	Kerstklokkenloop	in	Loon	
op	Zand	in	het	Wit-Gele	Kruis	gebouw,	lo-
catie	 27.	 Toegang	 is	 gratis,	 doorlopende	
voorstellingen.	□
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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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Plukfruitstrook aangeplant langs de Ecliptica
Woensdagmiddag	 27	 november	 werd	 aan	
de	Ecliptica	(de	strook	tussen	Orion	en	het	
Kasteelpad)	 een	 ‘Plukfruitstrook’	 officieel	
geopend.	Deze	‘Plukfruitstrook’	is	een	ini-eopend.	Deze	‘Plukfruitstrook’	is	een	ini-
tiatief	 van	 buurtbewoners	 van	 de	 Eclipti-
ca,	dat	wordt	ondersteund	door	de	Stich-
ting	 Wereldgemeente	 Loon	 op	 Zand.	 Het	
behelst	 een	 strook	 grond	 waarop	 diverse	
fruitbomen	en	struiken	zijn	geplaatst,	zo-
als	 morellen,	 stoofperen,	 appel,	 bessen,	
bramen,	framboos	en	zelfs	een	hazelaar.

Onder	 enthousiaste	 begeleiding	 van	 Alex	
van	der	Haring,	Thijs	van	Berlo	en	Liesbeth	
Liebermann	 van	 de	 voedselwerkgroep	 en	
een	 aantal	 buurtbewoners	 groot	 en	 klein	
werden	de	struiken	en	boompjes	geplant.	
Het	toezicht	en	onderhoud	is	in	handen	van	
de	buurtbewoners.

Nanny	Verheijen,	bestuurslid	van	de	Stich-
ting	Wereldgemeente	 Loon	 op	 Zand,	 ver-
telt	de	stichting	een	lint	van	plukfruitloca-
ties	door	de	hele	gemeente	wil	realiseren.	

Zij	 doen	dat	 in	 samenwerking	met	buurt-
bewoners	 en	 Samenwerkenaandewijk.	
Meer	 groen	 in	 de	 wijken	 is	 immers	 goed	
voor	mens	en	dier.	Daarnaast:	wat	heerlijk	
is	het	als	je	zomaar	een	appeltje	of	peer-
tje	uit	je	eigen	buurt	kunt	eten!	Lokaal	en	
van	het	seizoen,	duurzamer	kun	je	het	niet	
hebben.
Sinds	2017	zijn	er	 in	de	gemeente	al	ver-
schillende	 plukfruitlocaties	 geopend.	 In	
Loon	op	Zand	in	de	Grevenbrouckstraat,	de	
Virgo	en	nu	dus	ook	aan	de	Ecliptica.

Alex	van	der	Haring	legt	me	uit	wat	de	kop-
peling	 is	met	de	Millenniumdoelen	van	de	
VN:	 “De	 fruitbomen	 en	 struiken	 hebben	
deels	een	educatief	doel,	het	duidelijk	ma-
ken	dat	fruit	aan	bomen	en	struiken	groeit	
en	na	oogsten	pas	in	de	supermarkt	terecht	
komt.	En	dat	frambozen	niet	uit	een	potje	
komen.
Een	 ander	 doel	 van	 de	 voedselwerkgroep	
is	het	vergroten	van	het	bewustzijn	m.b.t.	
duurzaamheid	 en	 voedsel.	 Dat	 mensen	

gaan	 nadenken	 over	
hun	 plek	 in	 de	 wereld	
en	 met	 name	 ook	 na-
denken	 over	 het	 voed-
sel	in	de	wereld.”

De	jeugd	hielp	in	ieder	
geval	 enthousiast	 mee	
en	 die	 plukken	 daar	
straks	 letterlijk	 en	 fi-
guurlijk	 de	 vruchten	
van.	 Meer	 weten	 over	
de	werkzaamheden	van	
de	 Stichting	 Wereldge-
meente	zie:
www.wereldgemeen-
teloonopzand.nl/pluk-
fruit

Redactie: Ton Kalkers
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Belangrijke mededeling

Met	 ingang	van	1	 januari	2020	 is	de	oude	
website	www.kboloonopzand.nl	van	Seni-
orenVereniging	Loon	op	Zand	uit	de	lucht!	
KBO	Brabant	heeft	gekozen	voor	een	nieuw	
Webhostingbedrijf,	waar	 vanaf	 die	 datum	
de	websites	van	alle	afdelingen	zijn	onder-
gebracht.	Dit	betekent	dat	ook	voor	Senio-
renVereniging	Loon	op	Zand	de	website	een	
nieuw	 en	 ander	 uiterlijk	 heeft	 gekregen,	
maar	wel	bereikbaar	blijft	onder:	 	
www.kboloonopzand.nl.	

Het	zal	voor	iedereen	wennen	zijn	en	wel-
licht	 kost	 dit	 soms	 moeite!	 Ook	 de	 web-
master	zal	hierin	zijn	weg	moeten	vinden.	
Hij	heeft	in	elk	geval	gepoogd	de	opmaak	
zoveel	mogelijk	te	laten	lijken	op	de	nu	be-
staande	website.	
Bij	 gebruik	 van	 een	 computer	 zal	 dit	 de	
minste	 problemen	 opleveren.	 Wilt	 u	 de	
website	 op	 uw	 iPad	 of	 iPhone	 benaderen	
dan	zal	deze	moeten	beschikken	over	een	
van	de	laatste	IOS-versies.
Senioren Computer Café
Zit	u	met	vragen	over	uw	smartphone,	ta-
blet	 of	 laptop	 óf	wilt	 u	 graag	 uitleg	 over	
Apps,	 bijvoorbeeld	 WhatsApp,	 of	 het	 ge-
bruik	van	programma's	op	uw	laptop,	loop	
dan	gerust	binnen.	Op	10	december	zitten	
de	computerwerkgroep	van	10.00	tot	12.00	
uur	 in	de	Gerlachushof	voor	u	klaar	om	u	
gratis	te	helpen.	U	bent	van	harte	welkom!	
Senioren Expo
Van	 dinsdag	 14	 tot	 en	met	 zondag	 19	 ja-
nuari	2020	is	er	weer	een	Senioren	Expo	in	
NH	Conference	Centre	Koningshof	in	Veld-
hoven.	Dé	beurs	voor	50-plussers.	Ook	dit	
jaar	werkt	KBO-Brabant	mee	aan	de	orga-
nisatie	van	deze	beurs.

Op	 vertoon	 van	 het	 KBO-lidmaatmaat-
schapspas	 krijgen	 alle	 leden	 een	 kor-
ting	 van	 €	 4,-	 op	 de	 toegangsprijs	 van		
€	10,-.	De	beurs	is	iedere	dag	geopend	van	
10.00	tot	17.00	uur.

Agenda
•	Dinsdag	 10	 december:	 Senioren	 Compu-
tercafé	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Ger-
lachushof,	voor	al	uw	digitale	vragen.	

•	Dinsdag	10	december:	Bekendmaking	uit-
slag	van	de	wedstijd.	Start	14.00	uur.

•	Woensdag	11	december:	Teken-	en	schil-
dergroep	1,	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Woensdag	11	december:	Nordic	Walking.	
Vertrek	om	13.30	uur	vanaf	het	fietspad	
aan	het	begin	van	de	Waalwijksebaan.

•	Woensdag	 11	 december:	 Cursus	 valpre-
ventie	in	Gerlachushof	1	in	Venloene	van	
15.30	tot	17.30	uur.

•	Donderdag	 12	 en	 19	 december:	 Rik-	 en	
jokerconcours.	Aanvang	13.45	uur.

•	Donderdag	 12	 en	 19	 december:	 Line-
dance	 van	13.00	 tot	 14.00	uur	 voor	be-
ginners	en	van	14.00	tot	15.00	en	15.00	
tot	16.00	uur	voor	gevorderden.

•	Vrijdag	13	december:	De	filmgroep	draait	
de	film	‛Gooise	vrouwen’	deel	1	en	2	 in	
de	 theaterzaal	 van	 Venloene.	 Aanvang	
14.00	uur.
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•	Vrijdag	 13	 december:	 Kerstdiner	 bij	 de	
Zwammenberg	 in	 De	 Moer.	 Deelnemers	
graag	om	17.15	uur	aanwezig.

•	Dinsdag	 13	 december:	 Kerstlunch	 voor	
Mantelzorgers	 bij	 de	 Hoefstal	 in	 Kaats-
heuvel	van	10.30	tot	13.00	uur.

•	Woensdag	 18	 december:	 Kerstreis	 naar	
Leuven.	De	vertrektijd	wordt	vermeld	in	
de	Ons	van	6	december.

•	Woensdag	18	december:	Teken-	en	schil-
dergroep	2,	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Vrijdag	20	december:	Kerstviering	bij	De	
Wetering	van	14.30	tot	18.00	uur.

Kerstviering in De Wetering
In	een	tijd	waarin	wij	dagelijks	geconfron-
teerd	 worden	 met	 terrorisme,	 oorlog	 en	
discriminatie,	is	het	goed	om	rond	Kerstmis	
samen	te	komen	en	even	stil	 te	 staan	bij	
hetgeen	er	om	ons	heen	gebeurt.
Daarom	nodigt	het	bestuur	u	van	harte	uit	
om	deel	te	nemen	aan	de	kerstviering	van	
onze	vereniging.	Deze	wordt	gehouden	op	
vrijdag	 20	 december	 van	 14.30	 tot	 18.00	
uur	in	De	Wetering.	De	zaal	gaat	open	om	
14.15	uur.
Na	een	welkomstwoordje	van	de	voorzitter,	
de	heer	Thieu	Eijkemans,	wordt	koffie/thee	
met	iets	lekkers	aangeboden.	Daarna	volgt	
een	afwisselend	programma	met	o.a.	een	
kerstverhaal	en	 samenzang.	Het	optreden	
van	de	zanger	Tim	Remie	tijdens	de	viering	
zal	de	kerstsfeer	zeker	mede	verhogen.

Een	inspirerende	kerstgedachte	van	Pastoor	
Luijckx	 zal	 zeker	 niet	 op	 het	 programma	
ontbreken.	In	de	pauzes	wordt	een	drankje	

geserveerd.	Rond	17.30	uur	eten	we	samen	
een	broodje.	Om	ongeveer	18.00	uur	zal	de	
voorzitter	de	middag	afsluiten.

Voor	deelname	wordt	van	u	een	eigen	bij-
drage	van	€	5,-	p.p.	gevraagd.	U	begrijpt	
dat	 wij	 graag	 willen	 weten	 op	 hoeveel	
deelnemers	wij	mogen	rekenen.	Voor	deel-
name	kunt	u	zich	tot	en	met	14	december	
aanmelden	door	onderstaande	strook	in	te	
vullen	en	deze,	met	het	door	u	te	betalen	
bedrag,	 in	 te	 leveren	 bij	 Annie	 Navarro,	
Aldrinstraat	16,	Rosalie	Clijsen,	Tuinstraat	
24,	 Nel	 Molenschot,	 Van	 Immerseelstraat	
12	of	brievenbus	3	bij	de	hoofdingang	van	
‛Venloene’.

Wij	wensen	u	een	sfeervolle	middag,	fijne	
feestdagen	en	alle	goeds	voor	2020	toe!

De activiteitencommissie

De heer en/of mevrouw: ______________________________

Adres: ______________________________________________

neemt/nemen deel aan de kerstviering op 20 december.

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

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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Donderdag 26 maart 2020
(avondvoorstelling, €128,00 p.p.)

Anastasia de musical
Inclusief:	busreis	–	3-gangendiner	-	1e	rang.
Opstapplaats:	De	Wetering

Anastasia	vertelt	het	legendarische	verhaal	
van	een	verloren	Russische	prinses	die	op	
zoek	is	naar	haar	werkelijke	identiteit.

Weeskind	 Anya	 herinnert	 zich	 niets	 van	
vroeger	en	heeft	geen	idee	wie	ze	is.	Met	
een	muziekdoosje	als	enige	bagage	gaat	ze	
op	zoek	naar	haar	verleden.	Een	avontuur	
dat	voert	langs	vorstelijke	paleizen	en	door	
het	romantische	Parijs	van	1920.	Hoe	kan	
het	 dat	 Anya	 sprekend	 lijkt	 op	 Anastasia	
Romanov?	Is	ze	écht	de	dochter	van	de	ver-
moorde	tsaar	Nicolaas?	Langzaam	ontrafelt	
Anya	haar	geschiedenis,	om	te	ontdekken	
wie	 ze	 werkelijk	 is.	 Half	 historisch,	 half		
legende:	dit	moet	je	gaan	zien!

U	kunt	zich	voor	deze	reis	aanmelden	door	
onderstaande	 strook	 in	 te	 vullen	 en	 deze	
met	het	verschuldigde	bedrag	in	te	leveren	
bij	 Nel	 Molenschot	 (van	 Immerseelstraat	
12),	 Rosalie	 Clijssen	 (Tuinstraat	 24),	 Jan	
Hertogh	(Kloosterstraat	50)	of	brievenbus	3	
van	Venloene.	Betalen	kunt	u	ook	door	on-
derstaande	eenmalige	machtiging	in	te	vul-
len	en	deze	met	de	aanmeldstrook	op	een	
van	bovenstaande	adressen	in	te	leveren.

Uw	 aanmelding,	 inclusief	 betaling,	 moet	
voor	15	januari	2020	bij	ons	binnen	zijn.	□

Aanmeldingsformulier voor Anastasia de musical op donderdag 26-03-2020

Naam:	 _____________________________________________

Adres:	 _____________________________________________

Tel.nr.:	 _____________________________________________

□	Ik	wil	tevens	een	annuleringsverzekering	afsluiten	Dit	kost	€	8,70	per	persoon.	Dit	
kunt	u	aangeven	door	hiervoorstaande	‛□’	aan	te	kruizen.	U	moet	dan	wel	naast	uw	
naam	ook	uw	voorletters	en	uw	geboortedatum	aangeven.

Naam:	__________________________________		Voorletters:	__________________
Geboortedatum:	_____________________

Ondergetekende	machtigt	SeniorenVereniging	Loon	op	Zand	om	éénmalig	van	zijn/haar	
bankrekening	€128,00	p.p.	plus	de	aangegeven	annuleringsverzekering	te	schrijven.

Bankrekening:	_______________________						Handtekening:______________________
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Sinterklaasgedicht

Op bezoek in Loon op Zand vroeg Sinterklaas:
Wie is hier in dit dorp nou eigenlijk de baas?
Al jaren lang wordt er gepretendeerd,
maar ik zie het wellicht verkeerd.

“Baas in eigen dorp”: wat komt ervan terecht?
Vorig jaar werd me al gezegd:
Als u volgend jaar weer komt naar Loon op Zand
dan is er hier van alles aan de hand:
-we zijn De Wetering  aan ’t verbouwen,
-en ’t openbaar groen wordt goed onderhouden.
Het wordt tijd onderhand,
want het is ene gribus in Loon op Zand.

De boombakken voor De Wetering,
wanneer zijn die toe aan verbetering?
Is er niemand met inzicht en verstand,
en een klein beetje politiek bijdehand,
die de verantwoordelijken tot actie kan bewegen.
Of trekken we aan een dood paard in ’t Klavier,
hebben ze Loon daar maar amper in ’t vizier?

In de Kets hebben ze het inmiddels goed voor mekaar,
het Bruisend dorpshart en de sporthal zijn klaar.
En nou: de centen zijn op en trappen ze op de financiële rem,
en hangt ons kerkdorp aan de achterste mem.
Vorige jaren klotsten de miljoenen nog tegen de plint,
leg dat eens uit aan bevolking en de Sint.

Het perspectief voor de komende jaren:
hogere lasten en op voorzieningen besparen.
Daar kunnen we ’t mee doen in Loon op Zand,
en ons maar voor de gek houden met ‛Toekomst-Dromen-Land’.
Hoe verder met ‛De Heerlijkheid’ hoor ik u denken.
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Ik zal u mijn ideeën schenken:
de mogelijkheden en de centen: minimaal de komende jaren,
we willen én kunnen niet eindeloos blijven besparen.

Voor de politici en het ambtelijk apparaat,
heeft Sinterklaas maar een goede raad:
Zoek naar een blik-opener, kijk ‛out-of-the box’, voorbij de eigen (gemeente)grenzen,
In het belang van ons, de Loonse mensen.
642 Loonse handtekeningen wijzen in zuidelijke richting
Daar vind je geld, know-how en een goede gemeentelijk inrichting
Heel veel Loonse volwassenen wijzen u de weg!
Kom in actie. Start met de verbetering,
verwijder minimaal die boombakken voor De Wetering,
en begin de verbouwing onderhand!
Dan start nieuwe beleving in Loon op Zand.
Anders dreigt de boel in elkaar te zakken,
en valt er steeds minder uit te pakken.

Dit wil ik toch gezegd hebben in De Heerlijkheid,
vooraleer ik weer naar Spanje rijd.
Ik hoop jullie volgend jaar opnieuw te ontmoeten, in betere doen en goed humeur.
Aan iedereen de groeten. Nu moet ik er vlug van deur.

Sinterklaas en Piet

 

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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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Vista Hypotheken (RABO)  1,08% 
HollandWoont   1,09% 

20 jaar vast met NHG 
NIBC Direct  1,55% 
Syntrus Achmea  1,60% 

30 jaar vast met NHG 
NIBC Direct  1,95% 
FloriusHypotheken  2,01% 

 
  Mediair Financieel Adviesgroep BV / 
Intergroep Verzekeringen 
Schijfstraat 26-A 
5061KB Oisterwijk  
Tel: 0416-369000 
Email: info@mediair.nl 

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Maak gerust eens een 
afspraak, dit kan aan 

huis of op kantoor. De 
koffie staat klaar!

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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Kerstconcert    
Urker Mannenkoor Halleluja

Culturele	stichting	Trias	brengt	op	zaterdag	
7	december	om	19.30	uur	 in	de	Sint	Jans	
kerk	in	Kaatsheuvel	het	Urker	Mannenkoor	
Hallelujah	met	een	kerstprogramma.	Tien	
dagen	 later	 treedt	 het	 Urker	Mannenkoor	
op	in	het	Utrechtse	Tivoli.

De	 geschiedenis	 van	 Het	 Urker	 Mannen-
koor	Hallelujah	 gaat	 terug	 naar	 1897.	Op	
26	januari	van	dat	jaar	start	een	groep	vis-
sers	met	het	samen	zingen	van	psalmen	en	
christelijke	 liederen.	 Aanvankelijk	 heet	
het	 koor	Oefening kweekt kunst.	 In	 1913	
wordt	 de	 naam	 veranderd	 in	 Hallelujah.	
Dat	 betekent:	 Looft	 den	 Heer.	 Nadat	 Urk	
door	de	inpoldering	van	de	Zuiderzee	aan	
het	 vasteland	 komt	 te	 liggen,	 treedt	 het	
mannenkoor	 meer	 naar	 buiten.	 Vanaf	 de	
jaren	’60	krijgt	het	koor,	meestal	kortweg	
aangeduid	als	Het	Urker	Mannenkoor,	grote	
bekendheid	 met	 zijn	 vertolking	 van	 het	
christelijke	lied.

Het	 Urker	 Mannenkoor	 Hallelujah	 is	 ook	
vandaag	nog	een	van	de	bekendste	 koren	
van	Nederland.	De	80	leden,	onder	wie	vele	
jongeren,	repeteren	op	zaterdagavond,	als	
de	 vissers	 thuis	 zijn.	 Tijdens	 optredens	

dragen	de	zangers	de	mooie	klederdracht	
van	het	eiland.	Het	repertoire	bestaat	uit	
psalmen,	 christelijke	 liederen	 in	 diverse	
talen	en	klassieke	koorwerken.	Vanaf	1960	
maakte	het	koor	30	langspeelplaten,	waar-
van	 er	 twee	met	 goud	werden	 bekroond,	
en	24	cd’s.	Ook	werkte	het	mee	aan	 tien	
dvd’s.	 Het	 Urker	 Mannenkoor	 Hallelujah	
staat	 sinds	 2003	 onder	 leiding	 van	 Bert	
Moll.	De	muzikale	begeleiding	is	in	handen	
van	Johan	Bredewout.

Bert	Moll	(1955)	begon	zijn	muzikale	loop-
baan	 op	 jeugdige	 leeftijd.	 Aanvankelijk	
legde	hij	zich	uitsluitend	toe	op	het	orgel-
spel.	Hij	specialiseerde	zich	in	de	koormu-
ziek	en	wist	hij	zijn	naam	als	koordirigent	
te	vestigen.	Door	zijn	vakmanschap	en	mu-
zikaliteit,	maar	ook	zeker	door	zijn	liefde	
voor	het	geestelijk	 lied,	groeien	de	koren	
die	onder	zijn	leiding	staan	letterlijk	en	fi-
guurlijk.	Hij	weet	zijn	koren	 tot	op	grote	
hoogte	te	 laten	presteren,	of	het	nu	gaat	
om	een	eenvoudig	geestelijk	lied	of	om	een	
groot	klassiek	werk.

•	Het	Urker	Mannenkoor	Hallelujah
•	Zaterdag	7	december	a.s.	om	19.30	uur.	
Sint	Janskerk,	Kaatsheuvel

•	Entree:	€	20,-
•	Voorverkoop:	 	 	

www.cs-trias.nl/voorverkoop □

 °Urker Mannenkoor Halleluja (Eigen foto).



62



63

Zorgorganisaties Noord-Oost  
Brabant gaan medicatieproces in 
de thuiszorg digitaliseren

Zorgorganisaties	 BrabantZorg,	 Laverhof,	
Van	Neynsel,	Pantein,	Vivent	en	Zorggroep	
Elde	Maasduinen	gaan	samen	met	de	apo-
thekersverenigingen	BrabantFarma	en	Con-
cordant	de	toedieningsregistratie	van	me-
dicijnen	 in	 de	 thuiszorg	 digitaliseren.	 Nu	
gebeurt	dit	nog	met	papieren	formulieren.	
Met	de	regionale	aanpak	willen	de	zorgor-
ganisaties	 en	 de	 openbare	 apotheken	 de	
kwaliteit	 en	 veiligheid	 van	 de	medicatie-
zorg	in	de	thuiszorg	verder	verbeteren.

Medicatieveiligheid en efficiënter  
werken
Medicatieverstrekking	 aan	 cliënten	 door	
de	 thuiszorg	 gebeurt	 nu	 nog	 met	 papie-
ren	toedienlijsten.	Het	kan	voorkomen	dat	
deze	 lijsten	 veranderen	als	 een	 cliënt	bij	
de	huisarts	of	in	het	ziekenhuis	is	geweest.	
Met	een	digitale	registratie	zijn	de	lijsten	
sneller	actueel.

Daarmee	is	het	risico	op	fouten	kleiner	en	
verloopt	de	samenwerking	met	apotheken	
beter.	 De	 medewerker	 van	 de	 thuiszorg	

kan	makkelijker	medicatie	bijbestellen	en	
communiceren	met	de	apotheek.

Training
De	 zorgorganisaties	 en	 apothekersvereni-
gingen	hebben	 gezamenlijk	 één	 software-
leverancier	 geselecteerd	 voor	 het	 digita-
liseren	van	de	toedieningsregistratie	in	de	
thuiszorg.	Alle	1700	thuiszorgmedewerkers	
en	60	apotheken	gaan	werken	met	hetzelf-
de	systeem.
Ze	krijgen	hiervoor	in	de	komende	periode	
een	training.	Uiteindelijk	gaat	het	systeem	
werken	voor	ongeveer	6000	cliënten.	Begin	
volgend	 jaar	 verwachten	 de	 organisaties	
het	project	af	te	ronden.

Proeftuinsubsidie
Het	ministerie	van	VWS	heeft	via	het	pro-
gramma	 InZicht	 een	proeftuinsubsidie	 be-
schikbaar	 gesteld	 om	 de	 medicatieveilig-
heid	 in	 de	 thuiszorg	 te	 verbeteren.	 In	 de	
proeftuin	wordt	onderzocht	waar	partijen	
tegen	 aanlopen	 bij	 de	 digitalisering	 van	
toedieningsregistraties.
De	ervaringen	worden	met	VWS	en	andere	
organisaties	 gedeeld.	 De	 bedoeling	 is	 dat	
op	termijn	in	heel	Nederland	de	medicatie-
gegevens	digitaal	kunnen	worden	uitgewis-
seld.	□

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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De Geheugenwerkplaats

Eenmaal	 per	 maand	 biedt	 de	 Geheugen-
werkplaats	 een	 creatieve	 geheugenacti-
viteit	op	het	adres	De	Rode	Loper,	Paulus	
Potterplein	42	in	Kaatsheuvel.

Op	donderdag	19	december	zien	we	u	graag	
in	de	Geheugenwerkplaats	voor	een	crea-
tieve	 geheugenactiviteit:	 “De	 gezellige	

Kerstquiz’’.	 Bedenk	 een	
antwoord	 op	 de	 kerstvra-
gen,	 soms	 is	 er	 een	 doe-
opdrachtje	 en	 kan	 het	
zomaar	 zijn	 dat	 u	 een	
kerstbal	mag	knutselen	of	

een	kerststal	gaat	 tekenen	of	uitbeelden.	
Verzamel	samen	met	uw	team	zoveel	mo-
gelijk	punten.	Deze	quiz	brengt	vooral	veel	
vrolijkheid	met	zich	mee.

Tussendoor	drinken	we	koffie	met	natuur-
lijk	kersttaart,	daarnaast	willen	we	samen	
vooral	heel	veel	plezier	hebben.	Om	10.00	
uur	 is	 het	 welkomstkopje	 koffie	 klaar	 en	
daarna	beginnen	we	met	de	quiz	die	duurt	
tot	ongeveer	half	12.
U	kunt	indien	u	daarna	wilt	aansluiten	bij	
de	 BreinFit,	 tegen	 een	 kleine	 vergoeding	

een	 broodje	 of	 kop	 soep	 kopen.	 Houdt	 u	
van	gezelligheid,	kom	dan	op	donderdag	19	
december	naar	de	Geheugenwerkplaats.

In	2020	 start	Monique	Dirks,	casemanager	
dementie,	met	 een	 speciaal	 vragenuurtje	
Dementie.	Deze	bijeenkomsten	vinden	ook	
plaats	 in	 de	Geheugenwerkplaats	 aan	 het	
Paulus	 Potterplein	 42	 in	 Kaatsheuvel.	On-
derstaand	de	data	voor	het	eerste	kwartaal	
van	2020.	Loop	geheel	vrijblijvend	binnen!

•	Maandagochtend	6	januari,	maandagoch-
tend	 3	 februari	 en	 maandagochtend	 2	
maart:	steeds	van	half	elf	tot	half	12.

U bent van harte welkom in de  
Geheugenwerkplaats!

 

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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Folklore: 
6 januari – Driekoningen

Het	is	al	een	hele	lange	traditie	(folklore)	
in	Brabant	dat	op	6	januari	door	kinderen,	
jongeren	en	volwassenen	(verkleed	als	ko-
ningen/koninkjes)	 langs	 de	 deuren	 wordt	
gegaan	met	hun	driekoningenliedjes.
Zeker	in	Loon	op	Zand	(samen	met	Tilburg)	
is	deze	traditie	nog	‛springlevend’	en	wordt	
steeds	met	liedjes,	voordrachtjes	en	origi-
nele	kleding,	voortgezet.

Leuk	 is	 het	 te	 zien	 hoe	 de	 koninkjes	 en	
koningen	bij	opa	en	oma,	ooms	en	tantes,	
buren	en	kennissen	deze	traditie	 in	 stand	
houden.	De	deuren	van	de	kerk	van	Loon	op	
Zand	(zij-ingang	Kerkstraat)	staan	op	deze	
avond	 van	 6	 januari	 open	 voor	 ontvangst	
van	koninkjes	klein	en	groot,	om	bij	debij-
zonder	 sfeervolle	 kerststal	 deze	 traditie	
voort	te	zetten.

In	 de	 volgende	 Rond	 de	Toren	 volgt	 hier-
over	meer	informatie.

Werkgroep Driekoningenzingen  
Loon op Zand

Verloren

Tot	 onze	 grote	 schrik	 heb	 ik	 mijn	
pinkring	verloren,	waarschijnlijk	in	de	
buurt	van	de	Coop.
Heeft	u	deze	ring	gevonden,	die	voor	
mij	 een	 grote	 emotionele	 waarde	
heeft,	wilt	 u	mij	 dan	 bellen	 via	 013-
2079023	of	06-53177472.	Dank	u	wel!

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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CDA LoZ stemt tegen begroting 2020

Lasten moeten beter 
verdeeld zijn

Op	donderdag	7	november	is	de	begroting	
voor	2020	gepresenteerd.	Het	CDA	LoZ	was	
deze	avond	kritisch	op	de	gepresenteerde	
begroting,	want	deze	presenteert	voor	het	
komende	jaar	een	tekort	van	3,7	miljoen.	
Het	CDA	heeft	om	een	opbouw	van	dit	te-
kort	 heeft	 gevraagd.	 Dit	 overzicht	 is	 nu	

openbaar	en	wij	
raden	 eenieder	
aan	 om	 daar-
naar	 te	 kijken	
voor	het	inzicht.

Wij	 hebben	 die	
avond	 een	 goe-
de	 alternatieve	
begroting	 aan-
geboden;	 een	

alternatief	dat	niet	 in	beton	gegoten	was	
en	waar	wij	de	andere	politieke	partijen	en	
het	college	hebben	uitgenodigd	om	met	ons	
mee	te	denken.	Kort	samengevat:	in	onze	
begroting	waren	 lasten	beter	verdeeld	en	
hadden	we	nog	steeds	een	sluitende	begro-
ting.	Helaas	werden	 veel	 van	 onze	 goede	
alternatieven	niet	gesteund.

Voorstel CDA: ‘motie forensenbelas-
ting’ door alle partijen gesteund
Wel	werd	onze	motie	om	een	forensenbe-
lasting	 te	 onderzoeken	 door	 alle	 partijen	
gesteund.	Deze	belasting	wordt	 door	 ver-
schillende	 gemeenten	 toegepast	 en	 biedt	
de	mogelijk	om	arbeidsmigranten	die	voor	
langere	tijd	binnen	onze	gemeentegrenzen	
woonachtig	zijn	te	belasten.	Zij	maken	im-
mers	net	als	u,	ook	gebruik	van	de	geboden	
voorzieningen.

Onze verenigingen
Daarnaast	wil	 het	CDA	niet	 alleen	 zeggen	

dat	we	de	verenigingen	niet	korten,	maar	
dat	ook	daadwerkelijk	nakomen.	Ons	voor-
stel	om	af	te	zien	van	de	voorgestelde	be-
zuinigingen	 op	 ‘evenementenstimulering	
en	welzijnssubsidie’	 heeft	 het	 alleen	niet	
gehaald	en	raken	juist	de	verenigingen	en	
vrijwilligersorganisaties.

De recreatieve sector
Deze	sector	denkt	mee	en	wilde	concessies	
doen,	maar	kijkend	naar	de	begroting	werd	
er	 slecht	 geluisterd.	 Laten	 we	 de	 sector	
blijven	omarmen.
Juist	door	deze	ondernemers	in	hun	kracht	
te	laten	zullen	de	inkomsten	naar	de	toe-
komst	verder	stijgen	en	versterken	we	de	
samenleving	met	de	impulsen	vanuit	deze	
sector.	Ons	voorstel	om	de	toeristenbelas-
ting	minder	fors	te	laten	stijgen	en	tevens	
beter	te	verdelen	werd	niet	gesteund.

Onze inwoners
In	2017	is	een	nieuw	afvalstoffenbeleid	ge-
presenteerd	met	 als	 subtitel	 ‘afval	 schei-
den	loont’;	we	zouden	er	allemaal	op	voor-
uit	gaan	en	alles	zou	binnen	de	begroting	
blijven.
Een	 paar	 maanden	 na	 het	 nieuwe	 beleid	
kwamen	de	signalen	dat	de	cijfers	 tegen-
vielen	en	vanaf	2020	ligt	hiervan	de	reke-
ning	van	ruim	8	ton	bij	ons	allen.	Het	wordt	
gebracht	 of	 het	 ons	 is	 overkomen,	 maar	
had	hier	niet	veel	eerder	en	harder	 inge-
grepen	moeten	worden?

Achteraf	 is	 het	makkelijk	 praten	 en	 door	
de	aard	van	de	heffing	kunnen	we	nu	niets	
meer	 veranderen,	maar	 dan	 ook	 nog	OZB	
verhogen	gaat	ons	veel	te	ver	en	wij	zullen	
kritisch	blijven	op	de	OZB	en	afvalstoffen-
heffing.

Meer informatie?
Mail	ons	dan	op	info@cdaloonopzand.nl.

Namens fractie CDA Loon op Zand,  
Gerben Burgmans, fractievoorzitter
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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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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.

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.

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

APOTHEKEN

BOOTS APOTHEEK VENLOON
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.

HUISARTSEN:

C.	Verheijen,	G.	Schoenmakers	en	E.	Nieu-
wenboer,	36	33	55,	spoednummer	36	45	70.	
Kamperfoelielaan	1	A,	Loon	op	Zand
www.huisartspraktijkverheijen.nl

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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	 	 	 de	Hoogt	33A	Loon	op	Zand
	 	 	 Telefoon:	06	-	506	38319		*		06	-	526	32915
	 	 	 www.vastre-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:	06-46605515.
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

THEBE
Organisatie	voor	wijkverpleging,	voeding	en	
dieet,	thuiszorgwinkel	en	personenalarmering.
Lage	Witsiebaan	2a,	Tilburg.	Voor	alle	diensten	
dag	en	nacht	bereikbaartel.	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.

OSTEOPATHIE SENS LOON OP ZAND
Oranjeplein	21,	5175	BE,	0416-763000.

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
website:	www.kinderopvangmb.nl
e-mail:	info@kinderopvangmb.nl,	tel:	278472.

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
Secretariaat:	Jan	Hertogh,	tel:	0416-362347
Kloosterstraat	50,	5175	BJ		Loon	op	Zand
e-mail:	secretaris@kbo-loonopzand.nl.
website:	www.kbo-brabant.nl.

KUNST LOON OP ZAND
secretaris:	Ingrid	van	Iersel,	tel:	0416-362354.
e-mail:	kunstloonopzand@gmail.com.

EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
Secretaris:	Özlem	Savasli,	tel.	06-19663985
zie	ook:	www.ehbo-loonopzand.nl.

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat	 5.	 Open	 op	ma	 t/m	 vr	 11.00-15.00	
uur	en	za	van	10.00-12.30	uur.	Boeken	inleveren	
op	zaterdag	tussen	10.00	en	11.00	uur.
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten	 op	 maan-,	 dins-,	 donder-	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	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:	Lia	Vissere,	tel:	013-7858698,		 	
e-mail:	secretariaatbcloonopzand@gmail.com	 	
Maandag-	en	dinsdagavond	en	woensdagmiddag	
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	Venloene	m.u.v.	feestdagen	en	
vakanties.	Postadres:	Venloene	brievenbusnr.	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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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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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
Tijdig	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.	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
Nr.	2	van	2020	verschijnt	vanaf	29	januari	 21	januari	vóór	19.00	uur
Nr.	3	van	2020	verschijnt	vanaf	12	februari	 4	februari	vóór	19.00	uur
Nr.	4	van	2020	verschijnt	vanaf	26	februari	 18	februari	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.

DECEMBER
7 Optreden	Urker	Mannenkoor	‘Halle-

lujah’	in	de	St.	Janskerk	van	Kaats-
heuvel	 om	 19.30	 uur.	 Voorverkoop:	
www.cs-trias.nl/voorverkoop.

8 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	
van	 Het	 Witte	 Kasteel,	 Land	 van	
Kleef/Kerkakker/Hoffmannekes	 en	
Suikerberg.

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

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

13 Het	filmhuis	van	de	SeniorenVereni-
ging	draait	‛Gooische	vrouwen’	deel	
1	en	2	in	Venloene.	Start	14.00	uur.

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

15 Negende	editie	van	de	Loonse	Kerst-
klokkenloop.

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

20 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	
2019-2020	 bij	 v.v.	Uno	Animo,	 aan-
vang	20.00	uur.

22 Kerstontmoeting	 op	 Het	Witte	 Kas-
teel	van	15.00	uur	tot	22.00	uur.

31 PSG:	Oliebollen	met	loterij	met	leu-
ke	prijsjes.

JANUARI 2020
3 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	

2019-2020	 bij	 v.v.	Uno	Animo,	 aan-
vang	20.00	uur.

10 Het	filmhuis	van	de	SeniorenVereni-
ging	draait	 ‛The	Wife’	 in	Venloene.	
Aanvang	14.00	uur.

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

11 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.

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

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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Deelnemende locaties, uitleg over de actie en opbouw van de brandstofprijs en 
kortingen vind je op berkman.nl/actie
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