
Jaargang 52 • 2019 • nr. 2



 

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



1

Ton Traint
•	Goede	 voornemens:	 bewegen,	 afvallen	 en	
stoppen	met	roken	en	alcohol	drinken.

Tweede jubileumviering
•	Janine	en	Frank	Lamm	in	De	Kiosk.

De Platenkast met Peter Horvers
•	Als	beste	noem	ik	‘That’s	How	Strong	
My	Love	Is’	van	o.a.	The	Stones.

Tonpraten 2019 in De Wetering
•	Op	zaterdag	16	februari	in	De	Wetering.

Cadeaushop in Loon op Zand
•	Ambachtelijk,	creatief	en	spiritieel.

Een duwtje in de goede richting
•	Vroeger	werd	sparen	aantrekkelijk	gemaakt.
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Inleveren	kopij	via	e-mail:	info@ronddetoren.nl.

Uiterste	inleverdata	editie	3	graag	eerder:	 	
advertenties	vóór	maandag	4	februari	19.00	uur,	 	
overige	kopij	vóór	dinsdag	5	februari	19.00	uur.
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VAN DE REDACTIE...............

Griep
Jaarlijks	ontkomen	we	niet	aan	het	telkens	terugkerend	fenomeen:	de	griep.	En	wanneer	
er	meer	mensen	dan	gemiddeld	hierdoor	geveld	worden,	spreken	we	van	een	‘griepepi-
demie’.	Ook	dit	 jaar	hebben	we	te	maken	met	een	epidemie,	omdat	de	 ‘epidemische	
drempel’	van	meer	dan	51	personen	op	de	100.000	personen	door	de	griep	zijn	overvallen.

De	griepepidemie	houdt	inmiddels	al	zo’n	zeven	weken	aan.	Vooral	veel	jongere	kinderen	
krijgen	er	deze	keer	mee	te	maken,	zo	wordt	gemeld.	Zij	hebben	vaak	te	maken	met	het	
RS-virus.	Voor	ouderen	kan	griep	de	complicatie	‘pneumonie’	(longontsteking)	tot	gevolg	
hebben,	dus	op	tijd	signaleren	en	de	huisarts	inschakelen	is	dan	geen	overbodige	luxe.	De	
vorige	griepepidemie	van	begin	2018	liep	in	maart	van	dat	jaar	op	tot	een	hoogtepunt	in	
de	daarvoor	afgelopen	vier	jaar	met	maar	liefst	166	(!)	geregistreerde	mensen	op	100.000	
inwoners.	Deze	epidemie	duurde	negen	weken	en	liep	eind	april	af.

De	reden	waarom	een	griepepidemie	altijd	 in	de	winter	 is	en	nooit	 in	de	zomer,	heeft	
o.a.	te	maken	met	het	wisselvallige	weer,	de	kou	die	ons	immuunsysteem	zwakker	maakt	
en	omdat	we	 in	deze	periode	minder	bewegen	 in	de	buitenlucht.	Daardoor	krijgen	we	
het	 sneller	 te	pakken.	Om	je	zoveel	mogelijk	 tegen	griep	te	beschermen	 is	voldoende	
weerstand	nodig:	dat	kun	je	bereiken	door	gezond	te	eten	(denk	aan	voldoende	water),	
voldoende	te	ontspannen	en	te	slapen	en	regelmatige	lichaamsbeweging.

Er	gaan	heel	wat	verhalen	over	het	nut	van	de	griepprik	en	evenzoveel	onzinverhalen	over	
dit	onderwerp.	Wat	zeker	is,	 is	dat	de	griepprik	de	kans	verkleint	om	griep	te	krijgen.	
En	als	 je	ondanks	de	vaccinatie	toch	griep	krijgt,	dan	verloopt	de	ziekte	hoogst	waar-
schijnlijk	wat	minder	ernstig.	Het	griepvaccin	bevat	onschadelijk	gemaakte	stukjes	van	
de	varianten	van	de	griepvirussen	die	in	het	komende	winterseizoen	in	Nederland	worden	
verwacht.	Het	afweersysteem	reageert	hierop	door	afweerstoffen	tegen	de	griepvirussen	
aan	te	maken.	Omdat	het	griepvirus	voortdurend	verandert,	wordt	het	griepvaccin	elk	
jaar	aangepast.	Dat	is	de	reden	dat	de	vaccinatie	elk	jaar	wordt	gegeven.

Mocht	u	op	dit	moment	aan	bed	gekluisterd	zijn	vanwege	de	
griep,	dan	hopen	wij	voor	u	dat	het	weer	snel	voorbij	gaat.	
Want	meestal	is	dat	ook	het	geval.	En	mocht	u	er	weer	een	
beetje	 ‘bovenop	 komen’	 en	 zich	 weer	 beter	 gaan	 voelen,	
neem	dan	op	uw	gemak	deze	editie	van	Rond	de	Toren	door,	
die	de	(nog	steeds	griep-vrije)	redactie	voor	u	heeft	samen-
gesteld!
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Ton Traint 4
Rond	 de	Toren	 publiceert	 in	 2018	&	 2019	
een	serie	artikelen	met	als	thema	Bewegen	
voor	senioren.	Onze	redacteur	Ton	Kalkers	
heeft	zich	voorgenomen	meer	te	gaan	be-
wegen	om	gezond	ouder	te	worden	en	hij	
is	bezig	de	bewegingsactiviteiten	voor	se-
nioren	in	Loon	op	Zand	aan	den	lijve	te	er-
varen	en	er	over	te	schrijven	met	als	doel:	
meer	bekendheid	geven	aan	het	bewegen	
voor	senioren	en	zelf	gezond	blijven.
Januari	 is	 van	 oudsher	 altijd	 een	 maand	
van	 de	 goede	 voornemens:	 bewegen,	 af-
vallen	 en	 stoppen	met	 roken	 horen	 daar-

bij.	In	dit	vierde	artikel	de	ervaringen	met	
tafeltennis	en	een	tip	om	elke	dag	even	te	
bewegen,	gewoon	lekker	thuis.

Tafeltennis
Op	 vrijdagochtend	 van	 10.00	 -	 11.00	 uur	
neemt	een	groepje	enthousiaste	 tafelten-
nissers	 hun	 batje	 ter	 hand	 om	 een	 balle-
tje	te	slaan	in	een	van	de	zaaltjes	van	de	
Seniorenvereniging	 in	de	Venloene.	Na	de	
opheffing	 van	 tafeltennisvereniging	 ‘the	
Whiteballs’	heeft	het	groepje	senioren	met	
twee	tennistafels	van	de	vereniging	onder-
dak	gevonden	bij	de	SeniorenVereniging.
Ik	 hoor	 de	 balletjes	 al	 tikken	 tegen	 bat-
jes	en	op	de	tafel	als	ik	aan	kom	lopen.	Er	
wordt	gespeeld	op	twee	tafels.	Deze	week	
zijn	er	vijf	heren	en	twee	dames	actief	be-
zig.	Na	enige	uitleg	over	mijn	bedoelingen	
wordt	mij	meteen	een	batje	in	handen	ge-
duwd	en	ga	ik	aan	de	slag	met	twee	tegen-
standers	tegenover	me.	Zij	dubbelen	en	ik	
moet	het	alleen	doen.	Ik	heb	in	mijn	jeugd	
wel	 eens	 een	 balletje	 geslagen	maar	 dat	
mag	geen	naam	hebben.

Later	 merk	 ik	 dat	 het	 voor	 mij	 een	 stuk	
vermoeiender	is	dan	voor	hen.	Ik	moet	al-
les	 alleen	 doen.	 Na	 de	 eerste	 onwennige	
opslagen	 komen	 de	 oude	 herinneringen	
weer	boven.	Ik	merk	wel	dat	ik	al	snel	dat	
balletje	te	hard	terugsla.	Als	ik	een	beetje	
doldriest	smash	word	ik	al	snel	weer	nede-

rig	van	de	bal	die	nog	harder	
terug	komt	en	die	ik	absoluut	
niet	kan	opvangen.	Ik	krijg	het	
er	heet	van.	De	trui	gaat	uit.	
Door	 het	 voetenwerk	 parelen	
de	 zweetdruppels	 al	 snel	 op	
mijn	voorhoofd.	Dit	moet	wel	
goed	 zijn	 voor	 mijn	 gezond-
heid.	 Rust	 roest	 zeggen	 ze	
hier.
Je	moet	je	goed	concentreren	
op	 dat	 balletje	 en	 reageren	
met	een	goede	terugslag.	Met	
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dan	 heb	 je	 al	 de	
helft	van	de	dage-
lijkse	norm	van	30	
minuten	 bewegen	
binnen.	 Je	 kunt	
het	 gewoon	 lek-
ker	thuis	doen	zonder	pottenkijkers.	Tele-
visie	aan	en	het	is	alsof	je	er	zelf	bij	bent.	
Uitzending	is	om	6.00	uur	en	9.15	uur	elke	
ochtend	en	als	je	kijkt	naar	‛Uitzending	ge-
mist’	bepaal	je	zelf	het	moment	waarop	je	
de	oefeningen	mee	doet.
Het	 ging	 goed	 bij	 mij	 en	 de	 oefeningen	
zijn	goed	te	doen.	En	volg	je	niet	precies	
de	aanwijzingen,	je	krijgt	nooit	op	je	kop	
van	de	man	of	vrouw	die	het	voordoet.	Het	
kostte	hier	thuis	alleen	maar	een	staande	
schemerlamp	 en	 een	 Chinese	 vaas.	 Wel	
even	een	beetje	ruimte	maken	dus.

Wordt	vervolgd!

Redactie: Ton Kalkers

je	voet	stampen	net	als	Bettine	Vriesekoop	
hoeft	 niet.	 Voor	 de	 hersengymnastiek	 is	
er	het	tellen,	het	bijhouden	van	de	stand.	
Als	 er	 gedubbeld	 wordt	moet	 degene	 die	
serveert	 na	 twee	 keer	 wisselen.	 Ook	 dat	
vraagt	alert	blijven	op	wie	nu	aan	de	beurt	
is.
Niet	 iedereen	 is	 qua	 snelheid	 en	 reactie-
vermogen	even	snel	en	daar	wordt	rekening	
mee	gehouden.	Als	je	zo	een	uur	bezig	bent	
geweest	 is	 er	 de	 noodzakelijke	 en	 gezel-
lige	nazit	met	koffie	op	de	marktplaats	van	
Venloene	om	weer	even	bij	te	komen	en	na	
te	praten.	Je	kunt	elke	vrijdagochtend	ge-
woon	binnenlopen	en	je	aansluiten.	Er	zijn	
behalve	het	lidmaatschap	van	de	Senioren-
Vereniging	van	€	24,-	per	jaar	geen	andere	
kosten	aan	verbonden.

Nederland in Beweging   
op televisie Nederland 1
Elke	dag	een	kwartiertje	meedoen	met	de	
oefeningen	die	gedaan	worden	op	televisie	
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Schilderen in Portugal
Uitnodiging voor een gezellige Portugese 
middag op zaterdag 2 februari 2019 om 
14.00 uur, over wat wij nu eigenlijk doen 
in Portugal…

Welkom	in	ons	huis:	Tuinstraat	50	te	Loon	
op	 Zand.	 Als	 je	 meer	 wil	 weten	 over	 de	
plek	waar	wij	wonen	en	werken,	waarom	
we	 daar	 zo	 graag	 zijn,	 over	 onze	 bezig-
heden,	over	hoe	het	nu	eigenlijk	 is	om	in	
Portugal	 te	 leven,	 kom	 dan	 gerust	 eens	
luisteren	naar	ons	verhaal,	verluchtigd	met	
lichtbeelden,	onder	het	genot	van	een	Por-
tugees	hapje	en	drankje!

Even	 een	 belangrijke	 mededeling;	 na	 de	
bosbranden	van	2017	bloeit	Portugal	geluk-
kig	weer	op.	We	hebben	toen	in	onze	rats	
gezeten,	zaten	er	best	dichtbij,	maar	er	is	
ons	 en	 ons	 dorpje	 gelukkig	 niets	 overko-
men.	
Een	groep	workshoppers	kan	er	over	mee-
praten.	Leuk	was	anders!	Dit	had	niemand	
verwacht	en	gewild.	Gelukkig	is	inmiddels	
alles	weer	veilig.	Het	heeft	weer	voldoen-
de	geregend	en	alles	is	weer	groen.	Er	zijn	
inmiddels	 nieuwe	wetten	 en	maatregelen	
genomen	waar	wij	tevreden	mee	zijn.	Waar	

het	op	deze	zaterdag	ook	over	gaat	is	het	
volgende:

Els	 Smulders-Waijers,	 professioneel	 kun-
stenares	 en	 ervaren	 docente	 uit	 Loon	 op	
Zand,	geeft	al	sinds	2006	met	veel	succes	
en	veel	plezier	workshops	tekenen	en	schil-
deren	in	centraal	Portugal	aan	iedereen	die	
het	leuk	lijkt	om	eens	zo’n	creatieve	schil-
dervakantie	mee	te	maken.	Portugal	is	een	
geweldig	 fijn	 land,	 met	 mooi	 licht,	 waar	
het	heerlijk	toeven	is,	je	van	rust,	zon	en	
cultuur	kunt	genieten,	tijdens,	tussendoor	
en	na	een	workshop	kennis	kunt	maken	met	
de	 omgeving,	 met	 de	 lieve	 bevolking	 en	
met	hun	lekkere	en	pure	keuken.	Wandelen	
en	zwemmen	is	ook	mogelijk.

Wij	 organiseren	 ook	 dit	 jaar	weer	 enkele	
schilderweken	waarin	je	veel	leert	op	het	
gebied	 van	 tekenen	 en	 schilderen	 en	 je	
op	prachtige	locaties	werkt.	 Iedereen	kan	
deelnemen,	 de	 workshops	 zijn	 geschikt	
voor	zowel	beginners	als	gevorderden,	om-
dat	Els	iedereen	individueel	begeleidt.	De	
lessen	worden	gegeven	in	en	om	het	atelier	
‛Casal	da	Macieira’	in	Mendeira,	(Cernache	
do	Bonjardim)	en	op	mooie	 locaties	 in	de	
omgeving.
Naast	de	aangeboden	workshops	is	het	mo-
gelijk	 om,	 in	 overleg	 (met	 minimaal	 vier	
deelnemers)	 in	 een	 andere	 periode	 een	
workshop	te	komen	volgen.	Vraag	daar	ge-
rust	naar!

Verblijf?	Achter	op	ons	terrein	hebben	we	
een	 heerlijk	 gastenverblijf	 laten	 bouwen	
voor	maximaal	zes	personen,	een	bungalow	
met	 rondom	 schaduwrijke	 terrassen.	 Ver-
der	zijn	er	in	de	directe	omgeving	voldoen-
de	 verblijfsmogelijkheden.	 Voor	 mede-
reizigers	staat	Joost	Smulders	desgewenst	
klaar	met	een	alternatief	programma.
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Programma van de informatiemiddag:
•	14.00	 uur	 aanvang,	welkom	met	 koffie/
thee	en	een	Portugese	lekkernij.

•	Uitleg,	verluchtigd	met	lichtbeelden	over	
programma,	reis	en	verblijf	en	over	Por-
tugal.

•	Mogelijkheid	tot	vragen	stellen.
•	Kennismaken	met	 andere	 bezoekers	 om	
evt.	samen	afspraken	te	maken	over	reis	
en	verblijf.

•	Een	heerlijk	glas	Portugese	wijn	met	Por-
tugese	 ‛petiscos’	om	deze	middag	af	 te	
sluiten.

•	Einde	middag	ongeveer	16.30	uur.

Welkom!

Graag	vooraf	aanmelden	per	e-mail:
mendeira@home.nl,	 telefonisch:	 362476	
of	mobiel:	06-53501139.
Kijk	 ook:	 www.schildereninportugal.nl	
en/of	www.elssmulderswaijers.exto.nl.	□

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

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

Neem een kijkje op: 
www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 

 
 

Aanvulling jaaroverzicht 2018

Je	vraagt	je	af	of	het	jaaroverzicht	eigen-
lijk	 wel	 wordt	 gelezen.	 Maar	 dat	 is	 wel	
degelijk	 het	 geval,	 zo	 blijkt.	 Hoewel	 een	
jaaroverzicht	 qua	 tekst	 toch	 zijn	 beper-
kingen	kent,	er	keuzes	moeten	worden	ge-
maakt	en	het	leesbaar	moet	blijven,	heb	ik	
bij	het	samenstellen	van	het	jaaroverzicht	
2018	 blijkbaar	 toch	 een	 seniorenmoment	
gehad,	want	er	ontbraken	een	paar	vermel-	want	er	ontbraken	een	paar	vermel-er	ontbraken	een	paar	vermel-
dingen	van	activiteiten	in	het	jaaroverzicht	
van	2018.	Foutje!
Daarom	alsnog	een	aanvulling	op	dit	punt	
m.b.t.	de	organisatie	WereldWijd	en	Kunst-
LoonopZand:	 actieve	 clubs	 die	 onze	 aan-
dacht	waard	zijn.

In 2018 werden met succes   
georganiseerd:
Het	 festival	 van	 Wereldwijd	 op	 tweede	
Pinksterdag,	 de	 expositie	 in	 De	 Wetering	
voor	amateur	kunstenaars	uit	de	gemeente	
tijdens	de	Nacht	van	Loon	en	het	grootse	
evenement	 KunstLoonOpZand	 op	 3	 juni	
met	kunst	in	het	kasteel,	een	grote	kunst-
markt,	een	expositie	van	kunstenaars	in	de	
Wetering,	Kunst	in	de	kerk,	Place	du	Kiosk	
op	 het	Oranjeplein	 (amateurkunst),	 kunst	
bij	Castellanie,	Kunst	en	Kitsj	bij	het	kas-
teel,	voorlezen	in	het	theehuisje.	

Kunstloonopzand	 had	 de	 leiding,	 de	 bieb	
deed	mee,	alsook	de	heemkundekring,	Pla-
ce	du	Kiosk,	gilde	St.Hubertus,	de	gitaar-
salon,	het	muziekgezelschap	van	Theo	van	
de	Loo,	Het	Witte	Kasteel	en	veel	vrijwil-
ligers.
Kortom,	 activiteiten	 waar	 een	 klein	 dorp	
groot	in	kan	zijn!

Redactie: Ton Kalkers
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Samen met ‘Arrival’ in De Kiosk op 23 februari

Tweede jubileumviering van piano-gitaarpraktijk  
Janine en Frank Lamm
Het	muzikale	 schooljaar	 2018-	 2019	 staat	
in	het	teken	van	het	10-jarig	bestaan	van	
de	muziekpraktijk	van	docenten	Janine	en	
Frank	Lamm.	Op	7	oktober	2018	was	de	eer-
ste	jubileumviering:	een	klassiek	lunchcon-
cert	in	de	trouwzaal	van	Het	Witte	Kasteel.	
Janine	en	Frank	brachten	toen	het	tweede	
deel	uit	‘Concierto	Aranjuez’	ten	gehore.

Op	 zaterdagavond	 23	 februari	 zal	 in	 de	
bovenzaal	 van	 De	 Kiosk	 het	 tweede	 jubi-
leumfeest	plaatsvinden.	Terwijl	het	vorige	
feest	vooral	een	klassiek	tintje	had,	zal	nu	
popmuziek	 de	 boventoon	 voeren.	 Janine	
en	Frank	spelen	dan	o.a.	enkele	nummers	
samen	met	de	band	‛Arrival’.	Wat	het	op-
treden	 deze	 avond	 nog	 extra	 speciaal	 zal	
maken,	 is	 dat	 acht	 leerlingen	 van	 beide	
muziekdocenten	 hun	 podiumdebuut	 gaan	
maken	en	in	de	eerste	set	zullen	optreden	

met	 een	 heuse	 liveband.	 De	 rest	 van	 de	
avond	kunt	u	genieten	van	prachtige	num-
mers	vertolkt	door	de	band	‛Arrival’.

Coverband ‛Arrival’
De	 gitaristen	 en	 pianisten	 gaan	 meespe-
len	 in	 de	 vierkoppige	 liveband	 ‛Arrival’.	
Dit	kwartet	wordt	gevormd	door	de	Loonse	
Onno	 Kanters	 (toetsen/zang),	 Peter	 Pas-
toor	 (drums/zang),	 Ron	 Labordus	 (bas/
zang)	en	Pieter	deJongh	(gitaar).	Ze	laten	
het	 publiek	 luisteren	 en	 genieten	 van	 de	
kwaliteitsmuziek	 uit	 de	 jaren	 ‘70	 en	 ‘80.	
Een	uniek	repertoire	met	o.a.	nummers	van	
The	Eagles,	Toto,	The	Doors,	10	CC,	Steely	

 °Coverband ‛Arrival’ zal op 23 februari te zien 
én vooral te horen zijn tijdens het tweede 
jubileumfeest van piano-gitaarpraktijk Lamm 
in De Kiosk. (Eigen foto)
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Dan:	 wat	 door	 vele	muziekliefhebbers	 op	
waarde	 wordt	 geschat	 gezien	 de	 enthou-
siaste	 reacties	 tijdens	de	optredens	 in	de	
regio.

Spannend
Frank	Lamm	en	Onno	Kanters	kwamen	el-
kaar	een	paar	jaar	geleden	tegen,	hoe	kan	
het	anders	dan	op	een	muziekfestival.	En	
natuurlijk	 aan	 gespreksstof	 geen	 gebrek,	
als	muziek	maken,	 beluisteren,	 overbren-
gen	 én	 uitvoeren	 beider	 passie	 is.	 Dit	
mondde	uit	 in	gezamenlijke	optredens	en	
van	het	één	kwam	het	ander.	Zo	is	ook	het	
idee	ontstaan	om	jonge	muzikanten	te	la-
ten	ervaren	hoe	het	 is	om	met	een	groep	
muziek	te	maken.

Een	 grote	 stap	 om	 van	 het	 kleine,	 ver-
trouwde	muzieklokaal	waarin	 je	 les	krijgt	
van	 Frank	 of	 Janine,	 op	 te	 treden	 met	
een	liveband	en	voor	zoveel	mensen!	Zeer	
spannend,	maar	de	gekozen	leerlingen	zijn	
erg	enthousiast	en	geconcentreerd	aan	het	
oefenen,	volgens	Frank.

In	overleg	met	de	leerlingen,	docenten	en	
bandleden	 is	 er	 een	 playlist	 gemaakt	 van	
de	 liedjes	 die	 gespeeld	
gaan	 worden.	 Ondanks	
de	 jarenlange	 levens-	
en	muziekervaring		is	er	
voor	de	bandleden	toch	
nog	genoeg	werk	aan	de	
winkel.
Het	 instuderen	 van	 an-
dere	 popmuziek	 en	 het	
samenwerken	met	 leer-
lingen	zonder	banderva-
ring	vergt	veel	aandacht	
maar	 wordt	 met	 groot	
plezier	gedaan.	Voor	dit	
bijzondere	optreden	ko-
men	ze	een	aantal	keren	
samen,	in	de	studio	ach-
ter	 het	 huis	 van	 Onno,	
om	te	repeteren.	En	zo	

wordt	er	geestdriftig		toegewerkt	naar	het	
muziekjubileumfeest	waar	alle	leerlingen,	
bandleden	en	Janine	en	Frank	ontzettend	
veel	zin	in	hebben.

Kaartjes
Het	 wordt	 een	 avondvullend	 programma		
op	23	februari,	waarbij	u	van	harte	wordt	
uitgenodigd	 om	 samen	met	 alle	muzikan-
ten	dit	tweede	jubileumfeest	mee	te	vie-
ren.	Entreebewijzen	zijn	te	verkrijgen	via	
websites	 www.pianopraktijkjanine.nl	 of	
www.lesmetlamm.nl.
Natuurlijk	kunt	u	op	deze	websites	ook	alle	
informatie	 vinden	 mocht	 uw	 muziekinte-
resse	gewekt	zijn.

Meer	 informatie	 van	de	coverband	Arrival	
kunt	u	vinden	op	facebookpagina:	
www.facebook.com/arrival.band.7
of	via	mail:	onnokanters@gmail.com.

Redactie: Kitty van Merode

 °Janine en Frank Lamm: al tien jaar actief met 
hun piano-gitaarpraktijk. (Eigen foto)
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Karin	 stond	 al	 eerder	 in	 een	Toren.	Twee	
jaar	 geleden	 stond	 zij	 in	 editie	 11	 met	
KUZZ,	Kracht	Uit	Zeven	Zonnestralen	ook	in	
de	rubriek	‘Loon	in	Bedrijf’.	In	de	tussen-
tijd	 is	 zij	 gelukkig	 getrouwd	met	 partner	
Bram	en	hebben	zij	eind	vorig	jaar	dochter		
Feije	 mogen	 verwelkomen.	 Met	 de	 start	
van	het	nieuwe	jaar	zal	Karin	ook	beginnen	
met	gastouderopvang	‘Dit	Ben	Ik!’.

“Binnen	 de	 gastouderopvang	 maak	 ik	 als	
gastouder	gebruik	van	alle	kennis	en	vaar-
digheden	 die	 ik	 door	 de	 jaren	 heen	 heb	
opgedaan,	in	studies	en	binnen	mijn	eigen	
praktijk,”	 begint	 Karin.	 “‘KUZZ,	 Kracht	
uit	Zeven	Zonnestralen’	is	sinds	2012	mijn	
grote	passie.
Vanaf	 het	 begin	 ben	 ik	met	mijn	 praktijk	
werkzaam	 geweest	 binnen	 de	 opvoeding,	
zowel	 als	 begeleider	 van	 ouders	met	 hun	
opvoedingsvragen,	 alsook	 binnen	 de	 op-
vang	 en	 begeleiding	 van	 hun	 kinderen.	 Ik	
werkte	 met	 hen	 samen	 op	 weg	 naar	 een	
‘stralend	ouderschap’.”

“Naast	 het	werken	 in	 de	 dagelijkse	 prak-
tijk	geef	ik	tot	op	heden	nog	regelmatig	in-
formatieavonden	aan	ouders	en	trainingen	
aan	 professionals	 omtrent	 het	 opvoeden	
en	 begeleiden	 van	 kinderen,”	 gaat	 Karin	
verder.	 “Dit	 blijf	 ik,	 naast	 de	 overige	 ac-
tiviteiten	die	 ik	uitvoer,	nog	 steeds	doen.	
Graag	neem	ik	mijn	ervaringen	mee	om	de	
opvangkinderen	ook	te	laten	stralen!”

Biologische voeding 
en bewust bezig zijn
Karin	 en	 haar	 man	
Bram	 waren	 al	 voor	
de	 komst	 van	 baby		
Feije	 bewust	 bezig.	
“Je	gaat	over	veel	din-
gen	 nadenken	 tijdens	
de	zwangerschap”,	vertelt	Karin.	“Je	gaat	
nadenken	 over	 wasbare	 luiers,	 draagdoe-
ken,	 (borst-)voeding	en	eten	&	drinken	 in	
het	algemeen.
Wij	maken	 hier	 in	 huis	 zelf	 pindakaas	 en	
eten	eigengemaakte	pruimenjam.
Het	 is	 een	 kleine	 stap	 voor	 ons	 om	 deze	
keuzes	in	eten	en	drinken	ook	in	het	gast-
ouderschap	mee	te	nemen.	We	zullen	zo-
veel	 mogelijk	 biologisch	 eten	 en	 kiezen	
voor	een	gezond	tussendoortje.

Ik	ga	uit	van	de	belevingswereld	en	interes-
ses	van	je	kind;	waar	je	kindje	op	dat	mo-
ment	 behoefte	 aan	 heeft.	 Aan	 standaard	
rituelen	zoals	moederdag	doe	ik	niet,	maar	
als	er	die	dag	uit	zichzelf	geknutseld	wordt	
dan	kan	dat	natuurlijk	wel!”,	aldus	Karin.	
“Liever	 een	 liefdevolle	 tekening	 op	 een	
ander	 moment,	 dan	 een	 standaard	 knut-
selwerk	 dat	 afgeraffeld	 wordt	 omdat	 op	
dat	moment	de	blokkentoren	van	Lego	niet	
hoog	genoeg	kon.”

Stichting Babyspullen
Karin	 zet	 zich	 ook	 in	 voor	 Stichting		
Babyspullen.	Deze	organisatie	maakt	start-
pakketjes	voor	mensen	die	een	kindje	ver-
wachten	en	het	wat	minder	breed	hebben.	
“Het	 is	 een	 soort	 voedselbank,	maar	 dan	
voor	babyspulletjes”,	legt	Karin	uit.	“Vanaf	
half/eind	 februari	 staat	 er	 op	 maandag,	
dinsdag	en	donderdag	een	 rode	container	
voor	 mijn	 huis	 (Aldrinstraat	 32)	 en	 daar	

W. van der Bruggen-van Rijswijk van KUZZ is gestart met:

Gastouderopvang ‘Dit Ben Ik!’
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kunnen	 mensen	 die	
babyspulletjes	 in	
doneren.	Op	de	an-
dere	dagen	staat	de	
container	 er	 niet,	
maar	dan	kan	je	de	
spullen	 op	 afspraak	
af	 komen	 geven.”	
Je	kan	hiervoor	con-
tact	 opnemen	 met	
Karin	via	06-11911612.

De activiteiten op een rij
Kindjes	 kunnen	 op	 maandag,	 dinsdag	 of	
donderdag	 terecht	 bij	 gastouderopvang	
‘Dit	Ben	Ik!’,	dat	is	aangesloten	bij	de	gast-
ouderbureau’s	 BonteKoe	 en	 ViaViela.	 On-
danks	dat	Karin	nog	maar	net	gestart	is	als	
gastouder,	kan	ze	al	wel	vertellen	dat	ze	al	
aardig	vol	zit.	Dat	is	een	prettige	start!
U	kunt	meer	informatie	vinden	op	de	web-

site	www.gastouderopvangditbenik.nl,	of	
mailen	met	Karin	via:	
info@gastouderopvangditbenik.nl	 of	 bel-
len	via	06-11911612.	Je	kan	Karin	ook	vol-
gen	op	facebook:
‘GastouderopvangDitBenIk’.

Maar	 naast	 het	 gastouderschap	 blijft	 Ka-
rin	ook	gewoon	doorgaan	met	KUZZ.	Zo	is	
er	 op	woensdag	 en	 vrijdag	 de	 kinderyoga	
en	 zal	 er	 op	 woensdagavond	 zwanger-	
schapsyoga	gegeven	gaan	worden.	
De	 zaterdag	 is	 bij	 voorkeur	 gereserveerd	
voor	coaching,	waarbij	je	kan	denken	aan	
kinder-,	ouder-	of	HSP-coaching.	

Voor	meer	 informatie	 hierover	 kunt	 u	 te-
recht	op:
www.krachtuitzevenzonnestralen.nl.

Redactioneel: Dana Pollaert-Veltman



12



13

Voetbalplaatjes actie Coop -  
Uno Animo van start

Op	zaterdag	12	januari	is	de	samenwerking	
van	Coop	en	Uno	Animo	inzake	de	voetbal-
plaatjes	 actie	 van	 start	 gegaan.	 Al	 onze	
voetbalsterren	 en	 vrijwilligers	 zijn	 verza-
meld	 in	 één	 groot	 sterrenalbum.	 Op	 die	
zaterdagochtend	vond	de	uitgifte	van	deze	
albums	plaats	in	onze	kantine.

Uit	 handen	 van	 Coop	 Loon	 op	 Zand	 ma-
nager	Peter	Gielen	en	Uno	Animo	voorzit-
ter	Joost	van	Loon	ontving	ons	erelid	Dhr.	

J.	 Ligtenberg	 het	 allereerste	 exemplaar.		
Bij	aanschaf	van	€	10,00	aan	boodschappen	
of	de	extra	actieproducten	bij	Coop,	ont-
vang	je	één	pakje	met	daarin	zes	voetbal-
plaatjes.
De	actie	zal	acht	weken	duren.	We	hopen	
dat	iedere	voetbalster	zijn	of	haar	sterren-
album	dan	heeft	volgeplakt.

Veel	 plezier	 met	 het	 verzamelen	 van	 de	
Uno-voetbalplaatjes	van	Coop!

 °Het eerste album was voor ere-lid Jan   
 Ligtenberg. (Eigen foto)

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Toponiemen van het Kraanven
Toponiemen	zijn	namen	van	akkers,	wegen	
e.d.	Ze	kunnen	al	heel	oud	zijn	en	daardoor	
kunnen	ze	ons	dikwijls	veel	vertellen	over	
de	geschiedenis,	de	gesteldheid	van	de	bo-
dem,	het	grondgebruik,	maar	ook	over	per-
sonen	van	vroeger.

Kraanven
Als	eerste	komt	natuurlijk	Kraanven	in	aan-
merking.	 Het	 is	 een	 van	 de	 oudste	 bena-
mingen	die	we	in	Loon	op	Zand	kennen	en	

als	Craenven	al	bekend	
in	 de	 dertiende	 eeuw.	
De	naam	is	afgeleid	van	
een	ven	waar	de	kraan-
vogels	overnachtten	bij	
hun	 trektochten.	 Het	
ven	 is	 inmiddels	 ver-
dwenen	 en	 op	 dit	 mo-

ment	 herinnert	 nog	 het	 toponiem	 ’t Ven	
eraan,	rechts	van	de	Moerseweg,	ongeveer	
driehonderd	meter	voorbij	het	laatste	huis	
van	 het	 dorp	 en	 van	 de	 weg	 gescheiden	
door	de	Biezenwei.

Duiksehoef
De	naam	Duiksehoef	is	van	wat	jongere	da-
tum.	Hij	 is	afgeleid	van	degene	die	waar-
schijnlijk	 de	 ontginner	 van	 het	 gebied	 is	
geweest:	de	uit	Dordrecht	afkomstige	Wil-
lem	 Duyc	 van	 Niemansvrient,	 die	 in	 1398	
in	Venloon	twaalf	bunder	heide	in	zijn	be-
zit	had.	Zijn	naam	verwijst	naar	de	kleine	
heerlijkheid	Niemansvrient	 bij	 Sliedrecht,	
waar	een	tol	op	de	Merwede	voor	de	graaf	
van	 Holland	moest	worden	 geïnd	 en	 daar	
maakte	je	geen	vrienden	mee.	
Wellicht	is	de	basis	van	het	buurtschap	de	
boerderij	’t Half Rad,	al	generaties	lang	in	
het	bezit	van	de	familie	De	Kort.	De	oudste	
daarvan	die	ik	heb	gekend	was	Kiske Bona-
parte,	die	zijn	bijnaam	te	danken	had	aan	
het	feit	dat	hij	elk	stukje	grond	kocht	dat	
ergens	in	de	buurt	te	koop	kwam.	De	buren	

zeiden:	 “Het	 is	 net	Bonaparte,	die	moest	
ook	 alles	 hebben!”	 Merkwaardig,	 vroeger	
sprak	men	hier	nooit	over	Napoleon,	maar	
men	noemde	altijd	diens	achternaam.

Belangrijker
Er	 waren	 twee	 verbindingswegen	 tussen	
Kraanven	en	Duiksehoef.	De	belangrijkste	
was	het	Pannensteegske,	dat	liep	westelijk	
van	 de	 boerderij	 van	 Janus	 Brabers	 naar	
o.a.	de	boerderijen	van	Kil	van	den	Hoven	
en	Peer	van	Laarhoven.	Voor	die	naam	heb	
ik	 nooit	 een	 verklaring	 gehoord.	Steegske	
duidt	erop	dat	de	weg	doodliep.	De	tweede	
verbindingsweg	 was	 de	 Padèkker,	 die	 op	
het	 Kraanven	 uitkwam	 tussen	 de	 nieuw-
bouwhuizen	van	Kees	en	Wim	van	Loon	en	
het	 in	 1963	 afgebrande	 boerderijtje	 van	
Piet	en	Piet	Akkermans.	Uit	de	naam	blijkt	
al	 dat	 de	 akker	 belangrijker	was	 dan	 het	
pad,	dat	geregeld	werd	weggeploegd	maar	
dat	dan	weer	opnieuw	in	gebruik	werd	ge-
nomen.

Heilige Geestakker
Een	 van	 de	 merkwaardigste	 Kraanvense	
toponiemen	 was	 de	 Heilige Geestakker,	
die	bij	onze	boerderij	hoorde:	een	kleine,	
vruchtbare	 akker	 die	 gelegen	was	 halver-
wege	 tussen	het	 huidige	Kraanven	12	 (De	
Bruyn)	 en	 de	 Moerseweg.	 Wie	 geeft	 in		
’s	 hemelsnaam	 een	 akker	 zo’n	 naam?	 Ja-
zeker,	dat	gebeurde	werkelijk	in	’s	hemels	
naam,	 want	 het	 betekende	 dat	 de	 akker	
in	de	middeleeuwen	eigendom	was	van	de	
Heilige	Geestmeesters	(armenmeesters)	en	
de	 opbrengst	 ervan	 kwam	dus	 aan	 de	 ar-
men	ten	goede.

Als	 in	 die	 tijd	 armen	 werden	 bedeeld,	
meestal	met	brood,	dan	werd	gezegd	dat	
ze	aten van de tafel van de Heilige Geest, 
een voorloper van de tegenwoordige voed-
selbank.	 En	 de	 schenkers	 van	 de	 grond	
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hoopten	daarmee	hun	(kans	op	een)	plaats	
in	de	hemel	te	verbeteren.

de Batterijen
Langs	 de	 vrij	 recente	 asfaltweg	 die	 de	
Moerseweg	 met	 het	 Kraanven	 verbindt	
staat	 links	een	villa-achtige	woning	op	de	
plaats	 die	 vroeger	werd	 aangeduid	 als	de 
Batterijen.	Daar	hebben	in	de	Oostenrijkse	
Successieoorlog	 (1740-1748)	 de	 kanonnen	
gestaan	van	het	Franse	 invalsleger,	dat	 in	
1747	tot	 in	Brabant	doordrong.	Tegenover	
de Batterijen	 lagen	Leenenèkker	 en	Han-
nemannenèkker.	 De	 eerste	was	 pas	 in	 de	
eerste	 helft	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 ont-
gonnen	en	was	genoemd	naar	de	eigenaar,	
de	 Kraanvense	 rietdekker	 Leen	 Span,	 die	
toen	ook	de Batterijen	in	zijn	bezit	had.

De	 andere	 was	 aanmerkelijk	 ouder	 en	
vruchtbaarder,	maar	naar	welke	Hanneman	
(afgeleid	 van	 Johannes)	hij	 is	 genoemd	 is	
niet	 bekend.	 In	mijn	 jeugd	 lagen	 er	 veel	
pijpenkopjes	 uit	 de	 tweede	 helft	 van	 de	
achttiende	eeuw,	maar	die	heb	ik	jammer	
genoeg	 nooit	 verzameld.	 Ook	 van	 Barte-

lenèkker	op	de	Duiksehoef	is	de	naamgever	
niet	meer	bekend.

Lijksticht
Een	 merkwaardig	 toponiem	 is	 de Lijk-
sticht,	een	onverharde	weg	die	liep	vanaf	
het	 boerderijtje	 van	 Piet	Akkermans	 naar	
de	Bergstraat.	Het	was	een	lijkweg,	alleen	
maar	gebruikt	voor	begrafenissen.	Mensen	
waren	vroeger	erg	bijgelovig.	
Om	 te	 voorkomen	 dat	 de	 geest	 van	 de	
overledene	 de	 weg	 naar	 huis	 zou	 kunnen	
terugvinden	om	er	te	spoken,	maakte	men	
gebruik	 van	 een	 speciale	 lijkweg.	 Op	 elk	
kruispunt	werd	de	kist	van	de	kar	afgela-
den	en	even	op	de	grond	gezet	om	de	dode	
op	een	dwaalspoor	te	brengen	en	na	afloop	
–	als	hij	het	dan	eventueel	nóg	had	kunnen	
volgen	 –	 ging	 men	 langs	 een	 andere	 weg	
naar	huis	terug.	Dat	was	dan	gewoonlijk	de	
normale	kerkweg	en	die	liep	vanaf	de	boer-
derij	van	Bal	van	der	Made	door	de	bossen	
richting	 het	 dorp.	 Toen	 dokter	 Van	 Iersel	

 °Waar vroeger de kanonnen van de Fransen 
stonden, staat nu deze woning. (Eigen foto)
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Voor al uw klussen, gordijnen, zonwering,  
laminaat, kasten en horren!

Hubo Loon op Zand
Telefoon: 365575

uit	Tilburg	dat	bosgebied	kocht	en	er	een	
zomerhuisje	bouwde,	 sloot	hij	die	weg	af	
en	werd	de	Lijksticht	voortaan	als	kerkweg	
gebruikt.	

Maar	de	overlevering	wil	dat	de	oude	kerk-
weg	 (ook?)	 heeft	 gelopen	 door	de Sticht,	
een	 brede	 en	 erg	 ondiepe	 sloot	 vrijwel	
naast	het	Hoge Huis van het Kraanven,	waar	
Tinus	den	Otter	lang	in	heeft	gewoond.	Ty-
pisch	 is	dat	die	sloot	op	oude	stafkaarten	
als	weg	stond	aangegeven.	Wellicht	is	dat	
ook	zo,	want	een	sticht	(steeg)	is	nu	een-
maal	geen	sloot.	Maar	doordat	akkers	eeu-
wenlang	zijn	bemest	met	een	mengsel	van	
stalmest	met	 heiplaggen,	 kwamen	 ze	 per	
eeuw	zo	ongeveer	10	cm	hoger	te	 liggen,	
terwijl	de	weg	niet	mee	steeg.	Zo	werd	het	
op	de	duur	een	holle	weg.

Heemkundekring Loon op ’t Sandt
Anton van der Lee
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HET WITTE KASTEEL 

Programma voor 17 februari; 

13.30 uur Ontvangst gasten met een gratis 
kopje koffie/thee 

14.00 uur Aanvang concert op de eerste 
etage (geen lift) 

14.45 uur Pauze, (de bar in Het Witte Kasteel 
is dan geopend.) 

15.15 uur Aanvang 2e helft van het concert 
16.00 uur Einde concert 

'Uncovered' cd presentatie tour: D-licious Vocals , bestaande uit gitarist Herman 
Onnen en vocalisten Mariske Hekkenberg, Evelyn Kallansee en Pien Schneider, 
spelen met de essentie van bestaande popstukken. In deze zoektocht pellen zij 
onnodige lagen af en leggen de ziel van de stukken bloot zonder af te doen aan 
de essentie van de liedjes. Ze spelen popstukken van onder andere Nik Kershaw, 
George Michael, David Bowie en Mister Mister bewerkt, maar ook in essentie al 
wat melancholisch materiaal van onder andere Paul Simon en India Arie zijn 
aangepakt en gesmeed tot wederom een intieme, ontroerende, krachtige en 
opzwepende cd. Kom dit live ervaren! 
 
Na het concert is er gelegenheid de schitterende cd Uncovered in het Koetshuis 
te kopen waar u indien gewenst nog heerlijk na kunt napraten onder het genot 
van een borrel met een bitterballetje of een heerlijk kaasplankje. 
De kaartjes kunnen gekocht worden via www.d-liciousvocals.nl. 
De kaartjes zijn niet te koop op de dag zelf. 

Het Witte Kasteel - Kasteellaan 17 - Loon op Zand 
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het is 
die van die, die altijd zus en zo. Maar wat 
weet je eigenlijk nog meer? Aan de hand 
van iemand zijn platenkast maken we 
graag verder kennis. Deze editie de vijf 
sleutelplaten van Peter Horvers (Loon op 
Zand, 1949).

Eerste plaat
“Ik	ben	geboren	in	1949	en	daarmee	ben	ik	
natuurlijk	een	kind	van	de	jaren	zestig.	The	
Stones	en	The	Beatles,	waarbij	mijn	voor-

keur	absoluut	uitging	naar	The	Stones.	Dat	
was	 wat	 ruiger	 en	 kwam	 veel	 sterker	 bij	
mij	 binnen	 dan	 de	muziek	 van	The	 Beat-
les.	In	1966	heb	ik	hen	in	de	Brabanthallen	
gezien.	Met	onder	andere	The	Outsiders	in	
het	voorprogramma.	Daar	hield	ik	wel	van.	
Net	 zoals	 The	Animals,	 The	 Kinks	 en	 The	
Who.	In	de	zomers	lagen	we	met	een	grote	
groep	 aan	 het	 zwembad	 en	 iemand	 had	
een	draagbaar	pick-upje	die	 toen	net	op-
kwamen	en	dan	draaiden	we	bijvoorbeeld	
‘Wooly	Bully’.”

“Ik	had	het	er	van	de	week	met	mijn	broer	
over	wat	nu	precies	mijn	eerste	plaat	was,	
omdat	ik	twijfelde	tussen	‘Buona	Sera’	van	
Louis	Prima	en	‘It’s	All	Over	Now’	of	 ‘Not	
Fade	Away’	van	The	Stones.	Dat	moet	on-
geveer	 in	 ’63	 zijn	 geweest.	 Mijn	 broer	 is	
wat	ouder	en	we	kwamen	erop	uit	dat	hij	
waarschijnlijk	‘Buona	Sera’	al	had	gekocht	
en	mijn	eerste	plaat	‘Not	Fade	Away’	was.	
Ik	zal	een	jaar	of	14	zijn	geweest	en	waar-
schijnlijk	heb	ik	hem	gekocht	van	de	cen-
ten	die	ik	verdiende	bij	de	flessen	bij	Kees	
van	de	Ven	en	aan	de	pomp	bij	Van	Roos-
malen.	 The	 Stones	 zijn	 altijd	 gebleven.	
Mooi	 en	 verrassend	was	 het	 toen	 ik	 eens	
thuis	kwam	van	mijn	werk,	binnenkwam	en	
The	Stones	hoorde.	Bleek	onze	Gijs	die	te	
draaien.	Hij	is	daar	een	groot	fan	van	ge-
worden	en	weet	daar	bijna	alles	van.”

Beste plaat
“Niet	per	 se	de	beste	maar	een	groot	 fa-
voriet	 van	 mij	 is	 ‘Gloria’	 van	 Them.	 Een	
prachtig	 nummer	 en	 een	 van	 de	 grootste	 °Peter Horvers (Eigen foto).
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hits	 van	Nigeria	 Prong	 Prong	 Equipage,	 in	
die	tijd	de	huisband	van	het	Dr.	Mollercol-
lege	 in	 Waalwijk.	 Zelf	 heb	 ik	 daar	 nooit	
opgezeten,	 maar	 ik	 had	 daar	 wel	 veel	
vrienden,	onder	andere	via	de	hockeyclub	
in	Waalwijk	waar	ik	toen	speelde	en	onge-
veer	36	jaar	lid	van	ben	geweest.	Daar	was	
ik	via	de	broers	Van	Lier	bij	terecht	geko-
men,	via	Gerrit	en	Jan.	Later	in	mijn	werk	
(schoenindustrie)	ben	 ik	nog	vaak	mensen	
tegengekomen	die	ik	van	de	hockey	kende.	
Dan	 keek	mijn	 baas	 af	 en	 toe	 vreemd	op	
omdat	ik	ineens	weer	iemand	bleek	te	ken-
nen,	dan	was	de	opmerking	altijd:	 ‘zeker	
weer	van	de	hockey!’.”

“Naast	de	muziek	uit	mijn	jeugd	heb	ik	la-
ter	 een	 liefde	 voor	 klassieke	muziek	 ont-
wikkeld.	 Tijdens	 mijn	 jeugd	 vond	 ik	 dat	
helemaal	 niks.	 Dat	 kwam	 onder	 andere	
omdat	mijn	oudste	broer	op	zondagavond	
een	verzoekplatenprogramma	had	waarbij	
werd	verwacht	dat	 iedereen	 thuis	was	en	
dan	kwam	al	die	klassieke	muziek	voorbij.	
Ik	vond	die	hele	indeling	van	die	zondag	so-
wieso	verschríkkelijk.	
Dan	was	 je	 ’s	middags	 bij	 de	 voetbal	 ge-
weest,	 waarbij	 er	 de	 nodige	 scheldwoor-
den	 hadden	 geklonken,	 moest	 je	 daarna	
nog	naar	‘het	lof’.	Naar	de	kerk	rond	half	

vijf	 ’s	 middags	 én	 dan	 ’s	 avonds	 nog	 die	
verzoekplaten	van	mijn	broer…”	
“Later	 ben	 ik	 klassieke	 muziek	 wel	 gaan	
waarderen	 en	 dan	 vooral	 orgelmuziek,	
waarbij	 Händel	 en	 Bach	 mijn	 favorieten	
zijn.	Fijne	muziek	voor	op	de	achtergrond,	
maar	als	ik	alleen	thuis	ben	wil	ik	hem	soms	
wel	lekker	hard	open	zetten.	Het	mooiste	
is	 het	 eigenlijk	 in	 de	 auto,	 echt	 besloten	
met	 goed	 geluid	 waarbij	 het	 dan	 ook	 al-
lemaal	wat	voller	klinkt.”

“Maar	als	beste	noem	ik	‘That’s	How	Strong	
My	Love	Is’,	bekend	van	onder	andere	The	
Stones,	maar	 ik	 bedoel	 de	 uitvoering	 van	
Otis	Redding.	Ik	heb	mijn	vrouw	Marjan	op	
dat	 nummer	 leren	 kennen	 en	 ook	 op	 ons	
trouwfeest	 is	 dat	 gespeeld.	 Een	 nummer	
dat	ons	hele	leven	is	meegegaan.”

DAK
Afgelopen	 jaar	 kwam	 er	 een	 einde	 aan	
een	 bijzondere	 carrière	 van	 Peter.	 Dertig	
jaar	lang	was	hij	betrokken	bij	het	sinter-
klaasfeest	in	Loon	op	Zand.	“Ik	wilde	graag	
zwarte	 piet	 zijn.	 Dat	 leek	mij	 heel	 leuk,	
dus	sprak	ik	op	een	dag	Ton	Leeuwenkuijl	
aan	en	die	 reageerde	meteen	met	de	op-
merking	dat	er	dinsdag	vergadering	was	‘en	
dan	zit	je	meteen	in	het	bestuur’.
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elke	dag	is,	is	‘Cecilia’	van	Simon	&	Garfun-
kel.	Of	eigenlijk	moet	ik	zeggen:	‘nummer	
drie’.	Dat	zit	zo,	mijn	kleinkinderen	vinden	
dat	een	geweldig	leuk	liedje	en	dat	cd’tje	
heb	ik	in	de	auto.	
Dan	stappen	ze	bij	mij	 in	de	auto	en	dan	
liggen	er	altijd	wel	ergens	een	paar	drum-
stokken	en	dan	zeggen	ze:	‘Opa,	nummer	
drie!’	 en	 dan	 bedoelen	 ze	 Cecilia	 van	 Si-
mon	&	Garfunkel,	dus	dat	is	wel	echt	een	
plaat	voor	elke	dag.”

Dan denk ik aan Loon
“Voor	 de	 hand	 ligt	 natuurlijk	 ‘Het	 Dorp’	
van	Wim	Sonneveld,	of	‘De	Moord	in	Loon	
op	Zand’,	maar	zo’n	nummer	hoor	je	nooit	
voorbij	komen.	Voor	mijn	werk	zat	ik	vaak	
in	 het	 buitenland.	 Naar	 Taiwan,	 Korea	 of	
China,	 naar	 fabrieken	 in	 Portugal	 of	 naar	
beurzen	 in	 Italië	 of	 Duitsland.	Als	 ik	 dan	
‘California	Dreaming’	van	The	Mama’s	and	
the	Papa’s	hoorde,	dan	moest	ik	echt	altijd	
aan	Loon	denken.	
Dat	 komt	 omdat	 we	 dat	 met	 Hopeloons	
hebben	 gespeeld	 en	 in	 het	 bijzonder	 tij-
dens	het	vijfjarig	bestaan	van	De	Kiosk.	Wij	
liepen	 toen	 voorop	 in	 de	 optocht	waarbij	
ze	 van	 alles	 hadden	 georganiseerd,	 zoals	
de	schutters	die	zogenaamd	haasjes	in	het	
veld	aan	het	schieten	waren.	

Op	een	gegeven	moment	kwamen	we	uit	bij	
die	grote	boom	op	het	Kraanven	en	daaron-
der	speelden	wij	 toen	met	Hopeloons	Ca-
lifornia	Dreaming.	Dat	was	een	heel	mooi	
dorps	 evenement	 en	 dat	 nummer	 is	 toen	
voor	mij	voor	altijd	aan	Loon	op	Zand	ver-
bonden.”

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

Redactie: Hans Schleiffert

En	dat	heb	ik	dertig	jaar	lang	met	heel	veel	
plezier	gedaan.	Ton	en	 ik	waren	net	Pep-
pie	en	Kokkie.	Ton	met	zijn	accentje,	wij	
voelden	elkaar	perfect	aan.	Op	de	scholen	
hebben	 wij	 daar	 jarenlang	 zoveel	 plezier	
gehad,	 dat	was	 het	mooiste	 om	 te	 doen,	
daar	heb	ik	heel	veel	plezier	aan	beleefd.	
Afgelopen	jaar	deed	het	me	weer	aan	die	
gouden	tijd	met	Ton	denken.”

Ook	 aan	 een	 andere	 carrière	 kwam	 een	
einde,	 na	 bijna	 twintig	 jaar	 tamboer	 te	
zijn	geweest	bij	Hopeloons	heeft	Peter	ook	
daar	zijn	post	vacant	gesteld.	“Ik	zeg	altijd	
dat	ik	nooit	heb	getrommeld.	Ik	heb	nooit	
een	 instrument	 leren	beoefenen.	Niet	zo-
als	bij	Sophia	bijvoorbeeld.	Dat	vind	ik	wel	
jammer.	Maar	mijn	 vader	herinnerde	 zich	
nog	wel	dat	ik	als	klein	kind	vroeger	altijd	
al	zat	te	trommelen.	Wij	hadden	zo’n	stoel	
met	een	triplex	zitting	en	daar	legde	ik	dan	
de	koffielepeltjes	op	en	dan	zat	ik	een	hele	
tijd	te	trommelen.”

Meest dierbare plaat
“Dat	 is	 wel	 een	 hele	 grappige.	 Met	 onze	
kinderen	(Gijs,	Marlies	en	Pim)	gingen	we	
altijd	met	de	auto	op	vakantie.	Naar	Frank-
rijk	 en	 later	 ook	 vaak	 naar	 Italië	 en	 vrij-
wel	altijd	naar	de	bergen.	In	tegenstelling	
tot	 tegenwoordig	hadden	we	niet	 van	die	
schermpjes	achterin	om	de	kinderen	bezig	
te	houden	dus	hebben	we	in	die	tijd	heel	
wat	 bandjes	 van	 Bert	 &	 Ernie	 gedraaid.	
Liedjes	als	‘Wij	komen	er	wel,	wij	komen	
er	wel	ook	al	zijn	we	er	nog	niet’	en	‘Panne	
panne	panne,	pech	pech	pech,	als	we	niet	
geholpen	 worden,	 komen	 we	 hier	 nooit	
meer	weg’.	Toen	werd	ik	er	op	een	gege-
ven	moment	doodziek	van	natuurlijk,	maar	
achteraf	 is	 dat	 me	 heel	 dierbaar.	 Tegen-
woordig	 luisteren	de	kleinkinderen	er	ook	
weer	naar.”

Plaat voor elke dag
“Wat	 tegenwoordig	 echt	 een	 plaat	 voor	
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Niemand hoeft het koud te 
hebben

Deze	foto’s	maakte	de	redactie	 twee	we-
ken	 geleden	 van	 een	 keurig	 verpakt	 geel	
fleece-dekentje,	dat	op	de	schakelkast	bij	
de	kerk	 lag	ter	hoogte	van	de	afslag	naar	
Tilburg	 met	 daarbij	 een	 briefje	 met	 de	
tekst:	“Ik	ben	niet	kwijtgeraakt.	Neem	mij	
gerust	mee	als	 je	het	koud	hebt,	want	 ik	
ben	hier	om	je	warmte	te	geven	;-).
FB:	Help	je	medemens	de	kou	door.”

Help je medemens de kou door
Het	blijkt	om	een	 facebook-actie	 te	gaan	
van	Natasja	van	Alphen,	die	zij	 in	2016	 is	
gestart:	het	hangen	van	sjaals	voor	daklo-
zen	en	minderbedeelden	tijdens	de	koude	
winterperiode	 in	Tilburg.	 Via	 facebookpa-
gina	‛Help	je	medemens	de	kou	door’	roept	
zij	anderen	op	om	haar	idee	verder	uit	te	
dragen	in	de	eigen	buurt.

En	daar	heeft	iemand	uit	misschien	ons	ei-
gen	dorp	gevolg	aan	gegeven:	een	nobele	
gedachte!	 Voor	 meer	 informatie	 moet	 u	
vooral	 de	 betreffende	 facebook-pagina	
bezoeken	 en	 doe	
vooral	 mee.	 Om	
met	 Natasja	 van	
Alphen	 te	 spreken:	
“Als	 iedereen	 één	
sjaal	ophangt,	hoeft	
niemand	 het	 koud	
te	hebben.”	□
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APK  keuringen

In- en verkoop van
Betere occasions
Station-cars                                                           
Small-cars                                                             
Oldtimers                                                               
                                                                              
Onderhoud en                                            
Schaderegeling                                                                                         
                                                                                               

ROBERTSAUTOBEDRIJF
sinds 1982

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand  
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000
Mob.06.51642866

Bel 364000  voor service

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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OPEN  DAGEN Basisschool De Blokkendoos en 
Basisschool De Lage Weijkens te Loon op Zand 

 
Het nieuwe schooljaar 2019-2020 nadert met rasse schreden en daarom is de tijd weer 
daar om uw kind op te geven op één van onze basisscholen. Belangrijk is om u goed 
te oriënteren op de keuze van de beste school voor uw kind. 
Daarom bent u op de hieronder genoemde data en tijden  van harte welkom op onze 
scholen. 

 
Tijdens de inloopochtend voor nieuwe ouders staan alle deuren van de klaslokalen 
uitnodigend open om u in de gelegenheid te stellen onder schooltijd een kijkje te 
komen nemen in de verschillende groepen.  

 
U kunt dan kennis nemen van de werkwijzen en de ontwikkelingsmaterialen van de 
groepen 1-2 en de lesactiviteiten van de groepen 3 t/m 8. Tevens kunt u de sfeer 
proeven die er in de scholen heerst. 

 
Wilt u meer weten over de algemene gang van zaken, dan zijn de directie en de 
leerkrachten graag bereid u daar het een en ander over te vertellen.  

 
Voor u als nieuwe ouders is er uiteraard ook een speciale informatieavond. 
Mocht u door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om deze inloopochtend 
en/of informatieavond bij te wonen, belt u dan gerust voor een andere afspraak. 
Eigenlijk is elke dag een open dag! 

 
U bent dus van harte welkom op: 

Basisschool De Blokkendoos: Ecliptica 26, 5175XJ  Loon op Zand (362335)         
website: www.bsdeblokkendoos.nl e-mail: directiedeblokkendoos@leerrijk.nl 
 

1. Infoavond nieuwe ouders: maandag 4 februari van 20.00 – 21.30 uur. 
2. Rondleiding nieuwe ouders: woensdag 13 februari van 08.30 – 12.00 uur. 

Basisschool De Lage Weijkens: Doelen 1, 5175CP  Loon op Zand (361594)        
website: www.delageweijkens.nl e-mail: directiedelageweijkens@leerrijk.nl 
 

1. infoavond nieuwe ouders: dinsdag 19 februari van 19.30 uur - 21.00 uur. 
Programma: 19.15 uur: inloop. 
19.30 uur: opening en algemene inleiding over de school door de   
directeur, IB-er en leerkracht. 

  20.00 uur: rondleiding. 
 

2. Open ochtend nieuwe ouders met hun kind: maandag 25 februari 
      van  09.00 – 10.30 uur. 
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Zaterdag 16 februari:

Tonpraten 2019 in De Wetering
Sport-	 en	 Cultuurcentrum	 De	Wetering	 in	
Loon	op	Zand	 is	the place to be	 voor	het	
Tonpraten	in	Theebuikenland.	Een	selectie	
van	carnavaleske,	ludieke	en	lollige	perso-
nages	zal	de	revue	passeren	in	een	avond-
vullend	 spektakel!	De	muzikale	omlijsting	
is	in	handen	van	Hofkapel	‘Nooit	Gedagt’.	
Aan	het	einde	van	de	avond	is	er	een	gezel-
lige	afterparty!

De deuren gaan die avond open om 20.00 
uur en het Tonpraten begint om 20.30 
uur. Kaarten voor dit bijzonder gebeuren 
kunt u bestellen via De Wetering of via:  
www.sporthaldewetering.nl/tonpraten.

Dit zijn de Tonpraters
René van Boxtel
De	 eerste	 tonprater	 die	
we	gaan	zien	is	niemand	
minder	 dan	 René	 van	
Boxtel.	Een	dag	niet	ge-
lachen	 is	 een	 dag	 niet	
geleefd.	 Deze	 bekende	
spreuk	is	één	van	de	ver-
trekpunten	 zodra	 René	

weer	een	buut	schrijft.	Maar	ook	“ge	moet	
ut	meej	maoken”	is	een	rode	draad	in	zijn	
optredens.	Hij	is	erbij,	u	toch	ook?

Peter van Houtem
De	 tweede	 tonprater	 is	 iemand	 die	 eind	
2007	 gevraagd	werd	
door	 een	 broer	 van	
de	 toenmalig	 Prins	
Carnaval	 in	 de	 Mor-
tel.	Zou	jij	een	buut	
kunnen	 doen?	 Zon-
der	na	te	denken	zei	
hij:	 da	 doe	 ik	 wel.	
Het	 werd	 een	 suc-

ces!	Na	zijn	optreden	zeiden	ze;	sta	jij	hier	
voor	de	eerste	keer	in	de	ton?	Nou,	dat	was	
niet	 te	merken.	Daar	 is	 het	 tonpraatvirus	
gestart,	 wat	 hij	 ook	 in	 Theebuikenland	
komt	verspreiden.

Cees Coolen
De	 derde	 tonprater	
is	 al	 sinds	 1985	 ac-
tief	in	de	ton.	Hij	is	
begonnen	in	Tilburg,	
waar	 hij	 in	 1987	 de	
titel	‛Opperleuterèr’	
won.	 De	 laatste	 ja-
ren	 treedt	 hij	 op	 in	
heel	 Nederland.	 Als	
‛Kiske’	 brengt	 hij	
vele	 woordgrappen	

en	toegankelijke	humor.	‘Ons	Joke’	speelt	
een	belangrijke	rol	in	elke	buut.	In	de	loop	
der	 jaren	 heeft	 Cees	 al	 vele	 creaties	 ge-
bracht	en	het	heeft	hem	een	groot	aantal	
prijzen	 op	 diverse	 kampioenschappen	 op-
geleverd.

Ton Brekelmans
De	 vierde	 tonprater	 is	 aanvankelijk	 een	
verlegen	mènneke	die	nooit	heeft	kunnen	
dromen	om	op	latere	leeftijd	zoveel	men-
sen	 te	 kunnen	 laten	 lachen	 en	 te	 boeien	
met	zijn	humor	en	voordrachtkunst.

Het	 heeft	 zich	 inmid-
dels	 vertaald	 in	 veel	
kampioenschappen	 en	
vele	 publieksprijzen.	
Hij	 staat	al	vanaf	1978	
in	de	ton	op	de	bühne,	
komt	 uit	 Udenhout	 en	
is	 inmiddels	 bekend	
in	 heel	 Brabant	 en	 ver	
daarbuiten!
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Peter van der Maas
De	vijfde	tonprater	staat	ook	op	het	gere-
nommeerde	Keiebijters	Kletstoernooi	dees	
jaor.

Hij	 is	 gelukkig	
getrouwd	 met	 ’s	
Miek,	 die	 hij	 in	
zijn	 buuts	 stee-
vast	 ‘ons	 Bets’	
noemt.	 Hij	 houdt	
van	tonpraters	die	
échte	 onzin	 ver-
tellen.	 Het	 liefst	
gebruikt	 hij	 origi-
nele	 grappen	 en	

teksten,	woordspelingen	en	dubbele	bete-
kenissen.	De	humor	haalt	hij	van	de	straat,	
op	het	werk	en	uit	de	krant.	Na	zijn	succes	
in	Hilvarenbeek	is	hij	gaan	toeren.	Zo	komt	
hij	ook	graag	naar	De	Wetering	op	16	febru-
ari.	Dat	vinden	wij	gezellig!

Hofkapel Nooit Gedagt
De	 muzikale	 omlijsting	 is	 in	 handen	 van	
Hofkapel	 ‘Nooit	 Gedagt’;	 een	 orkest	 met	
een	 rijke	 historie	 en	 een	 tijdloos,	 eigen	
geluid.	Sinds	de	oprichting	in	1974	zijn	ze	
op	 afscheidstournee.	 Bij	 voldoende	 lucht	
wordt	deze	jaarlijks	verlengd	tot	carnaval	
2033.	 'Nooit	 Gedacht'	 heeft	 menig	 feest,	
evenement	en	carnaval	muzikaal	opgeluis-
terd,	zowel	in	binnen-	als	buitenland.	Het	
repertoire	is	uniek,	onnavolgbaar	en	altijd	
verrassend.	Met	eigen	arrangementen	ma-
ken	zij	meer	dan	muziek	en	zorgen	zij	voor	
plezier	en	feest!

Met	deze	ingrediënten	kan	het	niet	anders	
zijn	dan	dat	deze	Tonpraatavond	een	bij-
zonder	mooie	avond	kan	worden	voor	jong	
en	oud.	Een	avond	die	ook	als	opmaat	kan	
dienen	voor	het	naderende	carnavalsfeest	
in	Theebuikenland!	□

 °Hofkapel ‛Nooit Gedagt’ (Eigen foto)



29

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ° Een foto, genomen door een van onze redacteuren, van een vrachtauto achter een damwand 
afscheiding. Wie zou er niet nieuwsgierig worden wat de trucker met de tekst heeft bedoeld? Maar 
het antwoord kennen we niet. Och, er moet iets te gissen blijven! (Foto: RdT)
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369

We ronden deze aflevering af op Blue 
Monday. Dat zou een sombere dag moe-
ten zijn, maar de zon straalt en het vriest 
licht. De dag begon met een rode maan. 
Dat betekent wellicht ook wel, dat het al-
lemaal wel meevalt. Veel nieuws uit onze 
eigen contreien is er overigens niet te 
melden.

Loonse mensen in de krant
José	 van	 Gorp	 won	 de	 eerste	 prijs	 in	 de	
beruchte	 Brabantpuzzel	 van	 het	 Brabants	
Dagblad	 van	 24-12-2018.	 Berucht,	 omdat	
hij	dit	jaar	extra	moeilijk	bleek.	Er	waren	
maar	 een	 hondertal	 inzendingen	 en	 José	
was	 een	 van	 de	 zeer	 weinigen,	 die	 alles	
goed	had.	(BD	9/1)

Niet	 in	 de	 krant,	 maar	 wel	 in	 het	 NOS-
Journaal	van	20	januari	zagen	wij	Kees	Oo-
men	 staande	 voor	 het	 ‛rode’	 gebouw	 van	
Castellanie.	Het	interview	ging	over	de	rol	
van	de	VvE’s	(Verenigingen	van	Eigenaren)	
bij	de	‛verduurzaming’	van	appartements-
gebouwen	 en	 de	 kosten	 die	 dat	met	 zich	
meebrengt.

Gemeente en politiek
De	gemeente	Tilburg	was	wel	vereerd	door	
de	gedachten	van	de	werkgroep	‛Loon	naar	
Tilburg’,	maar	volgens	burgemeester	Wete-
rings	staat	een	of	andere	vorm	van	herinde-
ling	niet	op	de	Tilburgse	politieke	agenda.	
Er	is	dus	geen	wens	aan	die	kant	om	Loon	
‛in	 te	 lijven’.	 ‛Dorpelingen	 uit	 Loon	 op	
Zand	die	aan	de	poorten	van	Tilburg	klop-
pen,	 zijn	 van	 harte	welkom.	Maar	 verder	
dan	 een	 gastvrij	 onthaal	wil	 het	 stadsbe-

stuur	vooralsnog	niet	gaan.	De	deur	 staat	
echter	wel	open	als	de	gemeenteraad	van	
Loon	op	Zand	daarover	wil	praten.’
(BD	12/1)

In	dit	verband	is	het	interessant	om	te	mel-
den,	 dat	 het	 winkelcentrum	 Wagnerplein	
in	 Tilburg-Noord	 (waar	 ook	 veel	 Loonse	
mensen	komen)	inmiddels	vernieuwd	is	na	
dertien	jaar	van	plannen	maken	en	ontwer-
pen.	 En	 nog	 steeds	 is	 de	 verkeerssituatie	
rond	het	 nieuwe	winkelcentrum	een	bron	
van	zorg	en	ergernis.	Dus	Loon	op	Zand	is	
niet	de	enige	gemeente	waar	dingen	soms	
lang	duren…	(BD	20/12)

Kloosterstraat
De	fietsstraat	 in	de	Kloosterstraat	 is	weer	
afgesloten	 tot	 8	 februari	 wegens	 werk-
zaamheden.	 Iedereen	 is	 benieuwd	wat	 er	
nu	weer	gaat	gebeuren.	(DK	16/1)

Op	 de	 website	 van	 de	 krant	 lazen	 wij:	
“Stratenmakers	 verleggen	 de	 hoge	 var-
kensruggen	 een	 stukje	 richting	 voetpad,	
dat	hierdoor	een	tegel	smaller	wordt.	Dat	
geeft	 net	 wat	 meer	 ruimte	 aan	 de	 fiet-
sers	en	het	autoverkeer,	dat	te	gast	 is	op	
de	 route	 richting	Udenhout.	 Deze	wegge-
bruikers	kwamen	regelmatig	met	elkaar	in	
de	knel,	vooral	als	busjes	of	tractoren	de	
wielrijders	willen	passeren.	Automobilisten	
reden	ook	nogal	eens	een	lekke	band	op	de	
betonnen	afscheiding.

De	vorig	jaar	aangelegde	fietsstraat	ligt	al	
vanaf	het	begin	onder	vuur	bij	de	Loonse	
bevolking.	 De	 vele	 klachten	 zijn	 voor	 de	
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gemeente	 aanleiding	 om	naar	 verbeterin-
gen	 te	 blijven	 kijken.	 Dit	 in	 overleg	met	
bewoners,	de	politie	en	verkeersdeskundi-
gen	en	de	Fietsersbond.

Het	is	ook	nog	altijd	de	wens	van	het	colle-
ge	om	het	voetpad	helemaal	door	te	trek-
ken	tot	aan	de	Baden	Powellweg,	maar	dan	
moeten	eigenaren	grond	willen	 verkopen.	
In	de	zachte	berm	aan	de	andere	kant	van	
de	 weg	 worden	 nog	 wel	 twee	 rijen	 gras-
keien	gelegd.	Deze	smalle	verharding	zorgt	
voor	wat	meer	veiligheid.

Vanwege	 de	 huidige	 werkzaamheden	 aan	
de	fietsstraat	is	de	Kloosterstraat	afgeslo-
ten	waar	de	bebouwde	kom	van	het	dorp	
ophoudt.	Bestemmingsverkeer	mag	er	wel	
door,	voor	al	het	overige	verkeer	geldt	de	
omleidingsroute.	 De	 stremming	 duurt	 tot	
en	met	8	februari.”	(BD	16/1)

Berichtgevingen gemeente
Het	pand	Hoge	Steenweg	37	krijgt	i.p.v.	de-
tailhandel	 nu	 een	woonbestemming	en	er	
komt	een	nieuwe	woning	op	Kraanven	12.	
(DK	16/1)

De	 ambtenaar	 die	 de	 gemeentepagina	 in	
De	Duinkoerier	samenstelt,	weet	blijkbaar	
niet	 precies,	 in	 welke	 kerkdorp	 bepaalde	
straten	liggen.	De	Hoge	Steenweg	ligt	vol-
gens	 hem/haar	 in	 Kaatsheuvel	 en	 Molen-
beek	in	Loon	op	Zand.	(DK	16/1)

Automaatje
Ad	van	Doremalen	(78)	was	de	eerste	dorps-
genoot,	die	gebruik	mocht	maken	van	het	
nieuwe	 vrijwilligersproject	 van	 de	 ANWB	
Automaatje	 geheten.	 Hij	werd	 op	 vrijdag	
11	 januari	 door	 scheidend	wethouder	Wil	
Ligtenberg,	nu	in	de	hoedanigheid	van	vrij-
williger,	naar	de	Loonse	markt	op	de	Looi-
ershof	gebracht.
Dat	 is	 het	 doel	 van	Automaatje:	 vrijwilli-
gers	brengen	met	hun	eigen	auto	dorpsge-
noten	 naar	 afspraken.	 Het	 project	 wordt	

gedragen	door	de	SeniorenVereniging,	Con-
tourdeTwern	en	de	Klussen	en	Dienstencen-
trale.	(BD	12/1)

Theo	Molthoff	(71)	kreeg	de	eerste	chauf-
feurspas.	(DK	16/1)

Voedselbank
Deze	instantie	zorgt	op	dit	moment	voor	33	
gezinnen	(77	personen)	in	onze	gemeente.
Er	wordt	samengewerkt	met	de	Klussen-	en	
Dienstencentrale,	het	 servicepunt	Welzijn	
van	de	gemeente	en	een		groot	aantal	be-
drijven,	winkels,	verenigingen	en	scholen.	
Een	bijzondere	vermelding	in	het	overzicht	
dat	 de	 Voedselbank	 publiceerde	 kregen	
basisschool	De	Blokkendoos	en	de	Boeken-
bank.	(DK	9/1)

Driekoningen
De	 viering	 van	 dit	 feest	met	 een	 concert	
in	de	Loonse	kerk	was	een	zinvol	gebeuren	
voor	de	mensen	die	het	meemaakten.	De	
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Liedertafel	Echo	der	Duinen	doet	al	jaren	
zijn	best	om	deze	traditie	te	 laten	voort-
bestaan,	 maar	 er	 waren	 maar	 een	 paar	
kinderen	 die	 het	 driekoningenzingen	 nog	
praktiseren.	Jammer	voor	dit	typisch	Mid-
den-Brabants	volksgebruik.	(DK	9/1)

Natuurbeheer
De	 dassenpopulatie	 in	 de	 Loonse	 Duinen	
heeft	het	afgelopen	 jaar	ernstig	 te	 lijden	
gehad	 van	 de	 droogte.	 Veel	 jonge	 dieren	
hebben	 hun	 dagelijks	 voedsel,	 regenwor-
men,	 niet	 kunnen	 vinden	 en	 hebben	 het	
einde	van	het	jaar	niet	gehaald.	(BD	9/1)

Voetbal
Uno	Animo	hield	 op	 3	 januari	 een	 nieuw-
jaarsvoetbaltoernooi	 met	 acht	 teams	 op	
vier	 kleine	 veldjes	 op	 het	 hoofdterrein.	
Het	 team	 van	 Evi	 van	 den	Oetelaar	won.	
Na	afloop	was	er	een	nieuwjaarsreceptie.	
(DK	9/1)

Niet pluis
In	de	voormalige	nertsenfarm	aan	de	Bergs-
traat	werd	1600	kilo	aan	grondstoffen	aan-
getroffen,	 waarmee	 amfetamine	 (speed)	
gemaakt	kan	worden.	(BD16/1)

Witte Kasteel
Tot	slot	vermelden	wij	nog,	dat	op	nieuw-
jaarsdag	op	Omroep	Brabant	een	film	werd	
uitgezonden	 over	 vrijwilligerswerk:	 “Ge	
kunt	’t	ook	niet	doen”.
Daarin	was	 o.m.	 te	 zien,	 hoe	 ‛ons’	Witte	
Kasteel	in	zijn	oude	luister	hersteld	is	door	
medewerking	van	vele	vrijwilligers.

Tot	zover	de	berichten	over	Loon.□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
MR	=	De	Maasroute
DK	=	De	Duinkoerier
TK	=	De	Tilburgse	Koerier
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Profiteer van historisch lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Merius  1,70% 
Hypotrust      1,80% 

20 jaar vast met NHG 
NIBC Bank  2,33% 
Argenta  2,45% 

30 jaar vast met NHG 
NIBC Bank  2,57% 
Aegon   2,61% 

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

 
 
 
 
 

Wilt u eens kijken wat 
uw 

mogelijkheden zijn? 

Loop gerust eens 
binnen aan het 

Oranjeplein 12. De 
koffie staat klaar!

Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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Lokale CDA’ers gaan voor lokale thema’s voor onze samenleving

Op	20	maart	2019	zijn	de	verkiezingen	voor	
de	 Provinciale	 Staten	 en	 het	Waterschap.	
U	kunt	uw	stem	uitbrengen	op	lokale	kan-
didaten	van	het	CDA.	Voor	de	provincie	is	
huidig	Statenlid	Marcel	Deryckere	(25	jaar)	
uit	 Tilburg	 de	 regionale	 kandidaat	 met	
steun	 van	 ‛lijstduwer’	 Gert-Jan	 van	 den	
Dries	(53	jaar)	uit	Loon	op	Zand.

Gert-Jan	van	den	Dries:	“horen	en	voelen	
wat	leeft	onder	de	mensen.”
Voor	 het	waterschap	 Brabantse	 Delta	 kan	
Gert-Jan	 van	 den	Dries	met	 uw	 steun	 uw	
lokale	 vertegenwoordiger	worden.	 “Waar-
om	niet?”,	vindt	Marcel	Deryckere.	Hij	is	al	
twintig	jaar	actief	voor	het	CDA	en	was	van	
2005	 tot	 2018	 gemeenteraadslid.	Al	meer	
dan	25	jaar	is	hij	professioneel	actief	voor	
veilig,	 voldoende,	 schoon,	 betaalbaar	 en	
duurzaam	 watergebruik.	 Het	 is	 een	 logi-
sche	stap	voor	hem	om	zich	voor	
u	te	gaan	inzetten	bij	het	water-
schap.	Dit	is	wat	Gert-Jan	doet:	
horen	en	voelen	wat	leeft	onder	
de	 mensen	 en	 dat	 in	 het	 poli-
tieke	bedrijf	laten	doorklinken.

Marcel	 Deryckere:	 “zorg	 voor	
elkaar,	zorg	voor	natuur	en	cul-
tuur,	 verbondenheid	 tussen	 ge-
neraties.”
Beide	 kandidaten	 hebben	 ge-
meen	dat	zij	namens	onze	regio	
vol	passie	uw	stem	 laten	horen	
bij	 de	 provincie	 of	 het	 water-
schap.	 De	 provincie	 gaat	 over	

de	 provinciale	 wegen,	 de	
locatie	 van	woonwijken	 of	
bedrijventerreinen	 en	 het	
openbaar	vervoer.	De	taken	
van	 een	 waterschap	 zijn	
het	 tegenhouden	 van	 wa-
ter,	het	beheersen	van	het	
waterpeil	en	het	bestrijden	
van	waterverontreiniging.

Meer informatie?
Wat	 kan	 het	 CDA	 voor	 u	 betekenen?	 Kijk	
op	 onze	 websites	www.cdabrabant.nl	 en	
www.cda.nl/brabants-delta	 of	 lees	 onze	
columns	 in	 de	 volgende	 edities.	 Op	 22	
februari	nodigen	wij	u	uit	voor	een	werk-
bezoek	met	Marcel	Deryckere	en	de	CDA-
fractie	 in	 de	 provincie.	 Centraal	 staat	
Veilig	Brabant:	niet	wegkijken,	maar	aan-
pakken.	Mail	ons	via	info@cdaloonopzand.
nl.	Ook	voor	uw	vragen.	Het	CDA	maakt	het	
verschil.	Wilt	u	dat	ook?	Stem	dan	op	onze	
kandidaten.
Gert-Jan	van	den	Dries,	CDA-kandidaat	nr.	
7,	 voor	 het	 waterschap	 Brabantse	 Delta	
Marcel	Deryckere,	CDA-kandidaat	nr.	5	voor	
de	Provinciale	Staten.	□

 °Marcel Deryckere (rechts) en Gert-Jan van 
den Dries (links). (Eigen foto).
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Volkstuinvereniging De Houtsnip

Altijd	 al	 een	 volkstuin	 (moestuin)	 wil-
len	hebben?	Dan	 is	Volkstuinvereniging	de	
Houtsnip	‘the	place	to	be!’
Het	Volkstuinenpark	‘de	Houtsnip’	ligt	tus-
sen	de	Ecliptica	en	de	Ruilverkavelingsweg.	
De	ingang	is	gelegen	aan	de	Ecliptica	tus-
sen	nr.	84	en	86	en	heeft	een	oppervlakte	
van	circa		5000	vierkante	meter,	verdeeld	
over	44	percelen.

Aan	het	begin	van	het	komende	tuinseizoen	
zijn	 er	 een	 paar	 percelen	 vrij	 gekomen.	
Deze	verhuren	wij	graag	aan	gemotiveerde	
tuinders.	Je	hoeft	geen	expert	te	zijn	om	
te	starten	met	een	moestuin,	maar	bezint	
voor	je	begint.	Het	hebben	van	een	moes-
tuin	is	voor	velen	een	leuke	hobby,		maar	
vraagt	wel	tijd	en	inzet.	Onze	tarieven	zijn:
•	lidmaatschap:	€	6,50	p.p./p.j.
•	tuinperceel			50	m2:	 €	23,00	p.j.
•	tuinperceel	100	m2:	 €	46,00	p.j.

In	ons	nieuwe	clubhuis	bieden	we	de	mo-
gelijkheid	 om	 tuingereedschap	 op	 te	 ber-
gen.	Hier	staat	ook	het	gereedschap	en	de	
kruiwagens	van	de	vereniging,	die	je	als	lid	
kunt	gebruiken.	Ook	kun	je	daar	tegen	een	
kleine	 vergoeding	 zelf	 koffie/thee	 zetten	
of	iets	anders	drinken.

Belangstelling	gekregen,	neem	dan	contact	
op	met	Theo	Molthoff	via	telefoonnummer	
06-5733	7184	of	e-mail:
th.molthoff@gmail.com.	□

Voor professionele kinderopvang:

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

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

De	feestdagen	liggen	al	enige	weken	achter	
ons	 en	 u	 bent	met	 uw	 gedachten	 al	 lang	
niet	meer	bij	dat	kerstdiner	dat	u	met	zo-
veel	aandacht	en	passie	voor	uw	geliefden	
hebt	gemaakt.	Toch	maak	ik	hierop	een	uit-
zondering,	want	ik	beloofde	u	een	verhaal	
over	 de	 culinaire	 hoogstandjes	 van	 mijn	
oma.

Ik	haalde	mijn	oma	traditiegetrouw	iedere	
1ste	kerstdag	op.	Dat	moest	op	tijd	gebeu-
ren	want	ze	wilde	de	paus	het	Urbi	et	Orbi	
zien	uitspreken.	Dat	was	voor	haar	een	van	
de	hoogtepunten	van	die	dag.	Dat	onze	kin-
deren	de	kardinaals	met	hun	hoge	mutsen	
allemaal	 voor	 sinterklazen	 aanzagen	 was	
volgens	haar	heiligschennis.
Oma	was	een	gemakkelijke	eter.	Ze	lustte	
alles	maar	zei	er	regelmatig	bij,	dat	ze	dat	
niet	mocht	hebben	van	de	dokter,	om	het	
vervolgens	met	smaak	op	te	eten.	Ze	moest	
zoutloos	eten	maar	bij	oma	stond	steevast	
een	potje	Aromat	naast	haar	bord	en	daar-
mee	werd	kwistig	gestrooid.	“Daar	zit	geen	
zout	 in	 en	mijn	 bloeddruk	 blijft	 daarmee	
laag”,	was	 haar	 uitleg.	Het	 had	 geen	 en-
kele	zin	om	haar	op	andere	gedachten	te	
brengen,	want	zij	wist	het	zeker!

Op	 enig	moment	 wilde	 ze	 per	 se	 dat	 we	
bij	haar	op	1ste	kerstdag	kwamen	eten.	Mijn	
vader	 had	 al	 gewaarschuwd,	 dat	 we	 ons	
van	de	kookkunsten	van	oma	niet	 te	veel	
moesten	voorstellen,	maar	alla	oma	wilde	
ons	trakteren.

Ze	had	de	tafel	feestelijk	gedekt,	heel	sjiek	
zelfs	met	messenleggers.	Haar	messen	wa-
ren	wél	scherp,	dit	in	tegenstelling	tot	de	
mijne,	die	volgens	haar	zo	bot	als	…	waren		
en	waar	ze	zich	al	jaren	aan	had	geërgerd.

Wat	 voor	 soep	 we	 aten	 ben	 ik	 vergeten,	
maar	niet	oma’s	‘gebraden’	kippen.	Let	op,	
een	grote	schaal	vol	met	kip	die	meer	ge-
kookt	dan	gebraden	was.	Oma	hield	ervan	
dat	alles	botergaar	was,	dus	was	er	tijdens	
het	braden	veel	water	bijgegooid.
Alvorens	de	borden	werden	gevuld	kregen	
we	 de	 volgende	 waarschuwing	 mee.	 We	
mochten	 de	 kippenbotjes	 niet	 afkluiven	
maar	 op	 een	 aparte	 schaal	 leggen.	 “Dan	
kan	 ik	 er	morgen	 nog	 soep	 van	 trekken”,	
aldus	onze	hoogbejaarde	oma.
Als	 oma	 enige	 tijd	 later	 haar	 kippensoep	
ter	consumptie	aanbood	werd	die	vriende-
lijk	afgeslagen.

Ach,	 ons	 oma	 had	 twee	 wereldoorlogen	
meegemaakt.	 Geen	 wonder	 dat	 ze	 zuinig	
met	eten	om	ging.	Toch	moet	het	gezegd	
worden,	haar	zelfbereide	stoofpeertjes	en	
de	asperges	die	ze	zelf	kweekte	en	weckte	
waren	van	zo’n	kwaliteit	dat	menig	sterkok	
er	een	puntje	aan	kon	zuigen.	Geweldig!

Mijn	oma	stierf	op	hoge	leeftijd	zo’n	dertig	
jaar	geleden,	maar	zij	 is	 in	gedachte	nog	
steeds	 in	ons	midden.	Mede	dank	zij	o.a.	
haar	bijzondere	appelflappen	en	haar	zeer	
gare	kip.

P.J.C.
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*** Yogales in Loon op Zand *** 

Wil je een krachtiger en flexibeler 
lichaam? 

En daarnaast meer rust en 
ontspanning? 

Yoga zorgt ervoor dat je fysiek en 
mentaal beter in balans bent. 

Ik geef Dru yoga in de Blokkendoos. Nu 
tijdelijk gratis proefles. Je bent welkom! 

Voor meer info of aanmelden: 

Lydia Dijkshoorn 
info@openjehart.net 
06-51760534 
www.openjehart.net 

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

Twee homo zwaargewichten 
uit Boxtel,
troffen elkaar in de ring.
En ze wisten zeker één ding:
over een tijdje 
zijn we ’n boks stel!

Waorom hebben ze mij te pakken?
Waorom lig ik weer plat?
Heb al jaren niks te makken,
ies 't eindelijk nog nie zat?

Sommige fietsen overal tussendeur,
en naaien hunne eigen naod,
’t brengt me in mineur
en maokt me ’n bietje kwaod.

Dus gij ‛Grote Baos daor boven’,
die de verschillen heel goed kent,
zorg dat ik in u blijf gelove,
al lig ik nou wel op menne krent!

Frans Oosterwaal

Pilates
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Vanaf zaterdag 2 februari

Het ambachtelijke, spirituele en creatieve komen 
bij elkaar bij ‘Den Hoogen Steen’
Met als, bijna voor de hand liggende, 
naam ‘Den Hoogen Steen’ start vanaf 
zaterdag 2 februari op het adres Hoge 
Steenweg 23a een winkel waar het ‘am-
bachtelijke, creatieve en spirituele’ bij 
elkaar worden gebracht onder één dak. 
Waar voorheen ‘workshopaholic’ actief 
was en ook actief blijft, kunt u voortaan 
terecht voor véél meer…

Meer doen met beschikbare ruimte
Tijdens	 het	 inrichten	 van	 de	winkel,	 ont-
moet	Rond	de	Toren	er	Melvin	van	Tiggelen.	
Hij	is	hier	eerder	gestart	met	‘Workshopa-
holic’,	 waar	 hij	 workshops	 geeft	 op	 o.a.	
het	 gebied	 van	 woondecoraties.	 Melvin:	
“Omdat	met	de	beschikbare	ruimte	 in	dit	
pand	 nog	meer	 gedaan	 kan	worden	 en	 ik	
in	dit	verband	daarover	sprak	met	Ans	en	
Ton	Graafmans,	 kennissen	 van	mij,	 gaven	
zij	 aan	 dat	 zij	 best	 interesse	 hadden	 om	
ook	hier	de	artikelen	te	verkopen	waarmee	
zij	al	jaren	op	braderieën,	beurzen	en	jaar-
markten	staan.”

Ton	legt	verder	uit:	“Mijn	vrouw	Ans	en	ik	
zijn	al	 jaren	actief	op	evenementen	waar	
verkoop	toegestaan	is,	zoals	braderieën	en	
jaarmarkten.	 Met	 haar	 bedrijfje	 ‘Granny	
Anny’	 verkoopt	 zij	 zelfgemaakte	 omslag-
doeken,	poncho’s,	sjaals	en	mutsen.	Maar	
ook	voor	breigaren	om	zelf	 iets	 te	breien	
kun	je	bij	haar	terecht.	Daarnaast	kan	zij	
op	 bestelling	 kledingstukken	 breien:	 ge-

heel	zoals	de	klant	dat	wenst.	Ook	zou	zij	
het	leuk	vinden	om	een	aantal	mensen	bij	
elkaar	te	krijgen,	die	op	gezette	tijden	bij	
haar	 in	de	winkel	komen	om	 in	gezamen-
lijkheid	leuke	en	nuttige	dingen	te	breien.”

Hak honing en nostalgisch snoepgoed
En	 hij	 vervolgt:	 “Met	 mijn	 onderneming	
‘Free	Spirit’	bied	 ik	een	ruim	assortiment	
‘spirituele	 zaken’	 aan,	 zoals	 geurkaarsen,	
edelstenen	(zo’n	150	verschillende),	Tibe-
taanse	klankschalen,	wierook,	salie,	ener-
getische	geurolie	en	tal	van	andere	zaken	
op	dit	gebied.	De	liefhebbers	van	dit	soort	
artikelen,	waarmee	wij	 ‘buiten’	best	 suc-
ces	hebben,	kunnen	vanaf	nu	ook	hier	hun	
hart	ophalen!”
Een	 belangrijk	 onderdeel	 van	 het	 assor-
timent	 van	 ‘Den	Hoogen	 Steen’	 is	 ook	 de	
ruime	keuze	aan	‘hak	honing’,	die	vaak	op	
markten	te	koop	wordt	aangeboden.	Deze	
brokken	honing	(ingedampte	honing	die	in	
stukjes	wordt	gehakt)	worden	vaak	gebruikt	
om	tal	van	kwalen	zoals	griep,	verkoudheid	
en	een	pijnlijke	keel,	het	hoofd	te	bieden.	
Maar	 u	 kunt	 hier	 ook	 overheerlijke	 fudge	
(toffee)	krijgen	in	acht	verschillende	sma-
ken	en	wat	dacht	u	van	nostalgisch	snoep,	
zoals	 stroopsoldaatjes,	 masseebrokken		
(jodenvet)	en	duimdrop?

Heerlijk: zelfgemaakte zeep
Ans	 is	 ook	 trots	 op	 hun	 eigengemaakte	
zeep:	“Vrijwel	alle	 zepen	bevatten	 ingre-
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diënten	 die	 vooral	 schuimvorming	 geven,	
omdat	 je	 daarmee	 het	 idee	 krijgt	 dat	 je	
goed	 schoon	 bent.	 Dat	 kan	 wel	 deels	 zo	
zijn,	maar	 voor	 je	 huid	 zijn	 veel	 van	 die	
ingrediënten	 op	 zijn	 zachtst	 gezegd	 ‘niet	
goed’.	 Dat	 merk	 je	 bijvoorbeeld	 aan	 de	
strakheid	van	je	huid	door	uitdroging	die	je	
er	aan	overhoudt	na	gebruik	ervan.

Onze	eigengemaakte	zeep	bevat	geen	en-
kel	irriterend	bestanddeel	en	het	resultaat	
mag	 er	 zijn:	 zachtheid	 alom	 en	 schoon.	
Niet	voor	niets	hebben	we	voor	dit	product	
vele	trouwe	klanten	die	niets	anders	meer	
willen!	Onze	eigengemaakte	zeep	is	in	di-
verse	 geuren	 en	 verpakkingen	 leverbaar:	
we	kunnen	er	zelfs	een	cadeautje	van	ma-
ken,	geheel	volgens	wens	van	de	klant	qua	
vorm,	grootte	en	kleur.”

Giftshop
En	 over	 cadeautjes	 gesproken	 wil	 Melvin	
nog	 kwijt:	 “Wat	 we	 gelijktijdig	 ook	 gaan	
opzetten,	 is	 een	 giftschop	met	 daarin	 tal	
van	 kleine	 cadeautjes,	 de	meesten	 onder	
de	 €	 10,-	 voor	welke	bijzondere	 gelegen-
heid	dan	ook.	Het	blijkt	dat	daaraan	veel	
behoefte	is	en	het	aanbod	vrij	gering.	Dus	

voor	 een	 ‘aardigheidje’	 waarmee	 je	 ie-
mand	wilt	verrassen,	kun	je	bij	‘Den	Hoog-
en	Steen’	terecht.”

Bijzondere én leuke combinatie
En	zo	wordt	het	ambachtelijke,	het	spiritu-
ele	en	het	creatieve	in	‘Den	Hoogen	Steen’	
bij	elkaar	gebracht.	Een	bijzondere,	maar	
zeker	 ook	 een	 leuke	 combinatie.	 U	 kunt	
hier	terecht	van	dinsdag	tot	en	met	vrijdag	
van	12.00	tot	18.00	uur	en	op	zaterdag	van	
10.00	tot	17.00	uur.	Andere	tijden	zijn	na	
afspraak	altijd	mogelijk.	

Wat	nu	als	‘Hoge	Steenweg’	wordt	aange-
duid,	 heette	 vroeger	 ‘Den	 Hooge	 Steen-
weg’,	zo	heeft	Melvin	zich	hierover	door	de	
Loonse	heemkundering	 ‘Loon	op	 ’t	Sandt’	
laten	informeren	en	als	ode	aan	die	voor-
malige	straatnaam	heeft	hij	deze	gekozen	
als	naam	voor	de	onderneming	die	hij	met	
Ans	 en	 Ton	 gaat	 opzetten.	 En	 natuurlijk	
wensen	wij	hen	daarmee	alle	succes	toe!

Redactie: Tiny van Hooren

 °Zó zag ‛Den Hoogen Steenweg’ er heel erg 
vroeger uit!
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Kerkberichten en misintenties van   
2 tot en met 15 februari

Zondag 3 februari 9.30 uur:	 4e	 zondag	
door	 het	 jaar,	 herenkoor,	 celebrant	 pas-
toor	Luijckx.	Annie	Verschuren–Pijnenburg,	
Truus	Marisael–v.d.	Velden,	jaargetijde	Jos	
Biemans	 en	 overleden	 ouders	 Biemans–de	
Kort,	Marij	de	Klerk–Geertsen.

12.00 uur:	Doop	Mit	Mastbroek.

Dinsdag 5 februari 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene.	Greet	Maas–Mutsaers.

Vrijdag 8 februari 9.30 uur:	Dagkapel.
1e	jaargetijde	Riet	van	den	Hoven–van	Esch.

Zaterdag 9 februari 19.00 uur:	 Gezins-
viering,	kinderkoor	St.	Janneke,	celebrant	
pastoor	 Luijckx,	 diaken	 Alexis	 Szejnoga.	
Jeanne	Janssen.

Zondag 10 februari 9.30 uur:	 5e	 zondag	
door	het	jaar,	dameskoor,	celebrant	pastor	
Groos.	(geen	misintenties	ontvangen)

Wij namen afscheid van:
Kees Wolfs
Geboren	16-04-1933	te	Oudheusen.
Overleden	08-01-2019	te	Loon	op	Zand.

Theo Reulen
Geboren	12-09-1930	te	Zuilen.
Overleden	12-01-2019	te	Loon	op	Zand.

Koos van de Ven
Geboren	23-02-1931	te	Loon	op	Zand.
Overleden	13-01-2019	te	Loon	op	Zand.

Dat zij moge rusten in vrede!

Viering zaterdag 9 febr. om 19.00 uur
Uitnodiging	Jezus	roept	zijn	leerlingen	ge-
zinsviering.	 Kijk	 eens	 om	 je	 heen,	 wees	
eens	stil	en	luister	eens	goed.	Hoor	jij	ook	
de	stem	van	je	vriendje,	je	ouders?	Hoor	jij	
ook	de	stem	van	een	jongetje	of	meisje	die	
niemand	heeft	om	mee	te	spelen?	De	stem	
van	mensen	die	eenzaam	zijn?	Er	 is	altijd	
wel	iemand	die	jou	roept.	In	deze	gezins-
viering	gaan	we	luisteren	naar	het	verhaal	
van	Jezus	die	zijn	eerste	leerlingen	roept.	
Kom	jij	ook	luisteren?

Wil je graag meehelpen in de kerk? 
Om	tijdens	deze	viering	te	lezen,	een	kaars-
je	 vasthouden,	 de	 altaartafel	 klaarmaken	
of	 zingen?	 Dat	 kan?	 Stuur	 voor	 3	 februari	
a.s.	een	mailtje	met:	Je	naam,	leeftijd	en	
taak	erop	naar:	annie.van.kuijk@ziggo.nl.

Bijeenkomsten: ‘De paus van de hoop’
Het	afgelopen	jaar	heeft	de	parochie	een	
aantal	 bijeenkomsten	 ter	 geloofsverdie-
ping	aangeboden.	Ook	dit	jaar	gaat	dit	ge-
beuren.	Aan	de	hand	van	de	film:	‘Karol,	de	
paus	 van	de	hoop’	wordt	 er	 op	 informele	
manier	 nagepraat	 over	wat	we	 gezien	 en	
gehoord	hebben.	De	avonden	op	28	januari	
en	11,	18,	25	februari	zijn	in	het	parochieel	
centrum	 aan	 de	 Hoofdstraat.	 Tijd:	 19.45	
uur	tot	21.45	uur.	Aanmelden	niet	echt	no-
dig,	maar	kan	wel	via	het	 secretariaat	 te	
Loon	op	Zand,	tel.	361215,	
secretariaat@parochiewillibrord.nl.	□
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Kerkbalans 2019: Geef voor uw kerk

Beste	parochiaan,

De	titel	is	duidelijk,	maar	er	had	ook	kun-
nen	 staan:	 ‛geef	 om	 uw	 kerk’.	 Maar	 één	
woord	anders	en	daarmee	een	heel	andere	
meer	verdiepende	betekenis.	Geef	om	uw	
gemeenschap	waar	uw	ouders,	vrienden	en	
bekenden	en	u	zelf	op	één	of	ander	manier	
deel	van	uit	maken.	Waar	mensen	samen-
komen	door	de	week	en	 in	 het	weekend.	
Ook	mensen	die	een	doop,	huwelijk,	jubi-
leum	of	een	dodenherdenking	vieren	of	een	
concert	bijwonen.	Geef	om	het	gebouw	dat	
midden	in	de	gemeenschap	in	Loon	op	Zand	
staat	en	u	ter	harte	gaat.

Een	 kerk	 is	 een	 gebouw	 van	 een	 lach	 en	
een	 traan.	 Daar	 vieren	 wij	 blijdschap	 en	
droefheid,	eigenlijk	 alle	 facetten	 van	het	
leven.	God	heeft	 zorg	 voor	 ons,	 kent	 ons	
en	 ziet	 ons.	 Onze	 ontmoeting	 met	 Jezus	
Christus	in	de	sacramenten.	Dat	vieren	wij	
in	het	gebouw	de	kerk.

Kerk,	gebouw,	gemeenschap,	het	gaat	over	
ons,	over	u	en	mij,	jong	of	ouder,	over	onze	
inzet	 voor	 de	 samenleving	 waar	 wij	 deel	
van	uit	maken.	Zo	is	onze	kerk	als	gemeen-
schap	betrokken.	Er	gebeurt	ook	veel	werk	
achter	de	schermen,	maar	als	het	wegvalt,	
is	 er	 een	 vangnet	 onder	 de	 samenleving	
verdwenen.

De	 actie	 Kerkbalans	 maakt	 het	 mogelijk,	
dat	wij	door	uw	inzet	en	financiële	bijdra-
ge	van	een	goed	onderhouden	gebouw	ge-
bruik	kunnen	maken,	dat	wij	acties	blijven	
ondernemen	om	de	het	geloof,	mede	door	
interessante	bijeenkomsten,	de	betrokken-
heid	 en	 dienstbaarheid	 aan	 de	 naaste	 in	
onze	omgeving	te	blijven	ondersteunen.

Kerk	is	veelzijdig.	Alleen	zichtbaar	en	aan	
het	 werk	 door	 uw	 persoonlijke	 bijdrage,	
door	uw	talent	als	vrijwilliger(ster)	en	als	
goede	gever	om	uw	kerk	ook	financieel	het	
komend	 jaar	 weer	 te	 ondersteunen,	 ook	
als	u	het	gebouw	op	zich	goed	bewaard	wil	
zien.	Dank	voor	uw	inzet	en	uw	bijdrage.

Wellicht	 wordt	 uw	 jaarlijkse	 bijdrage	 au-
tomatisch	geregeld?	Mocht	u	besluiten	uw	
financiële	bijdrage	te	willen	verhogen,	laat	
het	ons	dan	even	weten?	Verder	bepaalt	u	
zelf	of	u	een	extra	bijdrage	wilt	doen	of	bv.	
maandelijks	 een	 bedrag	 wilt	 overmaken.	
Geef	voor	uw	kerk	door:
•	Een	eenmalige	bijdrage	te	doen	als	steun	
op	rekening:	NL27	RABO	0129	7049	62.

•	Iets	extra’s	deponeren	in	de	speciale	bus	
die	opgesteld	staat	achter	in	de	kerken.

•	Een	gesprek	hebben	met	de	pastoor	voor	
een	donatie	of	een	nalatenschap.

Namens	het	parochiebestuur	H.	Willibrord	
en	het	pastorale	team	hartelijk	dank!

Pastoor Peter Luijckx
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Winterwandeling op de heide

Ontdek	 hoe	 dieren	 en	 planten	 de	 winter	
doorkomen	 in	 het	 afwisselende	 landschap	
van	de	Kampina.	Meld	je	snel	aan	via:
natuurmonumenten.nl/agenda.

In	de	winter	 lijken	alle	planten	en	dieren	
van	de	aardbodem	 te	 zijn	 verdwenen.	Zo	
rustig	is	het	dan.	Maar	wie	goed	kijkt,	ziet	
volop	bedrijvigheid.	Tijdens	de	wandeling	
ervaar	je	de	stilte	en	openheid	van	de	hei-
de.	En	ontdek	je	hoe	dieren	en	planten	de	
winter	door	komen	en	zich	voorbereiden	op	
warmere	tijden.

Aanmelden
Deze	wandeling	is	gericht	op	volwassenen.	
Onder	begeleiding	van	hun	ouders	zijn	(ou-
dere)	kinderen	ook	welkom	en	kunnen	zich	

WELKOM op de OPEN DAG van 

Jenaplanbasisschool De Vlinderboom                                                                      

Woensdag 20 februari: 8.30 – 12.15 uur.                               

Een lekker kopje koffie wordt verzorgd 

door ‘Op en Top’ Dagbesteding! 

 
 

 

 

aanmelden.	 We	 vertrekken	 op	 9	 februari	
om	10.00	uur	vanaf	parkeerplaats	De	Roond	
bij	de	Kampina.	Rond	12.00	uur	is	de	wan-
deling	afgelopen.

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

 °Foto: © Natuurmonumenten - Johan v.d. Ven
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Collecteweek Hersenstichting 2019

Van	27	januari	tot	en	met	2	februari	is	de	
collecteweek	 voor	 de	Hersenstichting.	 De	
Hersenstichting	 vraagt	 om	 uw	 steun.	 Ook	
dit	jaar	gaan	we	met	een	aantal	enthousi-
aste	collectanten	 in	Loon	op	Zand	op	pad	
voor	al	die	mensen	die	in	hun	leven	gecon-
fronteerd	worden	met	een	hersenaandoe-
ning.
Iedereen	kent	wel	iemand	die	lijdt	aan	een	
vorm	van	dementie,	een	hersenbloeding	/	
herseninfarct	heeft	gehad	of	bekend	is	met	
aandoeningen	 als	 autisme,	 de	 ziekte	 van	
Parkinson,	 een	 hersentumor,	 ADHD,	 Dys-
lexie,	enz.	enz.

Bijna	een	half	miljoen	mensen	in	Nederland	
hebben	een	dergelijke	aandoening.	U	wilt	
toch	ook	dat	mensen	met	een	hersenaan-
doening	beter	geholpen	kunnen	worden?
De	 Hersenstichting	 zet	 alles	 op	 alles	 om	
hersenen	gezond	te	houden	en	hersenaan-
doeningen	te	genezen.
Om	 dit	 te	 bereiken	 laten	 we	 onderzoek	
doen,	wordt	voorlichting	gegeven,	worden	
vernieuwende	 projecten	 ondersteunt	 en	
werken	we	aan	goede	patiëntenzorg.

Voor dit werk is veel geld nodig!  
Geef daarom aan de collectant
In	 2017	 hebben	 we	 een	 recordopbrengst	
gehaald	van	€	1187,66.	In	2018	hebben	een	
aantal	 collectanten	 om	 gezondheidsrede-
nen	 af	 moeten	 haken.	 Toch	 is	 €	 1005,60	
opgehaald.
Voor	2019	willen	we	natuurlijk	het	bedrag	
van	2017	evenaren.	Helpt	u	mee?

Met dank aan...
We	hebben	in	Loon	op	Zand	een	sterk	be-
drijfs-	 en	 verenigingsleven.	 Zij	 doen	mee	
met	leuke	acties	voor	u	én	de	Hersenstich-
ting!	Zo	heeft	William	Martens	een	speciaal	
Brain	Burgerpakket	waarvan	€	1,-	in	de	col-
lectebus	in	zijn	winkel	gaat	en	ook	bakker	
Leo	Geerts	heeft	een	Brain	Lekkernij	in	de	
aanbieding!	(Voor	meer	informatie	zie	hun	
advertentie	in	deze	Toren)	
Ook	in	Cafetaria	’t	Pleintje,	café	De	Kiosk,	
De	 Bloemenkamer,	 Kapsalon	Aphrodite	 en	
in	 de	 kantine	 van	Uno	Animo	vindt	 u	 een	
collectebus.	 Waarvoor	 hartelijk	 dank	 na-
mens	de	Hersenstichting!

Iedereen kan passend doneren
Als	 u	 niet	 thuis	 bent	 tijdens	 de	 collecte,	
kunt	u	doneren	door	een	SMS	te	sturen	naar	
4333;	HS1	waarmee	u	€	1,00	doneert	(HS2	
voor	€	2,00	of	HS3	voor	€	3,00).	Ook	is	een	
facebook	actie	gestart.

Als	u	ons	gemist	heeft,	kunt	u	tijdens	het	
boodschappen	doen	op	zaterdag	2	februari	
ook	doneren	bij	de	collectant	die	u	vindt	
bij	Slagerij	Martens	op	het	Oranjeplein.
U	mag	natuurlijk	ook	uw	donatie	overma-
ken	 op	 IBAN	NL	 INGB	 0000	 000	 860	 t.n.v.	
Hersenstichting	Nederland,	Den	Haag.

Wilt	u	meer	informatie?	
Kijk	dan	op:	www.hersenstichting.nl
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Een duwtje in de richting van meer sparen?
Als	redactielid	van	Rond	de	Toren	willen	we	
u	geen	mening	opdringen	of	een	schuldge-
voel	 in	 de	 schoenen	 schuiven.	 We	 willen	
u	 zelfs	 niet	 eens	 de	 les	 lezen,	maar	mis-
schien	denkt	u	af	en	toe	wel	met	ons	mee?

Ik	 zeg	weleens	 dat	 ik	 niks	met	 geld	 heb.	
Ik	 hou	 helemaal	 niet	 van	 cijfers	 en	 reke-
nen.	Ik	heb	minder	florissante	jaren	gehad,	
maar	echte	geldzorgen	heb	ik	nooit	gekend.	
Mijn	jeugd	was	trubbelig,	maar	gelukkig	en	
warm	en	mijn	ouders	werkten	en	spaarden	
hard.	Toch	waren	een	goede	gezondheid	en	
sociaal	netwerk	belangrijker	dan	geld.

Toch	denk	ook	ik	regelmatig	aan	geld.	Als	
ik	mijn	bankrekening	bekijk	en	zie	hoeveel	
er	afgeschreven	wordt,	hoe	hoog	de	vaste	
lasten	zijn.	Met	mijn	pinpas	in	de	winkel.	
Of	juist	zonder	pinpas	in	de	winkel	;-).	Als	
ik	in	de	pauze	honderden	studenten	bekijk	

die	allemaal	‘gekocht’	eten	weg	zitten	te	
werken.	Zelf	brood	smeren	levert	mij	zeker	
€	 550	 per	 jaar	 op.	 Maar	 ik	 denk	 ook	 aan	
geld	als	ik	met	mijn	hoofd	in	een	(web)win-
kel	vol	mooie	schoenen	hang,	als	ik	me	be-
denk	dat	ik	al	na	een	enkele	week	Marokko	
met	mezelf	 afgesproken	 heb	 dat	 genoeg,	
genoeg	 is	 en	 ‛tevreden	 zijn’	een	prachtig	
begrip	is.

Geld	 is	 dus	 geen	 persoonlijke	 hobby	 en	
ik	 laat	 regelmatig	 wat	 liggen,	 maar	 toch	
speelt	 het	 wel	 degelijk	 een	 rol	 in	 mijn	
leven.	Als	 ik	 de	 deur	 uitga	 zie	 ik	mensen	
bijna	alleen	maar	geld	uitgeven,	heel	veel	
geld.	In	de	horeca,	in	de	bioscoop,	tijdens	
een	dagje	aan	zee.	En	ik	zwijg	nog	over	dat	
ene	 avondje	per	 jaar	 in	 het	 casino,	want	
daar	valt	je	mond	pas	echt	van	open!	Maar	
hoeveel	arme	mensen	zouden	er	zijn	in	Ne-
derland?	Hoe	staan	we	er	eigenlijk	voor?
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Armoede
De	 laatste	 studie	naar	armoede	 in	Neder-
land	door	het	Sociaal	Cultureel	Planbureau	
(SCP)	 dateert	 van	 2016	met	 gegevens	 tot	
2014.	Als	ik	het	goed	lees	zijn	dat	dan	ge-
gevens	over	2013.	Het	SCP	werkt	aan	een	
herijking	van	die	cijfers,	zeggen	ze.	Ik	wil	
niet	zeuren,	maar	ik	vraag	me	wel	af	waar	
die	cijfers	vanaf	2014	dan	blijven;	we	zit-
ten	inmiddels	alweer	30	dagen	in	2019?!	En	
zulke	teams	zullen	toch	best	een	mooi	sa-
laris	bieden?	
Ter	 vergelijking:	 Sinds	 kort	ben	 ik	 lid	 van	
de	Dassenwerkgroep	 Loonse-	 en	Drunense	
Duinen.	Hun	jaarverslag	lees	ik	al	een	paar	
jaar,	omdat	dat	grootste	zoogdier	van	Ne-
derland	me	behoorlijk	interesseert.	De	me-
neer	die	dit	maakt	en	de	mensen	die	gege-
vens	 aanleveren	 doen	 allemaal	 onbetaald	
vrijwilligerswerk.	

Voor	velen	is	dat	naast	hun	betaalde	baan,	
of	 tijdens	 hun	 welverdiende	 pensioen.	 Ik	
heb	in	2018	wel	veertig	mailtjes	gehad	van	
de	 voorzitter	 over	 de	 dassenburcht	 in	 de	
buurt,	maar	tijd	om	koffie	te	komen	drin-
ken	 heeft	 hij	 niet,	 zelfs	 al	 rijdt	 hij	 drie	
keer	per	 jaar	 langs.	Er	zijn	namelijk	heel	
veel	gesprekken	te	voeren	met	landeigena-
ren,	 gemeenten	 en	 andere	 werkgroepen.	
En	gegevens	te	verwerken	over	aantallen,	
leefgebieden,	 migratie,	 verkeersslachtof-
fers	etc.	en	het	werkgebied	is	best	groot.	
Maar	toch,	op	14	december	jl.	trof	 ik	het	
jaarverslag	2018	al	in	de	mailbox.	

Net	 als	 vorig	 jaren	 trouwens,	 zelfs	 een	
beetje	grappig	vroeg,	want	december	duurt	
dan	immers	nog	twee	weken.	Wat	mij	be-
treft	kan	het	SCP	hier	tóch	een	voorbeeld	
aan	nemen;	geen	mens	die	zich	stoort	aan	
die	twee	weken	die	niet	meegenomen	zijn	
in	het	dassenjaarverslag,	maar	wél	aan	de	
5	 jaar	Nederlandse	 inkomensgegevens	die	
we	nu	missen.	Ik	had	geen	idee	totdat	ik	er	
voor	de	Toren	‘indook’!

Het	Sociaal	en	Cultureel	Planbureau	is	best	
een	belangrijk	orgaan	in	Nederland.	Het	is	
gevestigd	 in	 Den	 Haag	 en	 is	 een	 interde-
partementaal,	wetenschappelijk	 instituut,	
dat	-	gevraagd	en	ongevraagd	–	sociaalwe-
tenschappelijk	onderzoek	verricht.	Zij	rap-
porteren	en	adviseren	aan	de	regering,	de	
Eerste	en	Tweede	Kamer,	de	ministeries	en	
maatschappelijke-	 en	 overheidsorganisa-
ties.	 Formeel	 vallen	 zij	 onder	 de	 verant-
woordelijkheid	 van	de	Minister	 van	Volks-
gezondheid,	Welzijn	en	Sport.

Het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek	doet	
ondertussen	 ook	 onderzoek	 naar	 het	 ver-
loop	van	het	percentage	huishoudens	met	
een	inkomen	onder	de	lage-inkomensgrens.	
Dit	percentage	liep	van	6,9%	naar	8,9%	en	
daalde	tot	8,2%	in	2016.	Het	CBS	schat	het	
percentage	 lage	 inkomens	 voor	 2018	 op	
7,9%	en	ligt	tussen	€	1020	of	€	1920	netto,	
resp.	 voor	 een	 persoon	 of	 een	 gezin	met	
twee	 kinderen.	 We	 spreken	 van	 armoede	
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als	 per	maand	 al	 het	 geld	 aan	 noodzake-
lijke	lasten	opgaat	en	er	geen	sprake	is	van	
een	bedrag	wat	je	nog	vrij	kunt	besteden.	
Deze	omschrijving	is	relatief,	hangt	af	van	
de	welvaart	van	je	land	en	is	best	Europees	
te	noemen;	gemiddeld	in	de	wereld	ben	je	
arm	als	je	minder	dan	$1,25	per	dag	te	be-
steden	hebt.

Geen financiële buffer
Onze	overheid,	zo	schrijven	ze,	maakt	zich	
zorgen	over	deze	1.366.131	arme	mensen	
in	 Nederland	 en	 is	 van	 mening	 dat	 veel	
huishoudens	 sowieso	 een	 te	 lage	 financi-
ele	buffer	hebben,	ofwel	geen	spaarcentje	
achter	 de	 hand.	 En	 toch	 zijn	 er	 van	 die	
onverwachte	momenten	dat	het	 tegenzit.	
Een	 kapotte	 wasmachine,	 een	 lekke	 dak-
goot,	een	parkeerschade	aan	je	auto,	maar	
ook	een	onverwachte	ziekte	of	het	gebruik	
van	medicijnen	kunnen	een	flink	gat	in	je	
portemonnee	slaan.	Soms	wordt	het	moei-
lijk	om	de	normale	rekeningen	-op	tijd-	te	
betalen.	 Voor	 de	 consument	 is	 dit	 geen	
prettige	 situatie,	maar	 ook	de	banken	en	
de	economie	worden	er	niet	blij	van.

Geen	 verstand	 van	 geld	 betekent	 dat	 ik	
goed	naar	anderen	moet	luisteren.	Zo	be-
greep	ik	van	Duitse	vrienden	dat	het	daar	al	
jaren	noodzakelijk	is	een	behoorlijke	eigen	
bijdrage	(25%!)	in	je	hypotheek	te	stoppen.	
In	Nederland	hebben	wij	ook	een	voorzich-
tige	stap	in	die	richting	gezet.	Zo’n	7%	van	
de	aankoopwaarde	mag	 je	hier	niet	meer	
financieren,	maar	komt	verplicht	uit	eigen	
middelen.	Lenen	bij	 je	ouders	wordt	niet	
goed	gerekend!

Stimuleren
Als	brave	ouders	proberen	wij	onze	kinde-
ren	ook	wat	financiële	lessen	bij	te	brengen	
en	daar	hoort	ook	bij	dat	we	hen	proberen	
te	leren	sparen.	Dat	klinkt	erg	voorzichtig	
en	moeizaam…	proberen	 te	 leren	 sparen.	
Je	 ziet	 aan	 mijn	 gekozen	 letters	 dat	 de	

spaarrekeningen	 van	 onze	 kinderen	 niet	
overlopen	van	de	euro’s,	tenzij	je	de	maan-
delijks	 lief	 gespaarde	 bijdragen	 meetelt	
van	opa’s,	oma’s	en	wijzelf,	maar	die	staan	
op	slot,	haha.	Maar	hoe	kunnen	we	dat	spa-
ren	nu	stimuleren?	Alle	jeugd	leeft	vandaag	
en	ziet	morgen	wel	verder;	dat	deden	wij	
vroeger	 ook.	 Maar	 vroeg	 of	 laat	 gaat	 de	
knop	om	en	juist	dat	tijdstip	vind	ik	zo	laat	
tegenwoordig.	Maar	ik	ben	opgegroeid	met	
echte	muntjes,	papiergeld	en	spaarpotten.	
Maar	ook	met	een	bank	waar	je	altijd	bin-
nen	kon	lopen	en	je	spaargeld	kon	storten.	
Waar	 je	op	school	 spaarde	met	gekleurde	
zegeltjes	of	een	gulden	per	week	voor	de	
Zilvervlootrekening.	

RPS
Die	 spaarpot	 van	 de	 Rijkspostspaarbank	
bleef	 braaf	 op	 school.	Wat	 ook	 leuk	was?	
Je	 spaargeld	
groeide	 als	 van-
zelf	 en	 alles	
wat	 je	daarvoor	
hoefde	 te	 doen	
was	 het	 in	 be-
heer	 geven,	 tij-
delijk	 uitlenen	
dus.	 Een	 paar	
keer	 per	 jaar	
kreeg	 je	 een	
papieren	 brief	
waarop	 stond	
hoe	je	spaargeld	
ervoor	stond.

In	 je	 hoofd	
droomde	 je	 van	
mooie	 cadeaus	 of	 spullen	 voor	 je	 eigen	
plek.	Om	sparen	te	stimuleren	hebben	we	
bedacht	dat	we	onze	kinderen	een	zelfbe-
dachte	rente	aanbieden	op	een	aparte	re-
kening.

Eens	kijken	of	die	truc	nog	werkt!

Lonneke van Huijgevoort-de Rooij
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SENIORENFILMCLUB
Samenwerkingsverband tussen Senioren-

Vereniging Loon op Zand en Venloene

Op	vrijdag	8	februari	2019	draaien	we	in	de	
theaterzaal	van	Venloene	de	film	‛AMOUR’.
Een	aangrijpende	film	over	liefde	en	ouder	
worden:	met	de	mooie	maar	ook	droevige	
kanten	van	de	echte	liefde.
We	beginnen	om	14.00	uur.	De	film	duurt	
tot	 ongeveer	 16.30	 uur.	 Iedereen	 is	 van	
harte	welkom	om	dit	 liefdesdrama	 tussen	
twee	bejaarde	geliefden	mee	te	beleven.
Onder	de	pauze	bieden	wij	u	een	kopje	kof-
fie	of	thee	aan.

‛AMOUR’	is	een	liefdevolle	film	en	een	film	
van	haarscherpe	eenvoud.	Agenten	dringen	
een	 Parijs	 appartement	 binnen.	 Rustig,	
maar	grondig	gaan	ze	te	werk.	Zakdoeken	
voor	de	mond,	snel	een	raam	open.	 In	de	
slaapkamer	vinden	ze	waarnaar	ze	op	zoek	
zijn.	Dit	begin	is	tevens	het	einde,	zo	loopt	
het	af.	Nu	hoeven	we	alleen	nog	maar	te	
zien,	hoe	het	zover	is	gekomen.

Het	 appartement	 met	 zijn	 parketvloer	
en	 hoge	 plafonds,	 met	 zijn	 vele	 boeken	
en	 schilderijen	en	een	vleugelpiano	 in	de	
woonkamer,	 zal	 langzaam	vertrouwd	wor-
den.	 Hier	 wonen	 Georges	 en	 Anne	 hoog-
bejaard,	maar	nog	vief.	Anne	was	vroeger	
muzieklerares.	 Anne	 krijgt	 een	 beroerte	
en	daarna	nog	één.	Ze	raakt	halfzijdig	ver-
lamd,	nog	later	kan	ze	bijna	niets	meer.	Ze	
begint	te	dementeren.

De	liefde	staat	niet	ter	discussie	en	nooit	
voert	de	spanning	verder	dan	de	persoon-
lijke	onmacht	en	ontreddering	van	Georges	
en	Anne.	‘Amour’	draait	om	ouderdom,	af-
takeling	en	dood.	Onderwerpen	die	 in	de	
huidige	gezondheids-	en	jeugdigheidcultus	
misschien	wel	niet	zo	choquerend	zijn.

Wat	 gebeurt	 er	 precies,	 wanneer	 ziekte	
toeslaat	en	de	dood	dichterbij	sluipt?	Wat	
blijft	 nog	 over	 van	 liefde,	 verbondenheid	
en	identiteit?
Anne	 wordt	 steeds	 hulpbehoevender	 en	
angstiger.	 Georges	 heeft	 beloofd	 tot	 het	
einde	voor	haar	 te	 zorgen.	Maar	die	 taak	
vergt	een	enorm	incasseringsvermogen	en	
dit	stuit	op	onbegrip	van	zijn	dochter.

Trouw in voor- en tegenspoed
Op	 het	 filmfestival	 van	 Cannes	 werd	
‘Amour’	 bekroond	 met	 de	 Gouden	 Palm.	
In	‘Amour’	zien	we	geen	tergend,	zoetsap-
pige	en	voorspelbare	clichés.
We	 zien	 enkel	 de	 uitvoering	 van	 eeuwige	
trouw,	die	twee	mensen	elkaar	hebben	ge-
zworen	 in	 voor-	 en	 tegenspoed	 en	 de	 re-
alistische	 dilemma’s,	 die	 hier	 bij	 komen	
kijken.	Een	ware	ode	aan	de	liefde!

Voor opgave: zie volgende pagina.

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Je kunt je schriftelijk of telefonisch aanmelden bij:

• Nel Molenschot, Van Immerseelstraat 12, tel. 361811.
• Piet van Riel, Gagarinstraat 1, tel. 361211.
• Henk Schellekens, tel. 361693.
• Brievenbus SeniorenVereniging in de HAL van Venloene.

Graag meld ik me aan voor de film ‛AMOUR’ op vrijdag 8 februari a.s.

Naam: _______________________________________________________

Aantal personen: _______________________

Telefoon: _____________________________
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Koninklijke onderscheiding  
voor de heer W. Hepkema

Op	zaterdag	26	januari	reikte	burgemees-
ter	Hanne	 van	Aart	 de	 Koninklijke	 onder-
scheiding	Lid	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau	
uit	aan	de	heer	W.	Hepkema.	De	uitreiking	
vond	 plaats	 tijdens	 het	 officiële	 gedeelte	
van	de	 jaarbijeenkomst	van	de	vrijwillige	
brandweer	Loon	op	Zand	in	de	raadzaal	van	
Het	 Klavier,	 Anton	 Pieckplein	 1	 in	 Kaats-
heuvel.

De	heer	Watze	Hepkema	(56),	woonachtig	
in	Loon	op	Zand,	heeft	zich	vele	jaren	in-
gezet	als	lid	van	de	vrijwillige	brandweer.

In	 1987	 werd	 hij	 lid	 van	 de	 vrijwillige	
brandweer	in	de	gemeente	Weesp.	Na	zijn	
aanstelling	 als	 fulltime	 centralist	 op	 de	
alarmcentrale	 in	Purmerend	 in	1989	werd	

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

hij	van	1990	tot	eind	1994	lid	van	de	vrij-
willige	brandweer	in	Purmerend.

In	 april	 1998	 is	 de	 heer	 Hepkema	 aange-
steld	bij	de	vrijwillige	brandweer	gemeen-
te	Loon	op	Zand	in	de	functie	van	Hoofd-
brandwacht.	Gedurende	zijn	lidmaatschap	
van	de	vrijwillige	brandweer	volgde	hij	de	
noodzakelijke	 opleidingen	 zoals	 brand-
wacht	 1ste	 klasse,	 ademlucht,	 pompbedie-
ner,	 verkenner	 gevaarlijke	 stoffen,	 stra-
lingsdeskundige	 niveau	 5b	 en	 instructeur	
met	de	daarbij	behorende	bevorderingen.	
In	mei	1999	werd	hij	aangesteld	als	bevel-
voerder.	 Vanaf	 dat	 moment	 vervulde	 hij	
een	leidinggevende	rol	bij	allerlei	inciden-
ten.

Per	1	mei	2018	heeft	de	heer	Hepkema	zijn	
dienstverband	bij	de	vrijwillige	brandweer	
beëindigd.	□
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OERRR maakt natuurfoto’s

Vind	jij	het	ook	zo	fijn	om	lekker	in	het	bos	
te	zijn	en	hou	je	van	foto’s	maken?	Meld	je	
dan	aan	 voor	 ‘OERRR	maakt	 natuurfoto’s’	
op	2	of	9	februari	aan	via:
natuurmonumenten.nl/agenda.

Van kikker tot vogel
Vandaag	bekijken	we	het	bos	spelenderwijs	
door	nieuwe	ogen!	Probeer	maar	eens	als	
een	kikker	liggend	op	de	grond	door	je	ca-
mera	te	kijken.	Of	klim	op	een	boomstam	
en	zie	het	bos	door	de	ogen	van	een	vogel.	
Merk	je	verschil?

Doe ook mee!
Deze	activiteit	vindt	twee	keer	plaats:	op	2	
februari	gaan	we	op	pad	met	kinderen	van	
8	t/m	12	(zonder	ouders)	en	op	9	februari	
zijn	de	kinderen	van	4	t/m	7	aan	de	beurt	
(max.	 1	 ouder	 per	 kind).	 We	 verzamelen	
beide	dagen	om	14.00	tot	±	16.00	uur	bij	
het	Bezoekerscentrum	in	Oisterwijk.

Leden	 van	 Natuurmonumenten	 en	 OERRR	
betalen	 €	 4,-	 voor	 deze	 activiteit,	 voor	
niet-leden	kost	de	activiteit	€	7,-.	Alle	kin-
deren	die	meegaan	krijgen	gratis	het	Doe-
Boek	van	het	Groene	Woud.	

OERRR is overal
Een	stap	buiten	de	
deur,	 is	 een	 stap	
in	 OERRR.	 OERRR	
is	 buiten.	 Buiten	
waar	je	altijd	iets	
beleeft	 en	 waar	
het	avontuur	naar	
je	glimlacht.	OER-
RR	is	het	jeugdprogramma	van	Natuurmo-
numenten	 dat	 alle	 kinderen	 van	 0	 tot	 12	
jaar	zelf	de	natuur	laat	ontdekken.	□
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Beate Muskens
medisch pedicure
voetverzorging diabetici 
voetverzorging reuma
behandeling wratten
spa pedicure
massage

*lid van Provoet
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Hulp voor kinderen met gehoorproblemen in Nepal
Dr.	Arvid	Kropveld	is	keel-,	neus-	en	oorarts	
(KNO-arts)	 in	 het	 ETZ.	 Met	 zijn	 stichting	
‛Baccha ra Kaan/Kind en Oor’	zet	hij	zich	
samen	met	Tom	Godthelp,	ook	KNO-arts	in	
het	ETZ,	in	voor	kinderen	met	gehoorpro-
blemen	in	Nepal.

‛Baccha	 ra	 Kaan’	 betekent	 ‘kind	 en	 oor’	
in	het	Nepalees	en	dat	 is	de	Nederlandse	
naam	voor	de	Stichting.	“In	Nepal	is	de	ge-
zondheidszorg	nog	maar	weinig	ontwikkeld	
en	daarmee	ook	de	zorg	voor	kinderen	met	
oorproblemen”,	vertelt	dr.	Arvid	Kropveld.	
“Er	 is	 bovendien	 geen	 zorgverzekering	 of	
ziekenfonds,	dus	als	er	al	zorg	aanwezig	is,	
is	die	alleen	bereikbaar	voor	mensen	met	
voldoende	 geld.”	 Met	 alle	 gevolgen	 van	
dien,	vooral	voor	de	Nepalese	kinderen.

“Oorproblemen	 komen	 bij	 kinderen	 vaak	
voor”,	 vervolgt	 Kropveld.	 “Door	 slechte	
hygiënische	 omstandigheden	 ligt	 een	 oor-
ontsteking	op	de	loer.	Die	wordt	vaak	niet	
behandeld	door	gebrek	aan	zorg	of	medi-
cijnen.	 Medische	 expertise	 en	 ziekenhui-
zen	zijn	schaars.”

Grote risico’s
Door	gehoorklachten	kunnen	veel	kinderen	
het	onderwijs	niet,	of	op	een	lager	niveau,	
volgen.	Bij	zijn	reizen	naar	Nepal	bezocht	
dokter	Kropveld	ook	dovenscholen.	“Deze	

kinderen	 vallen	 vaak	 buiten	 de	 boot.	 En	
zonder	goed	onderwijs	lopen	ze	een	grote-
re	kans	om	in	armoede	te	(blijven)	leven.”	
Verder	loopt	een	kind	met	chronische	oor-
problemen	meer	kans	op	(levens)gevaarlij-
ke	complicaties	van	de	oorontsteking,	zo-
als	hersenvliesontsteking,	hersenabcessen,	
acute	doofheid	en	evenwichtsstoornissen.	
Maar	 ook	 op	 gewone	 scholen	 zitten	 vaak	
kinderen	 met	 oor-	 en	 gehoorproblemen,	
die	niet	goed	mee	kunnen	komen	en	geen	
adequate	zorg	krijgen	omdat	er	geen	aan-
dacht	voor	is	en	zorg	niet	voorhanden.

Activiteiten stichting
De	stichting	Kind	en	Oor	zet	zich	voor	deze	
kinderen	in.	Zo	verzorgt	de	stichting	medi-
cijnen	 (zoals	 oordruppels	 en	 antibiotica),	
hoortoestellen	 en	 medische	 apparatuur.	
Ook	 biedt	 de	 stichting	 speciale	 KNO-kits	
aan	 waar	 instrumenten	 inzitten	 waarmee	
gezondheidswerkers	 ooronderzoek	 kunnen	
doen.	 Kropveld:	 “Op	 de	 dovenschool	 die	
ik	bezocht,	konden	wij	tien	van	de	zestien	
dove	 en	 slechthorende	 kinderen	 helpen	
met	 een	 hoortoestel.	 De	 gezichtjes	 zien	
van	deze	kinderen	als	 je	 ze	een	hoortoe-
stel	aanmeet	en	ze	dus	weer	kunnen	horen,	
is	onbetaalbaar.	Met	een	hoortoestel	kun-
nen	deze	kinderen	uit	de	dovenschool,	dat	
een	internaat	is,	weer	terug	naar	de	ouders	
thuis	 waar	 zij	 regulier	 onderwijs	 kunnen	
volgen.	Hiermee	hebben	we	hen	een	kans	
op	een	normale	toekomst	gegeven.”
Inmiddels	is	ook	een	team	van	drie	lokale	
medewerksters	 actief,	 die	 door	 Kind	 en	
Oor	geschoold	zijn	in	het	screenen	en	be-
handelen	van	oorproblemen	op	de	scholen.	
“Wij	trainen	deze	mensen	om	screenings	te	
doen	op	scholen,	gehoortesten	af	te	nemen	
en	hoortoestellen	 aan	 te	 passen”,	 vertelt	
Kropveld.	 KNO-artsen	 en	 audiciens	 reizen	
af	naar	Nepal	om	deze	‘ear	inspectors’	te	
trainen.	 Deze	 lokale	 medewerksters	 zijn	
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volgens	 Kropveld	 heel	 belangrijk	 voor	 de	
bewustwording	 en	 preventie	 van	 oorpro-
blemen.	Inmiddels	zijn	duizenden	kinderen	
gescreend	en	behandeld.	

Ook	wordt	nauw	samen	gewerkt	met	de	lo-
kale	KNO-artsen.	De	stichting	zorgt	ervoor	
dat	de	Nepalese	KNO-artsen	training	krijgen	
in	moderne	operatietechnieken	en	zorgvul-
dig	worden	begeleid	door	Nederlandse	col-
lega’s.	 Daarnaast	 zorgt	 de	 Stichting	 voor	
investeringen	zoals	operatiematerialen	en	
werd	reeds	een	operatiemicroscoop	gedo-
neerd	aan	een	lokaal	ziekenhuis.

Meer weten en helpen?
Op	 dit	 moment	 is	 de	 stichting	 Kind	 en	
Oor	bezig	om	geld	in	te	zamelen	voor	het	
aanschaffen	 van	 moderne	 operatiesets,	
waarmee	 de	 kinderen	 geopereerd	 kunnen	
worden.	Hiervoor	is	geld	nodig.	U	kunt	bij-
dragen	 door	 te	 doneren	 op	 rekeningnum-
mer	 NL88 INGB 0007403222	 of	 bezoek	
onze	website	voor	meer	informatie	op:
www.kindenoor.nl.

Omdat	 de	 stichting	 officieel	 erkend	 is	 als	
goed	doel	(ANBI)	kunt	u	zelfs	belastingvrij	
schenken	 als	 u	 een	 periodieke	 schenking	
doet	gedurende	5	jaar.	Dat	geldt	voor	elk	
bedrag.	Bent	u	hierin	geïnteresseerd,	dan	
kunt	u	een	donatieformulier	aanvragen	op	
contact@kindenoor.nl.

Cindy Hendriks-Coehorst
Organisatorisch Hoofd zorgeenheid KNO
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
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Officiële afronding  
Bruisend Dorpshart feit
	
Zo’n	 veertig	 genodigden	 bezochten	 vori-
ge	 week	 zaterdag	 in	 Katsheuvel	 de	 Oude	
Brandweerkazerne	 tijdens	 de	 feestelijke	
afronding	van	het	Bruisend	Dorpshart	voor	
het	 gedeelte	 brandweerkazerne	 en	 de	
Zuidwand.	Daarmee	is	de	offiële	afronding	
van	het	hele	Bruisend	Dorpshart	een	feit.

Tussen	14.00	uur	en	16.00	uur	 konden	de	
genodigden	onder	het	genot	van	een	hapje	
en	drankje	de	Oude	Brandweerkazerne	be-
kijken.	 De	 bovenverdieping	 van	 de	 Oude	
Brandweerkazerne	 huisvest	 de	 gemeente.	
Onderin	 zijn	 diverse	 bedrijven	 gevestigd	
waaronder	 Domino’s	 Pizza,	 Kamado	 Ex-

press,	 The	 fire	 station,	 Two	 Step	 Web	 &	
Marketing	en	bed	&	breakfast	Logement	De	
Oude	Kazerne.

Trots
Wethouder	Gerard	Bruijniks	is	trots	op	het	
Bruisend	Dorpshart.	“Het	is	geworden	wat	
we	 gehoopt	 hadden.	 Een	 kern	 waar	 ge-
woond,	 gewerkt	 en	 ontmoet	 wordt.	 Een	
levendige	plek	met	een	dorps	karakter	dat	
past	bij	Kaatsheuvel.”	□

 °Foto: Stef Mennens / DRIELUIK fotografie
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WELKOM op de OPEN DAG van 

Jenaplanbasisschool De Vlinderboom                                                                      

Woensdag 20 februari: 8.30 – 12.15 uur.                               

Een lekker kopje koffie wordt verzorgd 

door ‘Op en Top’ Dagbesteding! 

 
 

 

 

In	 het	 kader	 van	Wereldkankerdag	 nodigt	
Inloophuis	 TOON	 in	Waalwijk	 u	 van	 harte	
uit	 voor	 een	 bijzonder	 optreden	 van	 de	
groep	 Ka	Wela	 ‘Ana	 (foto	 onder)	 op	 zon-
dagmiddag	3	februari	van	14-16	uur.

Met	hun	muziek	willen	zij	de	luisteraar	ver-
warmen.	Vrij	vertaald	is	dat	ook	de	beteke-
nis	van	de	Hawaiiaanse	naam	van	de	groep.	
De	groep	brengt	een	mix	van	nummers	uit	
allerlei	landen	in	de	Stille	Zuidzee.	

Dus	 wees	 welkom	 en	 kom	 ook	 naar	 deze	
warme	middag	in	de	nog	koude	en	donkere	
dagen	 en	 laat	 u	 verwarmen.	 Iedereen	 is	
welkom,	de	toegang	is	gratis.	Ons	adres	is:	
Jan	de	Rooystraat	15	in	Waalwijk.	□
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Bezoek aan expositie Jan Sluijters

Op	8	januari	bezocht	de	kunstkring	de	ten-
toonstelling	 met	 werken	 van	 de	 Bossche	
kunstschilder	 Jan	 Sluijters,	 in	 het	 Noord-
Brabants	Museum.
De	 expositie	 liet	 zien	 hoe	 Sluijters	 als	
jongeman	 in	Parijs	kennis	maakte	met	de	
Avant-garde	kunst.	De	schilder	experimen-
teerde	daar	met	bijna	alle	nieuwe	kunst-
stromingen:	 van	 het	 neo-impressionisme	
tot	het	fauvisme.
Het	 werk	 van	 Sluijters	 leeft,	 het	 tintelt,	
spettert	en	heeft	vaart.	Naast	het	werk	van	
Sluijters	waren	er	enkele	kunstwerken	van	
gelijkgestemden	te	zien,	als	Kees	van	Don-
gen,	Georges	Braque,	Leo	Gestel	en	Mon-
driaan.	 Daarmee	werd	 het	 vroegere	werk	
van	Sluijters	geplaatst	in	de	context	van	de	
nationale	en	internationale	moderne	kunst.

Ook	 bewonderden	 de	 deelnemers	 de	 in-
trigerende	 expositie	 ‘Uit	 de	 stal	 van	 Je-
roen	Bosch’	met	als	thema	‘Driekoningen’.	
Bosch	 schilderde	 twee	Driekoningen-schil-
derijen,		één	daarvan	was	tentoongesteld,	
samen	met	werken	van	zijn	navolgers.	Het	
was	een	 feest	om	de	 schilderijen	met	el-
kaar	te	bekijken	en	te	vergelijken!	

Senioren Computercafé
Heeft	u	een	vraag	over	uw	smartphone,	ta-
blet	of	computer	óf	wilt	u	meer	weten	over	
bepaalde	 digitale	 onderwerpen,	 kom	 dan	
naar	ons	Senioren	Computercafé.

Elke	tweede	en	vierde	dinsdagochtend	van	
de	maand,	van	10.00	tot	12.00	uur,	staan	de	
deuren	van	de	Gerlachushof	voor	u	open.
U	kunt	hier	terecht	met	al	uw	digitale	vra-
gen.	Dit	kan	gaan	over	van	alles.	Dus	niet	
alleen	over	een	probleempje	op	uw	smart-
phone,	tablet	of	laptop,	maar	ook	over	bijv.	
hoe	een	bepaald	programma	of	App	werkt	
of	 hoe	 u	 uw	 privacy	 beschermt	 op	 Face-
book	óf	hoe	om	te	gaan	met	een	digitale	
overheidswebsite	óf	hoe	u	uw	 foto’s	 kunt	
ordenen	 of	 bewerken.	 Ga	 zo	 maar	 door.	
Een	aantal	docenten	zal	telkens	aanwezig	
zijn	om	u	zo	goed	mogelijk	te	helpen.

Data	tot	Pasen:	12/2,	26/2,	12/3,	26/3	en	
9/4.	Noteer	deze	data	alvast	in	uw	agenda.	
Toegang	is	gratis.	Loop	gerust	binnen!

Omgaan met Multiple Sclerose (MS) 
door Juanita Mutsaers
Tijdens	 deze	 bijenkomst	 op	 13	 februari	
deel	 ik	mijn	 ervaringen	 over	 het	 omgaan	
met	een	chronische	ziekte,	Multiple	 Scle-
rose	(MS).	Het	heeft	mijn	leven	veranderd	
en	beïnvloed.	

Na	een	periode	van	acceptatie,	 vallen	en	
opstaan	 vond	 ik	 een	 nieuwe	 weg,	 mijn	
weg.	Een	ontdekkingsreis	naar	een	zo	op-
timaal	mogelijk	leven	zonder	medicatie	en	
het	erkennen	van	beperkingen.	De	titel	van	
de	lezing	is	‛MS	anders,	mijn	ervaringen’	en	
wordt	gehouden	in	Gerlachushof	1-2.	Aan-
vang	14.00	uur.

Expositie: ‛Schilderen met de naald’ in 
de gang van Venloene
Toen	 het	 eerste	 kleinkind	 van	 Nel	 Molen-
schot	 werd	 verwacht	 bedacht	 zij	 dat	 ze	
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voor	hem/haar	iets	tastbaars	wilde	maken.	
Zij	kwam	uit	op	het	borduren	van	een	soort	
merklap.	Het	werd	een	succes!!	Toen	daar-
na	in	de	loop	der	jaren	nog	elf	kleinkinde-
ren	werden	geboren	kon	én	wilde	zij	voor	
hen	niet	achter	blijven.

Het	resulteerde	in	twaalf	werkstukken,	al-
lemaal	 verschillend	 van	 thema	 en	 maat,	
waarin	heel	veel	 tijd	en	energie	 is	gesto-
ken	maar	wat	zij	ontzettend	leuk	vond	om	
te	doen.
Graag	wil	zij	haar	enthousiasme	over	de	re-
sultaten	met	u	delen!

Structurele activiteiten
•	Iedere	 maandagochtend	 van	 10.00	 tot	
12.00	uur	bridge-instuif	 in	Gerlachushof	
1-2.

•	Iedere	 dinsdag	 en	 donderdagochtend	
“Bewegen	voor	Ouderen”.

•	Iedere	 dinsdagmiddag	 inloopmiddag	 van	
13.30	tot	16.30	uur.

•	Iedere	 woensdagmiddag	 van	 14.15	 tot	
16.15	uur	werelddansen.	

•	Iedere	 donderdagochtend	 van	 11.00	 tot	
12.00	uur	Tai-Chi

•	Iedere	 vrijdagochtend	 van	 10.00	 tot	
11.00	uur	tafeltennis.

Mededelingen Commissie Zorg
•	Voor	algemene	vragen	belt	u	de	coördi-
nator	Guus	van	Es,	tel:	363212.

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

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

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

Agenda

•	Donderdag	 31	 januari:	 Line-dance	 de-
monstratie in	de	Venloene	door	de	line-
dancegroepen	van	onze	vereniging	o.l.v.	
Karin	Vermue.	Aanvang	14.30	uur.

•	Maandag	 4	 februari:	 Prijsuitreiking	 van	
het	 rik-	 jokerconcours	 met	 aansluitend	
bingo.	Aanvang	14.00	uur.

•	Woensdag	 6	 februari:	 Leeskring	 2	 o.l.v.	
Cees	 Meijer	 van	 9.30	 tot	 11.00	 uur	 in	
Gerlachushof	1.

•	Woensdag	6	februari:	Bezoek	aan	het	ker-
mismuseum	 in	 Hilvarenbeek.	 Gezamen-
lijk	vertrek	om	13.15	vanaf	De	Wetering.

•	Woensdag	 6	 februari:	 Dagwandeling	
Hooge	en	Lage	Zwaluwe.	Wilt	u	deelne-
men:	meldt	u	zich	dan	zo	spoedig	moge-
lijk	aan	via	de	website	van	onze	vereni-
ging.

•	Donderdag	 7	 februari:	 Line-dance	 op	
7-14-21	en	28	februari	van	13.00	tot	14.00	
uur	voor	beginners	en	van	14.00	tot	15.00	
en	15.00	tot	16.00	uur	voor	gevorderden.

•	Donderdag	7	februari:	Rik-	en	jokercon-
cours op	 7-14	 en	 21	 februari.	 Aanvang	
13.45	uur.

•	Vrijdag	 8	 februari:	 De	 Seniorenfilm-
club	 draait	 voor	 u	 de	 aangrijpende	film	
‛Amour’	in	de	theaterzaal	van	Venloene.	
Aanvang	14.00	uur.

•	Maandag	 11	 februari:	 Fotogroep,	 van	
14.00	tot	16.00	uur.

•	Dinsdag	12	februari:	Senioren	Computer-
café	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerla-
chushof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Woensdag	13	februari:	Leeskring	1	o.l.v.	
Ton	van	Gelder	van	9.30	tot	11.00	uur.

•	Woensdag	 13	 februari:	 Nordic	 Walking,	
vertrek	om	13.30	uur	vanaf	het	begin	van	
het	fietspad	aan	de	Waalwijkse-baan.

•	Woensdag	 13	 februari:	 Lezing	 over	 het	
omgaan	met	Multiple	Sclerose,	door	Ju-
anita	Mutsaers.		De	titel	van	de	lezing	is:	
‛MS	 anders,	 mijn	 ervaringen’.	 Aanvang	
14.00	uur	in	Gerlachushof	1. □
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‘Loon naar Tilburg’ praat u bij!

Op	14	 januari	 jl.	hebben	wij	een	gesprek	
gehad	 met	 de	 burgemeester.	 Een	 uitno-
diging	die	nog	open	stond	en	waar	wij	nu	
graag	gebruik	van	hebben	gemaakt.	

Het	was	mooi	om	te	zien	dat	mevrouw	Van	
Aart	de	Loonse	handtekeningen	nog	op	haar	
kamer	 had.	Wij	 zijn	 volop	 in	 de	 gelegen-
heid	gesteld	om	onze	handtekeningenactie	
‘Loon	naar	Tilburg’	toe	te	 lichten	waarbij	
frank	 en	 vrij	 is	 gesproken	 en	 geen	 enkel	
onderwerp	gemeden	is.	Bestuurlijke	zaken	
en	Loonse	onderwerpen	zoals	o.a.	De	We-
tering	zijn	besproken.	

Mevrouw	 Van	 Aart	 gaf	 aan	 de	 bestuurlij-
ke	 toekomst	 van	 onze	 gemeente	 op	 haar	
netvlies	 te	 houden	 zoals	 ze	 eerder	 reeds	
aangaf	in	de	raadsvergadering	waar	wij	de	
handtekeningen	aan	hebben	geboden.

De	brief	van	de	burgemeester	van	Tilburg,	
die	hierna	te	lezen	is,	was	ook	aangekomen	
bij	het	College	van	B&W	en	de	gemeente-
raad	van	Loon	op	Zand,	al	had	het	Brabants	
Dagblad	de	primeur.

Wij	 hebben	 ca.	 een	 uur	 in	 een	 prettige	
sfeer	 met	 mevrouw	 Van	 Aart	 gesproken.	
Zoals	gezegd,	u	kunt	hierna	de	brief	lezen	
van	de	heer	Weterings	en	wij	verwachten	
nog	 een	 antwoord	 van	 de	 Provincie	 waar	
wij	u	als	ondertekenaars	en	anderen	over	
zullen	informeren.	

Mocht	 de	 Toekomstagenda	 aanleiding	 ge-
ven	om	als	‘Loon	naar	Tilburg’	te	reageren	
dan	gaat	u	dat	in	Rond	de	Toren	zien.

Jan van Gompel
Ton Janssen
Wim Meulesteen

STAMPPOT BUFFET 
BORRELPLANKEN 

FEEST BUFFET etc. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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Geachte	heer	Van	Gompel,	

Tilburg	voelt	zich	vereerd	met	uw	oproep	aan	de	gemeenteraad	van	Loon	op	
Zand	om	het	dorp	Loon	op	Zand	toe	te	voegen	aan	de	gemeente	Tilburg.	
Met	belangstelling	hebben	wij	dan	ook	kennisgenomen	van	uw	initiatief	'Loon	
naar	Tilburg'.	U	heeft	zorgen	over	de	bestuurlijke	toekomst	van	de	gemeente	
Loon	 op	 Zand.	U	 geeft	 aan	 dat	 er	 onvoldoende	 discussie	 op	 politiek	 niveau	
hierover	is,	laat	staan	dat	inwoners	naar	hun	ideeën	wordt	gevraagd.	U	bent	
voorstander	van	een	gemeentelijke	herindeling	waarbij	het	dorp	Loon	op	Zand	
toegevoegd	wordt	aan	de	gemeente	Tilburg.	642	inwoners	(ca.	10%	van	de	in-
woners	van	het	dorp	Loon	op	Zand)	ondersteunen	uw	idee	en	u	heeft	dit	signaal	
via	een	handtekeningenactie	aan	de	gemeenteraad	van	Loon	op	Zand	kenbaar	
gemaakt.	Ook	heeft	u	de	politieke	partijen	in	Loon	op	Zand	gevraagd	de	beno-
digde	acties	te	starten	voor	uw	idee	'Loon	naar	Tilburg'.	

De	 gemeente	 Tilburg	 is	 als	 centrumgemeente	 in	 de	 regio	 Hart	 van	 Brabant	
nauw	betrokken	bij	vraagstukken	die	van	invloed	zijn	op	een	duurzame	ontwik-
keling	van	de	bestuurskracht	van	de	regio	Hart	van	Brabant	en	in	algemene	zin	
daarmee	ook	van	Loon	op	Zand.	Echter,	in	dit	stadium	is	de	gemeenteraad	van	
Loon	op	Zand	de	eerste	partij	om	na	te	denken	over	de	bestuurlijke	toekomst	
van	de	gemeente	Loon	op	Zand	en	daarbij	uw	(bewoners)initiatief	in	de	over-
wegingen	te	betrekken.	
De	gemeente	Tilburg	voert	op	dit	moment	geen	actieve	herindelingsstrategie	
met	omliggende	gemeenten.	Wij	stellen	de	functionele	samenwerking	tussen	
de	gemeenten	in	Hart	van	Brabant	voorop	en	wat	ons	betreft	‛volgt	structuur	
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inhoud’.	Wij	zien	op	dit	moment	geen	directe	aanleiding	voor	een	herindeling	
met	de	gemeente	Loon	op	Zand	(of	een	van	de	andere	naastgelegen	gemeen-
ten	 in	 Hart	 van	 Brabant).	 Uiteraard	 volgt	 Tilburg	 de	 ontwikkelingen	 op	 het	
strategisch	niveau	van	het	provinciaal	beleid	gericht	op	(Veer)krachtig	Bestuur	
in	Brabant.	

Mocht	de	gemeenteraad	van	Loon	op	Zand	in	haar	bezinning	op	haar	bestuur-
lijke	toekomst	stappen	ondernemen	die	-op	termijn-	kunnen	leiden	tot	een	ge-
meentelijke	herindeling	van	Loon	op	Zand	met	Tilburg,	dan	staat	de	gemeente	
Tilburg	hier	positief	tegenover.	Het	initiatief	hiervoor	ligt	bij	de	gemeenteraad	
van	Loon	op	Zand.	

Hopende	u	voor	dit	moment	voldoende	te	hebben	geïnformeerd.	Wij	sturen	een	
afschrift	van	deze	brief	aan	het	college	van	Burgemeester	en	wethouders	van	
de	gemeente	Loon	op	Zand	en	de	gemeenteraden	van	Loon	op	Zand	en	Tilburg.	

  Café – Cafétaria 
 

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

 
maandsnack 

VIANDEL 
€ 1,25 

 
 SPECIAALBIEREN VAN DE TAP 

Leffe bruin, Grand prestige, Tripel Karmeliet 
 
 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen 

Graag tot ziens bij Mija en Jeroen 
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Vrijwilligers rijden voor minder mobiele plaatsgenoten

Wil Ligtenberg rijdt eerste rit ANWB AutoMaatje Loon op Zand

Vrijdag	11	januari	startte	ANWB	AutoMaat-
je	Loon	op	Zand.	Wethouder	Wil	Ligtenberg	
was	de	chauffeur	van	de	eerste	feestelijke	
rit.	Hij	 ging	met	 een	 plaatsgenoot	 samen	
naar	de	markt.	Daar	werden	ze	ontvangen	
door	vertegenwoordigers	van	de	organisa-
ties	 die	 ANWB	 AutoMaatje	 Loon	 op	 Zand	
mogelijk	maken.	De	eerste	deelnemerspas	
en	chauffeurspas	werden	uitgereikt.

ANWB	 AutoMaatje	 is	 een	 vervoerservice	
waarbij	vrijwilligers	minder	mobiele	plaats-
genoten	op	verzoek	vervoeren.	Vrijwillige	
chauffeurs	 gebruiken	 daarvoor	 hun	 eigen	
auto.	 Bijvoorbeeld	 voor	 een	 bezoek	 aan	
ziekenhuis,	dokter	of	fysiotherapeut.	Maar	
ook	voor	 leuke	uitjes	zoals	een	bezoekje,	
naar	de	kapper	of	gezellig	winkelen.
De	aanvrager	(deelnemer)	neemt	minimaal	
twee	werkdagen	 van	 te	 voren	 contact	 op	
met	KDC	via	0416	–	531573	(maandag	t/m	
donderdag	9.30	uur	–	12.00	uur).	De	deel-
nemer	betaalt	€	0,30	per	kilometer	per	rit	
aan	de	vrijwilliger	(chauffeur).

De	Klussen	en	Diensten	Centrale	(KDC),	Se-
niorenVereniging	Loon	op	Zand,	KBO	Kaats-
heuvel,	 KBO	 De	 Moer	 en	 ContourdeTwern	
pakken	samen	de	uitvoering	op	voor	ANWB	
AutoMaatje	 Loon	 op	 Zand.	 De	 gemeente	
Loon	 op	 Zand	 ondersteunt	 deze	 vervoer-
service	van	de	ANWB.

ANWB	 AutoMaatje	 is	 een	 welkome	 aan-
vulling	 op	 Regiovervoer	 en	 het	 Openbaar	
Vervoer.	Kijk	voor	meer	informatie	ook	op	
www.loonopzand.nl	en
www.anwbautomaatje.nl.	□

 °Wethouder Wil Ligtenberg rijdt eerste rit 
in ANWB AutoMaatje. (Foto: Jan Stads van 
Pix4Profs)

 °Theo Molthoff eerste vrijwillige chauffeur ANWB 
AutoMaatje. (Foto: Jan Stads van Pix4Profs)
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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.

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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CHINEES SPECIALITEITENRESTAURANT

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

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

Thuisbezorgen vanaf          
20 tot 100 personen
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Opbouw tunnel F261 afgerond

Woensdag	23	januari	werd	de	opbouw	van	
de	fietstunnel	voor	de	snelfietsroute	F261	
op	 een	 bijzondere	 manier	 afgerond.	 Op	
die	ochtend	draaiden	gedeputeerde	Chris-
tophe	van	der	Maat	en	wethouder	Gerard	
Bruijniks	met	assistentie	van	kinderen	van	
de	 Loonse	 basisschool	 ‘de	 Blokkendoos’	
handmatig	 de	 laatste	 bouten	 van	 de	 tun-
nel	aan.

De	tunnel	 is	opgebouwd	uit	drie	delen	en	
wordt	op	locatie	gebouwd.	De	delen	zitten	
aan	elkaar	vast	met	maar	liefst	12.000	bou-
ten.	 Om	 de	 geluidsoverlast	 te	 beperken,	
zijn	 deze	 bouten	 in	 de	 afgelopen	 weken	
allemaal	 handmatig	 aangedraaid.	 Begin		

 ° Impressie van de toekomstige tunnel.

februari	wordt	de	tunnel	geplaatst.
Tussen	Tilburg	 –	 Loon	 op	 Zand	 –	Waalwijk	
komt	een	prettige,	 snelle	fietsverbinding:	
een	 snelfietsroute.	 Deze	 snelfietsroute	
(F261)	 wordt	 breder	 dan	 een	 standaard-
fietspad,	 met	 rood	 asfalt,	 een	 duidelijke	
markering	en	met	zoveel	mogelijk	voorrang	
op	het	 andere	 verkeer.	De	 route	 van	 Sta-
tion	Tilburg	tot	bedrijventerrein	Haven	van	
Waalwijk	is	18,6	kilometer	lang.

In	opdracht	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	
realiseert	 KWS	 Infra	 Roosendaal-Sas	 van	
Gent	 het	 gedeelte	 van	 de	 Snelfietsroute	
binnen	de	grenzen	van	de	gemeente	Loon	
op	 Zand.	 De	 aanleg	 vindt	 plaats	 door	 de	
drie	genoemde	gemeenten	en	de	Efteling,	
met	 subsidie	 van	 de	 provincie	Noord-Bra-
bant.

Meer	info?	Kijk	op:
www.loonopzand.nl/snelfietsroute □

NGS sport- en wellness  masseuse

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

 

Con Gaudi 
Orkest voor mensen met en zonder handicap 

 

 
 

Muziekvereniging De Moer  
 

 

Wanneer : Zondag 3 februari  
Aanvang : 14.00 uur 
Waar : ‘t Maoske De Moer 
 

      gratis toegang 
Zaal is open om 13:30 uur 
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Ver louw-Bouw bv

� Bouw

� Ver bouw en re no va tie

Gil de weg 85

5175 SR Loon op Zand

Tel 0416 363329

Mob 06 22950676

Fax 0416 364457

ver louw-bouw@home.nl

www.verlouw-bouw.nl
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EcLoZ gaat weer een warmtebeeldactie houden

Evenals in 2015 kunt u weer in aanmer-
king komen voor het maken van een 
warmtebeeldfoto van uw woning.

EcLoZ	heeft	als	doelstelling	dat	de	gemeen-
te	 Loon	 op	 Zand	 in	 2030	 energieneutraal	
is.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 er	 evenveel	 ener-
gie	wordt	opgewekt	binnen	de	gemeente,	
als	dat	er	wordt	verbruikt.	Als	energiecol-
lectief	 zijn	we	 al	 druk	 bezig	met	 opwek-
ken	 van	 duurzame	 energie	 in	 onze	 lokale	
zonne-	en	windenergieprojecten.	Maar	de	
eerste	 stap	 moet	 eigenlijk	 zijn:	 gebruik	
van	energie	zoveel	mogelijk	beperken.	Het	
blijkt	 dat	 veel	 besparing	mogelijk	 is	 door	
goede	isolatie.	Elke	m3	gas	die	je	niet	no-
dig	 hebt,	 hoef	 je	 niet	 te	 verbranden,	 ie-
dere	 kWh	 elektriciteit	 die	 je	 niet	 nodig	
hebt,	hoef	je	niet	op	te	wekken.	Je	bent	zo	
niet	 alleen	 energiezuinig	 bezig,	maar	 be-
spaart	ook	maandelijks	energiekosten.	Bij	
de	meeste	woningen	 lekt	 er	 veel	warmte	
(dus	energie)	weg	doordat	de	woning	slecht	
is	geïsoleerd.	Met	een	warmtebeeldfoto	is	
dat	weglekken	perfect	te	zien.	Het	 is	no-
dig	 dat	 deze	 warmtebeeldfoto’s	 worden	

gemaakt	 bij	 koud	 weer.	 Dan	 is	 het	 ver-
schil	tussen	binnen	en	buiten	temperatuur	
groot.	Uit	ervaring	weten	we	dat	dat	héél	
verrassend	 kan	werken.	Wat	 je	 nooit	 had	
gedacht	is	toch	waar:	via	de	voordeur,	het	
dakraam,	de	spouwmuur,	de	vloer	lekt	heel	
veel	warmte	weg.

Bent	u,	inwoner	van	de	gemeente	Loon	op	
Zand,	 geïnteresseerd	 om	 zulke	 warmte-
beeldfoto’s	 van	 de	woning	 door	 ECLoZ	 te	
laten	maken,	meld	u	dan	aan	per	mail	bij	
ah@ecloz.nl.	 Met	 de	 eerste	 tien	 aanmel-
ders	wordt	een	afspraak	gemaakt	voor	het	
maken	van	warmtebeeldfoto’s	 in	de	week	
van	30	januari	tot	6	februari.	Aan	het	ma-
ken	van	de	 foto	zijn	geen	kosten	verbon-
den.	

Tekst: Alex van der Haring

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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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

APOTHEKEN

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

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

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

HUISARTSEN:

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

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

Spoedgevallen	’s	avonds,	’s	nachts	en	in	
het	weekend:	0900-332	22	22.
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor	P.	Luijckx,	tel.	361215	of	06-48919633
Oranjeplein	1,	5175	BE		Loon	op	Zand	 	
website:	parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND
Afdeling	van	KBO	Brabant	-	Samen	actief
Secretariaat:	Jan	Hertogh
Kloosterstraat	50,	5175	BJ		Loon	op	Zand
tel:	0416-362347
e-mail:	secretaris@kbo-loonopzand.nl.
website:	www.kbo-brabant.nl.
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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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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Op	elke	maandag-	tot	en	met	vrijdagmiddag	van	
13.00-17.00	uur	biljarten	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

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

BRIDGECLUB LOON OP ZAND
Secretaris:	 Berdien	 Joosten-Nijkamp,	 e-mail:	
berdien.joosten@ziggo.nl,	tel:	013-4681627.
Maandag-	en	dinsdagavond	en	woensdagmiddag	
van	13.15	tot	16.30	uur	in	De	Financiën.

EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
EHBO/reanimatie/AED	cursussen
Secretaris:	Mari	Kuijpers	tel.	362802
zie	ook:	www.ehbo-loonopzand.nl.

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

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

POPKOOR UNDERCOVER 
Repetitie:	woensdagavond	van	20.00	-	22.30	uur	
in	De	Wetering.

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.	 Informatie:	 Jeanne	 van	 Loon	
via	mail:	loon.m@home.nl.

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.

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

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie:	Anja	van	Balkom.	
Tamboerstraat	1,	5175	TE		Loon	op	Zand,	
tel:	363432,	e-mail:	info@devlinderboom.nl,
website:	www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur:	John	Arts.
Doelen	1,	5175	CP		Loon	op	Zand,
tel:	361594,	e-mail:	info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur:	Nick	de	Lange.
Ecliptica	26,	5175	XJ		Loon	op	Zand,	tel:	362335,
e-mail:	infoblokkendoos@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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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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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.	De	Financiën,	Kasteellaan	29.	
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@heem-
kundekringloonoptsandt.nl.
website:	heemkundekringloonoptsandt.nl.
DE WETERING
Weteringplein	1,	Loon	op	Zand,	tel.	363736.
DEELTAXI
Taxibedrijf	 van	 den	 Hout,	 Kaatsheuvel.	 Tel.	
530000.	 Minimaal	 1	 uur	 van	 tevoren	 bellen.	
Deeltaxi	voor	iedereen.	Dagelijks	van	6.00-2.00	
uur	 (’s	nachts)	 te	 reserveren	via	013-5499999.	
(Info:	PZN	tel.	0800-4831762).

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

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

TORENTJES
‘Torentjes’,	géén	bedrijfsmatige	adverten-
ties,	tekst	tijdig	aanleveren	(zie	data	hier-
onder)	via	ons	e-mailadres:
info@ronddetoren.nl.	 Torentjes	 be-
staan	 uit	 maximaal	 35	 woorden	 in	 platte	
tekst.	Kosten:	€	6,-	te	voldoen	door	over-
boeking	 naar	 bankrekening	 NL80 RABO 
0129793442	o.v.v.	‛Torentje	en	editienr.’.
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.	3	verschijnt	vanaf	13	februari	 5	februari	vóór	19.00	uur
Nr.	4	verschijnt	vanaf	27	februari	 19	februari	vóór	19.00	uur
Nr.	5	verschint	vanaf	29	maart	 12	maart	vóór	19.00	uur
Nr.	6	verschijnt	vanaf	3	april	 26	maart	vóór	19.00	uur
Nr.	7	verschijnt	vanaf	17	april	 23	april	vóó	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.

FEBRUARI
1 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	

2018-2019.
3 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	

van	 Het	 Witte	 Kasteel.	 Bosch	 en	
Duin	met	de	fiets.

3 Winterconcert	 met	 Con	 Gaudi	 uit	
Tilburg	en	Muziekvereniging	De	Moer	
in	 ’t	Maoske	 in	De	Moer,	 zaal	 open	
om	13.30	uur	en	het	concert	begint	
om	14.00	uur.	Toegang	is	gratis.

3 14.30	uur:
Uno	Animo	-	Zeelandia	Middelburg	1.

3 In	 het	 kader	 van	 Wereldkankerdag	
nodigt	Inloophuis	TOON	in	Waalwijk	
u	 van	 harte	 uit	 voor	 een	 bijzonder	
optreden	 van	 de	 groep	 Ka	 Wela	
‘Ana	 	 van	14-16	uur.	Adres:	 Jan	de	
Rooystraat	15	te	Waalwijk.

8 Tonpraoten	 in	De	Kiosk	door	5	Bra-
bantse	kampioenen	vanaf	20.00	uur,	
entree	€	8,00.

8 In	 de	 theaterzaal	 van	 Venloene	
draait	 de	 film	 ‛AMOUR’.	 Een	 aan-
grijpende	film	over	 liefde	en	ouder	
worden.	Start	om	14.00	uur	en	duurt	
tot	±	16.30	uur.

10 Live	muziek	in	De	Kiosk.	Heizenberg	
speelt	oude	rockmuziek	vanaf	15.00	
uur,	entree	gratis.

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

15 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	
2018-2019.

16 Tonpraten	2019	in	De	Wetering,	aan-
vang	 20.30	 uur.	 Kaarten	 via:	www.
sporthaldewetering.nl/tonpraten.

17 Concert	met	D-Licious	Vocals	in	Het	
Witte	 Kasteel	 van	 14.00-16.00	 uur.	
Kaarten	reserveren	via:
www.d-liciousvocals.nl.

23 In	 de	 bovenzaal	 van	 De	 Kiosk	 zal	
het	 tweede	 jubileumfeest	 plaats-
vinden	 met	 popmuziek	 als	 boven-
toon.	Entreebewijzen	 via	websites:	
www.pianopraktijkjanine.nl of 
www.lesmetlamm.nl.

24 Orquesta	 Tipica	 Tango	 Pasión	 om	
14.30	 uur.	 Locatie:	 kerk	 Sint	 Jans	
Onthoofding,	Loon	op	Zand.

MAART
10 Pauwels-wandeling	 om	 10.00	 uur	

van	Het	Witte	Kasteel,	Noorderbos.
13 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	

Café	De	Kiosk.
15 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	

2018-2019.
Voor	alle	activiteiten	in	onze	agenda,	
zie	onze	website:	www.ronddetoren.nl.

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 



T
Nijmegen
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