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Hoog bezoek aan de keukentafel
•	Prins	Jeroen	d’n	Irste	en	adjudant	Pirke.

Oratie door Dr. Hugo van der Kuy
•	Hugo	benoemd	tot	hoogleraar		
Klinische	Farmacie.

Jaarvergadering Brandweer
•	Lintje	voor	Watze	Hepkema.

Voetgangersoversteekplaatsen
•	Proefperiode	voor	zebrapaden	in	centrum.

Carnavalsfeest Loon op Stap
•	‛Theebuikenland	carnavalsfeest’

750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand
•	Geslaagde	aftrap	van	ons	feestjaar.
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VAN DE REDACTIE...............

Nieuwsgierigheid
Een	tijdje	geleden	stond	in	een	Nederlands	blad	een	interview	met	een	onderzoeker	die	
probeert	het	ontstaan	van	leven	te	begrijpen.	Het	was	een	goed	gesprek	–	interessant	on-
derwerp,	fascinerende	man,	fraaie	foto,	pakkend	opgeschreven	–	maar	halverwege	werd	
de	vraag	gesteld:	wat	hebben	we	hier	eigenlijk	aan?
Het	is	juist	nieuwsgierigheid	die	de	basis	is	van	ontwikkeling,	van	verder	komen.

De	 jongen	die	een	brommer	uit	elkaar	haalt	om	te	weten	hoe	het	allemaal	werkt.	De	
scholier	die	nieuwsgierig	is	naar:	kennis	over	hoe	de	wereld	in	elkaar	zit,	zijn	geschiede-
nis,	wiskunde,	die	een	taal	wil	beheersen;	de	student	die	verder	studeert	in	een	bepaalde	
richting	en	daar	steeds	meer	over	te	weten	komt,	doorvraagt	en	doordenkt	over	proble-
men	die	hij	dan	weer	tegen	komt.	En	raar	maar	waar,	hij	komt	toch	steeds	weer	meer	
vragen	tegen.
Dus	hoe	meer	je	weet,	hoe	meer	je	beseft	dat	je	nog	maar	weinig	weet.
Maar	als	de	mens	niet	nieuwsgierig	was	geweest	in	de	loop	der	tijden	en	had	nagedacht	
over	allerlei	zaken	waren	we	niet	verder	gekomen.	Nieuwsgierig	zijn	naar	iets,	iemand,	
anderen,	waarom	is	het	zoals	het	is,	waarom	doen	we	het	zo	en	kan	het	ook	anders.	Het	is	
de	bron	van	vooruitgang.	Zo	moet	een	werkgever	blij	zijn	met	werknemers	die	nadenken	
over	hoe	zaken	binnen	zijn	werk	het	bedrijf	beter,	efficiënter,	kostenbesparend	kunnen	
worden	gedaan.	En	als	de	werkgever	dat	 stimuleert	en	waardeert	heb	 je	een	win-win	
situatie.

De	 wetenschappelijk	 onderzoeker	 die	 bijvoorbeeld	 onderzoekt	 hoe	 je	 het	 beste	 kunt	
voorkomen	dat	mensen	met	een	bepaalde	ziekte	vallen.	Of	onderzoek	naar	het	effect	van	
bepaalde	verpleegkundige	of	medische	behandelingen,	het	heeft	allemaal	te	maken	met	
nieuwsgierigheid.
Naar	een	onbekend	ander	land	gaan	omdat	je	nieuwsgierig	bent.	Sonja	Barend	zei	er	over	
toen	ze	de	stap	had	gezet	om	met	haar	toenmalige	partner	mee	naar	Israël	te	gaan,	dat	
haar	gevoel	voor	eigenwaarde	er	enorm	door	is	vergroot.	Ze	was	trots	op	zichzelf	dat	ze	
zo’n	enorme	ommezwaai	heeft	aangedurfd.	Ze	werkte	er	ook	bij	de	televisie.	Maar	na	
anderhalf	jaar	was	er	de	heimwee,	waardoor	ze	het	niet	vol	hield.	Het	was	voor	haar	het	
overtuigend	 bewijs	 van	 haar	 autonomie.	 “Niets	 is	
ooit	 voor	niets.	Er	 is	 in	het	 leven	niets	erger	dan	
niet	nieuwsgierig	zijn”,	zegt	ze	in	een	interview	in	
Zin	van	juni	2017.

Voor	u	ligt	weer	een	nieuwe	editie	van	Rond	de	To-
ren.	 Bent	 u	 er	 ook	 nieuwsgierig	 naar?	 Dat	 is	 een	
goede	eigenschap.	Doe	er	uw	voordeel	mee	of	om	
met	 een	 spreuk	 te	 eindigen:	 toets	 alles,	 beproef	
alle	dingen	en	behoud	het	goede.	Veel	leesplezier!	
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Aan tafel met Prins Jeroen d’n Irste en zijn adjudant Pirke
Hoog bezoek aan de keukentafel. Nie-
mand minder dan Prins Jeroen d’n Irste 
en zijn adjudant Pirke, die in het gesprek 
steeds sukkeledant wordt genoemd. Een 
gesprek over hoe het zo is gekomen en 
wat de plannen zijn voor carnaval 2019 
in Loon op Zand.

De uitdaging
Het	 idee	 om	 de	 rol	 van	 prins	 op	 te	 pak-
ken	ontstond	 vorig	 jaar	 in	het	 gemeente-
huis	toen	Jeroen	als	tonpraoter	de	sleutel	
in	ontvangst	nam	van	burgemeester	Hanne	
van	Aart.	Een	tonpraoter	als	sleuteldrager	
was	eigenlijk	wel	een	beetje	vreemd	vond	
zij	en	daagde	Jeroen	min	of	meer	uit	dat	
het	toch	mooi	zou	zijn	als	ze	de	sleutel	het	
jaar	erop	aan	een	echte	prins	kon	geven.	
Peter,	 die	 de	 zwager	 is	 van	 Jeroen,	 was	
die	middag	meegegaan	 en	 Jeroen	 zei	 te-
gen	hem:	volgend	jaar	gaan	wij	dat	doen.	
Peter:	“Ik	dacht,	ik	kan	daar	makkelijk	ja	
tegen	 zeggen,	 want	 Jeroen	 zijn	 plannen	
komen	toch	lang	niet	altijd	uit.”

De voorbereiding
Maar	 deze	plannen	 zijn	 duidelijk	wel	 uit-
gekomen,	want	hier	zitten	ze	dan.	Offici-

eel	benoemd	tot	prins	en	adjudant.	Jeroen	
Smits	en	Peter	Swaans.	Samen	hebben	zij	
al	heel	wat	voetsporen	in	het	Loonse	car-
navalsleven	 achtergelaten	 en	 gaan	 nu	 op	
voor	een	nieuw	hoofdstuk.	Jeroen:	“Sinds	
mei	ben	 ik	denk	 ik	al	bezig	met	de	voor-
bereidingen.	 Daarbij	 is	 er	 veel	 contact	
geweest	 met	 het	 Turfstekerskwartet	 van	
Kaatsheuvel.	Zij	belden	mij	toen	op	en	zei-
den:	 “over	 een	 paar	 weken	 is	 het	 bouw-
vak	en	daarna	is	het	ineens	kort	dag	hoor.”	
Op	dat	moment	hadden	we	nog	niks.	Geen	
pak,	geen	steken	en	via	vele	omwegen	en	
gesprekken	zijn	we	toen	bij	de	heemkun-
dekring	uitgekomen	die	alles	had	bewaard	
en	 waarvan	we	 het	 nu	 weer	 in	 bruikleen	
kunnen	nemen.”

De presentatie
Van	het	Turfstekerskwartet	hebben	Jeroen	
en	Peter	veel	steun	ontvangen.	“Zij	onder-
steunen	ons	in	allerlei	opzichten.	Zij	komen	
met	tips	en	ideeën	en	we	hebben	bijvoor-
beeld	 de	 prinsenpresentatie	 samen	 vorm-
gegeven.	 In	 Kaatsheuvel	 wordt	 prins	 Rob	
d’n	Irste	(Rob	Grijsbach)	op	dinsdag	begra-
ven	 en	 voor	 de	 prinsenpresentatie	 wordt	
hij	weer	opgegraven	en	stapt	dan	weer	uit	

die	kist.	Dit	jaar	hadden	we	een	
filmpje	met	elkaar	 gemaakt	dat	
het	graf	al	leeg	was	en	dat	daar	
allemaal	theezakjes	bij	lagen	en	
tijdens	de	presentatie	kwam	niet	
Rob	uit	de	kist,	maar	Jeroen.”

De prins
“Ik	vind	het	een	eer	om	de	prins	
te	mogen	 zijn”,	 vertelt	 Jeroen.	
“Het	is	mij	met	de	paplepel	inge-
goten.	Mijn	vader	zat	bij	het	Vet-
lèr	 en	 als	 kind	 vond	 ik	 de	 prins	
en	 zijn	 gevolg	 altijd	 al	machtig	
mooi.	Toen	ik	ouder	werd	merkte	
ik	wel	dat	een	feest	werd	stilge-
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                                                                         Proclamatie 
Ik: Prins Jeroen den Ie van Theebuikenland, 
 
Zoon van Christ Smits en Ria van Dongen,  echtgenoot van Annemarieke Swaans-Smit, vader van Sofie Smits 

• Heer van den Hummelstraat 
• Erfheer van het Vetlér 
• Graaf van de Vuile Vinger 
• Baron van het Bergeind 
• Hertog van den Hooge Kaai 
• Ridder van Het Witte Kasteel 
• Sauwelèr van het Tonpraoters Gilde 
• Opvolger van Prinsen Paulus van Haestrecht 

 
Proclameer dat… 
 
[1] Iedereen in Theebuikenland uitbundig kan carnavallen.  

Jong, oud, wel uit de Kets of nie uit de Kets, Van Aart of anders geaard… in Loon heeft 
iedereen leut. 
 

[2] Prins en adjudant, fris en fruitig, schoon en clean, iedere bijeenkomst tot een knalfeest 
smeden. 
 

[3] Dat alle Theebuiken van carnaval mogen genieten met respect voor elkaar. 
 

[4] Thee, bier en schrobbelèr en alle drank die de lol en de leut verhoogd uitgeroepen wordt    
tot de motor van het Loonse carnaval. 
 

[5] Met carnaval veel goede muziek mag klinken en dat we er veel op mogen drinken. 
 

[6] Dè mee carnaval alle rotondes in Loon vierkwart rond terug naar Theebuikenland gaan.       
Ge komt er toch niet uit, want ge zit er tot over oe oren in. 
 

[7] Na teveul drank… thee, schrobbelèr, wijn, bier of andere nat, dien je mee de fiets, te voet  
of taxi te gaon op pad. 
 

[8] Dat de optocht grandioos zal slagen en dat iedereen na d’n uitslag kan blijven lachen. 
 

[9] Dat de prins adjudant en alle carnavalsvrienden en -verenigingen de basis hebben gelegd  
voor een carnaval die zal slagen. En we beloven dit samen te doen tot in lengte van dagen. 
 

[10] Ik op carnavalszaterdag de sleutel zal dragen en deze op dinsdag aan het gemeentelijk    
gezag zal overdragen. 
 

[11] Als ik en mijn adjudant in de polonaise gaan, er niemand stil 
zal blijven staan. 

 
Alaaaf, alaaaf, 

 
Prins Jeroen den Ie 
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legd	door	de	komst	van	de	prins.	Daar	zit-
ten	de	mensen	niet	op	te	wachten	en	dat	
ben	ik	dan	ook	zeker	niet	van	plan.	Ik	zal	
best	een	keer	spreken	en	zo,	maar	dan	op	
de	 officiële	momenten	 die	 daar	 dan	 voor	
zijn.	 Maar	 ik	 hoef	 niet	 aangekondigd	 te	
worden	als	ik	ergens	binnenkom,	ik	wil	de	
mensen	vooral	samen	laten	feesten.”

De samenwerking
“Ik	wil	carnaval	wel	een	gezicht	geven.	Een	
prins	is	toch	een	officieel	iemand.	Sleutel-
dragen	als	tonpraoter	is	dat	toch	eigenlijk	
net	niet.	Het	 verbindt	ook	de	dorpen	on-
derling.	Het	Turfstekerskwartet	 is	ook	blij	
dat	 wij	 er	 weer	 zijn.	 Samen	 ben	 je	 toch	
meer	dan	alleen.	Er	is	al	heel	snel	echt	een	
vriendschap	ontstaan,	ze	hebben	ons	zelfs	
vernoemd	 tijdens	het	 tonpraten	 in	Kaats-
heuvel.	Zondag	nemen	wij	 ’s	middags	het	
defilé	af	in	Kaatsheuvel	en	op	maandag	ko-
men	zij	naar	Loon.	Het	is	een	fijne	samen-
werking	zo	samen	in	de	gemeente.”
De planning
De	planning	krijgt	steeds	meer	vorm.	In	de	
aanloop	naar	carnaval	zijn	de	prins	en	ad-
judant	al	bij	een	aantal	activiteiten	te	zien	
geweest	zoals	op	het	11-11-bal,	maar	ook	
bij	 beide	 edities	 van	 het	 tonpraoten	 hier	
in	Loon	als	ook	in	Kaatsheuvel.	Op	vrijdag	
zijn	 ze	 aanwezig	 bij	 de	 kinderoptocht	 en	
’s	 avonds	 in	De	Kiosk	 bij	 ‛WoooW	What	 a	
Night’.	Zaterdag	staat	de	sleuteloverdracht	
in	Het	Klavier	op	de	planning,	evenals	de	
opening	van	het	carnaval	in	Loon	op	Zand	
waarbij	het	de	bedoeling	is	dat	er	een	stoet	
vanaf	’t	Loons	Kwartier	richting	het	Oran-
jeplein	zal	gaan.	De	zondag	begint	met	de	
carnavalsmis	 waarna	 de	 prins	 en	 zijn	 ad-
judant	 het	 defilé	 afnemen	bij	 de	 optocht	
in	Turfstekerslaand.	Maandag	zijn	de	heren	
uiteraard	 aanwezig	 bij	 de	 optocht	 in	 ons	
dorp	 en	 bij	 het	 LOS-feest	 op	 de	 Kasteel-
weide.	Dinsdag	zal	carnaval	weer	officieel	
worden	 afgesloten.	 Een	 drukke	 planning	
dus,	met	genoeg	te	doen.

Het voornemen
Over	één	ding	zijn	beide	heren	heel	duide-
lijk:	“We	beginnen	opnieuw.	We	zijn	geen	
opvolger	van	de	Heerlijckheid,	we	maken	
geen	 doorstart,	 we	 maken	 een	 nieuwe	
start.	 Prins	 en	 adjudant	 van	 Theebuiken-
land.	Het	hoeft	niet	zo	officieel	allemaal.	
We	willen	geen	 feesten	platleggen	en	ko-
men	ook	niet	vertellen	wat	er	moet	gebeu-
ren.	We	trekken	samen	op	met	Carnaval	in	
Theebuikenland	om	het	carnaval	in	Loon	op	
Zand	te	laten	leven.”	

Hans	 Immerzeel	 begeleidt	 beide	 heren	 in	
hun	nieuwe	rol	en	functie	deze	carnaval	en	
samen	zetten	zij	er	de	schouders	onder.	De	
prins	en	adjudant	zijn	niet	per	se	op	zoek	
naar	een	voltallige	raad,	maar	als	mensen	
interesse	hebben	om	aan	te	sluiten	zijn	zij	
van	harte	welkom.	 Jeroen	 vervolgt:	 “Wat	
mij	betreft	stap	ik	er	nu	voor	een	paar	jaar	
in,	maar	ik	ga	er	ook	vanuit	dat	er	op	een	
moment	iemand	opstaat	die	mijn	taak	dan	
weer	overneemt.”

De versiering
Carnaval	viert	ieder	op	zijn	eigen	wijze	en	
sommige	mensen	misschien	wel	liever	niet.	
Gunt	u	wel	iedereen	in	Loon	op	Zand	een	
mooi	carnavalsfeest?

Steun	 dan	 het	 openbaar	 carnaval	 in	 Loon	
op	Zand	door	voor	€	11,00	een	geel/rood	
geblokte	vlag	te	kopen	bij	 ’t	Loons	Kwar-
tier	of	De	Kiosk.	Het	zou	mooi	zijn	als	die	
vlag	 tijdens	carnaval	op	veel	plaatsen	zal	
wapperen	in	ons	dorp.	

Of	u	de	bloemetjes	nu	buiten	zet	of	niet,	
hangt	u	toch	 in	elk	geval	de	vlag	uit.	Wij	
wensen	Prins	 Jeroen	d’n	 Irste	 en	 zijn	 ad-
judant	Pirke	in	elk	geval	heel	veel	plezier	
en	succes!

Redactie: Hans Schleiffert
Foto: Frits Toorians
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Hugo van der Kuy benoemd tot   
hoogleraar Farmacie
Het	viel	niet	mee	om	een	afspraak	te	plan-
nen,	maar	met	wat	geduld	hebben	we	toch	
een	 gaatje	 gevonden	 in	 een	 gemiddelde	
werkweek	 van	 respectievelijk	 70	 en	 ac-
tieve	werkdagen	van	10,5	uur.	Als	ik	terug	
wandel	naar	huis	denk	ik	met	bewondering	
en	vol	overgebleven	vragen	terug	aan	het	
gesprek.	 De	 tijd	 vloog	 voorbij,	 maar	 we	
moesten	nodig	afronden,	want	om	5.30	uur	
loopt	Hugo	zijn	wekker	alweer	af…

De kroon op zijn werk?
Het	is	koud	en	glad,	maar	binnen	word	ik	
hartelijk	ontvangen	met	een	stevige	hand	
en	een	onschuldig	blaffend	Maltezer	leeuw-
tje.	 Mevrouw	 Van	 der	 Kuy,	 Hugo’s	 trotse	
moeder,	 zet	 wat	 bonbons	 en	 een	 lekkere	
pot	 thee,	 verstopt	 in	 een	 theemuts,	 voor	
ons	 klaar.	 Eerst	 maar	 eens	 kijken	 wie	 er		
tegenover	me	aan	tafel	zit.

Hugo	is	lang	en	slank	en	aan	zijn	gezicht	is	
niet	af	te	lezen	dat	hij	zoveel	uren	maakt.	
“Mijn	werk	 is	mijn	passie	en	daar	haal	 ik	
juist	 energie	 uit”,	 zegt	 hij,	 waarna	 hij	
met	een	grote	boog	zijn	benen	over	elkaar	
vouwt	 en	met	 zijn	 hand	 door	 zijn	 blonde	
bos	haar	gaat.

Als	ik	hem	vraag	of	de	oratie,	ofwel	inaugu-
ratie	als	hoogleraar,	de	kroon	op	zijn	werk	
is,	 begint	 hij	 vol	 enthousiasme	 te	 vertel-
len.	 “Met	 het	 aanvaarden	 van	 het	 eerste	
officiële,	door	mij	gegeven	college	werd	ik	
hoogleraar.	Maar	Lonneke,	stel	je	een	volle	
zaal	voor,	helemaal	donker	en	de	kleuren	
op	het	 scherm	afgestemd	op	alles	 op	het	
podium,	inclusief	mijn	kleding.	Groen,	wit,	

 °Hugo van der Kuy bij het portret van zijn vader 
Ary van der Kuy. (Eigen foto)
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zwart.	 Ik	 start	 met	 te	 vertellen	 dat	 het	
centraal	stellen	van	de	patiënt	en	er	alles	
aan	doen	om	de	beste	farmaceutische	zorg	
te	bieden	mijn	passie	is.	Weet	je,	ik	kan	je	
beter	het	introductiefilmpje	van	mijn	ora-
tie	laten	zien,	dat	legt	uit	wat	mijn	drive	
is	 en	 zegt	 eigenlijk	 alles.”	 Er	 wordt	 een	
laptop	 naar	 me	 toegedraaid	 en	 al	 bij	 de	
eerste	beelden	herken	ik	het	van	oorsprong	
Engelstalige	filmpje	over	empathie.	Empa-
thie	is	het	vermogen	om	je	in	de	ander	in	
te	leven	en	is	vooral	in	de	zorg	onmisbaar,	
zo	denken	we	eensgezind.	Het	filmpje	laat	
ook	 zien	 hoe	 snel	 we	 oordelen	 over	 de	
ander,	 soms	 zelfs	 zonder	 enige	 kennis	 of		
achtergrond.
Ook	 deze	 Nederlandse	 versie	 geeft	 me	
meteen	 kippenvel	 en	 wellicht	 iets	 te	 ab-
rupt	zeg	ik	Hugo	dat	ik	het	filmpje	ken,	uit	
angst	dat	de	tranen	weer	over	mijn	wangen	
lopen,	zo	treffend	is	het.
“De	 benoeming	 was	 prachtig,	 maar	 mijn	
werk	 zó	 inrichten	 dat	 ik	 de	 patiënt	 een	
stem	 geef,	 dat	 is	 mijn	 grootste	 compli-
ment!”

Loonse wortels
Hugo	 wordt	 in	 1967	 in	 Tilburg	 geboren,	
maar	 woont	 slechts	 een	 half	 jaar	 in	 de	
Kruikenstad, omdat	 zijn	 ouders	 dan	 een	
prachtig	huis	aan	de	rand	van	Loon	op	Zand	
betrekken,	 hun	 achtertuin	 grenzend	 aan	
de	bossen.	Hugo	groeit	op	met	twee	zussen	
en	heeft	een	prachtige	jeugd.	“Het	was	er	
veilig	en	goed,”	 zo	zegt	hij.	Hij	heeft	de	
Toren	nog	rondgebracht	en	we	blijken	zelfs	
op	 hetzelfde	 lyceum	 gezeten	 te	 hebben,	
maar	hebben	geen	tijd	daarover	verder	te	
praten.

Op	zijn	18e	vertrekt	Hugo	naar	Utrecht	om	
farmacie	 (geneesmiddelenkennis)	 te	 gaan	
studeren.	Het	woord	pharmakon	 is	Grieks	
en	 betekent	 geneeskrachtige	 stof.	 Hugo	
gaat	 zich	na	zijn	afstuderen	 specialiseren	
tot	 ziekenhuisapotheker	 en	 treedt	 daar-
mee	 in	 de	 voetsporen	 van	 zijn	 vader,	 die	

nog	overal	in	huis	aanwezig	lijkt	te	zijn.	De	
voormalige	 ziekenhuisapotheker	 van	 het	
Mariaziekenhuis	 staat	 op	 veel	 portretten	
en	in	de	koof	staan	tientallen	mengbekers	
en	 vijzels	 die	 hij	 in	 de	 jaren	 verzameld	
heeft.	Vader	Van	der	Kuy	was	tot	zijn	85e	
jaar	nog	drie	dagen	per	week	actief	in	zijn	
werk	en	Hugo	vertelt	dat	de	liefde	voor	het	
vak	hem	al	vanaf	zijn	twaalfde	werd	door-
gegeven	tijdens	de	vele	wandelingen	met	
pa	in	het	bos	en	de	duinen.

Erasmus MC
Hugo	 vindt	 na	 zijn	 afgeronde	 studie	 een	
baan	 in	 Sittard,	waar	 hij	 samen	met	 zijn	
team	 een	 prachtige	 afdeling	 neerzet.	 Tot	
midden	2017,	want	dan	wordt	hij	benaderd	
om	 Afdelingshoofd	 ziekenhuisapotheek	
van	het	Erasmus	Medisch	Centrum	 in	Rot-
terdam	te	worden.	“De	grootste	apotheek	
in	 het	 grootste	 Nederlandse	 ziekenhuis,	
met	14.000	personeelsleden.	Mijn	afdeling	
heeft	280	 -voornamelijk-	 vrouwelijke	me-
dewerkers.

Als	 de	 Brexit	 doorgaat	 hoort	 het	 Erasmus	
MC	zelfs	tot	de	vijf	grootste	ziekenhuizen	
van	Europa.	Ook	nu	al	staan	zij	in	de	Top	20	
met	meest	vooraanstaande	wetenschappe-
lijke	onderzoeken	 ter	wereld,”	 zo	 vertelt	
hij	vol	trots.
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Hugo	 gaf	 in	 een	 eerste	 oriënterende	 ge-
sprek	 vijf	 redenen	 te	 bedenken	 om	 niet	
over	 te	 stappen	 naar	 Rotterdam,	 maar	
stemde	uiteindelijk	toch	 in	met	een	solli-
citatiegesprek.	 Het	 was	 de	 uitdaging	 ook	
hier	 iets	 moois	 neer	 te	 zetten	 dat	 hem	
deed	overhalen,	zeker	met	de	nieuwbouw	
zo	nadrukkelijk	 in	beeld.	Er	waren	echter	
ook	nog	wel	wat	persoonlijke	uitdagingen:
Hugo	logeert	namelijk	van	maandag	tot	en	
met	donderdag	bij	zijn	moeder	in	Loon	op	
Zand	 en	 is	 alleen	 de	 weekenden	 bij	 zijn	
gezin	 in	Limburg.	En	ook	hier	 valt	de	ap-
pel	niet	ver	van	de	boom,	want	zijn	oudste	
kind	studeert	al	farmacie	en	de	twee	jong-
sten	hebben	het	na	hun	VWO	ook	in	de	top	
2	staan!

Vol energie en passie voor zijn werk!
Op	mijn	vraag	hoe	een	gemiddelde	dag	er-
uit	ziet,	worden	mijn	ogen	steeds	iets	gro-
ter	van	verbazing.	“Nou,	om	half	zes	gaat	
de	wekker,	maar	soms	ga	ik	er	een	half	uur-
tje	eerder	uit	 om	door	de	bossen	 te	 ren-
nen.	Ja,	ook	nu	het	donker	 is,	 ik	probeer	
mijn	ogen	aan	het	donker	te	laten	wennen.	
Dan	douchen,	ontbijten	en	dan	rijd	ik	naar	
het	CS	Tilburg	en	neem	daar	de	trein	waar	
ik	al	begin	met	werken.

Op	Rotterdam	Centraal	stap	ik	uit	en	spring	
ik	 op	mijn	meegebrachte	 step,	 nee,	 nee,	
geen	 elektrische.	 Tegen	 de	 tijd	 dat	 de	
meeste	passagiers	hun	fiets	uit	de	stalling	
halen,	ben	ik	al	een	paar	honderd	meter	op	
weg.	Dan	is	er	een	grote	trap	waar	ik	mijn	
step	even	op	moet	tillen	en	hup,	dan	step	
ik	zo	het	ziekenhuis	binnen.	Ja,	daar	mag	
dat	officieel!	Van	de	ene	bespreking	rol	ik	
dan	in	de	andere	vergadering	en	lunchpau-
ze	neem	ik	nooit.

De stem die zij verdienen
Ik	probeer	vaak	iets	verrassends	te	beden-
ken	in	of	met	deze	gesprekken,	zoals	een	
rondje	buiten	lopen	met	gesprekspartners	
of	 allemaal	 staand	 vergaderen.	 Zitten	 is	

het	nieuwe	roken,	nietwaar?!	Ook	probeer	
ik	 zoveel	mogelijk	 contact	 te	maken	met	
mensen,	op	de	gang	of	aan	het	bed.	Toen	
de	 logistiek	 na	 de	 nieuwbouw	 moeizaam	
verliep	ging	ik	dat	regelmatig	uitleggen	aan	
patiënten.	Zo	zien	ze	dat	 je	 je	best	doet	
en	geef	je	hen	de	stem	die	ze	verdienen.	
Er	 is	veel	uitdaging	 in	mijn	werk	en	geen	
dag	is	hetzelfde.	Daarom	levert	deze	baan	
me	meer	 op	 dan	 dat	 het	me	 aan	 energie	
kost,	ook	al	vertrek	ik	pas	rond	18.30	uur	
uit	het	ziekenhuis.	Zo	rond	20.00	uur	val	ik	
bij	mijn	moeder	aan	tafel.	Gemiddeld	loop	
ik	zo’n	40	km	per	week,	waarvan	25	in	het	
ziekenhuis.”

“En	 de	 avonden	 zijn	 rustig?”,	 probeer	 ik	
nog.	 “Nou,	 nee,	 ik	 plan	 soms	 nog	 telefo-
nische	vergaderingen	of	krijg	telefoontjes	
over	spoedmedicatie.	Onze	ziekenhuisapo-
theek	heeft	namelijk	altijd	dienst,	hè!	Het	
is	 prachtig	 om	met	mijn	werk	 iets	 toe	 te	
voegen	aan	het	leven	van	anderen.”
Een	mooiere	afsluiting	kon	 ik	niet	beden-
ken	 en	 daarom	 voegen	we	 dit	 stukje	 toe	
aan	deze	Toren!

http://fliptheoratie.nl/video-oratie
U	ontvangt	bij	deze	de	link	naar	het	filmp-
je	 over	 de	 benoeming	 tot	 hoogleraar	 van	
Hugo	van	der	Kuy:	neem	gerust	een	kijkje!	
Hier	staat	ook	een	link	naar	het	filmpje	dat	
in	het	begin	ter	sprake	komt.
In	 de	 volgende	 Rond	 de	 Toren	 komen	 we	
nog	even	terug	op	dit	gesprek	en	praten	we	
verder	over	medicijnen	in	Nederland.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Jaarvergadering Brandweer Loon op Zand 26 januari

Sinds	jaar	en	dag	vindt	er	op	de	laatste	za-
terdagavond	van	januari	een	jaarafsluiting	
en	 -opening	 plaats.	We	 kijken	 terug	 naar	
de	 inzetten	 van	 2018	 en	we	 spelden	 ver-
sierselen	 op	 bij	 brandweerlieden	 die	 een	
jubileum	vieren	of	afscheid	nemen.
Sinds	vorig	jaar	houden	we	het	officiële	ge-
deelte	in	Het	Klavier	en	worden	we	keurig	
ontvangen	met	 koffie	 of	 thee	 en	 een	 pe-
titfourtje.	Een	kan	water	had	er	achteraf	
ook	nog	wel	mogen	staan,	want	de	zaal	was	
bomvol,	 erg	warm	en	het	programma	be-
hoorlijk	vol.

Indrukwekkend
De	 teamleider	 voor	 ons	 dorp,	 Jean-Pierre	
van	Wanrooij,	start	de	avond	met	een	wel-
kom	 aan	 alle	 genodigden	 van	 Brandweer	
Loon	op	Zand	en	een	kleine	delegatie	uit	
het	bevriende	Dodenau.	Daarna	vraagt	hij	
een	minuut	 stilte,	 die	 tegelijk	 confronte-
rend	en	indrukwekkend	mooi	is.	In	de	week	
voor	Kerstmis	is	er	in	dat	kleine	Duitse	dorp	
namelijk	 een	 verschrikkelijk	 ongeluk	 ge-
beurd,	 waarvoor	 de	 brandweer	 uit	moest	
rukken.	Twee	jonge	kerels	werden	 lopend	
op	straat	van	achter	aangereden	en	stier-
ven	ter	plekke.	Een	van	hen	was	een	col-
lega	 brandweerman…	 Dan	 neemt	 Gerard	
Bruijniks	 het	 stokje	 over.	 Als	 locoburge-
meester	verontschuldigt	hij	zich	allereerst	
voor	 de	 afwezigheid	 van	 Hanne	 van	 Aart	
i.v.m.	verdrietige	omstandigheden.

Dhr.	Bruijniks	vat	in	een	notendop	2018	sa-
men	en	noemt	wat	 inzetten	op	van	beide	
teams.	Er	waren	door	de	warme	zomer	erg	
veel	bosbranden	en	andere	bijzondere	 in-
zetten,	 in	Loon	zo’n	80	in	totaal.	Als	ver-

tegenwoordiger	van	de	gemeente	wenst	hij	
de	 brandweer	 voor	 2019	 veel	 oefenuren	
en	juist	weinig	uren	op	straat.	Maar	als	er	
toch	 een	 inzet	 nodig	 is,	 weet	 hij	 dat	 hij	
op	de	teams	kan	vertrouwen.	Als	fanatiek	
volger	van	de	brandweer	komt	hij	als	het	
enigszins	kan	namelijk	altijd	ter	plaatse,	al	
belooft	hij	de	eerste	auto	ter	plaatse	even	
af	te	wachten	en	niet	in	de	weg	te	lopen.
Als	eerste	wordt	dan	voor	Loon	op	Zand	Elly	
Weijtmans	 naar	 voren	 geroepen.	 Hoewel	
zij	al	in	2017	officieel	afscheid	nam,	krijgt	
zij	 een	 grote	 bos	 bloemen	 als	 dank	 voor	
haar	assisterende	rol	bij	oefeningen	en	het	
begeleiden	van	nieuwe	medewerkers.

Met steun van thuis
Dan	 volgt	 het	 opnoemen	 van	 de	 nieuwe	
brandweerlieden.	 Voor	 ons	 dorp	 zijn	 dat	
Brenda	 Brekelmans-Booij,	 Zeb	 de	 Graaf,	
Elaine	van	Leijsen	en	Aäron	Scholten.	Hun	
stageperiode	is	voorbij	en	in	maart	kunnen	
zij	eindelijk	starten	met	de	2-jarige	oplei-
ding	tot	Manschap	A.	Ter	afsluiting	bedankt	
de	 locoburgemeester	 nog	 het	 thuisfront	
van	 de	 brandweermannen	 en	 -vrouwen.	
“Je	 meldt	 je	 vrijwillig	 aan,	 maar	 weke-
lijks	oefenen	en	uitrukken	bij	nacht	en	on-
tij	kunnen	alleen	maar	goed	gaan	met	de	
steun	van	thuis”,	zo	zegt	hij	en	zo	is	het.

Dan	 neemt	 de	 clustercommandant	 Sas-
bout	Korting	de	toespraak	over.	Hij	noemt	
wat	 namen	 van	 leden	 die	 een	 opleiding	
afgerond	hebben.	Zo	zijn	Karin	Filippo	en	
Nick	van	de	Pol	geslaagd	voor	het	diploma	
Bevelvoerder	 en	 als	 het	 even	 kan,	 zitten	
zij	nu	voorin	de	auto,	naast	de	chauffeur.	
Ronnie	Zwaans,	al	jarenlang	lid	van	Groep	
Kaatsheuvel	en	Brandweer	Tilburg	 is	vorig	
jaar	 naar	 Loon	 op	 Zand	 verhuisd	 en	mag	
ook	 hier	 als	 bevelvoerder	 optreden.	 Voor	
Manschap	 A	 slaagden	 Marty	 IJpelaar	 en	
Danny	Maas,	maar	die	laatste	neemt	met-



11

een	ook	afscheid	omdat	de	combinatie	met	
zijn	nieuwe	baan	niet	gaat	werken.
Dan	 volgt	 het	 officiële	 gedeelte.	 Voor	 10	
jaar	 lidmaatschap	 bedankt	 Dhr.	 Bruijniks	
Bart	 Frieling.	 Voor	 15	 jaar	 lidmaatschap	
mogen	Karin	Filippo,	Anton	Vulders	en	Bob	
Popelier	 naar	 voren	 komen.	 Een	 prachtig	
30-jarig	 lidmaatschap	 is	 er	 voor	 Jan	 van	
Esch.	Met	een	oorkonde	voor	al	deze	jubi-
larissen	en	een	prachtige	bos	bloemen	voor	
de	partner	keert	iedereen	weer	terug	naar	
zijn	stoel	in	het	publiek.	Dan	is	het	tijd	om	
afscheid	te	nemen	van	Erik	van	Beers,	sinds	
2004	 actief.	 Door	 veranderende	privé-	 en	
werkomstandigheden	 stapt	 Erik	 uit	 de	
dienst.	We	bedanken	hem	voor	zijn	jaren-
lange	positieve	inzet	met	een	oorkonde	en	
bloemen	en	wensen	hem	nog	veel	geluk!

Het heeft de majesteit behaagt...
Dan	 volgt	 tenslotte	 het	 klapstuk	 van	 de	
avond.	 We	 nemen	 afscheid	 van	 Watze	
Hepkema,	 al	 sinds	 1997	 in	 actieve	 dienst	
bij	 de	 Brandweer	 in	 Noord-Holland.	 Sinds	 1998	woont	hij	met	zijn	gezin	 in	Loon	op	

Zand	 en	 is	 hij	 behalve	 beroepsmatig	 in	
Tilburg,	 ook	 verbonden	 geweest	 met	 ons	
vrijwilligerscorps.	 Als	 de	 locoburgemees-
ter	 de	 woorden	 “Het	 heeft	 de	 majesteit	
behaagt…”	 uitspreekt	 weet	 iedereen	 dat	
er	een	koninklijk	 lintje	aan	zit	 te	komen.	
De	familieleden	komen	via	de	zijdeur	naar	
binnen	 en	 zoeken	 een	 plaatsje,	 terwijl	
Watze	en	zijn	vrouw	Dinella	wat	onwennig	
naar	voren	lijken	te	lopen.

Nu	 alle	 versierselen	 opgespeld	 zijn,	 oor-
kondes	werden	 uitgedeeld	 en	 bloemen	 in	
een	vaas	zijn	gezet,	vertrekt	de	groep	naar	
Loon	op	Zand,	waar	dit	jaar	het	jaarfeest	
gehouden	wordt.	Er	is	afgelopen	week	hard	
gewerkt	om	alles	voor	te	bereiden	en	ge-
zellig	 aan	 te	 kleden;	 het	 feest	 gaat	 door	
tot	in	de	kleine	uurtjes.	Het	brandweerjaar	
2019	kan	beginnen!

Redactie Lonneke van Huijgevoort
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Bericht vanuit de Boekenbank

Er zijn vrijwel alleen positieve berichten 
te melden vanuit De Boekenbank!

•	We	 draaien	 goed	 en	 de	 opbrengst	 voor	
de	 goede	 doelen	 is	 dan	 ook	 voldoening	
schenkend.

•	We	 hebben	 De	 Voedselbank	 weer	 een	
tweevoudige	donatie	kunnen	doen:	 	
-	 We	 zorgden	 voor	 artikelen	 die	 geen	
voedsel	 zijn,	 maar	 wel	 broodnodig:	
maandverband	en	luiers.	 	
-	Daarnaast	konden	we	Sint	Nicolaas	hel-
pen	met	cadeautjes	voor	de	kinderen	van	
ouders	die	De	Voedselbank	bezoeken.

•	Er	zijn	donaties	gedaan	aan	Totaalpret	en	
aan	de	plaatselijke	Zonnebloem.

•	Ook	hebben	we	de	zwemlessen	van	een	
paar	kinderen	kunnen	betalen.

Deze	bedragen	verdienen	we	met	de	ver-
koop	van	boeken	in	De	Bank	en	op	boeken-
markten.

Loop eens binnen!
De	 verkoop	 in	 De	 Bank	 (in	 de	 lunchroom	
Het	Benkske)	zou	wat	ons	betreft	nog	wel	
wat	mogen	aantrekken.	Op	de	koopavond	
in	november	was	het	gezellig	druk,	zo	zou-
den	we	het	wat	vaker	willen	zien!	Weet	je	

dat	er	bijna	elke	dag	tussen	11	en	15.00	uur	
een	vrijwilligster	aanwezig	is?	Op	zaterdag	
van	10.00-12.30	uur.	Gezellig	voor	een	bab-
beltje	en	om	zo	nodig	informatie	te	kunnen	
geven.	 Loop	 eens	 binnen,	 je	 weet	 nooit	
wat	 je	 tegenkomt.	 Misschien	 hebben	 we	
dat	 lievelingsboek	uit	 je	 jeugd	wel	staan!	
En	weet	je	dat	 je	dan	ook	beneden	 in	de	
kelder	kunt	zoeken	naar	juist	dát	boek?	In	
de	kelder	staat	een	grote	hoeveelheid	boe-
ken,	nog	veel	meer	dan	er	in	de	lunchroom	
staan.	 De	 aanwezige	 vrijwilliger	 laat	 het	
graag	zien.

Alleen	 voor	 de	woensdag	 hebben	we	mo-
menteel	geen	vaste	vrijwilligers.	En	dus	is	
er	dan	meestal	niemand	om	je	te	helpen	of	
mee	naar	beneden	te	nemen.	Wel	staat	er	
de	spaarpot,	er	kan	altijd	iets	gekocht	en	
betaald	worden.

Wil jij je inzetten voor de Boekenbank?
Daarom,	als	je	dit	leest	en	denkt	‘dat	lijkt	
me	leuk,	ik	ben	graag	met	boeken	bezig’,	
kom	eens	langs	om	daarover	te	praten.	We	
zijn	met	12	vrijwilligers,	momenteel	alle-
maal	vrouwen,	en	de	meesten	draaien	een	
dagdeel	in	De	Boekenbank,	van	11.00-13.00	
uur	of	van	13.00-15.00	uur.
We	zoeken	dus	nog	expliciet	 iemand	voor	
de	woensdagmorgen	en	voor	de	woensdag-
middag.
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Het	aanbod	van	gelezen	boeken	is	gelukkig	
nog	steeds	ruim	voldoende.	Heel	fijn,	maar	
we	vragen		met	nadruk:	breng	alleen	goed	
uitziende	boeken.	
We	krijgen	nog	aardig	wat	stoffige,	bedui-
melde	boeken,	en	die	krijgen	ook	wij	niet	
verkocht.	Breng	die	meteen	maar	naar	de	
container	bij	Uno	Animo!

Niet prettig
Wat	we	niet	prettig	vinden	is	dat	er	soms	
grote	hoeveelheden	boeken	bij	de	openba-
re	 boekenkastjes	 achter	 gelaten	 worden,	
m.n.	in	De	Wetering.	
Dat	is	echt	niet	de	bedoeling!	Breng	ze	als-
tublieft	 naar	 De	 Boekenbank,	 of	 naar	 de	
papiercontainer	 bij	Uno	Animo	als	 je	 zelf	
ook	wel	ziet	dat	de	boeken	te	oud	of	ha-
veloos	en	dus	onverkoopbaar	zijn.	Het	 in-
leveren	 van	boeken	kan	op	 zaterdag,	 van	
10.00-11.00	uur.

750 jaar Loon op Zand
De	viering	van	750	jaar	Heerlijckheid	Loon	
op	Zand	houdt	ook	ons	bezig:	we	verzame-
len	 relevante	 boeken	 en	 gaan	 daar	 zeker	
iets	leuks	mee	doen!

Tot ziens in De Boekenbank!

Cisca Boermans,
voorzitter Stichting De Boekenbank
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Cafetaria Lily nieuw thuishonk 
Bridgeclub Loon op Zand

Vanaf maandag 7 ja-
nuari 2019 bridgen we 
als Bridgeclub Loon op 
Zand bij Cafetaria Lily 
aan de Kloosterstraat 
25 te Loon op Zand.

Na	 ruim	 30	 jaar	 te	 hebben	 gebridged	 bij	
restaurant/partycentrum	 De	 Financiën	
moesten	we	 als	 bridgeclub	 eind	 2018	 on-
verwacht	uitzien	naar	een	nieuwe	locatie.	
De	Financiën	wil	zich	naar	de	toekomst	toe	
volledig	gaan	richten	op	verdere	doorgroei	
als	pannenkoekenrestaurant	en	heeft	daar-
om	vanaf	2019	geen	zaalruimte	meer	voor	
onze	bridgeclub	beschikbaar.	
Hoewel	we	het	 vertrek	betreuren	hebben	
we	uiteraard	alle	begrip	voor	het	feit	dat	
het	 succesvol	 runnen	 van	 het	 bedrijf	 het	
zwaarste	moet	wegen.	

Mooi gebaar
Als	aandenken	na	zo	vele	 jaren	 thuis	zijn	
geweest	 in	De	Financiën	kreeg	onze	voor-
zitter	Henri	Gelevert	uit	handen	van	direc-
teur	Maarten	van	Son	van	De	Financiën	het	
logo	van	de	bridgeclub	in	de	vorm	van	een	
houtsnijwerk	overhandigd.	
Een	erg	mooi	gebaar	en	een	blijvend	aan-
denken,	 wat	 inmiddels	 een	 mooie	 plaats	
heeft	gekregen	in	onze	nieuwe	locatie	Ca-
fetaria	Lily.

Lily: prima nieuwe locatie
Uiteraard	laten	wij	als	bridgeclub	Loon	op	
Zand	heel	veel	mooie	herinneringen	achter	
bij	De	Financiën,	maar	wij	zijn	er	als	be-
stuur	van	overtuigd	dat	de	nieuwe	locatie	
ons	 als	 bridgeclub	 mogelijkheden	 biedt.	
Naast	de	centrale	ligging	zien	we	vooral	de	
betere	akoestiek	van	de	zaal	bij	Lily	als	een	
groot	pluspunt.	We	gaan	er	daarom	vanuit	

in	Cafetaria	Lily	een	prima	nieuwe	bridge-
locatie	te	hebben	gevonden	zowel	voor	de	
korte,	 middellange	 en	 waarschijnlijk	 ook	
voor	de	lange	termijn.	

Daarnaast	 vinden	we	 het	 fijn	 dat	we	 een	
lokale	 ondernemer,	 het	 echtpaar	 Wang,	
een	extra	economische	impuls	aan	hun	on-
derneming	kunnen	bieden.	Nu	we	de	eer-
ste	competitieavonden	erop	hebben	zitten	
kunnen	we	al	constateren	dat	de	reacties	
van	onze	 leden	vooral	positief	 zijn	en	 ie-
dereen	zich	nu	al	prima	thuisvoelt	bij	Lily!

Henri Gelevert
Bestuur Bridgeclub Loon op Zand

PS:	Mocht	u	 interesse	hebben	om	te	gaan	
bridgen	 en	 lid	 willen	 worden	 van	 Bridge-
club	Loon	op	Zand,	dan	bent	u	van	harte	
welkom.	Zie	daarvoor	onze	website:
www.nbbclubsites.nl/club/29024/
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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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Een huis waar mensen in alle rust en 
waardigheid hun laatste levensfase kun-
nen afsluiten, in een sfeer die de thuis-
situatie zoveel mogelijk benadert.

“Dat is wat we altijd voor ogen hadden 
en nu gaat komen.”

Nicole	 en	 Edwin	 Langerak	 beginnen	 in	 de	
loop	van	dit	jaar	met	hulp	van	vrijwilligers	
een	kleinschalig	Bijna	Thuis	Huis	 in	Uden-
hout.	 “We	 willen	 iets	 toevoegen	 aan	 de	
maatschappij.”
Nicole	draait	als	ZZP’er	al	meerdere	jaren	
nachtdiensten	in	vergelijkbare	Bijna	Thuis	
Huizen	 in	Oirschot	 en	 Son	 en	 heeft	 daar-
naast	 veel	 ervaring	 in	 terminale	 zorg	 bij	
de	thuiszorg.	“Je	kunt	heel	veel	doen	voor	
mensen.	 Ik	zie	dat	mensen	de	 juiste	zorg	
voor	 24	 uur	 niet	 rondkrijgen,	 waardoor	
mensen	 eenzaam	 zijn	 en	 harmonie	 met	
naasten	ook	moeizaam	gaat.	Dat	gaat	me	
aan	het	hart.”

Alle hulp is welkom
Nicole	kwam	op	de	weg	van	de	ontwikke-
ling	van	het	Bijna	Thuis	Huis	Udenhout	ook	
collegaverpleegkundige	 Gonnie	 Vromans	
uit	Loon	op	Zand	tegen.	Gonnie	heeft	veel	
ervaring	 als	 verpleegkundige	 in	 de	 termi-
nale	zorg.	Ze	kwamen	met	elkaar	gesprek	
in	het	Bijna	Thuis	Huis	in	Oirschot.

De	 opening	 van	 het	 Bijna	 Thuis	 Huis	 in	
Udenhout	aan	de	Schoorstraat	21	staat	ge-
pland	 voor	 begin	 november	 van	 dit	 jaar.	
Tot	die	tijd	moet	er	nog	veel	gebeuren,	dus	
alle	hulp	is	al	welkom.

In	het	Bijna	Thuis	Huis	komen	twee	kamers	
met	 elk	 een	 eigen	 badkamer,	 een	 bezoe-
kersruimte	met	keuken	en	ruime	tuin.	Inlo-
pen	kan	tussen	zeven	uur	’s	ochtends	en	elf	
uur	’s	avonds	en	voor	de	naasten	is	24	uur	
aanwezigheid	 mogelijk.	 “Het	 moet	 echt	
kleinschalig	blijven”,	vindt	Nicole.	“Zodat	
we	mensen	veel	aandacht	kunnen	geven.”

De	inkomsten	voor	het	Bijna	Thuis	Huis	ko-
men	 uit	 bijdrages	 van	 cliënten,	 subsidies	
en	sponsors.	Het	Bijna	Thuis	Huis	is	nog	op	
zoek	naar	mensen	die	zich	als	vrijwilliger	
willen	inzetten.	Heb	je	een	warm	hart	en	
ben	je	betrokken	en	zorgzaam?	Dan	zijn	wij	
op	 zoek	naar	 jou!	Met	een	aantal	 uurtjes	
per	week	kun	je	nog	heel	veel	betekenen	
voor	de	medemens	in	de	laatste	levensfase.

Kom ons team versterken!
Interesse?	Kom	dan	het	(vrijwilligers)team	
versterken	 in	 ons	 Bijna	 Thuis	 Huis	 Uden-
hout.

Meld	je	nu	aan	via	 info@bth-udenhout.nl		
en	 je	 ontvangt	 een	 uitnodiging	 voor	 onze	
informatieavond	 op	 14	 maart.	 Heb	 je	 op	
voorhand	 vragen,	 bel	 dan	 gerust	 met	 Ni-
cole	Langerak	op	06-24680399.	□

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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Slagerij William Martens kiest  
voor ‘Het Wroetvarken’

De	Wroetstal	is	een	duurzaam	varkenscon-
cept	 die	 varkensvlees	 produceert	 op	 een	
dier,-	mens-,	 en	milieuvriendelijke	wijze.	
Het	concept	is	voorzien	van	een	Beter	Le-
ven	keurmerk	1	ster.

De	stallen	voor	Wroetvarkens	worden	vol-
gens	de	door	de	stichting	gestelde	normen	
en	eisen	gebouwd.	Elke	stal,	ongeacht	waar	
deze	staat,	ziet	er	daardoor	hetzelfde	uit.	
Door	 de	 vele	 ramen	 op	 zichthoogte	 komt	
er	veel	daglicht	naar	binnen.	Hierdoor	ont-
staat	een	natuurlijk	dag-	en	nachtritme.

De	Wroetstal	heeft	dichte	vloeren	met	een	
dikke	laag	strooisel.	Dit	geeft	een	comfor-
tabel	 ligbed	 waar	 de	 varkens	 op	 kunnen	
rusten,	spelen	en	natuurlijk	kunnen	wroe-
ten.	Dit	doen	ze	het	liefst,	want	dat	is	hun	
natuurlijk	gedrag.	Hier	komt	ook	de	naam	
‘Het	Wroetvarken’	vandaan.

In	een	wroetstal	leven	groepen	van	20	tot	
32	varkens	bij	elkaar.	Hierdoor	ontstaat	er	
drie	keer	meer	leefruimte	voor	de	varkens.	
Ze	 krijgen	meer	beweging,	worden	actie-
ver	 en	 daardoor	 ontwikkelen	 ze	 goed	 en	
gezond	 spierweefsel.	Dit	 is	weer	 terug	 te	
vinden	in	het	vlees.

Hun	 gehele	 leven	 hebben	 ze	 beschikking	
over	 vers	 drinkwater	 en	 non-GMO	 voer.	
Voer	wat	vrij	is	van	genetische	modificatie.	
Dit	 is	 de	 route	 naar	 smaakvoller,	 natuur-
lijker	 en	 (h)eerlijk	 varkensvlees.	 Zie	 ook:	
www.wroetvarken.nl.	□

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
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Realiseren voetgangersoversteekplaats in Ecliptica en het Oranjeplein

De redactie van Rond de Toren vernam 
het volgende bericht uit de Staatscourant 
van 1 februari 2019 onder nummer 5768.

Verkeersbesluit
Het	afdelingshoofd	Infra	van	de	gemeente	
Loon	op	Zand;	

GELET OP:
het	 bepaalde	 in	 de	 Wegenverkeerswet	
1994,	het	Besluit	Administratieve	Bepalin-
gen	inzake	het	Wegverkeer,	het	Reglement	
verkeersregels	 en	 verkeerstekens	 1990	
(RVV	1990)	en	de	Algemene	wet	bestuurs-

recht;	het	besluit	van	het	college	van	bur-
gemeester	 en	 wethouders	 van	 24	 januari	
1995,	waarbij	de	bevoegdheid	tot	het	ne-
men	van	verkeersbesluiten	en	het	verlenen	
van	ontheffingen,	per	18	maart	2008,	is	ge-
mandateerd	aan	het	afdelingshoofd	Infra;

OVERWEGENDE:
dat	 de	 Ecliptica	 en	 het	 Oranjeplein	 erf-
toegangswegen	zijn	en	gelegen	binnen	de	
bebouwde	kom	van	de	gemeente	Loon	op	
Zand;

dat	de	Ecliptica	en	het	Oranjeplein	in	be-
heer	en	onderhoud	is	bij	de	gemeente	Loon	
op	Zand;

dat	vanwege	het	project	ontsluitingsstruc-
tuur	Loon	op	Zand	reconstructiewerkzaam-
heden	zijn	verricht	 in	de	Ecliptica	en	het	
Oranjeplein;

dat	 deze	 werkzaamheden	 bestonden	 uit	
groen-,	weg-	 en	 rioleringswerkzaamheden	
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en	werkzaamheden	 aan	de	 openbare	 ver-
lichting;

dat	na	herinrichting	van	de	wegen	een	ver-
keersveilig	 en	 doelmatig	 wegennet	 wordt	
nagestreefd;

dat	het	project	ontsluitingsstructuur	Loon	
op	Zand	inmiddels	is	afgerond;

dat	voor	herinrichting	van	de	wegen	in	de	
Ecliptica	 en	 op	 het	Oranjeplein	 een	 snel-
heidsregime	gold	van	50	km/uur;

dat	 voor	 de	 herinrichting	 van	 de	 wegen	
voetgangersoversteekplaatsen	 lagen	 in	 de	
Ecliptica	en	op	het	Oranjeplein;

dat	 na	 herinrichting	 van	 de	 wegen	 in	 de	
Ecliptica	 en	 op	 het	Oranjeplein	 een	 snel-
heidsregime	geldt	van	30	km/uur;

dat	gedurende	het	gehele	proces	van	ont-
werp	 tot	en	met	uitvoering	van	de	herin-
richting	 herhaaldelijk	 is	 aangegeven	 dat	
voetgangersoversteekplaatsen	 niet	 meer	
nodig	zijn;

dat	in	de	nieuwe	inrichting	geen	voetgan-
gersoversteekplaatsen	zijn	opgenomen;

dat	 de	 verkeerskundige	 argumenten	 hier-
voor	deugdelijk	onderbouwd	zijn;

dat	de	politie	advies	 is	gevraagd	over	het	
realiseren	van	voetgangersoversteekplaat-
sen	in	de	Ecliptica	en	op	het	Oranjeplein	in	
de	nieuwe	inrichting;

dat	de	politie	te	kennen	heeft	gegeven	dat	
voetgangersoversteekplaatsen	 in	de	Eclip-
tica	en	op	het	Oranjeplein	in	de	nieuwe	in-
richting	overbodig	zijn;

dat	een	aantal	belanghebbenden	het	niet	
eens	 is	met	het	 ingenomen	 standpunt	om	
niet	over	te	gaan	tot	de	aanleg	van	voet-
gangersoversteekplaatsen;

dat	zij	 tot	op	heden	hun	wensen	kenbaar	
maken	 bij	 de	 verantwoordelijke	 wethou-
der;

dat	voor	de	bewoners	een	herkenbare	loop-
route	met	juridische	status	wenselijk	is;

dat	vanuit	het	algemeen	belang	het	college	
het	 wenselijk	 acht	 om	 een	 voetgangers-
oversteekplaats	 te	 realiseren	 in	 de	 Eclip-
tica	en	op	het	Oranjeplein;

dat	 voor	 de	 periode	 van	 1	 april	 2019	 tot	
1	 april	 2020	 voetgangersoversteekplaat-
sen	worden	gerealiseerd	in	de	Ecliptica	en	
Oranjeplein;

dat	niet	is	gebleken	dat	belanghebbenden	
onevenredig	 worden	 benadeeld	 door	 de	
genoemde	verkeersmaatregel,	dan	wel	dat	
door	de	 te	 treffen	verkeersmaatregel	een	
onduidelijke	verkeerssituatie	zal	ontstaan;

UIT HET OOGPUNT VAN:
•	het	 verzekeren	 van	 de	 veiligheid	 op	 de	
wegen;	

•	het	beschermen	van	de	weggebruikers	en	
passagiers;	

•	het	 zoveel	mogelijk	waarborgen	 van	 de	
vrijheid	van	het	verkeer;	

•	het	voorkomen	of	beperken	van	door	het	
verkeer	veroorzaakte	overlast,	hinder	of	
schade.

GEHOORD:
Overeenkomstig	 artikel	 24	 van	 het	 BABW	
heeft	 overleg	 plaatsgevonden	met	 de	 Po-
litie-verkeersadviseur	J.W.	Hoogstrate,	ge-
mandateerde	van	de	Politie-eenheden	Hart	
van	 Brabant	 en	 de	 Baronie,	waarbij	 deze	
heeft	 aangegeven	 met	 het	 voorgenomen	
verkeersbesluit	niet	te	kunnen	instemmen.
BESLUIT:
1.	het	 realiseren	 van	 voetgangersover-
steekplaatsen	voor	de	periode	van	1	april	
2019	tot	1	april	2020	 in	de	Ecliptica	en	
op	het	Oranjeplein,	door	het	aanbrengen	
van	markering	 en	 het	 plaatsen	 van	 het	
bord	 L2	 overeenkomstig	 het	 Reglement	
Verkeersregels	en	Verkeerstekens	1990.

2.	een	en	ander	conform	bijgevoegde	teke-
ning;
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De volgende Toren-editie
De	 volgende	 editie	 van	 Rond	 de	 Toren	
komt	 nét	 voor	 carnaval	 op	 27	 februari	
uit.	 Bijdragen	 voor	 deze	 editie	 dienen	
uiterlijk	 dinsdag	 19	 februari	 bij	 de	 re-
dactie	binnen	te	zijn.	Eerder	mag	ook:	
graag	zelfs!

3.	de	datum	van	de	openbaarmaking	van	dit	
besluit	te	bepalen	op	vrijdag	1	februari	
2019;

4.	het	verkeersbesluit	op	gebruikelijke	wij-
ze	te	publiceren;

Kaatsheuvel,	28	januari	2019

Het	college	van
burgemeester	en	wethouders;
de	secretaris,	de	burgemeester,
C.L.	Derickx	MBA	/	J.	van	Aart

Bijlage:
1.tekening	horend	bij	besluit	2019-01

Inzage & bezwaar
Het	 volledige	 verkeersbesluit	 ligt	 gedu-
rende	zes	weken	na	publicatiedatum	voor	
eenieder	ter	inzage	in	Het	Klavier	in	Kaats-
heuvel.	Maak	hiervoor	een	afspraak	via	te-

lefoonnummer	0416-289111	of	bij	de	infor-
matiebalie	in	Het	Klavier.
Wanneer	u	het	niet	eens	bent	met	dit	be-
sluit	kunt	u	binnen	zes	weken	na	publica-
tiedatum	een	gemotiveerd	bezwaarschrift	
indienen	bij	het	college	van	burgemeester	
en	wethouders	van	Loon	op	Zand.	Tegelij-
kertijd	kunt	u	de	President	van	de	Arrondis-
sementsrechtbank	te	Breda	verzoeken	een	
voorlopige	voorziening	te	treffen.	□
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 °De allerlaatste van de 12.000 bouten aan de toekomstige fietstunnel onder de N261 t.h.v. het 
Eftelinghotel werd aangedraaid door Tobias Saat uit ons dorp, waarvan wij deze foto van de 
gemeente Loon op Zand kregen aangeboden. (Foto: Wim Hollemans)

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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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
 

 

     

THEEBUIKENLAND-VLAG 
WE KLEUREN THEEBUIKENLAND GEEL EN ROOD TIJDENS CARNAVAL! 

DOE MEE EN STEUN HET OPENBAAR CARNAVAL IN LOON OP ZAND. 

KOOP JE VLAG VOOR € 11,-  BIJ DE KIOSK  OF   ’T LOONS KWARTIER 

OF BEL/APP NAAR 06-52435621 EN HET WORDT THUISBEZORGD. 
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Zondag 17 februari om 20.20 uur op NPO1

Een B&B om heerlijk   
te vertoeven!
Al	jaren	komt	een	groot	deel	van	de	inwo-
ners	van	Loon	op	Zand	langs	‘dat	huis	op	de	
hoek	waar	ze	altijd	aan	het	klussen	zijn’.	
Het	dak	is	eraf	geweest,	twee	jaar	lang	zijn	
de	kozijnen	aan	de	voorkant	bewerkt,	dak-
pannen	stonden	op	de	stoep.

De	afgelopen	drie	jaar	 is	er	binnen	stevig	
verbouwd	om	het	gedateerde	pand	om	te	
toveren	tot	een	moderne	B&B	met	een	ou-
derwets	gezellige	inrichting.	Het	was	lang	
een	 bouwput	waar	weinig	 leek	 te	 gebeu-
ren.	 Niks	 is	 minder	 waar,	 het	 verbouwen	
van	zo’n	groot	pand	kost	gewoon	heel	erg	
veel	tijd,	vooral	als	je	veel	zelf	doet.

Eerst	 is	 de	 bovenverdieping	 aangepakt:	
daar	zijn	 twee	ruime	 familiekamers	gere-
aliseerd	met	ieder	een	eigen	badkamer	en	
toilet.	 Daarna	 beneden	 verder;	 we	 zagen	
veel	 mensen	 naar	 binnen	 gluren,	 en	 nog	
steeds…	Er	 is	een	mooie	hoge	woonkamer	
en	 ontbijtzaal	 gekomen,	 waar	 de	 gasten	
van	de	B&B	heerlijk	kunnen	vertoeven.

Sinds	 april	 2018	 zijn	 wij	 geopend,	 voor	
mensen	uit	de	buurt	natuurlijk	ook	als	ex-
tra	 logeerruimte	 of	 het	 organiseren	 van	
een	familiebijeenkomst	bijvoorbeeld.

Op televisie
We	 hebben	 veel	 opmerkingen	 vanuit	 het	
dorp	 gekregen	 van	 mensen	 die	 wel	 eens	
binnen	wilden	kijken	en	iedereen	is	uiter-
aard	van	harte	welkom	om	aan	te	bellen.	
En	er	 is	nu	een	nóg	makkelijkere	manier:	
de	B&B	is	op	zondagavond	17	februari	om	
20.20	uur	op	tv	te	zien	in	het	welbekende	
programma	op	NPO1.

Vanwege	 de	 mediawet	 is	 het	 niet	 toege-
staan	om	onze	naam	en	adres	te	noemen,	
maar	met	Google	zijn	wij	zo	gevonden!

 ° Renske en Wim van deze B&B met het bekende 
kistje van de ‛Bed & Breakfast’-uitzending van 
zondag 17 februari.

 °Eigen foto.

 °Eigen foto.

 °Eigen foto.
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Loonse Garagesale 2019!
De	 data	 van	 de	 garagesale	 2019	 zijn	 be-
kend!	 De	 eerste	 garagesale	 is	 eerder	 ge-
pland	dan	dat	u	gewend	bent,	maar	i.v.m.	
de	communie,	kermis,	Hemelvaart	en	Pink-
steren,	die	erg	laat	vallen	dit	jaar,	hebben	
we	gekozen	om	voor	deze	gebeurtenissen,	
de	garagesale	te	organiseren.

Voor	 Molenwijck	 zal	 deze	 gehouden	 wor-
den	op	zondag	19	mei	van	09.00-16.00	uur.	
Opgeven	voor	deze	sale	kan	vanaf	1	maart	
2019.	 Voor	 Oud-Loon	 staat	 de	 garagesale	
gepland	op	zondag	1	september	van	09.00-
16.00	 uur.	 Opgeven	 hiervoor	 kan	 vanaf	 1	
juli	2019.

Wil	je	meedoen,	stuur	dan	een	e-mail	met	
de	volgende	gegevens:

•	Naam.
•	Adres	van	waaruit	je	de	spullen	aanbiedt.
•	Telefoonnummer.
•	Wat	je	zoal	aan	te	bieden	hebt	(huisraad,	
boeken,	 CD/DVD,	 speelgoed,	 kleding,	
enz.).

•	Geef	 aan	 dat	 je	 akkoord	 bent	 met	 de	
voorwaarden	 (te	 lezen	 op	 de	 website:	
www.loonsegaragesale.nl).

Stuur	deze	mail	naar:	
loonsegaragesale@gmail.com.	Binnen	een	
week	krijg	je	een	reactie	terug,	dat	je	in-
geschreven	bent.

Ruim	je	zolder,	schuur,	kasten	e.d.	op.	Gooi	
niets	weg!	Breng	je	spulletjes	aan	de	man	
op…

Zondag 19 mei of zondag 1 september.

Wij	 hebben	er	weer	 zin	 in!	Met	ons	allen	
maken	we	er	weer	een	hele	gezellige	zon-
dag	van.

Wies Brekelmans (0416)-361973
Carla Goutsiers (0416)-363404

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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Het voorjaar komt al in de buurt na de 
sneeuwaanval van half januari. In de 
schaapsstal van Bart van Ekkendonk aan 
het Moleneind zijn de eerste lammetjes 
al geboren. Lisa Beckman-Lapré gaf ze de 
fles.	(BD	26/1)

750 jaar Heerlijkheid/Gemeente Loon 
op Zand
Het	feestjaar	750	jaar	Heerlijkheid	Loon	op	
Zand	werd	geopend	met	een	concert	door	
Sophia’s	 Vereeniging	 op	 23	 januari	 in	 het	
Eftelingtheater.	Daarbij	trad	Frans	Ooster-
waal	op	als	Hertog	Jan	I	van	Brabant	met	
zijn	dichtende	hofnar	(Gerard	Kennekens).	
(DK	23	en	30/1)

Loonse mensen in de krant
Dagny	van	der	Loo	en	Albert	Bull	spelen	nog	
steeds	 in	de	folkband	Ogham,	die	 in	Was-
pik	speelde.	Daarom	stonden	zij	op	de	foto	
tussen	de	nodige	flessen	whisky.	(MR	24/1)

Soms	 staan	 er	 ook	 Loonse	 dieren	 in	 de	
krant.	 Dat	was	 het	 geval	met	 de	 Schotse	
Hooglanders,	die	door	Joris	Buijs	op	de	ge-
voelige	plaat	werden	vastgelegd.	(BD	25/1)

Peter	 Ritsema,	 wereldberoemd	 als	 ton-
praoter	 in	 Loon	 en	 omstreken,	 heeft	 het	
Leuterconcours	in	Tilburg	(Kruikenstad)	ge-
wonnen.	(BD	28/1)

De	heer	Homan	woont	sinds	half	januari	in	
Residentie	Molenwijck	en	vertelt	over	zijn	
kennismaking	en	de	verhuizing.	(DK	30/1)

Piet	 van	den	Nieuwenhuizen	werd	 tijdens	

het	 nieuwjaarsconcert	 van	 Sophia’s	 Ver-
eeniging	 benoemd	 tot	 erelid.	 Er	 waren	
nog	vijf	andere	jubilarissen:	Tanja	van	den	
Eijnden	en	Gosse	Hoekstra,	25	jaar	lid,	Me-
lanie	 Nieuwenhuisen,	 Johan	 Sies	 en	 Jaap	
van	Stenis,	12½	jaar	lid.	(DK	30/1)

Jaap	Volkers,	Ursa	Minor	9,	won	een	slag-
roomtaart	met	een	kruiswoordpuzzel.
(DK	30/1)

Gemeente en politiek
Het	komend	afscheid	van	Wil	Ligtenberg	als	
wethouder	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	
kreeg	veel	publiciteit	in	de	media.
(MR	24/1,	DK	30/1)

Berichtgevingen gemeente
Er	komen	vier	vlaggenmasten	vanwege	het	
750-jarig	bestaan	van	de	Heerlijkheid/Ge-
meente	 Loon	op	Zand:	 op	de	Kasteelhoe-
venweg,	Kloosterstraat,	bij	De	Wetering	en	
op	de	Heideweg.

Milieuvergunningen	 werden	 aangevraagd	
door	 De	 Financien	 i.v.m.	 de	 verbouwing	
tot	pannenkoekenrestaurant,	door	de	fam.	
Moonen-van	den	Elzen	en	door	zwemschool	
Vital	 i.v.m.	 wijzigen	 van	 de	 indeling	 van	
het	pand.	(DK	23/1)

In	de	Kloosterstraat	95	komt	een	pré-man-
telzorgwoning	 in	een	bijgebouw	en	op	de	
Hoge	Steenweg	komt	een	woning	met	ga-
rage	(Vromanshof).	(DK	30/1)

Zorg en welzijn
De	actie	van	de	Lionsclub	Loon	op	Zand	-	
Udenhout	 heeft	 448.725	 Douwe-Egberts-
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punten	opgebracht,	goed	voor	850	pakken	
koffie.	 Die	 zijn	 aan	 de	 Voedselbank	 ge-
schonken.	In	ons	dorp	werden	bij	de	Coop	
en	in	Venloene	punten	ingezameld.
(DK	23/1)

Blokkendoos
Leerlingen	van	basisschool	De	Blokkendoos	
draaiden	 op	 23	 januari	 de	 laatste	 bouten	
aan	 voor	 de	 tunnelbak	 van	 de	 Fietsroute	
261,	die	onder	de	Europalaan	in	Kaatsheu-
vel	wordt	geschoven.	(DK	30/1)

Fietstunnel
Deze	nieuwe	fietstunnel	net	voorbij	het	Ef-
teling	Hotel	maakt	deel	uit	van	de	toekom-
stige	 snelfietsroute	 F261.	 Op	 het	 18,6	 ki-
lometer	lange	traject	wordt	de	rode	loper	
voor	 de	fietsers	 uitgerold.	Het	 superfiets-
pad	loopt	van	Station	Tilburg	in	het	zuiden	
tot	het	Waalwijkse	bedrijventerrein	Haven	
in	het	noorden.	

Tijdens	 de	 werkzaamheden	 aan	 de	 fiets-
tunnel	 gaan	 de	 afritten	 van	 de	 N261	 ter	
hoogte	 van	 het	 Eftelinghotel	 dicht.	Auto-
verkeer	 vanuit	 en	 naar	 Kaatsheuvel	moet	
via	de	Horst,	Bevrijdingsweg	en	Tilburgse-
weg	rijden.
Om	het	verkeer	zo	veilig	mogelijk	te	hou-
den,	 worden	 dagelijks	 verkeersregelaars		
ingezet.	 Ze	 staan	 onder	 andere	 op	 de	
drukke	 kruispunten;	 Tilburgseweg-Vaart-
straat-Van	Haestrechtstraat	 en	Heideweg-
Bergstraat.	 Ook	 is	 er	 verkeersbegeleiding	
op	 enkele	 lokale	 oversteekplaatsen	 voor	
langzaam	verkeer.

Wellicht	is	al	deze	ellende	al	achter	de	rug	
als	u	dit	leest.	Vooral	in	de	week	van	4	tot		
10	februari	werd	overlast	verwacht	ook	in	
ons	kerkdorp.	(website	BD	1/2)

Twee Stedenziekenhuis Tilburg
Het	 ETZ	 Ziekenhuis	 gaat	 vanaf	 2025	 alle	
verpleegafdelingen	 concentreren	 op	 lo-
catie	Elisabeth.	Patiënten	die	na	 ingewik-

kelde	 operaties	 en	 voor	 complexe	 zorg	
langer	dan	een	dag	aan	een	ziekenhuisbed	
gekluisterd	zijn,	moeten	straks	naar	de	Hil-
varenbeekseweg.
Locaties	 Waalwijk	 en	 TweeSteden	 blijven	
open	 voor	 poliklinische	 zorg	 en	 diagnos-
tiek.	(MR	24/1)

Deze	mededeling	heeft	grote	gevolgen	voor	
de	 inwoners	 van	 ons	 kerkdorp.	De	 gezon-
heidszorg	 mag	 op	 deze	 manier	 dan	 mis-
schien	goedkoper	worden,	de	portemonnee	
van	patienten	en	familie	wordt	extra	belast	
door	de	extra	reiskosten	en	de	steeds	hoger	
wordende	parkeergelden	bij	het	ETZ.	Ook	
kan	men	zich	afvragen	hoe	het	zal	gaan	als	
Loonse	mensen	 onmiddellijke	 spoedeisen-
de	hulp	nodig	hebben.

Biljarten
Het	 biljartteam	 van	 Venloene,	 dat	 mee-
doet	aan	de	strijd	om	de	Maasduinenbokaal	
stond	 op	 een	 foto	 van	 Michel	 van	 Iersel:	

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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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

W W W . I N T E R I E U R B O U W A D V A N I E R L A N D . N L

S P E C I A L I S T  I N  M A AT W E R K I N T E R I E U R S

 
I N T E R I E U R B O U W 
A D  V A N  I E R L A N D
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Nelis	 v.d.	 Hoven,	 Wil	 van	 Maurik,	 Harrie	
van	de	Velden,	Harrie	van	Es,	Cees	Maas,	
Jan	van	Gompel,	Albert	de	Leyer	en	Cees	
Vissers.	 Jac	 Ligtenberg	 hoort	 er	 ook	 bij	
maar	stond	niet	op	de	foto.	(DK	23/1)

Voetbal
Er	 zaten	maar	 liefst	 112	 dagen	 tussen	 de	
eerste	competitiezege	van	Uno	Animo	I	en	
de	tweede	overwinning	op	3	februari	2019.	
Het	elftal	won	met	3-2	van	Zeelandia	Mid-
delburg.	Coach	Kees	van	Loon	was	volgens	
de	 krant	 dolgelukkig:	 “Misschien	 was	 het	
een	kamikazetactiek,	maar	we	zitten	niet	
in	de	positie	om	af	te	wachten.”
Ook	gaf	hij	de	vrijwilligers	een	pluim,	die	’s	
morgens	vroeg	het	veld	klaargemaakt	had-
den	na	de	winterstop.

In	de	ranglijst	staat	Uno	op	de	een	na	laat-
ste	positie,	maar	er	moeten	nog	drie	wed-
strijden	ingehaald	worden.	(BD	4/2)

Niet pluis
Man	 (25)	 uit	 Loon	 op	 Zand	 aangehouden	
wegens	 verdenking	 van	 mishandeling.	 Hij	
zou	in	een	café	aan	de	Kerkstraat	iemand	
in	zijn	gezicht	hebben	geslagen	na	een	ru-
zie.	Het	slachtoffer	heeft	aangifte	van	mis-
handeling	gedaan.	(BD	2/2)

Afpersing
De	zaak	tegen	de	afpersers	van	oud-burge-
meester	Wim	Luijendijk	is	voor	de	rechter	
geweest	en	er	werd	30	resp.	18	maanden		
cel	tegen	hen	geëist.	(BD	26/1)

Dit	was	de	oogst	van	twee	weken	kranten	
lezen.	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
MR	=	De	Maasroute
DK	=	De	Duinkoerier
TK	=	De	Tilburgse	Koerier
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         voorloon@gmail.com

U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

  

  Wil, bedankt  

            voor   

      wat   

     je hebt   

     gedaan,  

     en voor  

   wie   

  je bent.
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Gezocht

Ik	zoek	huishoudelijk	werk	en/of
schoonmaakwerk.

Tijden	en	dagen	in	overleg.
Info:	06-86489448.

Marguerite

Jong geleerd...
Ook	in	1975	werd	Rond	de	Toren	goed	gele-
zen,	getuige	de	foto	van	de	toen	nog	jonge	
Kim	Stadhouders	die	de	redactie	kreeg	aan-
geboden	voor	opname	in	‛Opvallend’.	□

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

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

Neem een kijkje op: 
www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
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Carnavalsfeest LOS (Loon op Stap)
Zo langzamerhand is het een traditie aan 
het worden dat stichting LOS (Loon op 
Stap) een waar ‛Theebuikenland carna-
valsfeest’ organiseert op de carnavals-
middag na de grote optocht.

Ook	 dit	 jaar	 zal	 dit	 unieke	 Loonse	 feest	
weer	losbarsten	op	de	Kasteelweide.	Mar-
leen	van	Loon	en	Michiel	Monsieurs,	twee	
van	 de	 kartrekkers	 die	 ik	 spreek,	 zijn	 de	
laatste	puntjes	op	de	i	aan	het	zetten.

Er	komt	heel	wat	bij	kijken	maar	ze	krij-
gen	van	alle	kanten	hulp,	medewerking	en	
ondersteuning	en	zo	wordt	voor	de	vierde	
keer	toegewerkt	naar	voor	velen	toch	het	
allerleukste	feestje	van	het	jaar	in	Loon	op	
Zand.

Marleen	en	Michiel	laten	mij	met	veel	ple-
zier	de	 vele	 foto’s	 van	 vorig	 jaar	 zien.	 Ik	
zie	een	kleurrijk,	bont	gezelschap	al	sprin-
gend,	dansend,	drinkend	en	vooral:	genie-

tend	 op	 de	 Kasteelweide.	 Het	 was	 toen	
best	 koud,	 maar	 gelukkig	 droog	 en	 met	
een	 kleine	 duizend	 carnavalsvierders	 was	
het	volgens	 iedereen	een	 topfeest	en	dus	
voor	 herhaling	 vatbaar.	 De	 draaiboeken	
kwamen	weer	tevoorschijn	en	zo	is	het	al	
bijna	weer	zover	op	carnavalsmaandag	na	
de	grote	optocht.

De Dj’s
Vanaf	 het	 podium	 zullen	 Brabantse	 disk-
jockey’s	 het	 publiek	 trakteren	 en	 verma-
ken	met	een	diversiteit	aan	muziekstijlen	
en	acts.	Dit	 jaar	zullen	Dj	Maus,	Feest	Dj	
Toob,	De	Lievelings	Dj’s	van	je	Zusje	en	Dj	
Jantje	 ervoor	 zorgen	 dat	 jong	 en	 oud	 in	
absolute	partystemming	komen	en	dat	alle	
voeten	van	het	gras	gaan.

Carnavalsmaandag 4 maart
Loon	op	Stap	nodigt	iedereen	uit	om	samen	
met	hen	op	dit	gratis	toegankelijke	buiten-
feest	 helemaal	 ‘LOS’	 te	 gaan.	 Op	 carna-
valsmaandag	4	maart	van	15.00	 tot	21.00	
uur	zien	wij	jullie	graag	op	de	Kasteelwei-
de,	ingang	Ecliptica.

Redactie: Kitty van Merode
Foto: Willem van Breugel
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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! 

 
 

 

 

Gevraagd: oude kerstkaarten

Uw	 reactie(s)	 graag	 naar	 Lia	 van	 den	
Hurck,	Hoge	Steenweg	54,	tel.	361929.

Niet fris
Geen	echt	fris	gezicht:	deze	foto	van	een	
platgereden	 rat	 in	 de	Bergstraat.	 In	 deze	
straat	worden	vaker	deze	diertjes	gespot:	
vooral	in	de	warmere	periode	van	het	jaar,	
wellicht	het	gevolg	van	dumpen	van	etens-
resten	 op	 de	 achterliggende	 terreinen.	
Niet	doen	dus!
Heeft	 u	 een	 bijdrage	 voor	 ‛Opvallend’?	
Stuur	deze	naar:	info@ronddetoren.nl.	□
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Verkeersregelaars   
op AED-cursus
Het	bestuur	van	de	stichting	Verkeersrege-
laarsteam	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	 heeft	
enige	tijd	geleden	besloten	dat	het	nuttig	
kan	zijn	dat	verkeersregelaars	bekend	zijn	
met	 reanimatie	 en	 de	 bediening	 van	 de	
AED.	Alle	vrijwilligers	van	de	stichting	werd	
dit	aangeboden	in	de	vorm	van	een	avond-
cursus	 verzorgd	 door	 de	 EHBO-vereniging	
St.Rafael	te	Loon	op	Zand.

Verkeersregelaars	 staan	 vaak	 op	 posten	
waar	veel	mensen	samen	komen	en	als	er	
dan	wat	gebeurd	is	levens	redden	toch	be-
langrijker	dan	het	verkeer	regelen.

Dinsdagavond	29	januari	jl.	verzamelde	de	
eerste	groep	zich	om	19.00	uur	in	De	We-
tering.	Daar	stonden	de	vrijwilligers	van	de	
EHBO-vereniging	al	klaar	om	de	deelnemers	
te	verwelkomen	en	de	cursus	te	verzorgen.
Deze	 cursus	 is	 zeer	 praktisch.	Geen	 inge-
wikkelde	 verhalen	 hoe	 een	 hartinfarct	 of	
hartstilstand	kan	ontstaan	maar	nuttige	in-
formatie	hoe	deze	te	herkennen	en	welke	
stappen	de	hulpverlener	dan	onmiddellijk	
in	de	juiste	volgorde	moet	nemen.

Heel	duidelijk	werd	uitgelegd	dat	bij	ont-
breken	van	een	ademhaling	waar	mogelijk	
eerst	 omstanders	 op	weg	moeten	worden	
gestuurd	 om	 112	 te	 alarmeren	 en	 een	
AED	te	halen.	Beter	te	vroeg	een	AED	ter	
plaatste	 dan	 te	 laat,	want	 iedere	minuut	
telt.	Direct	daarna	moet	begonnen	worden	
met	de	reanimatie	d.m.v.	hartmassage	en	
beademing.	 Na	 de	 theorie	werd	 er	 onder	
deskundig	toezicht	geoefend	op	de	pop	(zie	
foto).
Naast	 de	 reanimatie	 kwamen	 ook	 andere	
levensreddende	handelingen	 in	theorie	en	
praktijk	aan	bod.	Weten	hoe	op	te	treden	
bij	 bewusteloosheid	 met	 ademhaling	 en	
verstikking	kan	ook	levens	redden.

Door	 de	 deskundigheid	 en	 het	 enthousi-
asme	 van	 de	 instructeurs	 werd	 de	 cursus	
een	succes.	De	deelnemers	konden	al	hun	
vragen	 kwijt	 en	 konden	 genoeg	 oefenen	
op	de	poppen.	Veel	later	dan	de	bedoeling	
was	werd	 de	 cursus	 afgesloten	 en	 gingen	
de	deelnemers	zeer	tevreden	met	het	AED-
certificaat	naar	huis.	Wat	het	bestuur	voor	
ogen	had	is	gelukt.

De	gemeente	Loon	op	Zand	is	weer	10	per-
sonen	rijker	welke	in	noodsituaties	verant-
woord	 kunnen	 optreden.	 Hopelijk	 kunnen	
wij	meer	 van	 onze	 vrijwilligers	 deze	 cur-
sus	 aanbieden.	 Wij	 hebben	 al	 een	 kleine	
wachtlijst	en	zijn	met	de	EHBO-vereniging	
in	 overleg	 voor	 de	 volgende	 cursus.	 Ook	
zijn	al	afspraken	gemaakt	om	de	kennis	ie-
der	jaar	weer	te	verfrissen.

Wilt	u	verkeersregelaar	worden?	Bij	menig	
evenement	zijn	deze	onmisbaar	en	door	de	
gemeente	 voorgeschreven.	 Wij	 bieden	 u	
hulp	aan	bij	het	behalen	van	uw	bevoegd-
heid	en	de	mogelijkheid	de	AED-cursus	te	
volgen.	Ook	doorstroming	naar	beroepsver-
keersregelaar	 is	vaak	mogelijk.	Als	 tegen-
prestatie	 vragen	 wij	 uw	 inzet	 gedurende	
enkele	keren	per	jaar	voor	enkele	uren	op	
dagen	 dat	 het	 u	 past.	 U	 kunt	 ons	 geheel	
vrijblijvend	bellen	voor	nadere	informatie	
en	pas	daarna	besluiten	wat	u	doet.

Peter Knip, voorzitter VKR-team   
Loon op Zand. Telefoon: 362246.

 °Eigen foto.
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Café Cafetaria terras  

Kerkstraat 2  

Loon op Zand  

(0416) 36 21 58  
 

info@loonskwartier.nl 
www.loonskwartier.nl 

CARNAVAL 2019 

Vrijdag 20.00 uur  

Loonse Indrinkavond 
met disco "La Danza"  

 

Zaterdag 13.00 uur  

Opening carnaval met  
prins Jeroen d'n Irste  

 

Zondag 

Geopend tot 21.00 uur  
 

Maandag 

Optocht Laauwe tot 21.00 uur 

De cafetaria is natuurlijk steeds tot 21.00 uur open voor 
onze vertrouwde snacks en friet  

  

Café toegang vanaf 18 jaar  
  

Carnavalsdinsdag en woensdag zijn we gesloten 

Donderdag weer geopend vanaf 16.00 uur   

Tot ziens bij Mija en Jeroen! 
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Woensdag 20 februari

Open dag Vlinderboom 
Voor	 iedereen	 die	 meer	 wil	 weten	 over	
het	Jenaplanonderwijs	op	de	Vlinderboom	
wordt	er	op	woensdag	20	februari	een	in-
loopochtend	georganiseerd.	U	kunt	tijdens	
die	ochtend	de	sfeer	op	school	proeven	en	
uiteraard	vragen	stellen.	Stamgroepleiders	
en	 leerlingen	 zijn	 gewoon	 aan	 het	 werk	
maar	u	kunt	rustig	overal	binnen	lopen	en	
u	laten	informeren.

fie	en	thee.	U	bent	van	harte	welkom,	loop	
gerust	 eens	 binnen	 op	 20	 februari	 tussen	
8.30	en	12.15	uur!
U	 kunt	 sowieso	op	 alle	 andere	dagen	 van	
het	jaar	ook	een	kijkje	komen	nemen.	Dan	
vinden	we	het	fijn	als	 u	 vooraf	 even	belt	
om	een	afspraak	te	maken	zodat	we	volop	
tijd	 voor	 u	 kunnen	 vrijmaken.	 Graag	 tot	
ziens	op	De	Vlinderboom,	namens	alle	leer-
lingen	en	medewerkers!

•	Adres:	Tamboerstraat	1.
•	Telefoon:	36	34	32.
•	Website:	www.devlinderboom.nl. □

Zo	zijn	de	Oranjetipjes	deze	weken	werk-
zaam	 binnen	 het	 thema	 ‘Techniek’	 en	 de	
Vuurvlinders	 hebben	 allerlei	 activiteiten	
met	het	thema	‘Winter’.	Bij	de	Dagpauw-
ogen	was	dat	‘de	Gouden	Eeuw’	en	bij	de	
Hooibeestjes	 ‘de	 Grieken	 en	 Romeinen’.			
Grote	kans	ook	dat	u	op	20	februari	 leer-
lingen	bezig	ziet	met	de	voorbereiding	van	
onze	deelname	aan	de	carnavalsoptocht!

Cliënten	van	‘Op	en	Top	dagbesteding’	ver-
zorgen	deze	ochtend	een	lekker	kopje	kof-
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De schouders onder de nieuwe Wetering
Zo’n	40	vertegenwoordigers	van	verenigin-
gen	 en	 organisaties	 legden	 29	 januari	 de	
basis	voor	een	concreet	plan	voor	de	nieu-
we	Wetering.
Wethouder	Wil	Ligtenberg	(foto	onder)	stak	
alle	 aanwezigen	 een	 hart	 onder	 de	 riem:	
“We	zijn	door	een	dal	gegaan,	maar	de	We-
tering	Plan	Groep	 (WPG)	en	de	gemeente	
hebben	elkaar	diep	in	de	ogen	gekeken.	We	
hebben	hetzelfde	doel.	 In	een	nieuwe	sa-
menwerking	zetten	we	nu	samen	de	schou-
ders	onder	een	nieuwe	Wetering.”
Jan	Coenen,	voorzitter	van	de	WPG,	bena-
drukte	dat	de	nieuwe	Wetering	de	huiska-
mer	van	Loon	op	Zand	moet	worden:	voor	
en	door	inwoners.	Mogelijk	aangevuld	met	
een	hostel,	zodat	ook	het	financiële	plaat-
je	stevig	staat.

Na	 een	 pauze	 van	 een	 dik	 jaar	 was	 de	
avond	deels	een	flashback.	Alle	ideeën	uit	
het	 Dromenlab	 en	 latere	 sessies	 kwamen	
opnieuw	op	tafel.	Ze	werden	afgestoft	en	
soms	voorzien	van	nieuw	elan.
De	deelnemers	werden	uitgedaagd	 om	na	
te	 denken	 over	 praktische	 samenwerking	
en	kruisbestuiving	binnen	de	muren	van	de	
Wetering.	Een	café	waar	je	kan	flexwerken	

of	 een	 informatiepunt	met	 leestafel	 voor	
fietsroutes	én	gezondheidsvragen.

Programma van Eisen
Op	19	februari	a.s.	volgt	een	tweede	work-
shop	met	zo’n	16	afgevaardigden	van	alle	
verenigingen	en	organisaties.	Zij	zetten	de	
laatste	puntjes	op	de	 i.	De	opbrengst	van	
de	 workshops	 is,	 samen	 met	 alle	 ideeën	
uit	de	eerste	fase	én	de	resultaten	van	de	
enquêtes	uit	2018,	de	basis	voor	een	‘Pro-
gramma	van	Eisen’.

Dit	 is	 een	 document	waarin	 precies	 staat	
omschreven	 waar	 het	 gebouw	 aan	 moet	
voldoen.	Van	een	beschrijving	van	de	sfeer	
tot	een	gedetailleerde	uitwerking	van	alle	
ruimtes.	In	een	speciale	bijeenkomst	voor	
alle	inwoners	lichten	we	dit	Programma	van	
Eisen	toe.	In	mei	gaat	het	document	samen	
met	een	bedrijfsmatige	onderbouwing	naar	
de	gemeenteraad.	Als	die	groen	licht	geeft,	
maakt	een	architect	een	ontwerp	en	kan	in	
2020	de	schop	in	de	grond.

Meer weten?
Mail	de	WPG:	wpg.loonopzand@gmail.com	
of	bel	voorzitter	Jan	Coenen:
06-14 54 53 60.

 °Eigen foto.
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In de kou
Veel	bewoners	in	een	deel	van	de	Willibror-
dusstraat	werden	op	zondag	3	en	maandag	
4	februari	geconfronteerd	met	een	stroom-
storing	 en	 dat	 betekende	 niet	 alleen	 het	
nodige	ongemak,	maar	zeer	zeker	ook	‘in	
de	kou	zitten’.

Het	 probleem	 bleek	 volgens	 netbeheer-
der	Enexis	te	zitten	in	een	kabelbreuk	ter	
hoogte	 van	 ‘de	 Bank’	 aan	 de	 Kerkstraat.	
Daar	is	met	man	en	macht	gewerkt	om	het	
probleem	 zo	 snel	 mogelijk	 op	 te	 lossen,	
maar	 dat	 kostte	 de	 nodige	 tijd.	Tot	 twee	
maal	 toe	moest	een	gat	worden	gegraven	
om	bij	de	betreffende	breuk	te	komen	en	
het	probleem	definitief	op	te	lossen.

Uiteindelijk	werd	 alles	weer	 kundig	 gere-
pareerd	en	ging	iedereen	weer	over	tot	de	
orde	van	alledag…	□

 °Foto: RdT.

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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41e Nacht van Loon op Zand

In	de	nacht	van	van	13	op	14	april	2019	or-
ganiseert	 wandelsportvereniging	 Hart	 van	
Brabant	 voor	 de	 41e	 maal	 de	 ‛Nacht	 van	
Loon	op	Zand’.	Doelstelling	is	om	in	de	15	
uur	durende	wedstrijd	minimaal	80	kilome-
ter	 te	 lopen.	Heeft	men	de	 limiet	van	80	
kilometer	bereikt	dan	mag	men	stoppen	of	
doorlopen	om	te	proberen	zoveel	mogelijk	
kilometers	bijeen	te	lopen	door	de	15	uur	
vol	te	lopen.
De	inschrijving	voor	dit	wandelevenement	
is	van	start	gegaan.	Als	organisatie	hopen	
wij	 weer	 een	 aantal	 mensen	 uit	 Loon	 op	
Zand	aan	de	start	te	krijgen!

Wie wint de     
Gemeentelijke promotie bokaal?
Alle	deelnemers	uit	onze	gemeente	kunnen	
de	strijd	aanbinden	voor	de	Gemeentelijke	
Promotie	bokaal.	Deze	beker	kan	men,	 in	
principe,	 maar	 éénmaal	 winnen	 en	 kent	
dus	elk	jaar	een	‛nieuwe	winnaar’	uit	onze	
gemeente.	Een	mooie	 reden	voor	mensen	
uit	ons	eigen	dorp	Loon	op	Zand	die	al	eens	
een	80	 kilometer	 gelopen	hebben,	om	de	
gok	 eens	 te	 wagen	 naar	 het	 echte	 grote	
werk.

Estafetteloop
De	 Estafetteloop	 krijgt	 ook	 dit	 jaar	weer	
een	vervolg.	Wij	zijn	dan	ook	op	zoek	naar	
verenigingen,	groepen	of	personen,	die	een	

team	 op	 de	 been	 willen	 brengen.	 Teams	
mogen	bestaan	uit	2	tot	maximaal	15	per-
sonen.	Per	team	dient	een	afstand	te	wor-
den	 afgelegd	 van	 minimaal	 80	 kilometer	
als	 kwalificatielimit.	 Kun	 je	 de	 15	 uur/80	
kilometer	solo	niet	aan,	dan	is	dit	de	kans	
om	 eens	mee	 te	 doen	 aan	 de	 ‛Nacht	 van	
Loon	 op	 Zand’.	 Iedereen	 of	 elk	 team	 dat	
aan	de	limiet	voldoet,	ontvangt	een	‛Nacht	
van	Loon	op	Zand	bokaal’	en	diploma	met	
vermelding	van	de	gelopen	afstand.

Tentjes
Van	 gemeentelijke	 instanties	 moeten	 wij	
in	een	vroeg	stadium	begin	april	de	vereni-
gingen	en	plaatsen	melden	waar	men	een	
tent	wil	opzetten.	Ons	verzoek	is	dan	ook	
aan	iedereen	die,	niet	op	privéterrein,	op	
openbare	gelegenheden	zoals	 straat,	park	
enz.,	iets	wil	plaatsen	dit	bij	de	organisatie	
te	melden.	U	ontvangt	dan	een	inschrijffor-
mulier	en	wij	verzorgen	de	aanvraag	verder	
met	de	gemeente.
Informatie	 en	 inschrijfformulieren,	 voor	
zowel	 ‛Nacht	 van	 Loon	 op	 Zand’	 als	 voor	
de	 tentjes	 zijn	 weer	 verkrijgbaar	 bij:	 Ad	
Leermakers,	Ruimtevaartstraat	7,	Loon	op	
Zand.	Tel.362858,	e-mail:	leermakers.ad@
gmail.com.	Voor	meer	info,	kijk	op:
www.wsv-hartvanbrabant.nl. □

 °Yvonne Grootswagers-Leermakers won in 2018 
de Gemeentelijke Promotie-bokaal. Welke 
Loonse loper wint deze in 2019? (Eigen foto)
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Misintenties en kerkberichten van 
16 februari tot en met 1 maart

Zondag 17 februari 9.30 uur:	 6e	 zondag	
door	het	jaar,	herenkoor,	celebrant	pastor	
Groos.	Nel	Lemmens–Olijslagers,	9e	jaarge-
tijde	Jensen	de	Jong,	9e	jaargetijde	Robert	
Mulders,	 9e	 jaargetijde	 Jo	 Gelevert–van	
Veldhoven,	overleden	familie	van	Noije	en	
onze	ouders	van	Noije–Jansen.

14.30 uur:	Doop	Lennox	Dijks

Zondag 24 februari 9.30 uur:	 7e	 zondag	
door	 het	 jaar,	 koffiedrinken,	 dameskoor,	
celebrant	pastoor	Luijckx.	Jan	en	Mia	Toor-
ians–van	den	Hurk,	jaargetijde	Truus	Mari-
sael–v.d.	 Velden,	 Kees	 en	 Riek	 van	 Rooij–
van	 Iersel,	ter	nagedachtenis	aan	Koos	en	
Riet	 v.d.	 Ven–Schellen,	 overleden	 ouders	
Schaapsmeerders–van	 Zuijlen	 en	 zoon	
Frans,	Rien	en	Corrie	Haans–van	Loon.	Na	
de	eucharistieviering	nodigen	wij	u	uit	om	
een	 kopje	 of	 thee	 te	 drinken	 in	 de	 paro-
chiezaal.	U	bent	van	harte	welkom!

Maandag 25 februari 9.30 uur:	dagkapel.	
Jaargetijde	Harry	Huijbregts	en	zoon	Bar-
tje.

Actie Kerkbalans
Ongetwijfeld	heeft	u	een	envelop	ontvan-
gen	 voor	 de	 jaarlijkse	 actie	 Kerkbalans.	
Deze	enveloppen	zijn	weer	verspreid	door	
parochievrijwilligers.	In	deze	brief	is	u	ge-
vraagd	om	onze	mooie	parochie	financieel	
te	(blijven)	ondersteunen.	Het	is	van	groot	
belang	 dat	 wij	 met	 elkaar	 onze	 verant-
woordelijkheid	 nemen	 voor	 onze	 geloofs-
gemeenschap	zodat	ook	in	de	toekomst	de	
Kerk	kan	blijven	bestaan.	Achter	in	de	ker-

ken	 staan	ook	bussen	waarin	 u	 altijd	 een	
gift	kunt	deponeren.	Voor	uw	steun	zeggen	
wij	u	nu	al	hartelijk	dank.

Namens het parochiebestuur,
Pastoor Luijckx

Doopvoorbereiding
Beste	 ouders	 van	 kinderen	 die	 worden	
gedoopt,	 aanstaande	 ouders;	 Hierbij	 no-
digen	wij	u	uit	om	deel	te	nemen	aan	de	
doopvoorbereidingen	in	onze	parochie.	De	
komende	twee	bijeenkomsten	ter	voorbe-
reiding,	steeds	van	20.00	uur	tot	21.30	uur	
zijn	op	de	pastorie,	Oranjeplein	1,	Loon	op	
Zand.	Tel:	361215.	De	volgende	twee	data	
hebben	 wij	 ingepland:	 woensdagavond	 3	
april	2019	en	woensdagavond	17	april	2019.	
Tijdens	 deze	 avonden	 zal	 er	 voldoende	
tijd	 zijn	 om	 elkaar	 te	 leren	 kennen,	 ook	
op	 informele	wijze.	De	 datum	waarop	de	
doop	zal	plaatsvinden	kan	vooraf	of	tijdens	
deze	avonden	in	overleg	met	u	worden	be-
paald.	Dopen	vinden	in	de	regel	plaats	op	
de	zondag.	Voor	de	kerkelijke	dienstverle-
ning,	die	verband	houdt	met	de	voorberei-
ding	 op	 de	 doop	 en	 voor	 de	 doop	 als	 zo-
danig,	wordt	een	vergoeding	gevraagd	van		
€	65,-.	De	doopkaars	is	daarbij	inbegrepen.	
Mocht	u	echter	bij	een	eerdere	doop,	deze	
doopvoorbereiding	al	gevolgd	hebben,	dan	
hoeft	u	niet	meer	deel	te	nemen	aan	deze	
voorbereiding.

Serie bijeenkomsten:   
‛De paus van de hoop’
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.	Er	zijn	nog	twee	avonden	op	18	en	
25	februari	in	het	parochieel	centrum	aan	
de	Hoofdstraat	in	Kaatsheuvel.	Tijd:	19.45	
uur	 tot	21.45	uur.	Aanmelden	 is	niet	echt	
nodig	maar	kan	wel	telefonisch	via	het	se-
cretariaat	te	Loon	op	Zand	tel.	361215	of	
per	e-mail:	 		
secretariaat@parochiewillibrord.nl.
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Wij namen afscheid van:

Pieter van Noije
Geboren	23	augustus	1935	te	Loon	op	Zand.
Overleden	26	januari	2019	te	Loon	op	Zand.

Dat Pieter mag rusten in vrede!

Opgeven van misintenties
Op	werkdagen	via	tel:	361215	van	8.45	
tot	12.15	uur	(secretariaat)	of	via	e-mail:	
secretariaat@parochiewillibrord.nl	
of	 op	 andere	 dagen	 en	 tijden	 door	 de	
intentie(s)	 met	 het	 bedrag	 van	 €	 12,-	
per	intentie	in	een	envelop	te	doen	en	
deze	te	deponeren	in	de	brievenbus	van	
de	pastorie.

In	de	kerk	ligt	ook	een	formulier	om	mis-
intenties	 op	 te	 vermelden.	 Graag	 ver-
melden	op	welke	datum	u	de	misinten-
tie	wenst	en	voor	wie	deze	is	bedoeld.

WoooW What a Night 2019

Op	vrijdagavond	1	maart	organiseert	Black	
WoooW	voor	 de	 14e	 keer	 ‘WoooW	What	 a	
Night’	in	café	De	Kiosk	in	Loon	op	Zand.	Dé	
ultieme	aftrap	van	carnaval	2019!
De	voorgaande	edities	van	WoooW	What	a	
Night	waren	een	succes	en	het	feest	is	in-
middels	niet	meer	weg	 te	denken	uit	het	
Loonse	carnaval.

Ook	dit	jaar	staat	er	weer	een	supergezel-
lige	 line-up	 klaar	 om	er	 een	 feest	 van	 te	
maken.	 Zo	 verwelkomen	we	 oude	 beken-
den	als	SHE’s	Udenhout,	de	Rammen,	Coest	
en	Sorry	en	gaan	we	ook	los	op	optredens	

van	de	Keiendweilers,	de	Buitenbintjes,	de	
Keienkraokers	en	Foutblast.

Black	WoooW	trapt	de	avond	om	20.30	uur	
af.	 De	 deuren	 van	 De	 Kiosk	 zijn	 geopend	
vanaf	20.00	uur,	toegang	is	gratis.
Black	WoooW	speelt	het	 gehele	 jaar	door	
op	festivals	door	heel	Nederland	en	België,	
maar	is	met	carnaval	natuurlijk	vijf	dagen	
lang	 te	 zien	 en	 te	 horen	 in	 Brabant.	 Mis	
geen	enkel	optreden	en	kijk	voor	de	com-
plete	agenda	en	voor	meer	 informatie	op	
www.wooow.nl	of	volg	ons	via	social	media	
op	 Facebook	 (facebook.com/blackwooow)	
of	Instagram	(blackwooow_loonopzand).	□

 °Foto: Ralph Oors

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor	 het	 maken	 van	 afspraken	 voor	
diensten	in	de	kerk,	zoals	jubileum,	uit-
vaart	en	doop,	kunt	u	contact	opnemen	
met	pastoor	P.	Luijckx	via	tel:	361215.
Bereikbaarheid pastoor
Pastoor	P.	Luijckx	is	voor	dringende	ge-
vallen	altijd	bereikbaar	via	mobiel	num-
mer	 06-48919633	 mits	 u	 het	 nummer	
361215	niet	kunt	bereiken.
Communie thuis
Op	 elke	 eerste	 vrijdag	 van	 de	 maand	
is	 het	mogelijk	 om	 de	 heilige	 commu-
nie	 thuis	 te	 ontvangen.	Wilt	 u	 hiervan	
gebruik	maken,	dan	kunt	u	dit	kenbaar	
maken	via	telefoonnummer	361215.
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De Buurtkamer is er   
voor iedereen!

Zoals	 u	 misschien	 al	 weet,	 bestaat	 er	 in	
Loon	 op	 Zand	 een	 zogenaamde	 Buurtka-
mer.	Dit	is	een	woning	in	de	Van	Rijckevor-
selstraat,	 die	 beschikbaar	 is	 gesteld	 door	
Casade	 in	 samenwerking	 met	 Contourde-
Twern.

Het	is	een	woning	voor	alle	bewoners	van	
Loon	op	Zand.	Als	je	bijvoorbeeld	met	een	
vereniging	of	gezelschap	een	vergadering,	
activiteit	of	bijeenkomst	wil	houden,	mag	
je	hier	gebruik	van	maken.
Ook	kun	je	hier	een	kinderactiviteit	orga-
niseren;	er	zijn	verschillende	spellen	(dart-
bord,	sjoelbak,	tafelbiljart	en	bordspellen)	
aanwezig.	Er	is	zelfs	een	tuin	die	gebruikt	
mag	worden	als	moestuin.	Het	ligt	in	de	be-
doeling	om	een	 jeu-de-boulesbaan	aan	 te	
leggen.	Er	zijn	geen	kosten	aan	het	gebruik	
van	de	ruimte	verbonden,	wél	zelf	organi-
seren	en	daarvan	de	eigen	kosten	dragen.

Elke	woensdagavond	is	het	vrije	inloop	van-
af	19.00	uur.	Adres:	Van	Rijckevorselstraat	
56.	 Inlichtingen	 bij:	 Laurens	 van	 der	 Vel-
den,	Van	Rijckevorselstraat	64,	tel.	362882	
of	06-51402467.

Of	bij	Elena	Sanchez	Gerlich	van	Contour-
deTwern	via	tel.	06-83567228.	□

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! 
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Ook	dit	jaar	worden,	als	service	van	de	Se-
niorenVereniging	 Loon	 op	 Zand,	weer	 be-
lastingaangiften	 ingevuld	 en	 zorg-	 en/of	
huurtoeslag	 aangevraagd.	 Deze	 belasting-
service	is	bestemd	voor	AOW-gerechtigden	
met	een	inkomen	van	€	35.000	voor	een	al-
leenstaande	 en	 €	 50.000	 voor	 gehuwden/
samenwonenden.

Vier	belastinginvullers	van	de	SeniorenVer-
eniging	Loon	op	Zand	staan	voor	u	klaar	om	
deze,	 voor	 sommigen	 lastige,	 klus	 te	 kla-
ren.	 In	 Venloene	 worden	 de	 formulieren	
digitaal	 (op	 de	 computer)	 ingevuld	 in	 uw	
bijzijn	en	meteen	verzonden.	U	krijgt	een	
kopie	mee	van	uw	aangifte.
Bent	 u	 niet	 in	 de	 gelegenheid	 om	 naar		
Venloene	 te	 komen,	 dan	 bezoeken	 wij	 u	
thuis.	Bij	het	invullen	van	uw	belastingaan-
gifte	wordt	meteen	 gekeken	 of	 u	 in	 aan-
merking	komt	voor	zowel	zorg-	als	huurtoe-
slag.

Aanvraag zorg- en huurtoeslag:   
u hebt er recht op, dus vraag het aan!
Denk	 niet	 te	 snel,	 dat	 u	 niet	 voor	 belas-
tingteruggaaf,	 zorgtoeslag	 of	 huurtoeslag	
in	aanmerking	komt.	Als	u	een	eigen	huis	
bezit,	komt	de	huurtoeslag	natuurlijk	niet	
in	beeld.
Als	u	als	alleenstaande	in	2019	een	verza-
melinkomen	heeft	niet	hoger	dan	€	29.562		
of	 met	 toeslagpartner	 niet	 hoger	 dan		
€	37.885	dan	heeft	u	recht	op	zorgtoeslag	
als	u	een	zorgverzekering	heeft.
Voor	de	 zorgtoeslag	werd	met	 ingang	 van	
2013	een	vermogenstoets	ingevoerd.	Er	be-
staat	geen	recht	op	zorgtoeslag	voor	2019	

Belastingaangifte over het jaar 2018: niet alleen voor  
leden van de SeniorenVereniging Loon op Zand

als	het	vermogen	(o.a.	spaargeld,	beleggin-
gen	 e.d.)	 per	 1	 januari	 2019	meer	 is	 dan	
€	114.776	voor	iemand	zonder	toeslagpart-
ner	en	€	145.136	voor	iemand	met	een	toe-
slagpartner.

Voor	huurtoeslag	mag	u,	uw	toeslagpartner	
en	 medebewoner(s)	 ieder	 max.	 €	 30.360	
vermogen	hebben.	Bovendien	mag	het	ver-
zamelinkomen	 in	 2019	 voor	 alleenstaan-
den	niet	 hoger	 zijn	dan	€	22.700	en	 voor	
samenwonenden	niet	hoger	dan	€	30.825.	
Ook	mag	de	rekenhuur	 (de	kale	huur	plus	
de	 servicekosten)	 in	 2019	 niet	 hoger	 zijn	
dan	€	720,42.

Niet automatisch
Denk	niet:	“als	ik	er	recht	op	heb	zal	ik	het	
wel	krijgen,”	want	zo	werkt	het	niet.	Deze	
toeslagen	moeten	aangevraagd	worden,	u	
krijgt	deze	niet	automatisch!
Hebt	 u	 vorig	 jaar	 geen	 huur-	 en/of	 zorg-
toeslag	ontvangen	en	denkt	u	daar	gezien	
uw	inkomen	wel	recht	op	te	hebben?	Tot	1	
september	2019	kunnen	deze	achterstalli-
ge	toeslagen	over	2018	alsnog	aangevraagd	
worden.

Onze belastinginvullers staan voor u 
klaar!
U	 ontvangt	 geen	 zorg-	 en/of	 huurtoeslag	
en	 denkt	 daar	wel	 voor	 in	 aanmerking	 te	
komen?	 Dan	 staan	 onze	 belastinginvullers	
voor	u	klaar	om	deze	toeslag(en)	voor	u	aan	
te	 vragen.	 Voor	 meer	 informatie	 of	 aan-
vraag	 hulp	 bij	 het	 invullen	 van	 belasting-
aangifte	2018	en	aanvraag	zorgtoeslag	en/
of	huurtoeslag,	bel	Steffan	Teunissen,	tel.	
361315,	contactpersoon.

Bestaande	 klanten	worden	benaderd	door	
hun	eigen	belastinginvuller.	□
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BREKELMANS OPTIEK
LOON OP ZAND

Brekelmans Optiek 
Kloosterstraat 3, Loon op Zand
Tel. 0416 - 361 284
info@brekelmansoptiek.nl
www.brekelmansoptiek.nl

Brekelmans Optiek 
Kloosterstraat 3, Loon op Zand
Brekelmans Optiek 
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POLONAISE?
Daglenzen
Tijdelijk: 0,99 per dag*

(geldig t/m 28 februari)

Let op! Wegens carnaval zijn wij gesloten 
van vrijdag 1 t/m woensdag 6 maart.

Geen gedoe tijdens carnaval of wintersport?
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“Altijd in de buurt!”

CDA over het tegenhouden  
van water

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	het	waterschap	
Brabantse	Delta	kan	Gert-Jan	van	den	Dries	
(53	jaar)	uit	Loon	op	Zand	met	uw	steun	uw	
lokale	vertegenwoordiger	worden.

Schoon	(drink)water,	droge	voeten	houden	
en	ook	het	tegengaan	van	verdroging	raakt	
inwoners	en	ondernemers	direct.	Wat	kunt	
u	van	het	CDA	verwachten?	In	deze	column	
leest	u	over	het	tegenhouden	van	water.

Het CDA staat voor veilig water
Het	werken	aan	waterveiligheid	in	ons	land	
is	nooit	 klaar.	Dijken,	dammen	en	 sluizen	
zorgen	 dat	 mensen	 veilig	 kunnen	 wonen,	
werken,	ondernemen	en	 recreëren.	Naast	
zorgen	voor	de	veiligheid	vindt	het	CDA	dat	
het	natuurgebied	van	het	waterschap	toe-
gankelijk	moet	blijven	om	te	fietsen	of	te	
wandelen.

Het CDA staat voor duurzaamheid
Het	klimaat	verandert	en	vraagt	om	oplos-
singen	voor	extreem	droge	en	natte	peri-
oden.	Het	CDA	stimuleert	
bewoners	 en	 bedrijven	
om	 een	 bijdrage	 te	 le-
veren	 aan	 duurzame	 op-
lossingen.	 Denk	 bijvoor-
beeld	 aan	 meer	 groen	
(“tegel	 eruit,	 plant	erin,	
waterbewust”)	en	ruimte	
geven	 aan	 water	 in	 de	
wijk	 en	 bedrijventerrei-
nen	met	 wadi’s	 of	 bufferen	 van	 water	 in	
vennen,	 zoals	 het	 Leikeven	 en	 Plakkeven	
bij	landgoed	Huis	ter	Heide.

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.	Wij	nodigen	u	graag	uit	voor	een	
werkbezoek	binnenkort	met	Marcel	Deryc-
kere	 en	 de	 CDA-fractie	 uit	 de	 provincie.	
Centraal	staat	Veilig	Brabant:	niet	wegkij-
ken,	maar	aanpakken.	Mail	ons	via:
info@cdaloonopzand.nl.	Ook	voor	uw	vra-
gen.

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

 °Links Marcel Deryckere en  rechts Gert-Jan van 
den Dries. (Eigen foto)
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De Echo heeft weer wat te  
vieren!
Liedertafel	Echo	der	Duinen	viert	op	zater-
dag	 23	 februari	 haar	 jaarlijkse	 statiedag.
De	dag	begint	’s	middags	voor	de	koorleden	
en	’s	avonds	bieden	we	de	partners	de	mo-
gelijkheid	om	bij	de	maaltijd	gezellig	aan	
te	schuiven	en	is	er	in	de	avond	vaak	een	
‛bonte	 avond’	 in	 de	 vorm	 van	 liedjes	 en	
sketches	die	door	de	creatieve	breinen	van	
de	leden	worden	voorbereid.

Ook	is	het	bijna	een	traditie	dat	er	een	ju-
bilaris	gehuldigd	wordt	en	de	laatste	jaren	
mogen	we	ons	ook	verheugen	in	een	aantal	
nieuwe	koorleden.	Dit	jaar	zijn	dat,	even-
als	 vorig	 jaar	 trouwens,	 drie	 leden.	 Voor	
hen	 is	het	dan	de	eerste	keer	dat	ze	een	
dergelijk	 feest	meemaken.	 Dit	 jaar	 staan	
we	ook	stil	bij	Kees	van	Iersel	de	tenor	die	
al	 het	 langst	 lid	 van	 de	 vereniging	 is.	 En	
hoewel	het	geen	officieel	 jubileum	 is	zijn	
we	 er	 toch	 erg	 trots	 op	 dat	 hij	 al	 maar	
liefst	64	jaar	elke	maandagavond	naar	Loon	
op	Zand	komt	om	te	zingen.

Van	 origine	 is	 hij	 een	 Loonse	 jongen	 die	
destijds	 op	 aanraden	 van	 zijn	 vader	 (die	
ook	 bij	 De	 Echo	 zong)	 een	 repetitie	 bij-
woonde.	 Toen	 hij	 trouwde	 verhuisde	 hij	
naar	Kaatsheuvel,	maar	dat	was	nooit	een	
belemmering	 om	 te	 komen	 repeteren.	Al	
64	 jaar:	 heel	 bijzonder,	 dat	maak	 je	 niet	
vaak	mee!	De	Echo	is	dan	ook	erg	trots	op	
deze	 bijzondere	 tenor.	 Maar	 we	 hebben	
nog	meer	trouwe	leden.	We	hebben	leden	
die	meer	dan	30,	40	,	50	en	zelfs	twee	die	
meer	dan	60	jaar	lid	zijn.	Dat	alles	in	een	
vereniging	 van	 45	 personen.	 We	 zijn	 een	
hechte	club	waar	het	fijn	zingen	is,	mede	
te	danken	aan	onze	dirigent	Guus	Mulder!

In	 dit	 bericht	 speciale	 aandacht	 voor	 een	
zilveren	 sopraan.	 Petra	 van	 Beers	 is	 dit	
jaar	25	jaar	aan	De	Echo	verbonden.	En	dat	

wordt	op	23	februari	dan	ook	goed	gevierd!	
Want	Petra	is	niet	zomaar	een	sopraan.	Zij	
houdt	zich	bezig	met	eigenlijk	het	hele	wel	
en	wee	van	onze	vereniging.

Ze	is	al	heel	wat	jaren	een	kritisch	lid	bin-
nen	het	bestuur	en	maakt	tevens	deel	uit	
van	het	feestcomité.	Zo	heeft	ze	zich	inge-
zet	voor	het	slagen	van	onze	klapstoelen-
concerten	 in	 de	 oude	 kiosk,	 de	 bloemen-
concerten	en	de	plantenmarkt	die	daarbij	
hoorden;	de	laatste	jaren	ook	voor	de	Drie-
koningenconcerten:	want	we	willen	 graag	
het	 driekoningenzingen	 als	 Brabants	 Erf-
goed	behouden	en	zo	mogelijk	nieuw	leven	
inblazen.	 Bij	 alles	 wat	 we	 organiseren	 is		
Petra	van	de	partij!

Zij	 is	altijd	enthousiast	als	we	 iets	willen	
organiseren	 wat	 de	 Liedertafel	 Echo	 der	
Duinen	ten	goede	komt.	Of	het	nu	op	mu-
zikaal	of	sociaal	gebied	is,	dat	maakt	voor	
haar	geen	verschil.	Petra	heeft	een	groot	
hart	en	is	zeer	begaan	met	het	wel	en	wee	
van	onze	leden.	Ze	is	zeer	behulpzaam	en	
je	 zult	nooit	 tevergeefs	bij	haar	aanklop-
pen.	Al	heeft	ze	het	nog	zo	druk	met	haar	
baan	en	als	oppas-oma:	als	ze	vindt	dat	ze	
moet	helpen		wordt	er	altijd	wel	een	gaat-
je	gevonden	in	haar	drukke	leven.	Als	koor	
zijn	we	bevoorrecht	met	zo’n	enthousiast	
lid	binnen	onze	vereniging.

Petra:	bedankt	voor	25	jaar	enthousiasme!	
We	wensen	jou	nog	vele	jaren	veel	plezier	
bij	onze	vereniging.
We	kijken	vol	verwachting	uit	naar	23	fe-
bruari:	 dé	 feestdag	 van	 Liedertafel	 Echo	
der	Duinen.	U	hoort	er	nog	van!

Liedertafel Echo der Duinen
Hanneke Vromans (pr)
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Donderdag 14 februari

Lokale voorronde Nationale  
voorleeswedstrijd Loon op Zand

Yip	Schilders,	leerlinge	van	BS	de	Blokken-
doos,	 is	een	van	de	zeven	deelnemers	uit	
onze	gemeente	die	mee	zal	doen	aan	deze	
voorleeswedstrijd,	 georganiseerd	 door	 de	
bibliotheek.	 Al	 26	 jaar	 wordt	 deze	 span-
nende	 voorleeswedstrijd	 op	 touw	 gezet	
door	 de	 landelijke	 organisatie	 van	 biblio-
theken	om	het	lezen	te	bevorderen	en	pro-
moten.
Ik	heb	met	de	nog	even	11-jarige	Yip,	voor-
leeskampioene	van	haar	 school,	afgespro-
ken	 op	 de	 meest	 voor	 de	 hand	 liggende	
plek:	 de	 bibliotheek,	 om	 te	 praten	 over	
haar	deelname	aan	deze	wedstrijd.	Zij	zit	
al	op	mij	te	wachten	met	haar	 lievelings-
boek,	‘Spijt’	van	Carry	Slee,	in	de	hand.	Uit	
dit	 boek	 heeft	 Yip	 een	 fragment	 gekozen	
om	voor	te	lezen	als	ze	aan	de	beurt	is.

Ik	maak	 kennis	met	 haar	 en	 zie	 een	 ten-
gere	 spring-in-’t	 veld,	 hip	 gekleed	 en	 de	
nageltjes	leuk	versierd.	Als	we	aan	de	grote	
leestafel	gaan	zitten	en	Kim,	haar	mama,	
ook	aanschuift	is	Yip	in	het	begin	nog	wat	

verlegen	 maar	 dat	 verandert	 snel	 als	 we	
het	 over	 haar	 lievelingshobby	 gaan	 heb-
ben,	 lezen	dus.	Ze	vindt	het	gewoon	leuk	
en	kan	echt	helemaal	in	het	boek	zitten	en	
dan	niet	meer	willen	stoppen.	Haar	ouders	
krijgen	 dan	 ook	 regelmatig	 het	 volgende	
antwoord	 te	 horen,	 als	 het	 eten	 op	 tafel	
staat	of	als	het	bedtijd	is:	“nog	even…	het	
is	zo	spannend!”

Yip	aarzelde	dus	geen	moment	om	mee	te	
doen	aan	deze	wedstrijd.	Haar	klasgenoot-
jes	 van	 groep	 8	 kozen	 haar	 als	winnares.	
Daarna	 mocht	 zij	 het	 opnemen	 tegen	 de	
beste	 van	 groep	 7,	 waarna	 de	 schooljury	
Yip	 uiteindelijk	 koos	 als	 schoolwinnares.	
Zij	 zal	dus	de	Blokkendoos	vertegenwoor-
digen	op	de	lokale	voorrondewedstrijd,	die	
gehouden	wordt	 op	 donderdagochtend	 14	
februari	in	Het	Klavier	in	Kaatsheuvel.	Yip	
vindt	het	allemaal	wel	heel	 spannend!	Ze	
is	druk	aan	het	oefenen:	zowel	op	school,	
samen	met	de	directeur	Nick	de	Lange	en	
haar	 leerkrachten	 juffrouw	 Loes	 en	 Anke	
en	natuurlijk	thuis.	Als	ik	haar	vraag	of	er	
nog	aandachtpuntjes	zijn	dan	is	haar	ant-
woord;	“niet	te	snel	lezen	en	oefenen	met	
de	klemtoon	leggen.”

Yip	steekt	er	nu	nóg	meer	tijd	in,	maar	dat	
heeft	ze	er	graag	voor	over.	Ze	is	echt	een	
bezige	tante	want	ondanks	de	vele	uurtjes	
lezen	met	alles	wat	voorhanden	is,	vind	ze	
ook	nog	de	tijd	om	te	gaan	paardrijden.	En	
of	het	nog	niet	genoeg	 is,	gaat	ze	na	ons	
gesprekje	 wat	 eten	 en	 zich	 dan	 uitleven	
tijdens	 de	 voetbaltraining.	 Tot	 slot	 wens	
haar	 alvast	 een	 fijne	 verjaardag	 op	 9	 fe-
bruari	en	met	een	“tot	dan	in	Het	Klavier”	
nemen	we	afscheid.	Ik	zal	er	namens	Rond	
de	Toren	zeker	zijn	die	ochtend.
Namens	de	redactie	wensen	wij	alle	deel-
nemers	 veel	 leesplezier	 en	 succes	 toe	 op	
deze	voorleeswedstrijd.

Redactie: Kitty van Merode
 °Yip Schilders: diep verzonken in ‛Spijt’  

 van Carry Slee. (Foto: RdT)
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Veel belangstelling voor   
warmtebeeldactie van ECLoZ

De	 reacties	 op	 de	 warmtebeeldactie	 van	
energiecoöperatie	 Loon	 op	 Zand	 (ECLoZ)	
waren	overweldigend.	Mensen	lopen	warm	
voor	een	scan	van	hun	huis	om	zo	de	warm-
telekken	bloot	te	leggen.	Isolatie	laat	hen	
niet	koud.
Op	het	moment	van	schrijven	hebben	meer	
dan	 70	 mensen	 uit	 Kaatsheuvel,	 Loon	 op	
Zand	en	De	Moer	zich	aangemeld.	We	had-
den	 toegezegd	 de	 eerste	 tien	 sowieso	 te	
bezoeken,	 maar	 proberen	 er	 nu	 meer	 te	
benaderen.

Duidelijk beeld van warmteverlies
Ik	ging	op	pad	met	één	van	de	werkgroep-
leden.	 Vanuit	 verschillende	 standpunten,	
zowel	binnen	als	buiten	is	met	de	camera	
duidelijk	 te	 zien	 waar	 warmteverlies	 op-
treedt	 en	 kou	 de	woning	 binnenkomt.	 Of	
we	nog	eens	in	dat	hoekje	willen	kijken...	
en	hoe	zit	het	met	de	uitbouw?

Verwachtingen	 worden	 bevestigd	 of	 juist	
ontkracht.	 Het	 nut	 van	 dubbelglas,	 rol-
luiken	 en	 aandacht	 voor	 de	 voordeur,	 om	
maar	een	paar	zaken	te	noemen.	Later	ont-
vangen	de	bewoners	hun	warmtefoto’s	di-
gitaal.	Handig	om	met	de	buren	of	een	spe-
cialist	 in	gesprek	te	gaan.	Waar	wenselijk	
zal	 ECLoZ	 ze	met	 onafhankelijke	 partijen	
in	contact	brengen.

Tot	dusver	geeft	het	de	betreffende	inwo-
ners	een	interessante	blik	op	hun	woning.	
Tegelijkertijd	 worden	 wij	 verrast	 door	

energiebesparende	initiatieven	als	een	wa-
terrecycling	douche.	Klinkt	erg	futuristisch,	
maar	toch	gewoon	in	onze	gemeente!	

‘Wat gebeurt er?’ vragen   
voorbijgangers zich af
Het	wekt	ook	nieuwsgierigheid	bij	anderen	
als	we	op	straat	staan.	Toevallige	voorbij-
gangers	 tonen	 interesse.	 Nog	 vaak	 onbe-
kend	met	de	initiatieven	van	ECLoZ	kunnen	
we	hen	naar	onze	website	of	onze	pagina’s	
op	Facebook	en	Linkedin	verwijzen.	Zo	zijn	
ze	bij	een	volgende	actie	als	eerste	op	de	
hoogte.	Extra	leuk	als	dan	de	volgende	dag	
inderdaad	een	e-mailtje	is	gestuurd,	of	het	
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nog	mogelijk	is	dat	we	langskomen	met	de	
warmtecamera.

Zelf meedoen als vrijwilliger
Onvermijdelijk	gaan	we	mensen	teleurstel-
len.	 Beschikbare	 handen	 en	 tijd	 zijn	 be-
perkt,	 onze	 energiecoöperatie	 draait	 vol-
ledig	op	vrijwilligers.	We	nodigen	dan	ook	
iedere	inwoner	uit	om	contact	met	ons	op	
te	 nemen	 als	 ze	 interesse	 hebben	 in	 een	
vrijwilligersfunctie.	

ECLoZ	 is	 een	 aantal	 jaren	 geleden	 met	
veel	energie	gestart,	heeft	mooie	projec-
ten	gedaan	als	KwatrijnZon	en	is	bezig	met	
WerftZon.	Maar	daar	blijft	het	niet	bij.	Je	
gaat	meer	van	ons	horen	de	komende	tijd.	
Energiebesparing	 en	 duurzaam	 opwekken	
zijn	actuele	thema’s	waar	we	graag	actie-
ver	mee	aan	de	slag	gaan.

Heb	je	ideeën	of	ben	je	juist	op	zoek	naar	
ideeën	op	het	gebied	van	besparing	en	het	
opwekken	van	energie?	Mensen	die	op	re-
gelmatige	 basis	 mee	 willen	 denken,	 ont-
vangen	we	met	 open	 armen.	 Samen	 kun-
nen	we	 onze	mooie	 gemeente	 duurzamer	
te	maken.	 Schrijf	 je	 in	 als	 lid	 (voor	 €	 10	
per	jaar)	via	de	website	en	meld	je	aan	als	
vrijwilliger	of	mail	naar contact@ecloz.nl.	
Meer	informatie:	 		
www.ecloz.nl.

ECLoZ, Anton in ’t Groen

*** Mind-Walk Loon op Zand *** 

Mind-Walk is 
🌿🌿 genieten van de natuur 
🌿🌿 yoga en wandelen 
🌿🌿 je fitter en energieker voelen 
🌿🌿 ontspanning 
🌿🌿 ont-moeten 
 
22 maart start er een Lente Mind-Walk 
van 5 weken. Wil je eerst 
kennismaken? Dat kan op 1 maart en 
15 maart.  

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

Wij bedanken iedereen voor alle 
steun tijdens het ziekzijn 

 en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze trotse vader en opa

Kees Wolfs
Wij zijn enorm verrast door de  

vele blijken van medeleven rondom 
 zijn uitvaart. Het is onmogelijk om 
iedereen persoonlijk te bedanken.

Het is fijn te weten, dat Kees  
zo gekend is.

Toos Wolfs-Kemmeren
kinderen en kleinkinderen



54

Boerenbont en rode lampjes

Het nieuwe toneelstuk van toneelvereni-
ging het Moers Verzetje bevindt zich ten 
opzichte van het toneelstuk van vorig 
jaar, dat zich afspeelde in de kerk van De 
Moer, in een hele andere ambiance. 

Fysioherapeuten
Dit	 jaar	 bevinden	 de	 toneelspelers	 zich	
in	 het	Huis	 van	 Lieve	Zeden	 van	Dolly	 en	
Betty.	Twee	prostituees	die	om	wat	extra	
geld	te	verdienen	een	lege	kamer	te	huur	
aanbieden.	Als	ze	na	lange	tijd	eindelijk	de	
kamer	verhuurd	hebben	aan	de	wat	naïeve	
boerenjongen	 Hendrik	 Buitendijk,	 durven	
ze	niet	te	vertellen	wat	hun	werkelijke	be-
roep	is	en	zeggen	ze	dat	ze	fysiotherapeu-
ten	zijn.

Versprekingen
Zodra	ook	de	schoonmoeder	van	Hendrik	en	
zijn	verloofde	incognito	op	de	stoep	staan	
zijn	 de	woordspelingen,	 versprekingen	 en	
verwarringen	niet	meer	van	de	lucht.	Hele-
maal	niet	als	Hendrik	de	klanten	ontmoet	

van	 beide	 prostituees.	 En	wat	 er	 gebeurt	
als	klant	Wim	denkt	dat	de	verloofde	van	
Hendrik	een	nieuwe	prostituee	 is,	moet	u	
zelf	 maar	 komen	 bekijken	 bij	 het	 Moers	
Verzetje.

Drie voorstellingen 
Het	Moers	Verzetje	 speelt	op	zaterdag	16	
maart,	 vrijdag	 22	 maart	 en	 zaterdag	 23	
maart	a.s.	in	Zalencentrum	’t	Maoske,	Mid-
delstraat	24	te	De	Moer.	
Kaarten	 zijn	 te	 bestellen	 via	 de	 site:	
www.hetmoersverzetje.nl,	 of	 tel.nr.	 06-
23596449	en	013-5159370.	□
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 °Het Moers Verzetje (eigen foto).
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‘Loon naar Tilburg’

In	de	vorige	Rond	de	Toren	heeft	u	de	brief	
kunnen	lezen	die	we	van	de	gemeente	Til-
burg	 hebben	 ontvangen.	 Zoals	 wij	 reeds	
aangaven,	 hebben	 wij	 ook	 de	 provincie	
Noord-Brabant	op	de	hoogte	gebracht.	De	
reactie	van	de	provincie	had	u	nog	tegoed	
en	 is	 hier	 bijgevoegd.	 Intussen	 heeft	 de	
presentatie	 plaatsgevonden	 van	 de	 Toe-
komstagenda	van	de	gemeente.	Mocht	de	
Toekomstagenda	 aanleiding	 geven	 om	 als	
‘Loon	naar	Tilburg’	te	reageren	dan	leest	u	
dat	in	Rond	de	Toren.

Jan	van	Gompel,	Ton	Janssen,	Wim	Meule-
steen

Geachte	heren	Van	Gompel,	Meulesteen	en	
Janssen,

Allereerst	 mijn	 excuses	 voor	 het	 feit	 dat	
nog	niet	eerder	is	gereageerd	op	de	door	u	
aangereikte	kopie	van	het	initiatief	van	de	
werkgroep	‘Loon	naar	Tilburg’,	waarmee	u	
beoogt	het	college	van	Gedeputeerde	Sta-
ten	in	kennis	hiervan	te	stellen.	De	reden	is	
simpel:	door	de	kerstvakantie	is	de	afhan-
deling	van	onze	reactie	op	uw	brief	blijven	
liggen.	Vandaar	dat	ik	nu	reageer	op	zowel	
de	door	u	toegezonden	kopie	van	uw	initia-
tief	d.d.	6	december	2018,	als	op	uw	herin-
neringsbrief	d.d.	21	januari	2019.

De	provincie	heeft	middels	uw	brief	van	uw	
initiatief	kennisgenomen.
Het	 initiatief	 is	 in	 eerste	 instantie	 iets	
waar	de	gemeenteraad	van	Loon	op	Zand	
zich	over	uit	zal	moeten	spreken.	Om	die	
reden	past	het	dat	u	een	goed	inhoudelijk	
gesprek	heeft	gehad	met	de	burgemeester	
van	 Loon	 op	 Zand,	 zoals	 u	 in	 uw	 tweede	
brief	heeft	aangegeven.

Juist	ook	om	die	reden	past	het	de	provin-
cie	dan	ook	niet	om	nu	inhoudelijk	op	het	
initiatief	 te	 reageren.	Ongeacht	de	uitge-
breide	 reactie	 die	 u	 blijkbaar	 van	 de	 ge-
meente	Tilburg	heeft	mogen	ontvangen	en	
waar	via	de	pers	kennis	van	is	genomen.
Wij	 wachten	 daarmee	 eventuele	 vervolg-
stappen	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	af	
en	bepalen	alsdan	of	en	welke	rol	wij	zou-
den	moeten	vervullen.

Mocht	u	de	behoefte	voelen	om	over	onze	
reactie	 van	 gedachten	 te	 wisselen,	 dan	
kunt	u	contact	met	mij	opnemen.

Voor	de	volledigheid	hebben	wij	deze	mail	
in	afschrift	aan	de	gemeentesecretaris	van	
de	gemeente	Loon	op	Zand	doen	toekomen.

Met	vriendelijke	groet,

J. (Jos) W.H.M. Dankers
Regionaal Accountmanager/
Adviseur VKB Midden Brabant
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Fotowedstrijd 2019
SeniorenVereniging	 Loon	 op	 Zand	 organi-
seert	 samen	met	 de	 FGLoZ	wederom	een	
fotowedstrijd.	Dit	 jaar	 is	als	 thema	geko-
zen	‛de	mens’.	Men	moet	de	foto’s	digitaal	
sturen	naar	cah-loz@planet.nl	en	een	ge-
printe	versie	in	het	formaat	A4	of	20	x	30	
cm	 afgeven	 bij	 Cees	 Hoevenaar,	 Ecliptica	
14,	 5175	 XJ,	 Loon	 op	 Zand	 uiterlijk	 vóór		
1	november.

De	foto’s	moeten	zelf	gemaakt	en	van	een	
recente	datum	zijn.	Ook	moet	de	inzender	
naam	en	adres	vermelden	op	de	achterzij-
de	van	de	foto.	Een	selectie	van	de	 inge-
stuurde	foto’s	zal	te	zien	zijn	in	Venloene	
van	 5	 november	 tot	 en	met	 1	 december.	
De	bezoekers	kunnen	dan	aangeven	welke	
foto	volgens	hen	de	mooiste	is.	De	ingezon-
den	foto’s	zullen	op	dinsdag	10	december	
in	Venloene	worden	besproken	en	eveneens	
zal	dan	de	uitslag	van	de	wedstijd	bekend	
worden	gemaakt.	Pak	de	camera	en	maak	
een	originele,	creatieve	en	leuke	foto	van	
‘de	mens’!

Uitnodiging: Verhalen vertellen
Op	25	januari	zijn	we	gestart	met	een	nieu-
we	activiteit.	Gezien	het	enthousiasme	van	
de	 deelnemers	 is	 dit	 voor	 herhaling	 vat-
baar.	 Luisteren	 naar	 amusante	 en	 verras-
sende	verhalen	die	door	de	schrijver	zelf	of	
door	een	professioneel	worden	verteld	on-
der	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee.	
Dat	is	heel	ontspannend.

Daarom	organiseren	we	op	vrijdag	15	febru-
ari	2019	om	14.00	uur	weer		een	middag	in	
de	Gelachushof	in	Venloene.	Jullie	kunnen	
dan	komen	luisteren	naar	twee	korte	ver-
halen	van	bekende	schrijvers	verteld	door	
de	schrijvers	zelf	en	twee	verteld	door	de	

meesterverteller	Rein	Edzard	de	Vries.	Wij	
nodigen	jullie	uit	om	te	komen.	We	hebben	
vier	 verhalen	met	 een	 zeer	 verschillende	
stijl	 geselecteerd	die	op	die	middag	wor-
den	verteld.	U	bent	allen	van	harte	welkom	
op	vrijdag	15	 februari	 om	14.00	uur.	Ver-
teld	worden	vier	amusante	en	verrassende	
verhalen.

Inhoud van de middag
•	‛Bladzijde	uit	het	dagboek	van	een	waar-
nemend	arts’	van	Liam	O’Flaherty.

•	‛Muzikant’	van	Anne	Enquist	verteld	door	
haarzelf.

•	‛De	verstandige	portier’	 	
van	Anton	Tsjechov.

•	‛Hoog	bezoek’	van	Adriaan	van	Dis,			
verteld	door	hemzelf.

Werkgroep ‘Filmhuis en Preathuis’

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

Website
Onze	website	is	te	bereiken	via:	
www.kboloonopzand.nl

•	Anne	Enquist •	Adriaan	van	Dis
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Middagwandeling
De	middagwandeling	 van	27	 februari	 gaat	
naar	 De	 Drie	 Linden	 in	 Giersbergen.	 We	
vertrekken	om	13.00	uur	op	de	fiets	vanaf	
De	Wetering	naar	de	Rustende	Jager.	Vanaf	
daar	wandelen	we	door	het	bosgebied	naar	
De	Drie	Linden	en	weer	terug.

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,	5175	EC		Loon	op	Zand.

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

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

•	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.

Agenda
•	Woensdag	 13	 februari:	 Leeskring	 1	 van	
9.30	tot	11.00	uur	in	de	Gerlachushof.

•	Woensdag	 13	 februari:	 Nordic	 Walking.	
Vertrek	om	13.30	vanaf	het	begin	van	het	
fietspad	aan	de	Waalwijkse	baan.

•	Woensdag	 13	 februari:	 Lezing	 over	
het	 omgaan	met	Multiple	Sclerose	in		
Gerlachushof.	Aanvang	14.00	uur.

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

•	Donderdag	14	februari:	Linedance	op	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.

•	Vrijdag	15	februari:	Verhalen	vertellen	in	
de	Gerlachushof.	Aanvang	14.00	uur.

•	Dinsdag	19	februari:	Inloop	voor	Mantel-
zorgers	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gil-
denbond	te	Kaatsheuvel.	Onderwerp	van	
februari	is	het	levenstestament.

•	Vrijdag	22	februari:	De	Seniorenfilmclub	
draait	voor	u	de	film		“De	Bende	van	Oss”							
in	de	theaterzaal	van	Venloene.		 	
Aanvang	14.00	uur.

•	Dinsdag	26	 februari:	 Senioren	Computer	
Café	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerla-
chushof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Woensdag	27	februari:	Middagwandeling.	
•	Woensdag	 27	 februari:	 Sjoelcompetitie.	
Aanvang	14.00	uur.	□
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Brabantse gemeenten willen inwo-
ners beter GFT-afval laten scheiden

De	 gemeenten	 van	 de	 regio	 ‘Hart	 van	
Brabant’	 (Dongen,	Gilze	 en	 Rijen,	Goirle,	
Heusden,	 Hilvarenbeek,	 Loon	 op	 Zand,	
Oisterwijk,	Tilburg	en	Waalwijk)	willen	dat	
inwoners	 beter	 GFT-afval	 gaan	 scheiden.	
Nog	teveel	etensresten,	groente-	en	fruit-
resten	komen	bij	het	restafval.
Dat	 is	 jammer,	want	 dit	 zijn	waardevolle	
grondstoffen.	 Daarom	 starten	 deze	 ge-
meenten	 de	 campagne	 ‘GFT,	 wat	 doe	 jij	
ermee?’

Veel	 groente-	 en	 fruitafval	 komt	 nog	 bij	
het	 restafval.	 Ook	 verdwijnt	 zo’n	 dertien	
procent	 van	 ons	 eten	 jaarlijks	 ongebruikt	
in	de	restafvalcontainer.	Dat	is	ruim	40	kilo	
voedsel	per	persoon	per	jaar.	Zonde,	want	
restafval	wordt	verbrand,	terwijl	afval	uit	
de	GFT-container	wordt	gerecyled.	Daarvan	
kan	biogas	en	compost	worden	gemaakt.

Meer recyclen
De	 ‘Hart	 van	 Brabant’-gemeenten	 vinden	
het	 belangrijk	 om	 de	 totale	 hoeveelheid	
restafval	terug	te	dringen	en	meer	te	gaan	
recyclen.	Door	samen	op	dezelfde	momen-
ten	 over	 het	 scheiden	 van	 GFT-afval	 en	
voedselverspilling	 te	 berichten,	 vergroten	

de	gemeenten	hun	communicatiekracht.

Wethouder	Gerard	Bruijniks:	“Minder	rest-
afval	zorgt	voor	minder	CO2-uitstoot,	sim-
pelweg	omdat	er	minder	 verbrand	wordt.	
Dat	 is	 beter	 voor	 het	 milieu.	 Bovendien	
bestaat	 GFT-afval	 uit	 belangrijke	 grond-
stoffen.	 Het	 is	 goed	 om	 inwoners	 bewust	
te	maken	van	wat	wel	en	niet	 in	de	GFT-
container	mag.	Inwoners	willen	best	afval	
scheiden,	maar	weten	vaak	niet	wat	waar-
bij	hoort.
De	tips	en	handvaten	in	de	campagne	‘GFT,	
wat	doe	jij	ermee?’	gaat	hen	daar	zeker	bij	
helpen.”	□

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! 
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750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand feestelijk van start

In een feestelijke ambiance werd woens-
dagavond 23 januari in het volledig ge-
vulde Efteling Theater de aftrap gedaan 
voor de festiviteiten van 750 jaar Heer-
lijkheid-gemeente Loon op Zand. De ge-
weldige muzikale avond was meteen al 
een hoogtepunt van alle activiteiten die 
nog zullen volgen.

Voorzitter	van	de	stichting	750	jaar	Heer-
lijkheid/gemeente	 Loon	 op	 Zand,	 Bert	
Branderhorst	 heette	 alle	 genodigden	 en	
wie	 een	 kaartje	 had	 weten	 te	 bemachti-
gen,	welkom:	“Het	 is	fijn	dat	u	vanavond	
in	het	Efteling	Theater	onze	gast	wilt	zijn.	
Wij	hopen	dat	u	dat	het	hele	feestjaar	2019	
zult	zijn.	We	zijn	blij	dat	we	vanavond	kun-
nen	gaan	genieten	van	de	dit	jaar	155	jaar	
oude	 Koninklijke	 Sophia’s	 Vereeniging.”	
Vanwege	 afwezigheid	 van	 burgemeester	
Hanne	 van	 Aart	 sprak	 loco-burgemeester	
Gerard	Bruijniks	de	openingsrede	uit.	

Samen doen
“Een	bijzondere	aftrap	van	een	evenzo	bij-
zonder	jaar	waarin	we	vieren	dat	750	jaar	
geleden	 de	 Heerlijkheid	 Loon	 op	 Zand	 is	

ontstaan	en	zeven-en-een-halve	eeuw	aan	
de	drie	 kernen	 is	 gewerkt,	waar	we	 trots	
op	mogen	 zijn”,	 zo	 begon	 Bruijniks.	 “Sa-
men	 doen,	 naar	 elkaar	 omkijken,	 elkaar	
kennen,	waarderen	en	respecteren	vormen	
onze	 gedeelde	 historische	 waarden.”	 Hij	
had	 lof	 voor	 allen	 die	 aan	 het	 feestpro-
gramma	hadden	gewerkt	waarin	de	histo-
rie	als	een	rood-gele	draad	(de	kleuren	van	
Loon	op	Zand)	door	de	evenementen	voert	
en	daardoor	goed	verankerd	is.

Door inwoners bedacht
“750	jaar	Loon	op	Zand	nodigt	ook	uit	tot	
bezinning:	 doen	 we	 de	 goede	 dingen	 sa-
men?	 De	 manier	 waarop	 we	 gezamenlijk	
feestvieren	sluit	hier	perfect	bij	aan.	Alle	
festiviteiten	 zijn	 door	 de	 inwoners	 zelf	
bedacht	en	vormgegeven.	Het	 is	mooi	om	
te	zien	hoe	we	samen	bouwen	aan	een	ge-
slaagd	feestjaar.”

“Het	gemeentebestuur	kijkt	er	met	de	in-
woners	 enorm	naar	 uit.	 750	 jaar	 Loon	op	
Zand	 voert	 ons	ook	 terug	 in	de	 tijd	maar	
we	schrijven	ook	samen	geschiedenis.	2019	
gaat	vast	en	zeker	de	geschiedenisboeken	
in	 als	 een	 jaar	 om	nooit	 te	 vergeten.	We	
gaan	 het	 komend	 jaar	 heel	 veel	 samen	
feestvieren.”	 Met	 die	 woorden	 opende	
Bruijniks	het	feestjaar.

80 jaar Koninklijk
Sleutelier,	de	presentator	van	de	avond	die	
zijn	taak	op	komische	wijze	invulde,	intro-
duceerde	Sophia’s	Vereeniging	dat	dit	jaar	
precies	 80	 jaar	 het	 predicaat	 ‘Koninklijk’	
voert.	 Het	 programma	 bestond	 voor	 de	
pauze	uit	enkele	concourswerken	waarmee	
Sophia	onder	leiding	van	Jos	Schroevers	in	
Enschede	 in	december	de	hoogste	punten	
behaalde.	 De	 sopraan	 Josephina	 Louise	
Hoogstad	zong	daarbij	enkele	aria’s.	Flui-
tiste	Suzanne	Cratsborn	leidde	de	muziek-
stukken	in.
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Muzikale hoogtepunt
De	keuze	om	Sophia’s	Vereeniging	de	ope-
ningsfestiviteiten		te	laten	verzorgen	bleek	
de	 juiste.	 Het	 Loonse	 harmonieorkest	
behoort	 al	 155	 jaar	 tot	 de	 parels	 van	 de	
gemeente	en	 al	 decennia	 lang	 tot	 de	 top	
van	de	Nederlandse	en	zelfs	internationale	
blaasmuziek.	 Meteen	 al	 in	 het	 openings-
werk,	 de	 symfonische	 suite	 uit	 de	 opera	
La	 Bohème	 van	 Giacomo	 Puccini,	maakte	
Sophia	haar	status	waar.	Maar	het	muzikale	
hoogtepunt	was	toch	het	concourswerk	Va-
riazioni	 Sinfoische	 ‘su	 Non	 Potho	 Reposa-
re’:	een	indrukwekkend	muziekstuk	waarin	
alle	muzikale	 facetten	aan	bod	komen	en	
waarin	 orkest	 en	 dirigent	 lieten	 horen	 al	
deze	facetten	te	beheersen.	

Ambitie om door te zetten
Voor	de	pauze	reikte	directeur	van	de	Ra-
bobank	Peter	Konijnenburg	een	cheque	uit	
van	€	2500,00	aan	de	gemeente	en	een	van	
€	12.500,00	aan	de	stichting.	Deze	laatste	
cheque	 werd	 aangeboden	 voor	 besteding	

aan	 de	 Kasteelfeesten	 en	 aan	 'Verhalen	
Voordragen',	 twee	 evenementen	 die	 in	
het	 feestjaar	gehouden	worden	en	die	de	
ambitie	 hebben	 om	 deze	meerdere	 jaren	
daarna	door	te	zetten.

Hertog Jan 1 van Brabant
Het	programma	na	de	pauze	was	 licht	en	
luchtig.	 Sophia	 speelde	de	Brabant	Symp-
hony	 deel	 1	 (Toen	 de	 Hertog	 Jan	 kwam	
varen)	 waarbij	 een	 tijdreis	 naar	 het	 jaar	
1269	werd	 gemaakt.	Het	 publiek	 kon	een	
kijkje	nemen	 in	het	hof	van	Hertog	Jan	1	
van	Brabant	en	maakte	kennis	met	de	her-
tog	 en	 zijn	 nar.	 Voortreffelijke	 rollen	 van	
Frans	Oosterwaal	en	Gerard	Kennekens	(zie	
foto).	Terwijl	de	hofdames,	onder	ademloos	
toeziend	oog	van	zijn	onderdanen,	door	de	
fruittuin	schrijden,	neemt	dichter	en	strij-
der	Jan	1	een	besluit	over	zijn	grensgebied	
bij	 Venloon.	 De	 Heerlijkheid	 wordt	 inge-
steld	en	aan	Willem	II	van	Horne	als	eerste	

 °Met een heuse sleuteloverdracht werden de 
tijden van ‛toen’ en ‛nu’ met elkaar verbonden. 
(Foto: RdT)
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Natuurpoort van Loon 
Kloosterstraat 115—119 
5175 PB Loon op Zand 

0416—361519 
info@natuurpoortvanloon.nl 
www.natuurpoortvanloon.nl 

Natuurpoort van Loon 
Ook in de winter een perfecte uitvalsbasis 

om te genieten van een wandeling 
met na afloop een warme chocomel, 
een goed gevulde kop snert en een  

overheerlijk winters biertje  
 

Eind maart starten er weer nieuwe  
beginnerscursussen  

paardrijden  
voor jeugd en volwassenen 

Meld je snel aan! 
 

Graag tot ziens, Team van Loon 
 

TEGEN INLEVERING 
VAN DEZE BON 

koffie/thee/cappuccino  
2de kopje gratis  

Geldig tot 1 maart 2019 
max. 2 personen per bon 

Heer	van	Loon	op	Zand	toegezegd.

Maak het mee
Loes	 Heis	 reikte	 namens	 de	 stichting	 de	
eerste	speciale	750	jaar	speld	uit	aan	loco-
burgemeester	Bruijniks.	De	speld	symboli-
seert	dat	de	drager/draagster	het	750-jarig	

jubileum	 een	 warm	 hart	
toedraagt.	Bruijniks	zegde	
toe	 dat	 het	 gemeentebe-
stuur	 er	 vol	 achter	 staat	
en	 dat	 zij	 er	 zal	 zijn	 om	
de	zaken	te	ondersteunen,	
waar	 en	wanneer	 dat	 no-
dig	is.	Bij	het	verlaten	van	
de	zaal	kregen	alle	bezoe-
kers	een	 speld	uitgereikt.	
Het	motto	 van	 de	 festivi-
teiten	is	‘Maak	het	mee’.

Het	 feestjaar	 is	 met	 een	
muzikaal	 hoogtepunt	 van	
start	 gegaan.	 De	 800	 be-
zoekers	 van	 deze	 avond	

waren	bij	het	eerste	van	de	vele	festivitei-
ten	die	nog	volgen.	Zij	maakten	het	mee.	
Meer	over	het	programma	is	te	vinden	op	
www.750jaarloonopzand.nl.

Jack IJpelaar
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SENIORENFILMCLUB
Samenwerkingsverband tussen Senioren-

Vereniging Loon op Zand en Venloene

Eind	 februari	 en	 begin	 maart	 draaien	 we	
twee	films.	 Een	film	op	 vrijdagmiddag	 en	
een	 avondfilm	 op	 dinsdagavond.	 Beide	
films	worden	in	de	theaterzaal	van	Venloe-
ne	gedraaid.	 Iedereen	 is	welkom.	Hoogst-
waarschijnlijk	worden	de	films	op	een	gro-
ter	 splinternieuw	filmdoek	geprojecteerd.		
Entree	plus	koffie	of	thee	bedraagt	€	2,00.

•	Vrijdag 22 febrauari
•	Aanvang: 14.00 uur
•	Film: ‛De bende van Oss’
•	Duur: 115 minuten

De	 jonge	 en	 levenslustige	 Johanna	 is	 via	
haar	man	Ties	verzeild	geraakt	in	‛De	Ben-
de	van	Oss’,	een	bende	die	bijna	dagelijks	
samenkomt	in	haar	café.
Onder	 leiding	 van	 de	 gewelddadige	 Wim	
de	Kuiper	zorgt	de	groep	voor	een	golf	van	
misdaad	en	moord	in	het	Brabantse	dorp.
Terwijl	Johanna	haar	uiterste	best	doet	het	
criminele	milieu	 te	 ontvluchten,	 raakt	 ze	
ongewild	 verder	 verstrikt	 in	 het	 web	 van	
oplichting,	prostitutie,	geweld	en	moord.

Sylvia	Hoeks	 schittert	 in	de	nieuwste	film	
over	de	Bende	van	Oss.	Dat	een	plaatselijk	
groepje	kroegcriminelen	mede	tot	een	ka-
binetscrisis	 zou	 leiden,	 is	 nu	 ondenkbaar.	
De	krachtige	katholieke	minister	van	Justi-
tie,	Carel	Goseling,	tevens	politieke	leider	

van	de	Rooms-katholieke	Staatspartij,	ont-
neemt	de	Marechaussee	brigade	van	Oss	in	
1939	de	bevoegdheid	om	misdrijven	op	te	
sporen	vanwege	door	die	brigade	gemaakte	
fouten	in	de	opsporing.
Een	 parlementaire	 commissie	 oordeelt	
echter	dat	die	fouten	een	zo	zwaarwegen-
de	 maatregel	 niet	 rechtvaardigen.	 Mede	
door	een	anti-katholieke	hetze	in	de	NSB-
pers	en	een	lastercampagne	in	de	Telegraaf	
ziet	het	Kabinet	Colijn	zich,	direct	na	het	
aanvaarden	 door	 de	 Kamermeerderheid	
van	het	oordeel	van	de	commissie,	genood-
zaakt	zijn	ontslag	in	te	dienen.

De	film	laat	het	begin	van	die	affaire	zien.	
Veel	 Brabanders	 voelen	 zich	 gediscrimi-
neerd	 door	 de	 Hollandse	 politie	 en	 hun	
brute	optreden.	
Een	wachtmeester	wordt	door	de	plaatse-
lijke	 ‛bendeleider’	 geliquideerd.	 De	 film	
brengt	 de	 criminaliteit	 van	 de	 bende	 tot	
zijn	juiste	proporties	terug.

Caféhoudster	 Johanna	 moet	 zich	 staan-
de	zien	te	houden	 in	het	milieu	en	Sylvia	
doet	dat	op	meer	dan	overtuigende	wijze.	
Ogenschijnlijk	schikt	ze	zich	in	haar	positie	
als	tapster,	annex	seksueel	dienstverlener.	
Tegelijkertijd	 blijkt	 ze	 een	 heel	 bewuste	
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krachtige	jonge	vrouw	te	zijn,	die	ver	bo-
ven	het	milieu	uittorent.	Meedoen	zonder	
vuile	handen	kan	niet.
Hoeks	 staat	 met	 een	 relatief	 onbewogen	
uiterlijk	 ‛haar	mannetje’.	 Frank	 Lammers	
heeft	nu	eens	niet	de	rol	van	krachtpatser	
en	kan	dat	ook	uitstekend.

•	Dinsdag 12 maart
•	Aanvang: 19.30 uur
•	Film: ‛Festen’
•	Duur: 110 minuten

Wat	een	film	zeg!	Door	een	combinatie	van	
simpel	camerawerk,	geen	effecten	en	het	

NIET	 draaien	 van	muziek	wordt	 deze	 film	
alleen	nog	maar	realistischer	en	daardoor	
spannender.	En	dat	alles	in	één	huis.
Vader	des	huizes	wordt	60	jaar,	dus	tijd	voor	
een	familiefeest.	Van	over	de	hele	wereld	
komen	de	zoons	en	dochters	met	aanhang	
naar	het	landhuis	toe.	Je	merkt	vanaf	het	
begin	al	dat	er	onderling	spanningen	zijn.	
Tijdens	het	diner	moet	de	oudste	zoon	een	
speech	houden.	Hij	vertelt	een	jeugdherin-
nering:	Hoe	zijn	vader	vroeger	in	bad	ging	
en	zijn	kinderen	verkrachtte.

Er	 ontstaat	 chaos	 en	 iedereen	 denkt	 dat	
hij	 gek	 is.	 Even	 later	 wil	 hij	 een	 speech	
houden	om	het	weer	 recht	 te	 zetten.	Hij	
brengt	een	toost	uit	op	zijn	vader,	die	zo	
geweldig	 goed	 is	 in	 het	 vermoorden	 van	
kleine	meisjes.
Hij	 wordt	 het	 landhuis	 uitgegooid,	 maar	
het	balletje	is	aan	het	rollen,	de	waarheid	
moet	naar	 voren	 gebracht	worden	en	het	
feest	eindigt	in	een	drama!

Je kunt je schriftelijk of telefonisch aan-
melden bij:
•	Nel	Molenschot,	Van	Immerseelstraat	12,	
tel.	361811.

•	Piet	v.	Riel,	Gagarinstraat	1,	tel.	361211.
•	Brievenbus	SeniorenVereniging	 in	de	hal	
van	Venloene.

Graag meld ik me aan voor de film:

	 □   De bende van Oss, vrijdag 22 februari

 □   Festen, dinsdag 12 maart

Naam: _____________________________________

Aantal personen: ____________________________

Telefoon: __________________________________

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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	 	 	 de	Hoogt	33A	Loon	op	Zand
	 	 	 Telefoon:	06	-	506	38319		*		06	-	526	32915
	 	 	 www.vastre-bouw.nl

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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Uilen speuren op Huis ter Heide

Ga	mee	op	16	februari	en	kom	van	alles	te	
weten	over	deze	prachtige	nachtroofvogel!	
Meld	je	snel	aan	via:
natuurmonumenten.nl/agenda.
De	 meest	 bekende	 uilenroep	 is	 die	 van	
de	 bosuil.	 Het	 ‘oehoe’	 van	 het	mannetje	
wordt	beantwoord	met	een	ijselijke	kreet	
van	 het	 vrouwtje.	 In	 de	 avonduren	 is	 de	
roep	van	de	bosuil	extra	indringend.	Ga	dus	
mee	op	pad	 voor	een	onvergetelijk	 avon-
tuur.	Spits	je	oren	en	wie	weet	hoor	jij	de	
uilen	roepen!

Aanmelden
Deze	wandeling	is	gericht	op	volwassenen.	
(Oudere)	kinderen	zijn,	onder	begeleiding	
van	 hun	 ouders,	 welkom	 en	 kunnen	 zich	

 °Bosuil.   
(foto: Natuurmonumenten, Henk Beniers)

ook	aanmelden.	We	vertrekken	op	zaterdag	
16	februari	om	19.00	uur	vanaf	de	parkeer-
plaats	van	de	Zwammenberg	(Zijstraat	20,	
De	Moer)	en	zijn	hier	rond	21.00	uur	weer	
terug.

Meteen	 aanmelden	 of	 nieuwsgierig	 naar	
meer	 activiteiten?	 Neem	 een	 kijkje	 op:	
www.natuurmonumenten.nl/agenda.	□
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1e plaats voor KGV-turnster Diede

Afgelopen	zaterdag	werd	in	Dinteloord	de	
1e	kwalificatiewedstrijd	4e/5e/6e	divisie	en	
D1/D2/D3	meerkamp	dames	turnen	gehou-
den.	 Jade	 Raaijmakers,	 Zoë	 Blankenberg	
en	de	zusjes	Fieke	en	Diede	van	Laarhoven	
van	turn-	en	gymnastiekvereniging	KGV	uit	
Kaatsheuvel	 namen	 deel	 aan	 deze	 wed-
strijd.	De	dames	konden	zich	plaatsen	voor	
de	regiofinales	en	voor	individuele	toestel-
finales.

Grote klasse
Op	niveau	Pupil	1	D1	liet	Diede	meteen	haar	
klasse	zien.	Op	vrijwel	elk	toestel	toonde	
ze	een	hoog	niveau	en	won	daardoor,	met	
afstand	op	de	nummer	twee,	 in	het	eind-
klassement	op	de	eerste	plaats.	Diede	ver-

gaarde	in	totaal	maar	liefst	52.925	punten.
Jade	 Raaijmakers	 eindigde	 in	 dezelfde	
groep	 als	 Diede,	 mede	 door	 een	 mooie	
sprong	en	derde	plek	op	de	brug,	op	een	
tiende	plaats	in	het	eindklassement	met	in	
totaal	49.225	punten.

Veelbelovend talent
Later	 op	de	dag	 kwamen	Zoë	en	Fieke	 in	
actie	op	niveau	divisie	4	Junior	E.	Zoë	ein-
digde	op	een	elfde	plaats	met	30.650,	maar	
voor	de	volgende	wedstrijd	zit	er	volgens	
de	 coach	 zeker	 een	hogere	positie	 in	 het	
verschiet.	Fieke	kon	eindelijk	na	een	jaar	
blessureleed	weer	meedoen	aan	een	wed-
strijd.	
Een	podiumplaats	in	de	eindklassering	zat	
er	voor	haar	niet	in,	echter	door	een	schit-
terende	 tweede	 plaats	 op	 balk	 en	 derde	
plaats	op	vloer,	eindigde	ze	met	een	totaal-
score	van	43.500	als	vijfde.

Johan van Zitteren

 °Diede van Laarhoven op de eerste plaats, 
gefeliciteerd. (Eigen foto)

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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Via internet Brabantse archieven induiken nog nooit zó eenvoudig

BHIC start gratis scannen-op-verzoek-service

Het	 Brabants	 Historisch	 Informatie	 Cen-
trum	 (BHIC)	 in	 ’s-Hertogenbosch	 is	 een	
gratis	scannen-op-verzoek-service	gestart.	
Daarmee	 is	 het	 BHIC	 de	 eerste	 archief-
dienst	in	Noord-Brabant	die	op	grote	schaal	
scannen-op-verzoek	aanbiedt.	Via	internet	
historisch	onderzoek	doen	in	de	Brabantse	
archieven	was	nog	nooit	zó	eenvoudig.

Volgens	Christian	van	der	Ven,	coördinator	
digitale	dienstverlening	bij	het	BHIC,	is	een	
bezoek	 aan	 de	 studiezaal	 vaak	 niet	meer	
nodig:	 “Van	 veel	 archiefstukken	 staan	 al	
scans	 online.	 En	 zo	 niet,	 dan	 kun	 je	 die	
voortaan	 vaak	 met	 een	 druk	 op	 de	 knop	
aanvragen.	Bij	veel	beschrijvingen	van	ar-
chiefstukken	op	onze	website	staat	name-
lijk	 een	 scannen-op-verzoek-knopje.	 Wij	
scannen	 de	 gewenste	 stukken	 voor	 je	 en	
zetten	ze	online.	Je	kunt	ze	daarna	bekij-
ken	en	downloaden.	Deze	service	is	gratis,	
trouwens	net	als	een	bezoek	aan	de	studie-
zaal.	Gebruik	van	archieven	moet	zo	laag-
drempelig	mogelijk	zijn.”

Al	 jaren	 digitaliseert	 het	 BHIC	 archieven.	
Tot	 nu	 toe	 werden	 vooral	 archieven	 ge-
scand	 die	 het	 meest	 werden	 opgevraagd	
of	het	meest	kwetsbaar	 zijn.	Op	de	web-
site	van	het	BHIC	staan	al	miljoenen	scans,	
maar	dat	is	altijd	nog	maar	een	klein	deel	
van	de	meer	dan	40	kilometer	archief	die	in	
de	depots	wordt	bewaard.
Studiezaalcoördinator	 Mariët	 Bruggeman	
legt	 uit:	 “Met	 scannen-op-verzoek	 is	 de	
onderzoeker	 zelf	 aan	 zet:	 hij/zij	 bepaalt	
precies	 welke	 archiefstukken	 nodig	 zijn	

voor	 het	 onderzoek	 en	 door	 ons	 gescand	
moeten	worden.	Daar	zorgen	wij	voor,	stuk	
voor	stuk.	Van	middeleeuws	perkament	tot	
19e-eeuws	receptenboek,	we	zorgen	ervoor	
dat	je	het	thuis	kunt	bekijken.”

Niet	 voor	 álle	 archiefstukken	 is	 scannen-
op-verzoek	 mogelijk.	 In	 de	 regel	 worden	
alleen	archiefstukken	gescand	die	minstens	
110	jaar	oud	zijn.	Mariët:	“Maar	op	de	web-
site	leggen	we	uit	dat	voor	sommige	stuk-
ken	 uitzonderingen	 gelden.	 Stukken	 die	
bijvoorbeeld	in	een	hele	slechte	staat	ver-
keren,	die	kunnen	we	helaas	niet	scannen.	
We	hebben	in	stilte	twee	maanden	proefge-
draaid	en	bezoekers	weten	de	scanknop	al	
goed	te	vinden.	We	krijgen	ook	veel	leuke	
reacties	van	mensen	die	door	deze	nieuwe	
service	simpel	en	snel	verder	konden	met	
hun	 onderzoek.”	 Christian	 vult	 aan:	 “Met	
scannen-op-verzoek	 en	 de	 persoonlijke	
hulp	van	onze	archivarissen	via	chat,	haal	
je	 via	 je	 computer	 een	 volwaardige	 digi-
tale	studiezaal	in	huis.”

Meer	informatie	over	scannen-op-verzoek:	
www.bhic.nl/scannen-op-verzoek. □

 °Het scanteam van  
 BHIC (Eigen foto)
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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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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

T
Nijmegen
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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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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

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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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	Cafetaria	Lily.

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	 in	 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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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.	4	verschijnt	vanaf	27	februari	 19	februari	vóór	19.00	uur
Nr.	5	verschint	vanaf	20	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	 9	april	vóór	19.00	uur
Nr.	8	verschijnt	vanaf	1	mei	 23	april	vóór	19.00	uur

Advertenties	(behalve	sociale	‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.
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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.

15 en 16:	van	19.00	tot	23.00	uur	Lan-
delijke	 sterrenkijkdagen	 bij	 ster-
renwacht	Orion,	Van	Grevenbrouck-
straat	40.

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

20 Verkiezingen	voor	Provinciale	Staten	
en	Waterschappen.

29 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	
2018-2019.

30 Stabat	Mater	 door	 Fiedelino,	 19.30	
uur	 in	 kerk	 St.Jans	 Onthoofding,	
Loon	op	Zand.

30 SOL	Uitwisseling	met	Berkel-Enschot	
in	Berkel-Enschot,	om	19.30	uur.

Voor	gratis	opname	van	uw	berichten	
in	deze	agenda	kunt	u	een	mail	sturen	
naar:	info@ronddetoren.nl.

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

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

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

*lid van Provoet

FEBRUARI
13 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	

Café	De	Kiosk.
14 Lokale	 voorronde	 Nationale	 voor-

leeswedstrijd	 Loon	 op	 Zand	 in	 Het	
Klavier	te	Kaatsheuvel.

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
2 t/m 5:	Carnaval	in	Theebuikenland.	

Optocht	op	maandagmiddag.
2 Kids	Theebuikenfist	Loon	op	Stap	in	

De	Wetering	vanaf	15.00	uur.
4 Vanaf	15.00	uur	op	de	Kasteelweide:	

LOS	in	Loon	met	diverse	DJ’s.	Gratis	
entree.





Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,69% 
Lloyds Bank   1,70% 

20 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  2,25% 
ASR Hypotheken  2,30% 

30 jaar vast met NHG 
Centraal Beheer  2,47% 
Nationale Nederlanden  2,49% 

 
 
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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