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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,04% 
Lloydsbank    1,05% 

20 jaar vast met NHG 
Allianz  1,48% 
Lloyds Bank  1,50% 

30 jaar vast met NHG 
Allianz  1,90% 
Centraal Beheer  1,94% 

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

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Maak gerust eens een 
afspraak, dit kan aan 

huis of op kantoor. De 
koffie staat klaar!

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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VAN DE REDACTIE...............

Welkom tweeduizendtwintig
Al	luisterend	naar	de	20e	Top	2000	tikken	de	minuten	van	2019	weg.	Net	als	twintig	jaar	
geleden	wordt	na	Bohemian	Rhapsody	afgeteld	naar	het	nieuwe	jaar.	Champagneflessen	
worden	ontkurkt,	er	wordt	veelvuldig	gekust	met	vette	lippen	van	de	oliebollen	en	vele	
handen	geschud	om	elkaar	alle	goeds	voor	het	nieuwe	jaar,	tweeduizend	en	twintig	toe	
te	wensen.	En	dan,	vanuit	de	behaaglijke	huiskamer	met	de	thermostaat	op	20°C,	naar	
buiten	waar	het	koud	en	mistig	is	om	te	kijken	en	luisteren	naar	het	vuurwerk.

Schrikkeljaar 2020
Zoals	gebruikelijk	betekent	dit	dat	we	vierentwintig	uur	meer	te	besteden	hebben	en	dat	
er	ongeveer	elfduizend	landgenoten,	na	206	weken	wachten,	hun	verjaardag	op	de	dag	
zelf	kunnen	gaan	vieren	en	wel	op	de	negenentwintigste	dag	van	februari.

Feestelijk 2020
In	Loon	op	Zand	zal	onze	burgemeester	felicitaties	gaan	overbrengen	naar	een	eeuweling.	
Memorabel	feit	wanneer	een	persoon	voor	de	tweede	keer	de	jaren	twintig	ingaat.	Hope-
lijk	worden	het	geen	tweede	‘roaring	twenties’!	Café	De	Kiosk	zal	zijn	20-jarig	jubileum	
vieren.	Gefeest	wordt	er	op	woensdag	13	mei	in	week	twintig:	tijdens	‛Loon	op	Zand	be-
leeft	2020’.	In	diezelfde	twintigste	week	zal	er	ook	een	megafeest	zijn	in	Rotterdam:	het	
Eurosongfestival	2020.	Een	muzikaal	feest	zal	het	ook	zijn	én	worden	voor	het	Symfonisch	
blaasorkest	Sophia’s	Vereeniging,	als	zij	Nederland	gaan	vertegenwoordigen	tijdens	het	
ECWO	op	zaterdag	drieëntwintig	mei	in	Amiens,	Frankrijk.

Sportief 2020
Met	veel	animo	zullen	tussen	de	20 en	30	mannen	van	60	+	uit	ons	dorp	op	16	januari	hun	
voetbalschoenen	(weer)	aantrekken	om	hun	eerste	wedstrijden	van	Walking	Football	te	
gaan	spelen	op	een	veld	van	42	x	eenentwintig	meter	met	minigoals	zonder	keeper.	Dat	
zal	er	anders	aan	toe	gaan	dan	op	het	Euro	2020,	het	Europees	kampioenschap	voetbal	
van	12	juni	t/m	12	juli.	Van	week	vierentwintig tot	en	met	week	achtentwintig	wordt	er	
gevoetbald	in	twaalf	verschillende	landen.	Voor	onze	Oranjemannen	is	het	de	20e	keer	
dat	ze	deelnemen	aan	een	eindtoernooi.	Sportieve	groepen	kunnen	zich	inschrijven	voor	
Loonstars	2020	en	wel	op	zaterdagavond	1	februari	vanaf	20.30	uur	in	De	Wetering.

Beursberichten 2020
Volgens	 de	 rijksoverheid	 krijgt	 iedereen	meer	 geld	 in	 de	 portemonnee.	 Hoeveel	maal	
tweehonderdtwintig	cent	dat	zal	zijn	kan	men	zien	als	rond	de	drieëntwintigste	van	deze	
maand	het	salaris	en/of	uitkering	gestort	zal	worden	op	de	rekening.

Weerbericht 2020
Altijd	weer.	De	redactie	van	Rond	de	Toren	wenst	iedereen	een	gezond,	succesvol	en	ge-
lukkig	2020	toe	én	het	nodige	leesplezier	met	deze	eerste	van	de	20	edities	in	2020	die	
wij	samen	met	u	gaan	maken	en	bezorgen!
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Een terugblik

Rond de Toren 2019, Jaargang 52
Al bladerend door de 20 nummers van de 
Toren proef je weer de sfeer van het af-
gelopen jaar, lees je over alles wat er is 
gebeurd en denk je: “is dat nog maar zo 
kort geleden?”
Ieder	nummer	begint	altijd	met	de	pagina	
‛Van	de	Redactie’	waar	elke	keer	een	 re-
dacteur	uit	weer	een	andere	invalshoek	u	
probeert	te	verrassen	met	een	onderwerp	
dat	hem	of	haar	opviel	of	bezighield.

Bij	 de	 vaste	 soms	 onregelmatig	 terugker-
ende	rubrieken	hoort	niet	‛De	Krantenbak’,	
‛Opvallend’	en	ook	niet	de	‛Kerkberichten’;	

die	 komen	 elk	 nummer	
terug.	 Een	 wisselend	
aanbod	 is	 er	 van	 heem-
kundige	 verhalen,	 ‛De	
Platenkast’,	‛Ton	traint’,	
‛Loon	in	bedrijf’	en	Lon-
nekes	 kijk	 op	 de	 natuur	
van	 beestjes,	 insecten	
en	rupsen.	Als	de	brand-
weer	 uitrukt	 doet	 onze	
freelance	 verslaggever	

Ruud	 Peters	 daar	 regelmatig	 verslag	 van.	
De	website	van	Rond	de	Toren	 is	ook	een	
grote	 bron	 van	 informatie	 (www.rondde-
toren.nl).	 Onze	webmaster	 Ger	 Bruinsma	
heeft	hem	in	2019	 in	een	nieuw	jasje	ge-
stoken.	Onze	coördinator	bezorging	Wil	van	
den	Hout	droeg	het	stokje	over	aan	Christ	
Wijtvliet.

Adverteerders en ondernemingen
Onze	 adverteerders	 bevolkten	 tussen	 de	
teksten	 door	 ook	 steeds	 alle	 Torennum-
mers.	Voor	het	eerst	in	de	geschiedenis	zien	
we	in	de	loop	van	2019	ook	adverteerders	
vanuit	de	omgeving	van	Loon.	Het	bestuur	
van	 Stichting	 Rond	 de	 Toren	 besloot	 tot	
verruiming	van	het	gebied	om	zo	het	aantal	

advertenties	in	de	Toren	op	peil	te	houden.	
We	wisselden	ook	van	drukker	om	de	druk-
kosten	in	de	hand	te	houden.	

Heel	veel	verenigingen	wisten	via	de	Toren	
met	hun	aankondigingen,	verslagen,	berich-
ten	u	als	lezer	te	bereiken.	Dat	geldt	ook	
voor	 de	 ondernemers	 in	 het	 dorp.	 Iedere	
nieuwe	ondernemer	krijgt	 van	u	 te	horen	
dat	de	Toren	heel	 goed	wordt	gelezen	en	
een	uitstekend	middel	is	om	in	te	adverte-
ren.	Dat	vinden	we	een	mooi	compliment.		
In	 2019	 openden	 weer	 een	 paar	 nieuwe	
winkels	 met	 enthousiasme	 hun	 deuren	 of	
begonnen	 ondernemers	 met	 een	 bedrijf	
of	 activiteit,	 denk	 maar	 aan	 o.a.	 Loons	
Lokaal,	Lokaal	63,	Het	Oude	Ambacht,	De	
Lachende	Ooi,	‘Den	Hoogen	Steen’,	Stich-
ting	 Op	 &	 Top	 Dagbesteding,	 Charlotte	
Muller	met	VLOT	coaching	en	training,	Tim	
Stevens	Licht	en	Geluid,	 gastouderopvang	

 °Het ‛klutske’ verdween in 2019. 
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‘Dit	Ben	Ik!’,	MamaCafé	van	Karin	van	der	
Bruggen,	Massagepraktijk	Kelly	Oerlemans	
en	de	B&B	van	Renske	en	Wim.

De een ging, de ander bleef
Maar	er	gingen	ook	winkels	dicht,	soms	om	
verdrietige	 redenen.	 Dus	 geen	wijn	meer	
van	 Frits,	 geen	 Gelato	 Bottega	 en	 geen	
Hubo	 meer.	 En	 Fietsfix,	 die	 komt	 voor-
taan	gewoon	 thuis.	Andere	bedrijven	ver-
huisden	 of	 wijzigden	 hun	 producten.	 De	
slager	 levert	 voortaan	 het	 wroetvarken;	
het	Klutske,	het	‘St.	Janneke’,	het	‘Duin-
piepertje’	 en	 het	 ‘Loons	 Kwartierke’	 leg-
den	allemaal	het	loodje	en	zijn	niet	meer	
te	 koop,	maar	 de	 Jimny’s	 in	 het	 paradijs	
van	Robert	Blietz	zijn	er	nog	steeds.	Buro-
JIJ	 is	verhuisd	naar	de	Hoge	Steenweg	en	
bakker	Geerts	 verruimde	 zijn	 assortiment	
met	delicatessen,	maar	bakker	Smolders	is	
ook	niet	te	versmaden;	zijn	brood	en	gebak	
dan!	Pannenkoekenrestaurant	De	Financiën	
verbouwde	 de	 zaak	 drastisch	 en	 ging	 vol	
smaak	en	vermaak	verder.

2019	Stond	natuurlijk	helemaal	in	het	teken	
van	de	viering	van	750	jaar	Loon	op	Zand.	
In	 elk	 nummer	 konden	 we	 een	 aankondi-
ging	van	een	feestelijke	activiteit	of	er	een	
verslagje	van	lezen.	Het	feit	dat	we	75	jaar	

geleden	zijn	bevrijd	werd	ook	op	passende	
wijze	 gevierd	 en	 herdacht.	 Het	 bevrij-
dingsconcert	 in	 de	 Concertzaal	 in	 Tilburg	
door	Sophia’s	Vereeniging	was	daarbij	een	
pareltje.
Vers	 in	ons	geheugen	 staat	natuurlijk	nog	
de	 Kerstklokkenloop	 met	 zijn	 sfeervolle	
ambiance	 en	 mooie	 taferelen.	 Wat	 een	
knap	staaltje	werk!

 °Ook ijssalon 'Bottega' verdween vorig jaar uit  
 Loon op Zand. 

 °De negende Loonse kerstklokkenloop in 2019 
was heel bijzonder!

Over van alles en nog wat…
Verder	was	er	natuurlijk	veel	kunst	in	Loon	
door	 de	 actieve	 KLOZ-club	 georganiseerd	
alleen	of	samen	met	anderen.	Er	waren	ex-
posities	 en	evenementen.	 Een	nieuw	pro-
ject	is	‘Het	Uilennest’	o.l.v.	Hein	Verschure	
in	de	Weteringstraat	dat	zich	in	2019	begon	
te	manifesteren	met	 diverse	 activiteiten.	
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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De	eerste	samen	met	de	heemkundekring.	
Ook	de	Kioskkunstenaars	wisten	Het	Uilen-
nest	 te	 vinden	 in	 de	winter.	 	 Het	 laatste	
Festival	‛Wereldwijd’	op	tweede	pinkster-
dag	mocht	er	ook	zijn.	Hoezo	is	Loon	een	
dooi	durp??

Het	 Wit	 Kasteel	 als	 levendig	 middelpunt	
van	ons	dorp	 kwam	met	haar	 activiteiten	
veelvuldig	 aan	 bod	 in	 de	 nummers	 van	
2019.	 Verder	 veel	 plaatselijk	 nieuws,	 in-
formatie	 of	 achtergronden.	 Soms	 vrolijk	
soms	verdrietig	nieuws.	We	schreven	over	
Natuur	 en	 Milieu,	 Duurzaamheid,	 Bouwen	
en	 Wonen,	 StraatVerlichting,	 Gezond	 en	
fit,	 Sport	 en	 Spel.	 Muziek	 maken	 en	 zin-
gen	wordt	veel	gedaan	in	Loon	getuige	de	
berichten.	 Sophia	 en	 Concordia,	 Ogham,	
Whooz,	en	de	vele	koren	doen	het	allemaal	
met	 veel	 plezier	 op	 hun	 eigen	 niveau	 en	
eigen	manier.

Personen
Hugo	 van	 der	 Kuy	 werd	 benoemd	 tot	
hoogleraar	Farmacie	en	Yip	Schilders	werd	
voorleeskampioene	van	de	gemeente	Loon	
op	Zand.	Sporttalenten	uit	ons	dorp	wiel-
renster	 Silke	 Smulders	 (foto	 onder)	 en	
voetballer	 Jari	 Koenraat	 werden	 aan	 u	
voorgesteld.	Een	andere	buitensport	is	het	

mooie	 initiatief	 van	 Hans	 Eenshuistra	 om	
zwerfafval	op	te	ruimen.	Natuurlijk	waren	
er	 ook	 de	 nodige	 onderscheidingen	 al	 of	
niet	koninklijk,	 jubilarissen	bij	de	vereni-
gingen	 of	 huwelijksjubilea	 al	 of	 niet	 ver-
eerd	met	een	bezoek	van	de	burgemeester.	

Onze	 fotogenieke	 burgemeester	 Hanne	
van	Aart	komt	uit	hoofde	van	haar	functie	
sowieso	 vaak	 in	 de	media.	 Van	 de	 burge-
meester	kom	je	dan	vanzelf	terecht	bij	de	
gemeente	en	de	politiek.

We	 spraken	 aan	 de	 keukentafel	 met	 de	
gaande	wethouder	zorg	en	welzijn	Wil	Lig-
tenberg	 en	 zijn	 opvolger	 Jan	 Brekelmans	
die	een	paar	maanden	later	al	met	het	col-
lege	van	B	&	W	in	een	crisis	belandde.	Fi-
nanciële	tekorten	leidden	tot	een	wethou-
derswissel	op	de	post	financiën.	De	toerist	
en	de	bewoners	moeten	het	gaan	oplossen.	
De	politieke	partijen	weten	de	Toren	ook	
steeds	 te	 vinden	 om	hun	 boodschap,	me-
ning	of	kritiek	aan	u	te	laten	horen.	Zo	wist	
de	 werkgroep	 Loon	 op	 Zand	 naar	 Tilburg	
ons	ook	in	2019	weer	te	prikkelen.

De	smalle	fietsstraat	met	de	varkensruggen	
in	de	Kloosterstraat	 hielden	de	 gemoede-
ren	 ook	 flink	 bezig.	 Er	 werden	 voetgan-
gersoversteekplaatsen	 gerealiseerd	 in	 de	
Ecliptica	 en	 op	 het	 Oranjeplein.	 Samen	
met	de	Gebiedscommissie	Loon	op	Zand	en	
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het	bedrijf	Lightronics	is	de	gemeente	een	
tweejarige	proef	met	slimme	led-verlicht-
ing	gestart	op	het	Oranjeplein.	En	met	de	
feestdagen	konden	we	weer	genieten	van	
de	 sfeervolle	 feestverlichting	 in	 de	 kern	
van	ons	dorp.

Slepend verhaal
Een	 slepend	 verhaal	 blijft	 toch	 de	Wete-
ring.	 De	WPGroep	 kreeg	 in	 2019	 nog	 niet	
echt	 de	 vaart	 erin	 en	 de	 plannen	 blijven	
plannen.	Zo	sudderde	in	2019	De	Wetering	
nog	 steeds	 op	 halve	 kracht	 door.	 In	 2020	
zullen	grote	 stappen	worden	gemaakt,	 zo	
was	een	voorspelling	in	het	laatste	nummer	
van	2019.	We	blijven	hopen.

Openbaar	 vervoer,	 jawel,	 eens	 per	 uur	
kunnen	we	 nog	 op	 de	 bus	 stappen	 in	 het	
dorp;	de	busdiensten	werden	 in	2019	nog	
steeds	als	service	vermeld	in	de	Toren	voor	
de	steeds	kleiner	wordende	groep	mensen	
zonder	internet	of	smartphone.	
De	41ste	Nacht	van	Loon	op	Zand	had	een	
hoog	aantal	uitvallers	vanwege	de	kou.	De	
doorgroei	 en	 verbouwing	 van	 pannenkoe-
kenrestaurant	De	 Financiën	was	de	 reden	
dat	de	bridgeclub	op	zoek	moest	naar	een	
andere	 speellocatie.	 Dat	 werd	 cafetaria	
Lily.	

Mooie doelen en initiatieven
Acties	voor	een	goed	doel	en	de	garagesale	
waren	 items	die	 speelden.	Zo	ging	Nicole	
Slagter	de	klim	van	haar	leven	maken,	voor	
het	leven	van	een	ander’:	de	Alpe	d’HuZes.
De	 Zorg	 blijft	 nog	 steeds	 een	 zorg,	maar	
gelukkig	blijven	veel	senioren	gewoon	ac-
tief,	Venloene	is	een	veilig	thuis	en	in	Mo-
lenwijck	 kun	 je	 fijn	wonen,	 zo	 lezen	we.		
ANWB	AutoMaatje	Loon	op	Zand	is	in	2019	
gestart	als	een	vervoersservice	waarbij	vr-
ij-willigers	 minder	 mobiele	 plaatsgenoten	
op	verzoek	vervoeren.

RaboClubsupport	was	weer	een	geweldige	
steun	voor	de	verenigingen	zo	blijkt	uit	de	
publicaties.	Activiteiten	 van	 jongerencen-

Ondanks	het	feit	dat	het	tonproaten	in	De	
Wetering	niet	doorging,	kreeg	het	Carnaval	
samen	met	Prins	Jeroen	d’n	Irste	weer	een	
nieuwe	impuls	en	laat	het	zien	dat	er,	soms	
letterlijk,	nog	leven	genoeg	in	zit.	

 
MOBIEL: 06-21971018 
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trum	De	Kuip,	van	de	scholen	en	de	jeugd	
zijn	 terugkerende	 items	 gedurende	 het	
jaar.	 Andere	 onderwerpen	 waren	 Biblio-
theek	en	Buurtkamer:	net	als	Werken	aan	
buurt	en	wijk.

Loon van toen in het heden
We	hadden	natuurlijk	de	tradities:	Konings-
dag,	 Koningschieten	 en	 Klapstoelencon-
cert.	 Er	 waren	 veranderingen	 en	 ontwik-
kelingen,	 maar	 alle	 vrijwilligers	 bleven	
gelukkig	 hun	 aandeel	 leveren,	 maar	 ze	
worden	nog	steeds	gezocht.	En	de	Loonse	
Duinen	met	schapen	en	schaapherder	zijn	
ondertussen	niet	meer	weg	te	denken.

Er	waren	vast	nog	meer	 zaken	en	activit-
eiten.	Teveel	om	op	te	noemen	en	ik	ben	er	
vast	wat	vergeten,	maar	daar	gaat	het	niet	
om.	 Een	 jaargang	 Rond	 de	 Toren	 doorne-
men	kan	 ik	u	aanbevelen.	Dan	 zie	 je	hoe	
het	 dorp	 en	 zijn	 inwoners	 leven,	 wonen,	
werken	 en	 veranderen.	 Een	 levende	 ge-
meenschap,	waar	het	goed	toeven	is.	Met	
een	variatie	op	Guus	Meeuwis	en	de	Platen-
kast	kun	je	zeggen:	“Dan	denk	ik	aan	Loon”

En	wij	als	Torenteam	gaan	in	2020	gewoon	
door	met	het	maken	van	Rond	de	Toren	en	
wensen	u	veel	leesplezier.

Redactionele samenstelling: Ton Kalkers
Foto’s: Archief Rond de Toren
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Fysio Loon op Zand gestart met    
specialistische zorg, dicht bij huis
“Hoi Lonneke, met Edwin Zwart, van Fy-
sio Loon op Zand. Kunnen we misschien 
een keer afspreken voor een stukje in 
Rond de Toren? Ik denk dat we een mooi 
nieuwtje hebben!”
En	 zo	 zitten	we	een	paar	weken	 later	 op	
mijn	vrije	dag	en	 in	zijn	pauze	tegenover	
elkaar:	 de	 behandeltafel	 dient	 als	 bu-
reautje	om	mijn	aantekeningen	te	maken.	
Edwin	 schuift	 behendig	 dichterbij,	 al	 rol-
lend	op	een	behandelkruk.	We	praten	eerst	
kort	even	bij	over	werk	en	gezin.	Dat	geeft	
hem	de	gelegenheid	om	gauw	wat	te	drin-
ken	en	zijn	brood	op	te	eten.	Maar	dan	ben	
ik	 langzaamaan	 wel	 erg	 nieuwsgierig	 ge-
worden	en	op	mijn	startsein	barst	de	jonge	
ondernemer	los…

“Lon,	we	zijn	hier	in	de	praktijk	sinds	okto-
ber	een	spreekuur	gestart	met	een	specia-
list	ouderengeneeskunde.	En	alsof	dat	nog	
niet	mooi	genoeg	 is,	als	het	nodig	 is	 sluit	
er	ook	een	orthopedisch	adviseur	aan.	Het	
loopt	als	een	trein	en	iedereen	is	enthousi-
ast.	Prachtig,	toch?”

Dingen eenvoudiger regelen
Ik	 kijk	 verbaasd.	 Ik	 ben	 van	 huis	 uit	 ver-
pleegkundige,	maar	geef	de	laatste	10	jaar	
les	in	verpleegtechnische	handelingen	aan	
het	mbo.	Ik	werk	veel	met	jonge	mensen,	
kom	op	stageplekken	en	probeer	mijn	huis-
werk	te	doen	door	te	luisteren	en	te	lezen	
over	alle	nieuwe	ontwikkelingen	in	de	zorg.	
Och,	 je	hebt	nog	veel	 geluk	als	 je	 in	Ne-
derland	woont,	maar	door	de	vergrijzing	en	
de	 toenemende	 druk	 op	 de	 zorg	 en	man-
telzorgers	trek	ik	nogal	eens	een	bedenke-
lijke	blik.	Hoe	ziet	die	zorg	er	over	20	jaar	
uit?	 Kunnen	dingen	echt	 niet	 eenvoudiger	
geregeld	worden?	Waarom	moeten	mensen	
soms	 zo	 lang	 wachten	 voor	 ze	 geholpen	

worden	voor	een	onderzoek	of	afspraak?	En	
dan	 nu,	 in	mijn	 eigen	 dorp:	 een	 tweede-
lijnsvoorziening	bij	de	fysiopraktijk	in	Loon	
op	 Zand?	 Zorg	 die	 normaal	 gesproken	 in	
een	ziekenhuis	geleverd	wordt,	nu	in	onze	
eigen	Kloosterstraat?	Serieus?

Ik	hoef	geen	enkele	vraag	te	stellen:	Edwin	
vertelt	 meteen	 van	 de	 hoed	 en	 de	 rand.	
“Het	 is	 het	 makkelijkste	 als	 ik	 een	 situ-
atie	beschrijf	met	een	anoniem	voorbeeld.	
Een	 patiënt	 houdt	 jammer	 genoeg	 flink	
wat	klachten	na	een	ziekte,	nog	verergerd	
door	een	eerdere	botbreuk.	Na	een	bezoek	
aan	 de	 huisarts,	 doorverwijzing	 naar	 de	
specialist,	 de	 nodige	 onderzoeken	 en	 het	
wachten	op	de	uitslag	zijn	we	vier	maan-

 °Van rechts naar links, met de klok mee: Edwin 
Zwart, As’ad Rahmon en Edward Dekkers van 
Fysio Loon op Zand. (Eigen foto)
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den	verder.	De	diagnose	die	volgt	was	acht	
jaar	geleden	ook	al	bekend.	De	hulpvraag	
van	de	patiënt	of	er	verlichting	kon	komen	
voor	de	klachten	aan	het	gewricht	ligt	nog	
‘keurig	ingepakt’	op	tafel.”

Toeval, idealisme en doortastendheid
Edwin	 vervolgt,	 af	 en	 toe	 een	 blik	 op	 de	
klok	 werpend.	 “Binnen	 onze	 fysiothera-
piepraktijk	 komen	 we	 veel	 in	 aanraking	
met	de	ouder	wordende	mens.	Dat	ouder	
worden	 komt	 vaak	met	 gebreken	 en	 spe-
cifieke	 klachten,	 dat	 weten	we	 allemaal.	
Dat	vraagt	vooral	veel	van	de	oudere	mens,	
maar	ook	van	mantelzorgers	en	ons,	hulp-
verleners.
De	vereiste	kennis	is	groot	en	de	problema-
tiek	heel	divers.	Ik	dacht	al	veel	langer	na	
over	betere	zorg,	kortere	lijnen	en:	wacht-
tijden.	 Door	 mijn	 masterstudie	 oncologie	
en	een	toevallige	samenloop	van	ontmoe-
tingen	met	de	 juiste	mensen	 kwamen	we	
op	het	idee	om	de	specialistische	ouderen-
zorg	naar	onze	praktijk	te	halen.

Zou	het	mogelijk	zijn	om	de	specialist	ou-
derengeneeskunde	én	de	instrumentmaker,	
die	 eventuele	 aanpassingen	 kan	 maken,	
gewoon	 naar	 ons	 te	 halen?	 Het	 idee	 leek	
te	mooi	om	waar	 te	 zijn,	maar	 inmiddels	
draait	het	spreekuur	volop,	naar	alle	tevre-
denheid.	 Gelukkig	 mag	 ik	 ook	 regelmatig	
aansluiten.	We	zijn	er	zó	blij	mee!
Ik	moet	meteen	benadrukken	dat	de	huis-
arts	de	hoofdbehandelaar	is	en	ook	blíjft,	
dus	alles	 valt	of	 staat	met	een	goede	 sa-
menwerking.	 Gelukkig	 is	 die	 basis	 er	 in	
Loon	op	Zand.	De	wil	om	samen	te	werken,	
van	elkaars	kennis	en	expertise	te	leren	en	
ook	de	lijntjes	zo	kort	mogelijk	te	houden.	
Het	doel	is	simpel	en	krachtig:	de	zorg	voor	
de	patiënt	te	optimaliseren.”

Het gaat vaak om cijfers,  
niet om mensen
Edwin	zijn	doel	 lijkt	eenvoudig,	maar	dat	
is	 het	 niet,	 weet	 ik.	 Sinds	 de	 komst	 van	

de	marktwerking	 in	 de	 zorg,	 zo	eind	 ’80-
er	jaren	van	de	vorige	eeuw,	zijn	er	grote	
spelers	in	het	veld	en	gaan	er	enorme	be-
dragen	om	in	deze	sector.
De	 kosten	 lijken	 soms	 onbeheersbaar	 en	
de	ziektekostenverzekeraars	zijn	de	grote	
scheidsrechters.	 En	 hoewel	 de	 zorg	 nog	
heel	goed	 is	 in	Nederland;	het	zijn	de	di-
rect	 betrokkenen	 die	 zeggen	 dat	 ze	 niet	
altijd	 gehoord	 worden;	 artsen,	 verpleeg-
kundigen,	 apothekers	en	niet	 te	 vergeten	
de	patiënten	zelf.
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Edwin	gaat	gedreven	verder	met	vertellen.	
Ik	baal	dat	ik	geen	steno	ken:	de	afkort	taal	
die	secretaresses	vroeger	gebruikten.
“In	 de	 nieuwe	 constructie,	 die	 uiteinde-
lijk	ook	nog	korter	en	goedkoper	is,	kan	de	
huisarts	de	patiënt	met	een	complexe	zorg-
vraag	naar	ons	spreekuur	verwijzen,	waar-
voor	wij	de	ruimte	faciliteren.	De	patiënt	
komt	 snel	op	consult	en	wordt	uitgebreid	
gezien	door	de	specialist.

Die	kijkt	eigenlijk	naar	alles:	de	thuissitu-
atie,	de	beperkingen	die	ondervonden	wor-
den,	het	medicatiegebruik,	maar	hij	kijkt	
samen	met	de	patiënt	zeker	ook	naar	kan-
sen	en	mogelijke	verlichting	van	klachten.”

Prachtige aanvulling
Dat	deze	arts,	Dr.	As‘ad	Rahmon,	ook	nog	
eens	 een	 ontzettend	 aardige	 man	 is	 met	
prachtige	idealen	over	de	zorg,	 is	volgens	
Edwin	alleen	maar	meegenomen.
“De	 orthopedisch	 adviseur	 en	 instrumen-
tenmaker,	Dhr.	Edward	Bekkers,	is	met	zijn	
kennis	en	kunde	overigens	ook	een	prach-
tige	 aanvulling	 op	 dit	 toch	 al	 uitgebreide	
pakket	van	zorg,	zo	dicht	bij	huis.	Hij	heeft	
ruim	35	jaar	ervaring	en	kan	maatwerk	le-
veren,	 zoals	 bijv.	 een	 pols-	 of	 kniebrace.	
De	mal	kan	hij	ter	plaatse	aanmeten	en	na	
het	maken	in	de	werkplaats	vindt	het	aan-
meten	plaats	bij	Fysio	Loon	op	Zand.
Ik	zie	het	zó:	De	patiënt	staat	midden	in	de	
cirkel:	huisarts,	fysio-	en	ergotherapeuten,	
thuiszorg,	GGZ	en	 het	 sociale	 netwerk	 er	
direct	 omheen.	 Wellicht	 ten	 overvloede,	
de	 huisarts	 is	 het	 eerste	 aanspreekpunt	

en	 de	 coördinator,	 al	 hopen	 we	 door	 ons	
spreekuur	dat	 spreekuur	wellicht	ook	wat	
te	ontlasten.	Misschien	nog	fijn	om	te	ver-
melden	 dat	 deze	 zorg	 en	 samenwerking	
tussen	GeriCare,	orthopedisch	adviseur	en	
Fysio	Loon	op	Zand	volledig	vergoed	wordt.	
Wat	er	voor	mij	aantrekkelijk	is	in	dit	ver-
haal?	Een	goed	lopende	praktijk,	werkple-
zier	en	tevreden	patiënten.”

En	 zo	 zitten	 we	 tegenover	 een	 gelukkige	
zorgondernemer	 die	 met	 een	 gerust	 hart	
2020	ingaat.	Prachtig	initiatief,	zeg!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

Gevraagd

Hulp	in	de	huishouding	voor	drie	uur	in	
twee	weken.
Telefoon:	06-21821267.
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Afscheid van Piet Horvers (1916 – 2019)
Op	zondag	22	december	 jl.	overleed	toch	
nog	 vrij	 plotseling	 de	 tot	 dan	 toe	 oudste	
inwoner	 van	 ons	 dorp	 Piet	 Horvers.	 Piet,	
die	 op	 11	 september	 1916	werd	 geboren,	
mocht	de	gezegende	leeftijd	van	103	jaar	
bereiken.	Tijdens	een	indrukwekkende	af-
scheidsdienst	op	zaterdag	28	december	in	
een	 overvolle	 Loonse	 kerk,	 is	 er	 afscheid	
genomen	van	hem.

In	ons	Rond	de	Toren-archief	troffen	we	een	
artikel	uit	1988	van	 toenmalig	 redactielid	
Els	Coolegem,	na	haar	bezoek	aan	Piet	en	
zijn	vrouw	Wiesje	bij	gelegenheid	van	het	
feit	dat	zij	in	mei	van	dat	jaar	het	vijftig-
jarig	jubileum	vierden	van	hun	kappers-an-
nex	tabakszaak	dat	pal	tegenover	de	kerk	
in	de	Kerkstraat	was	gevestigd.	Met	het	no-
dige	enthousiasme	vertelden	zij	hoe	het	al-
lemaal	begon	toen	Piet	in	1938	de	zaak	van	
kapper	Van	Ham	in	Loon	op	Zand	overnam,	
die	na	de	overname	liet	ontvallen:	“Ge	zult	
hier	 niet	 zo	 lang	 zitten	 als	 ik	 dat	 gedaan	
heb”.	Hoe	anders	zou	het	lopen…

Een begrip
Piet	begon	zijn	zaak	in	1938,	toen	ons	dorp	
maar	amper	2500	inwoners	telde	(nu	ruim	
6.000),	 in	 een	 tijd	 dat	 nog	 niet	 iedereen	
over	een	elektriciteits-	en/of	wateraanslui-
ting	beschikte	en	dat	de	heren	zich	daarom	
door	Piet	 lieten	scheren	voor	de	prijs	van	
12	 cent	 en	 soms	 gelijktijdig	 hun	 haardos	
lieten	knippen	voor	een	kwartje.

 °Wie is er niet door ‛Pietje de kapper’ geknipt? 
(Foto: Archief RdT)

 °Piet samen met zijn vrouw Wiesje, die de 
tabakszaak runde. (Foto: Archief RdT)

Piet	 ging	 voor	 wat	 zijn	 vak	 betrof	 mee	
in	 alle	 ontwikkelingen	 op	 het	 gebied	 van	
haarmode	 en	 dat	 was	 niet	 altijd	 even	
winstgevend,	zoals	in	de	tijd	van	opkomen-
de	beatgroepen	die	hun	haar	lieten	groeien	
waar	 ook	 de	 jeugd	 van	 ons	 dorp	 in	mee-
ging.	Maar	ook	dat	ging	weer	over	en	Piet,	
die	inmiddels	met	Wiesje	was	getrouwd	en	
samen	met	haar	een	gezin	had	opgebouwd,	
knipte	rustig	verder.	Jarenlang	is	hun	kap-
perszaak,	samen	met	hun	tabakszaak,	een	
begrip	geweest	in	ons	dorp	en	het	was	wen-
nen	toen	dat	ophield	te	bestaan.

Optimistische inslag
Toen	 Piet	 van	 zijn	 enige	 en	 echte	 liefde	
Wiesje	 afscheid	moest	 nemen	 -	 ze	woon-
den	toen	 inmiddels	 in	Venloene	-	was	dat	
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een	hard	 gelag	 voor	hem.	Wat	wil	 je	ook	
na	67	 jaar	 lief	 en	 leed	 samen	gedeeld	 te	
hebben?	Het	was	zijn	eeuwig	optimistische	
inslag	dat	Piet	altijd	 in	 zich	heeft	 gehad,	
die	ervoor	heeft	gezorgd	om	na	dit	verlies	

de	draad	van	het	leven	weer	op	te	pakken.	
Al	snel	was	hij	weer	die	blijmoedige	man,	
die	met	veel	plezier	de	repetities	van	He-
renkoor	St.	Caecilia	bezocht,	voor	iedereen	
een	praatje	had,	genoot	van	wat	het	leven	
hem	bood	en	die	lang	vrijwel	dagelijks	het	
graf	van	zijn	vrouw	bezocht.

Tot	 bijna	 zijn	 laatste	 levensdag	 bleef	 hij	
geïnteresseerd	in	het	leven	om	zich	heen,	
mede	dankzij	zijn	laptop,	het	wel	en	wee	
van	 St.	 Caecilia	 en	 niet	 te	 vergeten:	 zijn	
grote	 schare	 aan	 kinderen	met	 hun	 part-
ners,	kleinkinderen	en	vrienden	die	er	best	
vrede	mee	zullen	hebben	dat	zij	afscheid	
van	 hem	 moesten	 nemen,	 maar	 die	 hem	
zeker	erg	gaan	missen.

Met	het	overlijden	van	Piet	Horvers	ontvalt	
ons	 dorp	 een	 bijzonder	 markante	 en	 bo-
venal	 bijzonder	 sympathieke	 inwoner,	 die	
het	verdiend	om	nog	lang	in	ons	geheugen	
aanwezig	te	blijven!	Adieu	Piet!

Redactie Rond de Toren °Piet Horvers 1916 - 2019. (Eigen foto)
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Alles Kids? in De Kuip
‘Alles	Kids?’	 in	De	Kuip	 is	er	voor	kids	tot	
en	met	groep	8	van	de	basisschool.	Tijdens	
de	 maandelijkse	 kinderdisco	 in	 De	 Kuip,	
natuurlijk	 geheel	 alcoholvrij,	 zijn	wij	 ge-
opend	van	18.00	tot	20.00	uur.

Voor de komende periode zijn de  
volgende thema-kinderdisco’s gepland:

•	24 januari: Gaan voor Goud!
•	21 februari: Carnaval
•	13 maart: Crazy Hair
•	10 april: Sprookje
•	15 mei: Party der Nerds

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

Het leven van ’n juwelier te Echt,
was helaas niet mals.
Want zijn vrouw was vals,
maar zijn sieraden echt.

© Frans
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Terug na jaarlijkse reis naar Gambia:

Wat was het weer geweldig, maar wat is hulp  
nog hard nodig!
We	zijn	weer	terug	van	ons	jaarlijkse	tripje	
in	 december	 naar	Gambia.	We	hebben	er	
hard	 gewerkt,	 veel	 gezien	 en	 vooral	 veel	
genoten.	Met	name	genoten	van	de	dank-
baarheid	en	vriendelijkheid	van	de	mensen	
en	zeker	ook	van	het	geweldige	landschap	
en	de	natuur	van	Gambia.

Uiteraard	 bezochten	 wij	 de	 families,	 die	
wij	 het	 hele	 jaar	 helpen.	 Het	 was	 weer	
hartverwarmend	 hoe	 we	 telkens	 worden	
ontvangen.	 Zowel	 ouderen	 als	 kinderen	
vliegen	je	om	de	nek	en	huilen	als	je	weer	
weggaat.	En	ondanks	dat	 ze	niks	hebben,	
moet	je	altijd	weer	mee	eten.
In	het	binnenland	bezochten	we	weer	en-
kele	dorpjes,	waar	hulp	nog	erg	hard	nodig	
is:
•	In	 Jalikassa	 hebben	 we	 samen	 met	 de	
bewoners	 de	 weg	 naar	 de	 rivier	 egaal	
gemaakt	 met	 oesterschelpen,	 zodat	 de	
mensen	 ook	 met	 hogere	 waterstanden	
over	het	pad	 kunnen	waden	naar	de	 ri-
vier.	De	 rivier	 is	 immers	hun	 leven	voor	
wat	 betreft	 vissen,	 oesters	 en	 krabben.	

Na	afloop	hebben	we	gezamenlijk	geno-
ten	van	de	maaltijd,	die	we	hadden	gefi-
nancierd.	Hier	moet	nog	veel	werk	verzet	
worden,	dus	komen	we	hier	ongetwijfeld	
nog	terug.

•	In	het	binnenland	waren	we	in	Kuyang	Ba-
jonkl.	Hier	willen	we	graag	voor	fietsen	
zorgen	voor	de	kinderen	die	elke	dag	zes	
kilometer	naar	Manduar	naar	school	moe-
ten	lopen.	 	
We	vonden	iemand	die	een	en	ander	kan	
coördineren	en	de	fi	etsen	kan	onderhou-en	de	fietsen	kan	onderhou-
den.	Hopelijk	hebben	we	de	fietsen	bin-
nenkort	bij	elkaar.

•	Nu	moesten	we	ook	echt	een	nieuwe	bus	
voor	 onze	 vriend	 de	 taxichauffeur	 Mo-
modou	 hebben.	 De	 oude	 bus	 rammelde	
aan	alle	kanten,	deuren	gingen	niet	meer	
open	 en/of	 dicht	 en	 tijdens	 onze	 trips	
moesten	 we	 regelmatig	 duwen:	 koppe-
ling	kapot,	remmen	kapot,	koeling	kapot.	
Kortom:	De	bus	was	op!	Hoe	fijn	was	het	
dat	we	een	‛nieuwe’	Ford	Transit	perso-
nenbus	voor	hem	hebben	kunnen	vinden.	
Hij	is	dolblij!

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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•	Het	uitdelen	onderweg	van	de	kleertjes,	
die	wij	van	vele	lieve	mensen	gesponsord	
hebben	 gekregen,	 is	 iedere	 keer	 weer	
een	ontroerend	hoogtepunt.	Ook	de	tas-
jes	 met	 presentjes	 (pennen,	 tandpasta	
en	 vooral	 de spinners)	 werden	met	 ge-
juich	 ontvangen.	 Je	 had	 die	 gezichtjes	
eens	 moeten	 zien!	 Bijdragen	 voor	 ons	
werk	zijn	nog	steeds	meer	dan	welkom.	
Zie	hiervoor	onze	inzamelingsactie	op	Fa-
cebook	‛Geven	voor	Gambia’.

Wij	willen	 ook	 in	 2020	een	beroep	op	 ie-
dereen	doen,	die	ons	werk	wil	ondersteu-
nen.	 Heeft	 u	 spulletjes	 of	 wilt	 u	 ons	 op	
een	 andere	 manier	 helpen?	 Heel	 graag!	
Zonder	u	zouden	wij	dit	allemaal	niet	kun-
nen	doen.	Even	bellen	en	wij	komen	graag	
bij	u	langs.	Dank	namens	ons	en	vele	men-
sen	 uit	Gambia.	Wij	 gaan	 door!	 Kijk	 voor	
foto’s	gemaakt	tijdens	onze	laatste	trip	op		
www.gevenvoorgambia.jimdo.nl.

Een goed 2020 gewenst,
Marijn, Franca en Marieke Jansen
Telefoon: 06-30347696

 °Aan belangstelling geen gebrek, als we een 
plaats bezochten om het een en ander uit te 
delen! (Eigen foto)
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Beschreven en gebundeld:

Dorpsverhalen over Het Witte Kasteel   
en haar laatste adellijke bewoners
Op	 de	 kerstbijeenkomst	 van	 vrijwilligers	
van	Het	Witte	Kasteel	presenteerde	Fran-
cine	Broos,	de	voorzitter	van	de	Stichting	
Het	Witte	Kasteel,	wat	er	in	2019	allemaal	
was	gebeurd	en	gepresteerd	samen	met	de	
sponsoren,	vrienden	van	Het	Witte	Kasteel	
en	last	but	not	least	de	groep	van	vrijwilli-
gers.	En	dat	was	een	indrukwekkend	lijstje!

Maar	 natuurlijk	 blijven	 er	 nog	wensen	 en	
zaken	 die	 de	 stichting	 wil	 realiseren.	 Zo	
wordt	 er,	 naast	 verbeteringen	 aan	de	 en-
tree	 en	 de	 toegangsweg,	 een	 andere	 be-
stemming	aan	een	bijgebouw	en		verfraai-
ingen	van	de	gebouwen,	ook	gedacht	om	op	
de	zolder	van	het	kasteel	een	museumpje	
in	 te	 richten	 met	 historische	 materialen	
van	de	Loonse	gildes	en	harmonie	Sophia’s	
Vereeniging.	Werk	genoeg	dus.

Opgetekende verhalen
Aan	het	einde	van	de	bijeenkomst	werd	als	
kers	 op	 de	 taart	 het	 resultaat	 gepresen-
teerd	van	het	project	‘Dorpsverhalen	over	
Het	Witte	Kasteel	en	haar	laatste	adellijke	
bewoners’	 en	 kreeg	 elke	 vrijwilliger	 een	
boekje	met	de	opgetekende	verhalen	van	
de	dertig	mensen	die	hun	verhalen	hebben	
gedeeld	met	de	interviewers	Els	van	Coole-
gem,	 Ton	 Kalkers	 en	 Jos	 Olthuis.	 Dat	 le-
verde	zo’n	25	verhalen	op.	Francine	Broos	
is	trots	op	het	resultaat	en	noemt	het	een	
prachtige	bijdrage	aan	de	geschiedenis	van	
Het	Witte	 Kasteel	 en	 een	manier	 om	 die	
geschiedenis	levend	te	houden.

‛Oral history’
Saar	 van	 de	 Linden,	 de	 coördinator	 van	
het	project,	 schetste	daarna	kort	de	ont-
staansgeschiedenis	en	het	verloop	van	het	
project.	“De	aanleiding	om	tot	het	maken	

van	 deze	 bundel	 te	 komen,	 is	 dat	 er	 bij	
rondleidingen,	maar	 ook	 bij	 andere	 gele-
genheden,	met	enige	regelmaat	bijzondere	
anekdotes	 over	 en	 herinneringen	 aan	 het	
Witte	Kasteel	naar	boven	kwamen	(en	nog	
komen)	bij	de	Loonse	bezoekers.

Deze	 verhalen	 geven	 een	 bloemrijke	 kijk	
in	het	reilen	en	zeilen	van	het	kasteel	en	
haar	bewoner(s)	en	vormen	zodoende	een	
zéér	waardevolle	 aanvulling	 op	 de	 (histo-
rische)	 beleving	 van	 Het	 Witte	 Kasteel.	
Het	zou	dan	ook	erg	jammer	zijn	als	deze	
‘oral	history’	voorgoed	verloren	zou	gaan,	
nu	er	nog	inwoners	van	Loon	op	Zand	zijn	
die	uit	eerste	of	tweede	hand	het	kasteel	

 ° Saar v.d Linden (rechts) tijdens de presentatie 
van het boekwerkje, gadegeslagen door Francine 
Broos (links). (Foto: RdT)
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en/of	 Emily	 Verheyen,	 c.q.	 ‘de	 freule’	 in	
de	Loonse	volksmond,	nog	hebben	meege-
maakt.

Een bloemrijke kijk
Vanuit	 deze	motivatie	 is	 in	 2017	besloten	
om	 de	 verhalen	 en	 herinneringen	 vast	 te	
gaan	 leggen	 d.m.v.	 het	 afnemen	 van	 in-
terviews	 om	 vervolgens	 deze	 verzamelde	
verhalen	te	bundelen.	Een	oproep	in	Rond	
de	Toren	en	Duinkoerier	leverde	voldoende	
reacties	op	om	te	beginnen	en	gaandeweg	
kwamen	er	meer	bij.	De	verhalen	zijn	per-
soonlijke	herinneringen	van	mensen	die	het	
kasteel	 en	 haar	 bewoners	 van	 dichtbij	 of	
‘van	horen	zeggen’	hebben	meegemaakt.

Het	 zijn	 hun	 herinneringen	 en	 gedachten	
die	 zijn	 vastgelegd	 om	 de	 verhalen	 niet	
verloren	te	 laten	gaan.	Het	 is	een	boekje	
geworden	 met	 bijzondere	 en	 soms	 grap-
pige	 getuigenissen	 van	 voorbije	 tijden:	
dorpsherinneringen	 aan	 jonkvrouw	 Emily	

Verheyen,	haar	familie	en	de	eigen	Loonse	
gemeenschap	in	de	periode	1924-1984.

Zo	 vertelt	 de	 vaste	 taxichauffeur	 van	 de	
freule,	 Albert	 de	 Leijer,	 over	 zijn	 herin-
neringen,	 maar	 ook	 kapper	 Piet	 Horvers	
(onlangs	op	103-jarige	 leeftijd	overleden)	
deed	zijn	verhaal.	Er	zijn	diverse	verhalen	
die	 een	 inkijk	 geven	 in	 de	 huishoudelijke	
taken	en	de	(tuin)werkzaamheden	die	wer-
den	uitgevoerd	onder	het	toeziend	oog	van	
de	freule,	maar	ook	 is	er	het	verhaal	van	
Jan	van	Loon	die	de	kasteelweide	huurde.	
Ook	andere	familieleden	komen	ter	sprake.	
De	 verhalen	 geven	 tevens	 een	 beeld	 van	
hoe	het	dorp	was	in	de	naoorlogse	jaren	en	
de	jaren	daarna	tot	1984:	het	jaar	waarin	
de	laatste	bewoonster	van	Het	Witte	Kas-
teel	Emily	Verheyen,	ofwel	de	freule,	het	
aardse	leven	verliet.”

Alle	 geïnterviewden	 zijn	 ondertussen	 uit-
genodigd	 voor	 een	 koffiebijeenkomst	 op	
Het	 Witte	 Kasteel	 en	 hebben	 een	 exem-
plaar	 ontvangen	 van	 het	 boekje	 als	 dank	
voor	hun	enthousiaste	bijdrage.	Bent	u	ook	
nieuwsgierig	naar	deze	verhalen?
Het	 boekje	 is	 ook	 te	 koop	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel	voor	de	prijs	van	€	15,-.

Redactie: Ton Kalkers
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Openingstijden per 1 januari 2020

Openingstijden balie en telefonie

maandag:	 9.00	–	17.00	uur
dinsdag:	 9.00	–	17.00	uur
woensdag:	 9.00	–	17.00	uur
donderdag:	9.00	–	17.00	uur
vrijdag:	 gesloten	(alleen	op	afspraak		
	 open	voor	spoedgevallen)

De	gemeente	is	altijd	bereikbaar	voor	ca-
lamiteiten	en	spoedzaken.	Daar	verandert	
niets	 aan.	Als	 u	 belt	 naar	 (0416)-289111,	
krijgt	u	iemand	aan	de	lijn	van	onze	telefo-
nische	antwoorddienst.

Afspraak voor product of dienst?
Afspraken	voor	een	product	of	dienst	van	
de	gemeente	zijn	mogelijk	op	de	volgende	
tijdstippen:
maandag:	 09.00	–	12.30	uur
dinsdag:	 09.00	–	12.30	uur
woensdag:	 13.30	–	19.30	uur
donderdag:	 09.00	–	12.30	uur
vrijdag:	 alleen	voor	spoedgevallen	
	 09.00	–	12.30	uur

Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg
Het	servicepunt	is	vijf	ochtenden	per	week	
telefonisch	bereikbaar	via	(0416)	–	289247	
van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	09.00	
tot	12.30	uur.	□

Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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Bij het afscheid van   
Wil van den Hout (1946 – 2020)

Begin	 vorige	 week	 kregen	 wij	 als	 Rond	
de	 Toren-bestuur	 en	 redactie	 het	 trieste	
nieuws	 dat	 oud-Rond	 de	 Toren-medewer-
ker	Wil	van	den	Hout	op	vrijdag	3	januari	
op	bijna	74-jarige	 leeftijd	was	overleden.	
Alhoewel	wij	 op	 de	 hoogte	waren	 dat	 de	
gezondheidstoestand	van	Wil	sterk	aan	het	
verminderen	 was,	 kwam	 dit	 bericht	 toch	
nog	vrij	onverwacht.

Wil	nam	in	januari	2009	zitting	in	het	be-
stuur	 van	 Rond	 de	 Toren	 als	 verantwoor-
delijke	 voor	 de	 bezorging	 van	 het	 blad.	
Als	 ‘no	 nonsens’-prater	 met	 zijn	 hart	 op	
de	juiste	plaats	ontwikkelde	Wil	zich	snel	
tot	‘een	van	ons’.	Zijn	werk	pakte	hij	van	
meet	af	aan	met	de	nodige	daadkracht	op:		
problemen	met	de	bezorging	werden	direct	
opgelost.	Of	het	een	niet	bezorgde	‘Toren’	
betrof	of	vervanging	van	een	van	de	trouwe	
bezorgers-sters	vanwege	vakantie	of	ziek-
te:	hij	loste	het	op.

Wil	 schoof	ook	altijd	aan	bij	de	 redactie-
vergaderingen:	 niet	 alleen	 om	 contact	 te	
houden	met	de	redactie,	maar	ook	om	als	
‘corrector’	op	te	treden	als	er	namen	ver-
keerd	gespeld	waren	of	aangeboden	tekst	
in	 zijn	 ogen	 niet	 klopte	 of	 op	 zijn	 minst	
‘aangepast’	moesten	worden.	Dat	Wil	zich	
goed	voelde	bij	het	redactieteam,	liet	hij	
merken	 na	 het	 overlijden	 van	 zijn	 vrouw	
Annie	op	27	augustus	2012,	waarbij	hij	uit-
sprak	dat	hij	dankbaar	was	voor	alle	steun	
die	hij	toen	mocht	ondervinden.

Naarmate	de	jaren	vorderden	voor	Wil,	ging	
zijn	teruglopende	gezondheid	zich	meer	en	
meer	 	 manifesteren.	 Met	 een	 constante	
benauwdheid	 en	 steeds	minder	wordende	
conditie	werd	het	 voor	hem	 steeds	moei-
lijker	om	zijn	‘Torenwerk’	te	blijven	doen.	
Met	 tegenzin	 moest	 hij	 hieraan	 toegeven	

en	besluiten	te	stoppen.	In	december	2018	
nam	hij	afscheid	van	‘zijn’	Toren,	niet	na-
dat	hij	er	mede	voor	gezorgd	had	dat	zijn	
opvolger	goed	was	ingewerkt.	Ook	na	zijn	
afscheid	kon	hij	het	niet	laten	zo	af	en	toe	
toch	 nog	 eens	 de	 redactievergadering	 te	
bezoeken,	want	zijn	eigen	fles	citroenbran-
dewijn	was	nog	niet	leeg!

Wil	 heeft	 Rond	 de	 Toren	 10	 jaar	 gediend	
en	 daarvoor	 zijn	 wij	 hem	 veel	 dank	 ver-
schuldigd.	Wat	 hadden	we	nog	 graag	met	
hem	 zijn	 fles	 citroenbrandewijn	 leegge-
maakt,	maar	dat	mocht	helaas	niet	zo	zijn.	
Bedankt	Wil	voor	je	jarenlange	trouw	aan	
Rond	 de	 Toren	 en	 vooral	 voor	 je	 vriend-
schap	 die	 we	 mochten	 ondervinden.	 Het	
waren	mooie	tijden	waar	we	nog	lang	met	
veel	genoegen	op	terug	kunnen	kijken!

Redactie en bestuur Rond de Toren

 °Wil van den Hout (1946 - 2020).   
 (Foto: Archief RdT)
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Zorgen over bemensing vrijwilligers, beheer en subsidie

Heeft De Kuip nog toekomst?
Net	voor	de	start	van	het	nieuwe	jaar	2020	
had	ik	een	keukentafelgesprek	letterlijk	in	
de	keuken	van	De	Kuip	met	twee	bestuurs-
leden	van	Jongerencentrum	De	Kuip,	Kees	
Hesselmans,	 voorzitter	 en	 lid	 van	 de	 ac-
tiviteitencomissie	 Jos	 van	 Berkel,	 verant-
woordelijk	 voor	 de	 activiteiten	 van	 ‘Alles	
Kids’.	 Op	 de	 foto	 zitten	 de	 heren	 er	 wel	
glimlachend	 en	 redelijk	 vrolijk	 bij,	 maar	
daar	heb	ik	veel	moeite	voor	moeten	doen,	
want	tijdens	het	gesprek	met	mij	waren	ze	
zeer	ernstig.

De	 Kuip	 is	 een	 jongerencentrum	 gelegen	
aan	de	rand	van	Loon	op	Zand	in	de	Klok-
kenlaan.	 Het	 jongerencentrum	 wordt	 be-
stuurd	 en	 gedraaid	 door	 vrijwilligers	 met	
ondersteuning	 van	 een	 jongerenwerker	

en	 een	 beheerder	 van	 Stichting	 Contour-
deTwern.	Ze	organiseren	activiteiten	voor	
kinderen,	 tieners	 en	 jongeren	 o.a.	 Alles	
Kids!	up	disco,	soos	De	Kuip,	meidenavon-
den,	 pub-quiz,	 schuimparty,	 kinderfeest-
jes,	knutselen,	pannasoccertoernooi,	enz.

Want wat is er aan de hand?
Er	spelen	drie	onderwerpen	die	zorgen	voor	
donkere	wolken	 in	de	komende	tijd.	Kees	
en	Jos	barsten	los:	“De	eerste	is	het	gebrek	
aan	aanwas	van	vrijwilligers	die	zich	willen	
inzetten	voor	de	jeugd.	Op	dit	moment	zijn	
er	32	vrijwilligers	actief	bij	De	Kuip.

Op	zich	is	dit	een	mooi	aantal	en	voor	de	
praktische	 gang	 van	 zaken	 is	 dat	 prima,	
maar	 velen	 zijn	 nog	 erg	 jong	 (de	 jongste	

 °De Kuip-voorzitter Kees Hesselmans (links) en Jos van Berkel: “De toekomst van De Kuip is op zijn 
minst zorgelijk te noemen.” (Foto: RdT)
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vrijwilliger	 is	 13	 jaar)	 en	 kun	 je	 dus	 nog	
geen	 verantwoordelijkheid	 laten	 dragen	
over	het	geheel.	Je	moet	dan	denken	aan	
overzicht	hebben,	contacten	onderhouden	
met	ContourdeTwern,	de	gemeente,	andere	
partijen.	Gesprekken	over	subsidie,	beheer	
en	onderhoud,	verzekeringen,	voldoen	aan	
regels	van	de	drank-	en	horecawet,	kortom	
alle	zaken	en	regels	waar	je	als	jongeren-
centrum	 rekening	 mee	 moet	 houden	 bij	
het	 organiseren	 van	 activiteiten.	 Bij	 die	
groep	van	vrijwilligers	is	versterking	nodig.	
Daarom	nodigen	we	mensen	uit	om	in	het	
bestuur	 of	 de	 AC	 (Activiteitencommissie)	
zitting	te	nemen.”

Versterken bestuur
En	zij	vervolgen:	“Binnen	de	huidige	ploeg	
van	het	bestuur	willen	mensen	wel	betrok-
ken	blijven,	maar	een	stapje	terug	doen	na	
zoveel	 jaren.”	Kees:	“Ik	 stop	dit	 jaar	per		
31-12-2020	als	voorzitter.	Na	20	jaar	is	het	
voldoende	 geweest,	 er	 moet	 verversing	
komen	en	we	zoeken	bestuurlijke	verster-
king,	als	het	kan	een	voorzitter.
We	zoeken	dus	nieuw	bloed.	Je	hoeft	geen	
bestuurlijke	ervaring	te	hebben.	Je	willen	
inzetten	voor	de	doelgroep	van	De	Kuip	en	
dat	zijn	kinderen,	tieners	en	jongeren	in	de	
leeftijd	van	4	t/m/	24	jaar,	is	de	juiste	mo-
tivatie.”	 Jos	 vult	 aan:	 “Ouders	 of	 andere	
belangstellenden	kunnen	ook	meedoen	op	
projectbasis.	Je	doet	mee	met	een	kortlo-
pend	afgebakend	project	en	als	het	klaar	
is	prima.	Klus	geklaard.	De	faciliteiten	en	
ideeën	levert	De	Kuip.”	Continuïteit	in	be-
stuur	 en	 activiteitencommissie	 is	 dus	 het	
eerste	zorgenkind	voor	de	nabije	toekomst.

Het	tweede	en	derde	zorgenkind	betreffen	
het	 beheer	 en	 de	 subsidie.	 “Beide	 zaken	
zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden”,	
legt	Kees	uit.	“ContourdeTwern	leverde	tot	
nu	toe	voor	16	uur	een	beheerder	voor	het	
gebouw.	 ContourdeTwern	 krijgt	 daarvoor	
subsidie	 van	 de	 gemeente.	 Dat	 bedrag	 is	

door	 de	 gemeente	 gehalveerd.	 Dat	 bete-
kent	concreet	dat	de	beheerdersuren	ook	
nagenoeg	zijn	gehalveerd	tot	8½	uur.	Voor	
een	gemeente	die	jeugd-	en	jongerenwerk	
hoog	in	het	vaandel	heeft	staan	is	dit	wel	
een	afgang.	Maar	goed,	het	 is	een	beslis-
sing	van	de	gemeenteraad	geweest.	In	een	
brief	 aan	 B&W	 en	 de	 fractieleiders	 in	 de	
raad	hebben	we	uit	de	doeken	gedaan	wat	
de	consequenties	zijn	voor	De	Kuip.	Nu	kun	
je	zeggen:	schakel	dan	vrijwilligers	 in	om	
dit	op	te	vangen.
Op	 dit	 moment	 ben	 ik	 als	 voorzitter	 de	
enige	 vrijwilliger	 die	 niet	 meer	 aan	 het	
arbeidsproces	deelneemt,	alle	andere	vrij-
willigers	 werken,	 studeren	 of	 gaan	 nog	
naar	school,”	zucht	hij.

Verbouwing Blokkendoos en Wetering
“Een	andere	ontwikkeling	die	er	aan	zit	te	
komen”,	 vervolgt	 hij,	 “is	 de	 aanstaande	
verbouwing	 van	De	 Blokkendoos	 en	 hope-
lijk	de	snelle	aanpak	en	verbouwing	van	De	
Wetering.	Wat	 is	nu	het	geval?	De	vereni-
gingen	 en	 groepen	 die	 nu	 gebruik	 maken	
van	 Blokkendoos	 en	 De	 Wetering	 zoeken	
naar	een	alternatieve	plek	tijdens	de	ver-
bouwing.	En	die	komen	uit	bij	De	Kuip.	Dat	
betekent	dat	er	tijdens	die	verbouwingspe-
riode	een	nog	groter	beroep	gedaan	wordt	
op	het	beheer.”
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Beheersknelpunt multifunctioneel  
sportveld
“En	er	komt	nog	meer	op	ons	af,”	vertellen	
de	heren.	 “Nadat	 realisatie	 van	een	mul-
tifunctioneel	 sportveld	 elders	 in	 de	 wij-
ken	van	Loon	op	Zand	steeds	op	bezwaren	
stuitte,	 heeft	 de	 gemeente	 een	 bijdrage	
voor	 de	 aanleg	 van	 een	 openbaar	 multi-
functioneel	sportveld	op	een	terrein	naast	
De	Kuip	goedgekeurd.	Een	 royale	gift	 van	
de	 Rabobank	 maakt	 de	 realisering	 hele-
maal	 mogelijk.	 Met	 wijkcoördinator	 René	
Pagie	en	omwonenden	van	de	Klokkenlaan	
is	afgesproken	dat	De	Kuip	er	toezicht	op	
houdt.	Dat	toezicht	komt	nu	wel	op	 losse	
schroeven	 te	 staan.	 Zonder	beheer	wordt	
het	lastig	toezicht	houden.”
“De	Kuip	heeft	tot	nu	toe	de	aansluiting	bij	
het	dorp	 steeds	 kunnen	 realiseren	en	dat	
willen	we	ook	in	de	toekomst	zo	houden,”	
aldus	Kees	Hesselmans.	“Helaas	mogen	we	
zelf	geen	geld	genereren	met	commerciële	

activiteiten	i.v.m.	de	horecavergunning.	Al	
hadden	we	maar	 een	 ontheffing	 voor	 een	
aantal	 van	 die	 activiteiten	 per	 jaar.	 Dan	
konden	we	onszelf	bedruipen.”
Hij	eindigt	met	de	woorden:	“Voor	de	jeugd	
is	er	in	Loon	op	Zand	al	zo	weinig	op	dit	ge-
bied.	Het	is	dus	niet	logisch	en	contrapro-
ductief	 om	 de	 subsidie	 op	 beheerskosten	
te	verminderen.	Het	is	het	paard	achter	de	
wagen	spannen	en	straks	de	rommel	oprui-
men.”

Niet aarzelen
Beide	 heren	 hopen	 dat	 de	 gemeente	 om-
draait	op	dit	onbegaanbare	pad.	Wat	ze	er	
zelf	aan	kunnen	doen,	gaan	ze	oppakken.	
Te	 beginnen	met	 werving	 van	 nieuw	 vers	
bloed.	 Vandaar	 de	 oproep	 om	 je	 te	mel-
den	en	mee	te	doen.	Niet	aarzelen	en	ge-
woon	doen,	meteen	even	mailen	naar:	
keeshesselmans@hotmail.com.

Redactie: Ton Kalkers
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Vierde termijn voor twee van de 
vier hoofdsponsors Uno Animo

Donderdagavond	12	december	2019	hebben	
twee	van	de	vier	hoofdsponsors,	te	weten	
Assurantie	en	Adviescentrum	Jack	van	Lier	
en	LDE	Accountants,	zich	wederom	verbon-
den	aan	Uno	Animo	voor	hun	vierde	termijn	
met	alweer	een	looptijd	van	3	jaar.

Tot en met seizoen 2021 - 2022
De	allereerste	gesprekken	zijn	destijds	ge-
start	 in	2009	om	stabiele	partners	 te	vin-
den	die	Uno	Animo	voor	 langere	tijd	kun-
nen	steunen.	Assurantie	en	Adviescentrum	
Jack	van	Lier	was	al	een	stabiele	 sponsor	
en	in	2010	heeft	LDE	Accountants	zich	hier-
bij	aangesloten.
De	wens	van	Uno	Animo	en	beide	sponsors	
was	dan	ook	een	goede		samenwerking	cre-
eren	 en	 relatie	 opbouwen	 voor	 de	 lange	
termijn.	Deze	vierde	termijn	houdt	in	dat	
zij	zich	weer	verbinden	tot	en	met	seizoen	
2021-2022.

De	 andere	 twee	 hoofdsponsors,	 Verbo	 BV	
en	 Aannemingsbedrijf	 Paul	 Bertens,	 zijn	
ook	twee	stabiele	sponsors	die	komend	jaar	
benaderd	zullen	worden	inzake	verlenging.	
Uno	Animo	 is	 trots	op	al	deze	hoofdspon-
sors	en	creëert	zodoende	een	breed	draag-
vlak	wat	van	 levensbelang	 is	voor	de	ver-
eniging.	□

 °Met het ondertekenen van het contract werd 
de vierde sponsortermijn tussen Assurantie en 
Adviescentrum Jack van Lier en LDE Accountants 
bekrachtigd. (Eigen foto)

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Ver louw-Bouw bv

� Bouw

� Ver bouw en re no va tie

Gil de weg 85

5175 SR Loon op Zand

Tel 0416 363329

Mob 06 22950676

Fax 0416 364457

ver louw-bouw@home.nl

www.verlouw-bouw.nl
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388

Deze eerste Krantenbak van het nieuwe 
jaar bevat ook nog berichten uit het vo-
rige jaar vanaf 11 december. Ook al zijn 
deze gebeurtenissen dus niet hyperactu-
eel, we hopen u er toch een plezier mee 
te doen om ze alsnog te vermelden.

Loonse mensen in de krant
Het	 overlijden	 van	 Hugo	 Ruymbeke	 heeft	
veel	 indruk	 gemaakt	 in	 ons	 kerkdorp.	 Hij	
was	op	vakantie	in	Cuba	en	werd	daar	ern-
stig	ziek.	Hij	werd	naar	een	ziekenhuis	 in	
Miami	 (USA)	 overgebracht,	waar	 hij	 bijna	
drie	weken	vocht	voor	zijn	leven.	Op	25	no-
vember	is	hij	daar	overleden	en	op	21	de-
cember	werd	in	De	Wetering	afscheid	van	
hem	genomen.	(BD	18/12)

Op	 30	 december	 2019	 overleed	Ad	 Smul-
ders,	87	jaar	oud	(BD	3/1),	en	op	3	januari	
2020	 Wil	 van	 den	 Hout,	 oud-medewerker	
van	Rond	de	Toren.	Hij	werd	74	jaar.

Een	 lezer	 gaf	 ons	 een	 zestal	 overlijdens-
berichten	 van	 Loonse	 mensen	 door,	 die	
in	andere	kranten	dan	de	Tilburgse	editie	
van	het	Brabants	Dagblad	gestaan	hebben	
in	het	afgelopen	jaar:		prof.	Frans	van	der	
Linden	(Gelderlander	28/3),	mevr.	Hennie	
Pomstra	 (Volkskrant	 2/4),	André	 vd.	 Ster-
ren	 (BD	 6/4),	 Mevr.	 A.	 van	 Leeuwen-de	
Grijff	(BD	20/5),	prof.	Christ	Bertholet	(BD	
27/7)	en	Mevr.	Joke	Beljaars-Beutener	(De	
Limburger	7/12).

Jack	 IJpelaar	publiceerde	een	 ingezonden	
brief	over	de	veroordeling	van	Marco	Kroon	
vanwege	wildplassen.	Jack	vindt,	dat	Marco	
Kroon	de	Militaire	Willemsorde	(de	hoogste	

Nederlandse	militaire	onderscheiding)	niet		
ontnomen	mag	worden	omdat	daarmee	ook	
de	 militairen	 geraakt	 worden,	 die	 onder	
leiding	van	Kroon	gevochten	hebben	in	oor-
logsgebieden,	o.a.	Afghanistan.	(BD	12/12)

Ook	 schreef	 Jack	 een	 beschouwing	 over	
‛Kerstmis	en	de	Kerk’,	waarbij	hij	een	ver-
binding	legde	tussen	zijn	jeugdherinnerin-
gen	en	de	huidige	positie	van	de	kerk.	(DK	
25/12)
Tenslotte	stuurde	Jack	een	foto	in	van	de	
lentebloesem	 in	 zijn	 tuin,	 terwijl	 het	pas	
december	was.	(BD	28/12)

Willy	 van	 Kuijk-Mathijssen	 uit	 de	 Kloos-
terstraat	won	een	 slagroomtaart	met	een	
kruiswoordpuzzel.	(DK	25/12)

Gemeente en politiek
Twee	grote	artikelen	werden	gewijd	aan	de	
kersverse	wethouder	Frank	van	Wel.	Hij	is	
werkzaam	bij	de	gemeente	Goirle	en	maakt	
dus	 voortaan	 het	 gemeentebestuur	 van	
twee	kanten	mee:	als	bestuurder	(‛wetge-
ver’)	 en	als	 ambtenaar	 (‛uitvoerder’).	Hij	
heeft	 maar	 liefst	 negen	 portefeuilles:	 fi-
nanciën,	toerisme,	economie,	werk	&	inko-
men,	 kunst	&	 cultuur,	 sport,	 vrijwilligers,		
grond	en	belastingen.	Hij	wil	na	de	verkie-
zingen	van	2022	graag	doorgaan	met	deze	
job.	(DK	11/12,	BD	12/12)

De	gemeente,	de	provincie	en	het	water-
schap	hebben	bezwaar	gemaakt	tegen	het	
feit,	 dat	 Vermilion	 ondanks	 de	 lopende	
bezwaarprocedures	tot	een	nieuwe	boring	
willen	verrichten	op	de	gaswinningslocatie	
Loon	op	Zand.	(BD	14/12,	DK	18/12)
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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	nieuwe	bezuinigingsmaatregel	 is	op	1	
januari	ingegaan:	de	balie	van	de	gemeen-
tewinkel	in	Kaatsheuvel	is	voortaan	op	vrij-
dag	 gesloten.	 De	 telefoon	wordt	 nog	 wel	
opgenomen	en	er	is	personeel	aanwezig	om			
eventuele	bezoekers	de	weg	te	wijzen.	(BD	
14/12)

Peter	 Flohr	 draagt	 na	 ruim	 tien	 jaar	 het	
fractievoorzitterschap	 van	 Pro3	 over	 aan	
Louis	Laros.	(DK	18/12)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	 is	 een	 omgevingsvergunning	 aange-
vraagd	 voor	 Hoge	 Steenweg	 62	 i.v.m.	 de	
ombouw	tot	een	atelierwoning	(DK	12/12)	
en	 voor	 Moleneind	 25	 voor	 een	 aanbouw.	
(DK	18/12)
Voor	Kraanven	25	werd	een	omgevingsver-
gunning	verleend	voor	een	logiesaccommo-
datie.	(DK	25/12)

Ruimtelijke ontwikkeling
Het	bestemmingsplan	herziening	Tuinstraat	
-	Venloonstraat	is	op	19	december	door	de	
gemeenteraad	vastgesteld	en	ligt	ter	inza-
ge	tot	29	januari	2020.	Het	gaat	over	een	
nieuwe	woning	en	de	herbouw	van	een	be-
staande	woning.	(DK	18/12)

Dorpshuis
De	 gemeenteraad	 heeft	 de	Wetering	 Plan	
Groep	 toestemming	 gegeven	 om	 de	 plan-
nen	 voor	 de	 verbouwing	 van	De	Wetering	
door	te	zetten.
In	mei	moeten	de	algemene	en	financiële	
kaders	 van	 het	 project	 duidelijk	 zijn	 en	
dan	 zal	 ook	 vastgesteld	 zijn,	wat	 de	 om-

vang	van	het	nieuwe	Dorpshuis	wordt.	(BD	
13/12)

Zorg en welzijn
OpenDoor,	 de	 dagbesteding	 voor	 kinde-
ren	en	 jongvolwassenen	met	een	verstan-
delijke	 of	 meervoudige	 beperking,	 kreeg	
een	gift	van	duizend	euro	van	de	Stichting	
Pieckboom	te	Kaatsheuvel,	die	besteed	zal	
worden	aan	een	zweefmolen.	(DK	11/12)

Voetbal
De	derby	Uno	Animo	1	tegen	Desk	1.	op	8	
december	 werd	 door	 Uno	 gewonnen	 met	
2-1.	Mathijs	Knapen,	Ruben	van	Loon,	Rico	
Leocadio,	 Wesley	 van	 Dongen,	 Rick	 van	
Loon	werden	in	de	verslagen	genoemd.
(DK	11/12)

De	wedstrijd	op	22	december	 tegen	 JEKA	
verliep	aanvankelijk	voorspoedig.	Het	werd	
2-0	voor	Uno,	maar	door	de	scheidsrechter	
werd	de	laatste	twintig	minuten	‛een	kwa-
lijke	 rol’	 gespeeld,	 zodat	 JEKA	 toch	 met	
3-2	won.	Dat	leidde	tot	een	‛opstootje	na	
het	laatste	fluitsignaal’.	(BD	23/12)

Assuratie	 en	Adviescentrum	 Jack	 van	 Lier	
en	LDE	Accountants	hebben	zich	voor	een	
vierde	termijn	van	drie	jaar	verbonden	aan		
Uno	Animo	als	hoofdsponsor.	(DK	18/12)

Niet pluis
Een	 onduidelijk	 ongeluk	 gebeurde	 op	 13	
december	op	het	omstreden	stuk	Klooster-
straat	bij	Manege	van	Loon.	Het	zou	over	
een	zelfdoding	gaan,	maar	de	politie	vroeg	
om	getuigen.	(BD	14/12)

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Op	19	december	brandde	een	schuurtje	af	
aan	de	Finantiën.	De	rook	hinderde	het	ver-
keer	op	de	Midden-Brabantweg.	(BD	20/12)

Voorbij
Wij	lazen	elders	in	de	bladen	over	de	cre-
atieve	workshop	voor	groot	en	klein	van	de	
kunstenaars	van	Place	du	Kiosk	 in	Het	Ui-
lennest	(DK	18/12)

Oud nieuws
De	 volgende	 onderwerpen	 stonden	 in	 de	
bladen,	maar	daarover	had	u	al	gelezen	in	
Rond	de	Toren:
•	De	 Kerstklokkenloop	 op	 15-12-2019	 was	
volgens	 de	 krant	 beter	 georganiseerd	
en	rustiger	dan	in	2017.	Er	werd	meege-
werkt	o.a.	door	Juul	van	Gorp	(12),	Laura	
van	Hulten	(13),	Marieke	Nieuwenhuizen	
(14),	Emma	Corsen	 (12	en	Jan	van	Gor-
kum.	Heidi	Geerts,	families	van	Rijsewijk	
en	Couwenberg	behoorden	tot	de	bezoe-
kers.	 Dana	 Pollaert-Veltman	 en	 dochter	

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
MR	=	De	Maasroute
DK	=	De	Duinkoerier
TK	=	De	Tilburgse	Koerier
De Maasroute en De Tilburgse Koerier 
zijn per 1-1-2020 gestopt.	

Emma	stonden	op	de	foto	als	de	gouden	
dames	bij	Het	Witte	Kasteel.	(BD	16/12)

•	Het	diamanten	echtpaar	van	Osch-Meijer,	
dat	in	de	vorige	Rond	de	Toren	werd	gein-
terviewd,	kreeg	op	18	december	de	bur-
gemeester	op	bezoek.	(DK	25/12)

•	De	verhuizing	van	Buro	Jij.	(MR	26/12)

Tot	zover	de	eerste	bijdrage	van	het	nieu-
we	jaar	2020.	Wij	hebben	na	de	kerstdagen	
en	 het	 vuurwerkgeknal	 het	 gewone	 leven	
weer	 hervat.	 Ook	 de	 driekoningen	 zijn	
weer	naar	huis,	dus	we	kunnen	weer	met	
de	alledaagse	dingen	aan	de	gang.	Wij	ho-
pen	dat	deze	rubriek	in	2020	zo	min	moge-
lijk	slecht	nieuws	zal	bevatten!	□

 °Ook in ons dorp werd de jaarwisseling gevierd 
met het nodige sier-vuurwerk, zoals ter hoogte 
van de Gildeweg. (Foto: Ruud Peters)

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

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

*lid van Provoet
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‛List en bedrog in de natuur’

Dinsdagavond	21	januari	2020	geeft	Groei	
&	Bloei	De	Langstraat	een	lezing	over	‛list	
en	bedrog	 in	de	natuur’.	De	 lezing	wordt	
gehouden	 in	Ontmoetingscentrum	‛De	Ha-
ven’,	 Leefdaelhof	 11,	 Waalwijk-Centrum.	
Aanvang	 om	 20.00	 uur.	 Vooraf	 reserveren	
is	niet	nodig.	Kosten	€	3,-	p.p.;	voor	leden	
van	Groei	&	Bloei	is	de	lezing	gratis	bij	te	
wonen.

Deze	 avond	 neemt	 Rini	 Kerstens	 u	 mee	
naar	de	kenmerken	achter	situaties	die	je	
dagelijks	 in	 de	 natuur	 kunt	 tegenkomen.	
De	natuur	vormt	voor	velen	een	bron	van	
inspiratie.	Er	is	altijd	wat	te	zien,	te	horen	
en	te	beleven.	Elk	seizoen	is	weer	anders	
maar	altijd	boeiend	en	op	een	eigen	ma-
nier	mooi.	Zowel	dichtbij	in	de	eigen	tuin	
als	wat	verder	weg	in	het	bos,	op	de	heide	
of	 in	de	wegberm.	Als	 je	wat	meer	 in	de	
diepte	kijkt	blijkt	de	natuur	echter	ook	een	
ware	 ‛slangenkuil’	 te	 zijn	waarin	 een	he-
vige	strijd	wordt	geleverd.	
Deze	 strijd	 is	 om	het	 (voort-)bestaan	 van	
een	 soort.	 Het	 gaat	 hierbij	 om	 het	 aan	
de	kost	komen,	vijanden	ontlopen	en	een	
partner	 bemachtigen.	 Een	 grote	mond	en	
uitgebreid	 darmstelsel,	 snel	 uit	 de	 voe-
ten	kunnen	en	passionele	paringsdrift	zijn	
daarbij	niet	toereikend.	Om	echt	te	over-
leven	is	een	groot	aantal	uiteenlopende	ta-

lenten	 en	 vaardigheden	 ontwikkeld.	 Som-
mige	 organismen	 zijn	 daarbij	 een	 ‛open	
boek’,	 andere	 bedienen	 zich	 van	 slinkse	
en	 sluwe	methodes.	Camouflage,	 impone-
ren	en	afschrikken,	op	het	verkeerde	been	
zetten	en	misleiden,	geraffineerde	verlei-
dingstechnieken	 en	 botweg	 bedriegen.	 In	
de	 ons	 direct	 omringende	 natuur	 kom	 je	
dat	allemaal	tegen.	De	lezing	probeert	een	
indruk	te	geven	van	deze	trucen-doos	van	
list	en	bedrog.

We	 zien	 u	 graag	 op	 deze	 lezing	 dinsdag-
avond	 21	 januari	 2020.	 De	 lezing	 begint	
om	 20.00	 uur	 in	 Ontmoetingscentrum	 De	
Haven	aan	de	Leefdaelhof	11	in	Waalwijk-
Centrum.	 Meer	 info	 is	 beschikbaar	 op	 de	
website	van	groei	en	bloei	de	Langstraat,	
www.delangstraat.groei.nl.

Gonny Jolivet
Groei & Bloei afdeling de Langstraat

 °De hommelreus. (Eigen foto)

 °Dagpauwoog. (Eigen foto)
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Kerkberichten van 18 tot en met   
31 januari

Zondag 19 januari 9.30 uur:	 2e	 zondag	
door	het	jaar,	herenkoor,	celebrant	pastor	
Groos.	Jaargetijde	ouders	Kroot.

Dinsdag 21 januari 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	 celebrant	 pastoor	 Luijckx.	 Harrie	
Huijbregts.

Zondag 26 januari 9.30 uur:	 3e	 zondag	
door	 het	 jaar,	 dameskoor,	 celebrant	 pas-
toor	 Luijckx.	 10e	 jaargetijde	 Jos	 Biemans	
en	 overleden	 ouders	 Biemans–de	 Kort,	
jaargetijde	Sjef	van	Loon,	Liesbeth	Brands–
Wiercx,	Piet	van	Beers	b.g.v.	verjaardag.

Dinsdag 28 januari 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	 celebrant	 pastoor	 Luijckx.	 (geen	
misintenties	ontvangen)

Wij namen afscheid van:
Jo Zijlmans-IJpelaar
Geboren	2	september	1922	te	Loon	op	Zand
Overleden	17	dec.	2019	te	Kaatsheuvel
Piet Horvers
Geboren	11	september	1916	te	Tilburg
Overleden	22	dec.	2019	te	Loon	op	Zand
Zus Vermeer
Geboren	8	juni	1938	te	Loon	op	Zand
Overleden	27	december	2019	te	Oisterwijk
Ad Smulders
Geboren	20	februari	1932	te	Tilburg
Overleden	 30	 december	 2019	 te	 Loon	 op	
Zand
Wil van den Hout
Geboren	22	januari	1946	te	Berkel-Enschot
Overleden	3	januari	2020	te	Loon	op	Zand
Annie Glerum–Litjens	 (de	 uitvaartdienst	
heeft	 plaatsgevonden	 vanuit	 de	 Notre	
Dame	te	Tilburg,	aansluitend	de	begraving	
in	de	Kloosterstraat)

Geboren	12	februari	1928	te	Sambeek
Overleden	4	januari	2020	te	Tilburg

Dat zij allen mogen rusten in vrede!

Biddend Bijbellezen
28	januari,	18	en	25	februari.	Tijd	van	19.30	
uur	 tot	 20.45	 uur	 op	 het	 parochieel	 cen-
trum	in	Kaatsheuvel.	Iedereen	is	van	harte	
welkom,	gelovig	of	niet,	om	deel	te	nemen	
aan	 de	 bijeenkomsten.	 Deze	 zijn	 vrijblij-
vend.	 Bijbels	 zijn	 aanwezig.	 Opgave	 via:	
kbrabers@home.nl.	 Het	 zou	 fijn	 zijn	 om	
uw	voor	en	achternaam,	het	telefoonnum-
mer	 en	 het	 e-mailadres	 te	 vermelden	 bij	
aanmelding.	U	kunt	ook	bellen	als	u	wenst;	
362462.	Hopende	u	te	mogen	begroeten	op	
deze	avonden.	Met	hartelijke	groeten,
Pastoor	Luijckx	en	Karin	Brabers

Kerkbalans 2020
Kerkbalans	is	o.a.	een	actie	van	de	Rooms-
Katholieke	 Kerk.	 Al	 sinds	 1973	 werken	
kerkgenootschappen	 samen	 in	 de	 Actie	
Kerkbalans	 en	 doen	 zo	 een	 beroep	 op	 de	
plaatselijke	 geloofsgemeenschappen	 voor	
een	 financiële	 bijdrage.	 Jaarlijks	 vragen	
wij	 onze	 parochianen	 in	 de	 tweede	 helft	
van	januari	een	financiële	bijdrage	te	leve-
ren	aan	hun	eigen	plaatselijke	kerk.	Geef	
slim.	Uw	bijdrage	aan	Kerkbalans	is	(deels)	
aftrekbaar	voor	de	belasting.

Doet	u	een	periodieke	gift?	Dan	kunt	u	het	
volledige	bedrag	aftrekken.	Een	periodieke	
gift	moet	u	schriftelijk	vastleggen	voor	mi-
nimaal	vijf	jaar	achtereen.	Zo	krijgt	u	van	
de	belastingdienst	meer	terug.	U	leest	hier	
alles	over	op	kerkbalans.nl/geef	slim.
Wij	zijn	blij	dat	veel	parochianen	jaarlijks	
hun	financiële	bijdragen	geven	en	de	kerk	
blijven	steunen	door	hun	giften	in	de	col-
lecte	tijdens	de	erediensten	of	anderszins,	
ieder	naar	vermogen.	Dank	daarvoor.

Namens het Parochiebestuur
Pastoor Luijckx
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Een nieuw jaar en wellicht ook 
nieuwe voornemens?

Het	nieuwe	jaar	 is	weer	gestart	en	dat	 is	
vaak	het	moment	om	met	nieuwe	gewoon-
tes	 te	 beginnen.	 Een	 bekende	 is	 bijvoor-
beeld	meer	bewegen.
Het	nieuwe	jaar	vraagt	gewoon	om	hervon-
den	 inspiratie.	 Meestal	 beginnen	 mensen	
vol	enthousiasme	aan	iets	nieuws	om	ver-
volgens	vaak		toch	weer	in	oude	gewoontes	
te	vervallen.	Heel	menselijk	is	dat.	Nieuwe	
gewoontes	doorvoeren	op	dagelijkse	basis	
kost	tijd	en		energie.

Weet	u	dat	het	leren	van	nieuwe	gewoon-
tes	 gemiddeld	30	dagen	duurt	en	dat	het	

vaak	 nog	 2	 maanden	 duurt	 voordat	 deze		
nieuwe	 gewoonte	 normaal	 wordt?	 Het	 is	
dus	wel	 logisch	dat	het	 soms	moeite	kost	
om	 veranderingen	 vast	 te	 houden.	 Het	
moet	allemaal	geprogrammeerd	worden	in	
je	 hersenen.	 Er	 worden	 letterlijk	 nieuwe	
verbindingen	aangemaakt	in	de	hersenen.

Als	 je	nieuwe	dingen	 leert,	moet	 je	 soms	
andere	 zaken	 los	 laten.	Hierboven	 heb	 ik	
het	 over	 bijvoorbeeld	 meer	 bewegen	 en	
het	los	laten	van	bankhangen	en	met	chips	
Netflixen.	 Maar	 los	 laten	 en	 opnieuw	 het	
leven	 inrichten,	 gebeurt	 ook	 op	 grotere	
schaal	in	een	mensenleven.

Denk	bijvoorbeeld	aan	verlies	van	gezond-
heid	door	ziekte,	met	pensioen	gaan,	ziek	
melden	op	het	werk	omdat	je	overspannen	
bent	 of	 afscheid	 nemen	 van	 een	 geliefd	
iemand.	 Allemaal	 behoorlijk	 ingrijpende	
gebeurtenissen	in	een	mensenleven.	Zaken	
waar	we	allemaal	wel	eens	mee	geconfron-
teerd	worden	helaas.

Ook	 dan	 moeten	 we	 ons	 aanpassen	 en	
opnieuw	 het	 leven	 inrichten	 en	 invulling	
geven	 aan	 de	 dagelijkse	 gang	 van	 zaken.	
Vaak	voelt	die	verandering	erg	geforceerd.	
Heftige	 levensgebeurtenissen	hebben	veel	
invloed	op	zowel	mentaal	als	fysiek	vlak.
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Afscheid	nemen	en	het	 leven	opnieuw	 in-
richten	 kost	 veel	 energie.	 Het	 is	 daarom	
niet	 gek	 dan	 mensen	 dan	 juist	 veel	 ver-
moeidheid	 ervaren.	 Ook	 bijvoorbeeld	
moeite	hebben	met	uit	bed	komen,	de	dag	
starten	 en	 het	 huishouden	 op	 een	 lager	
tempo	doen.	Je	bent	je	aan		het	aanpassen	
en	je	hersenen	aan	het	herprogrammeren	
als	het	ware.	Het	is	ook	niet	raar	als	je	pijn	
en	spanning	ervaart	in	je	lichaam.	Je	bent	
in	feite	je	veranderings-spier	aan	het	trai-
nen.

Weet	 u	 dat	 de	mens	 extreem	 sterk	 is?	 Ik	
kijk	 vaak	met	 verwondering	 naar	mensen	
hoe	 ze	 zich	 soms	 door	 het	 leven	moeten	
worstelen.	 Een	mens	 kan	 veel	 hebben	 en	
weet	vaak	zelf	niet	wat	hij	of	zij	aan	kan.	
Is	het	geworstel	nou	leuk?	Nee,	het	is	hard	
werken	en	soms	kom	je	wat	gepokt	en	ge-
mazeld	uit	de	strijd.

Een	modern	 gezegde	 is	 dat	 je	 sterker	 en	
wijzer	uit	de	strijd	zou	komen.	Dat	je	zal	
groeien	en	meer	ontwikkelen.	Het	welbe-
kende	cliché	 ‛zonder	wrijving	geen	glans’	
komt	 in	mij	op.	Het	klinkt	een	beetje	als	
wedstrijd.	Zonde	is	dat.
Laten	 we	 dat	 wedstrijd-element	 loslaten	
en	 daarmee	 het	 opnieuw	 inrichten	 van	
het	 leven	als	een	proces	zien.	Een	proces	
waarin	 je	 mag	 vallen	 en	 opstaan	 zonder	
schaamte	 en	 schroom.	 En	 waarin	 je	 hulp	
mag	vragen	en	ontvangen.

Voor	nu:	de	beste	wensen	voor	2020!

Eveline Bosselaar
Sens Gezondheidszorg 
Email: eveline@sensgezondheidszorg.nl

Terugkijken op een geslaagde 
kerstklokkenloop

De	negende	editie	van	de	Loonse	kerstklok-
kenloop	is	in	alle	opzichten	bijzonder	suc-
cesvol	verlopen	en	daar	zijn	wij	als	organi-
satie	dan	ook	erg	blij	mee.	Wij	weten	maar	
al	te	goed	dat	dit	succes	te	wijten	is	aan	de	
meer	dan	geweldige	 inzet	 van	 sponsoren,	
vrijwilligers,	deelnemers,	toeschouwers	én	
diensten	die	voor	een	goed	verloop	onont-
beerlijk	zijn.

Gezamenlijk	 hebben	we	 er	weer	 een	 bij-
zonder	en	vooral	 sfeervol	Loons	gebeuren	
van	gemaakt	en	daarom	willen	wij	iedereen	
die	hiervoor	heeft	gezorgd,	oprecht	bedan-
ken:	in	het	bijzonder	onze	sponsoren,	want	
zonder	hen	is	een	Loonse	kerstklokkenloop	
simpelweg	niet	mogelijk.	Dank	je	wel	voor	
jullie	onontbeerlijke	steun!

Naast	de	 vele	 foto’s	die	 reeds	 via	 sociale	
media	zijn	verspreid	over	de	Loonse	kerst-
klokkenloop,	verwijzen	wij	voor	nóg	meer	
foto's	 graag	naar	de	website	 van	Rond	de	
Toren:	www.ronddetoren.nl.	 U	 kunt	 hier	
via	‛Archief’	naar	‛Fotogalerij’	gaan	en	be-
treffende	fotoalbum	openen.

Over	 twee	 jaar,	 in	 2021,	 zal	 de	 tiende	
Loonse	kerstklokkenloop	worden	georgani-
seerd.	‛IJs en weder dienende’ hopen	wij	u	
dan	allemaal	weer	te	ontmoeten!

Organisatie Loonse kerstklokkenloop
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EngelenTafel in Loon op Zand

Jeannette	 Saatrube	 (48)	 uit	 Vught	 nodigt	
al	enkele	jaren	wildvreemden	uit	aan	haar	
eettafel	 die	 daardoor	 met	 de	 kerstdagen	
niet	eenzaam	of	alleen	te	hoeven	zijn.	Niet	
dat	zij	zelf	alleen	is,	maar	samen	met	haar	
man	en	twee	kinderen	(17	en	13	jaar)	zor-
gen	zij	dat	alleenstaanden	het	gevoel	krij-
gen	van	 ‘samen	zijn,	 samen	dineren’.	Dit	
initiatief	blijkt	 intussen	een	groot	succes,	
want	 inmiddels	wordt	op	tal	van	plaatsen	
dergelijke	EngelenTafels	georganiseerd.

Patrick	 Hagenaar	 en	 Peter	 Mertens,	 die	
elkaar	 kennen	 via	 de	 SeniorenVereniging,	
hebben	 de	 handen	 ineengeslagen	 om	 dit	
mooie	initiatief	ook	in	Loon	op	Zand	van	de	
grond	te	krijgen.	Maar	 ja,	hoe	doe	je	zo-
iets?	Wie	nodig	je	uit?	Waar	dek	je	de	tafel?	
En	vooral,	wie	gaat	dat	allemaal	betalen?	
Even	wat	te	regelen	dus.	Peter	is	wat	gaan	
informeren	 onder	 andere	 bij	 Jeannette,	
maar	ook	bij	‘Samenwerkenaandewijk’	van	
de	 gemeente	 en	ContourdeTwern.	 En	wa-
rempel,	zo	ontstond	er	draagvlak	voor	hun	
idee	en	kreeg	de	EngelenTafel	 in	Loon	op	
Zand	gestalte.

Er	werd	een	beroep	gedaan	op	de	Buurtka-
mer	in	de	Van	Rijckevorselstraat	56	via	de	
beheerder	Laurens	van	de	Velden,	die	voor	
hen	de	 ruimte	en	 faciliteiten	beschikbaar	
stelde.	 Sponsoring	werd	 verkregen	 via	 de	
gemeente	en	een	gulle	gever.	Met	behulp	
van	 de	 Zonnebloem	 en	 Wijkzorg	 Thebe	
werd	een	aantal	alleenstaande	mensen	ge-
vraagd	om	deel	te	nemen	aan	deze	Loonse	
EngelenTafel.	En	zo	ontstond	er	voor	deze	

selecte	groep	een	bijzonder	
avondmaal.

Op	 zondagmiddag	 29	 de-
cember	 rond	 de	 klok	 van	
16.00	uur	werden	de	gasten	
hartelijk	ontvangen	door	de	
gastheren	 en	 zij	waren	blij	
verrast	 door	 dit	 initiatief.	
Voor	 de	 dames	 had	 Peter,	
heel	 attent,	 een	 cadeautje	
klaarliggen.	Het	 betrof	 een	
kleine	corsage	die	men	kon	
opspelden	 om	 de	 gelegen-
heid	wat	extra	cachet	te	ge-
ven,	maar	het	bleek	ook	een	
ijsbreker.	Je	raakt	makkelij-
ker	in	contact	met	elkaar	en	
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dat	stimuleert	het	gezellig	samenzijn.
De	tafel	was	keurig	gedekt	voor	tien	cou-
verts	en	aan	alles	was	gedacht.	Een	 fraai	
kersttafelkleed,	met	servies,	bestek,	glas-
werk	en	tafelversiering.	Om	de	EngelenTa-
fel	meer	 kracht	 bij	 te	 zetten	was	 er	 een	
heuse	‘engel’	bijgezet.	Het	was	merkbaar	
dat	er	alles	aan	gedaan	was	om	het	de	gas-
ten	optimaal	naar	hun	zin	te	maken.

Peter	sprak	een	welkomstwoordje	uitsprak.	
Patrick	 schonk	 voor	 allen	 een	 heerlijk	
glaasje	 prosecco	 en	 vertrok	 daarna	 weer	
naar	de	keuken	om	het	eerste	gerecht	 te	
presenteren.

Patrick,	die	het	koken	zichzelf	heeft	aan-
geleerd,	 had	 voor	 de	 gasten	 een	 heerlijk	
menu	samengesteld	met	een	zelfgemaakte	
menukaart.	Gestart	werd	met	een	courget-
tesoep	met	stokbrood,	vervolgens	sukade-
lapjes	met	 uien	 jus,	 rodekool	met	 appel-
compote	 of	 doperwtjes,	 aardappelen	 en	

veldsla.	Als	dessert	kon	men	genieten	van	
crème	karamel	gevolgd	door	koffie	met	een	
praliné.
De	 gasten	 genoten	 zichtbaar	 van	 al	 het	
lekkers	 en	 ondertussen	 werd	 er	 gezellig	
gebabbeld	met	elkaar.	Ieder	kon	zijn/haar	
(levens)verhaal	 kwijt	 en	 er	was	 aandacht	
voor	 elkaar.	Op	deze	manier	 ervaart	men	
een	geluksmomentje	waarvoor	dit	initiatief	
bedoeld	is.

Patrick	had	in	de	keuken	gerekend	op	een	
oven,	maar	 die	 ontbrak	 helaas,	 zodat	 hij	
wat	moest	 improviseren	om	de	gerechten	
goed	bereid	op	tafel	te	krijgen.	Maar	 let-
tende	op	de	complimenten	voor	de	gerech-
ten	van	alle	gasten	kon	hij	daar	gerust	over	
zijn.	De	gastheren	kregen	applaus	en	een	
zoen	 vanuit	 verwarmde	 harten	 van	 alle	
gasten.	 Aldus	 een	 geslaagd	 initiatief	 van	
deze	heren	dat	voor	herhaling	vatbaar	is.

Redactie: Jacques van Dooren
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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 15,15
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,25
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 19,00
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 27,00
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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VOORLOON zoekt nieuwe  
bestuursleden!

VOORLOON	behaalde	tijdens	de	vorige	ge-
meenteraadsverkiezingen	 een	 heel	 goed	
verkiezingsresultaat.	 Meer	 dan	 60%	 van	
de	stemmen	krijgen	van	de	mensen	in	ons	
mooie	kerkdorp	Loon	op	Zand	is	een	flinke	
opsteker.

Daarmee	voelen	onze	raadsleden	Bart	van	
Drunen,	Els	Coolegem	en	Kiki	van	Eijndho-
ven	 en	 de	 fractieondersteuner	 Hein	 Lom-
mers	zich	enorm	gesteund.	Zij	willen	zich	
optimaal	inzetten	voor	de	behartiging	van	
de	belangen	van	ons	kerkdorp.	Een	actief	
verenigingsleven,	vernieuwing	van	De	We-
tering,	vergroening	van	ons	dorp,	aantrek-
kelijk	 winkelaanbod,	 betaalbaar	 wonen	
voor	 jong	 en	 oud	 zijn	 zomaar	 een	 aantal	
speerpunten	 die	 veel	 aandacht	 krijgen.		
Dat	vraagt	veel	tijd	en	in	een	periode	van	
bezuinigingen	 is	dit	niet	gemakkelijk.	Dat	
we	 een	wethouder	 hebben	 in	 de	 persoon	
van	Jan	Brekelmans	helpt	enorm.

Wij	gaan	voor	verjonging	van	het	ledenbe-
stand	van	VOORLOON.	We	zoeken	dan	ook	
steeds	 nieuwe	 leden.	 Dankzij	 uitbreiding	
van	het	woningaanbod	hebben	veel	jonge-
ren	de	kans	gekregen	zich	te	huisvesten	in	
Loon	op	Zand.	Dit	geeft	aan	dat	er	poten-
tieel	 is	voor	verjonging	van	de	partij.	We	
zijn	ons	bewust	dat	niet	ieder	zich	zomaar	
geroepen	voelt	zich	aan	te	sluiten	bij	een	
politieke	 partij.	 Het	 besef	 is	 er	 wel	 dat	
we	niet	zonder	politiek	kunnen	en	dat	een	
plaatselijke	politieke	partij	ervoor	kan	zor-

gen	dat	het	woongenot	van	ons	dorp	goed	
blijft.	Met	verkiezingen	in	2021	moeten	we	
ons	daarop	voorbereiden.	Daarom	deze	op-
roep	om	je	te	melden	en	met	ons	te	bekij-
ken	wat	je	kunt	doen.
In	 het	 bestuur	 ontstaan	 twee	 vacatures	
omdat	ik	als	voorzitter	niet	meer	herkies-
baar	ben.	Hetzelfde	geldt	voor	de	penning-
meester.	 Inmiddels	 heeft	 een	 kandidaat-
bestuurslid	 zich	 gemeld.	 We	 zoeken	 nog	
twee	nieuwe	bestuursleden.

Wil	je	je	aansluiten	bij	VOORLOON	en	een	
bijdrage	 leveren	 aan	 de	 belangenbeharti-
ging	voor	Loon	op	Zand?	Meld	je	dan	aan	als	
(bestuurs)lid	via	info@voorloon.nl	of	tele-
fonisch	bij	onze	secretaris	Krista	Lommers	
0647684181.	 Leden	 betalen	 een	 bijdrage	
van	slechts	€	10,-	per	jaar.	We	horen	graag	
van	je.

Joan van Oorschot,
voorzitter ‘VOORLOON’
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OPEN  DAGEN Basisschool De Blokkendoos en 
Basisschool De Lage Weijkens te Loon op Zand 

 
 

 
Het nieuwe schooljaar 2020-2021 nadert met rasse schreden en daarom is de tijd weer 
daar om uw kind op te geven op één van onze basisscholen. Belangrijk is om u goed 
te oriënteren op de keuze van de beste school voor uw kind. 
Daarom bent u op de hieronder genoemde data en tijden  van harte welkom op onze 
scholen. 

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

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

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

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

 
U bent dus van harte welkom op: 

Basisschool De Blokkendoos: Ecliptica 26, 5175XJ Loon op Zand (0416-362335)    
website: www.bsdeblokkendoos.nl e-mail: directiedeblokkendoos@leerrijk.nl   

1. infoavond nieuwe ouders:  
woensdag 29 januari van 20.00 uur– 21.30 uur. 

2. rondleiding nieuwe ouders met hun kind:  
woensdag 5 feb van 08.30 uur– 12.30 uur.  

Basisschool De Lage Weijkens: Doelen 1, 5175CP Loon op Zand (0416-361594)   
website: www.delageweijkens.nl  e-mail: directiedelageweijkens@leerrijk.nl 

1. infoavond nieuwe ouders:  
dinsdag 11 feb. van 19.30 uur - 21.00 uur. 
Programma: 
19.15 uur: inloop 
19.30 uur: opening en algemene inleiding over de school door de directeur, IB-er en leerkracht 
20.00 uur: rondleiding 

2. open ochtend nieuwe ouders met hun kind:  
maandag 17 feb van  09.00 uur – 10.30 uur. 
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Initiatief voor Nieuwe Wetering 
ligt bij Wetering Plan Groep 

In	december	werd	in	de	gemeenteraad	we-
derom	 aandacht	 besteed	 aan	 het	 nieuwe	
gemeenschapshuis	 in	 Loon	 op	 Zand.	 De	
lichten	staan	wat	de	raad	betreft	op	groen.	
Naast	de	al	beschikbare	middelen	er	komt	
extra	 krediet.	 De	 raad	 heeft	 vertrouwen	
in	 het	 plan	 en	 verwacht	 dat	 de	WPG	 het	
verdere	 initiatief	 neemt	 en	 duidelijkheid	
geeft	 over	 financiële	 risico’s	 en	 kaders.	
Ook	moet	er	een	Plan	 van	Aanpak	komen	
voor	de	verdere	uitrol.

De	raad	heeft	kennisgenomen	van	een	voor-
lopig	Programma	van	Eisen	voor	de	Nieuwe	

Wetering	en	van	het	Projectplan	fase	2.	Zij	
zien	voldoende	aanknopingspunten	voor	de	
voortgang	van	het	project.	Richtinggevend	
hierbij	is	het	eindrapport	van	de	WPG:	‘Een	
nieuwe	opzet	voor	De	Wetering’.		

Het	 project	 is	 op	 een	 punt	 gekomen	 dat	
initiator	 WPG	 concreter	 invulling	 moet	
gaan	geven	aan	de	verdere	uitwerking	er-
van.	De	raad	heeft	behoefte	aan	duidelijke	
informatie	 over	 financiële	 kaders	 en	 ri-
sico’s	en	algemene	kaders	waarbinnen	het	
project	 zich	 verder	moet	 ontwikkelen.	 In	
een	Plan	van	Aanpak	kan	de	WPG	aangeven	
wie	er	bij	de	verdere	planontwikkeling	zijn	
betrokken	en	wie	beslist.	

De	raad	wil	vóór	7	mei	weer	geïnformeerd	
worden.	De	WPG	 is	 al	 druk	bezig	met	 de	
verdere	invulling	van	de	plannen.	Een	van	
de	volgende	stappen	is	de	keuze	voor	een	
architect.	Zo	krijgt	de	nieuwe	‘huiskamer’	
van	Loon	op	Zand	steeds	meer	vorm.	□
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Filmhuis van SeniorenVereniging 
Loon op Zand en Venloene

Eind	januari	en	begin	februari	draaien	we	
twee	 bijzondere	 films	 in	 de	 theaterzaal	
van	 Venloene.	 Wij	 worden	 allemaal	 wat	
vergeetachtig,	zet	daarom	deze	twee	data	
alvast	op	je	kalender.	Beide	films	beginnen	
om	 14.00	 uur.	 Iedereen	 is	 van	 harte	wel-
kom.	De	entree	bedraagt	€	2,-	inclusief	een	
kop	koffie	of	thee.	De	theaterzaal	is	altijd	
lekker	warm.

Op	 vrijdag	 24	 januari	 draaien	we	 de	 ver-
filming	 van	 het	 bekendste	 boek	 van	 Jan	
Siebelink	 (1938).	 Hij	 veroverde	 met	 zijn	
roman	 ‛Knielen	 op	 een	 bed	 violen’	 een	
breed	publiek.	Het	verhaal	over	een	gezin,	
dat	 door	 vader	 Hans	 Sievez	 onbedoeld	 te	
gronde	wordt	gericht,	werd	bekroond	met	
de	AKO-literatuurprijs.	Het	boek	is	in	vele	
talen	vertaald.
De	tweede	film,	die	we	op	7	februari	draai-
en,	is	één	van	de	mooiste	films	uit	het	na-
oorlogse	Italië	met	een	hedendaags	thema:	
de	 emancipatie	 van	 ‛moeder	 de	 vrouw’.	
Geen	trieste	film.	Je	gaat	met	een	glimlach	
naar	huis.

•	Vrijdag:	24	januari	2020
•	Aanvang:	14.00	uur
•	Film:	‛Knielen op een bed violen’
•	Duur:	113	minuten.
De	film	‛Knielen	op	een	bed	violen’	kende	
een	lange	weg	en	het	leek	er	zelfs	op	dat	
de	film	er	helemaal	niet	zou	komen.	Zo’n	

tien	 jaar	 geleden	 zou	 regisseur	 Paul	 Ver-
hoeven	 de	 roman	 van	 Jan	 Siebelink	 gaan	
verfilmen,	 maar	 het	 was	 uiteindelijk	 Ben	
Sombogaart	 (ook	 regisseur	 van	 ‛De	 Twee-
ling’)	 die	 de	 taak	 op	 zich	 nam.	 En	 dat	 is	
hem	goed	gelukt.

We	 volgen	 de	 jeugdliefde	 van	 Hans	 en	
Margje	 Sievez,	 die	 onvoorwaardelijk	 van	
elkaar	 houden	 en	 beiden	 hard	weken	 om	
hun	kwekerij	gezond	te	houden.	Hans	komt	
in	contact	met	prediker	Jozef	Mieras,	die	
Hans	keer	op	keer	over	God	vertelt	en	zo	
zijn	strenggelovige	opvoeding	probeert	aan	
te	wakkeren.	Als	Hans	vervolgens	een	diep-
religieuze	ervaring	heeft,	is	hij	ervan	over-
tuigd	in	direct	contact	met	God	te	staan.

Hij	raakt	steeds		meer	en	meer	in	de	ban	
van	het	geloof	en	hij	verliest	het	zicht	op	de	
wekelijkheid	en	het	contact	met	zijn	gezin	
en	omgeving.	Terwijl	Hans	steeds	verder	in	
de	macht	van	de	sekte	(Zwarte	Raven)	lijkt	
weg	 te	 glijden,	 kan	 Margje	 weinig	 meer	
dan	toekijken	hoe	de	liefde	van	haar	leven	
langzaam	maar	zeker	vervreemt	van	haar.
De	 dikke	 roman	 van	 Jan	 Siebelink	 strekt	
zich	uit	over	een	periode	van	veertig	jaar	en	
daarin	moet	je	als	regisseur	keuzes	maken.	
Sombogaart		kiest	voor	de	periode	voor-	en	
na	 de	 Tweede	Wereldoorlog	 en	 heeft	 dat	
opgedeeld	in	verschillende	hoofdstukken.	

‛Knielen	op	een	bed	violen’	is	in	de	eerste	
plaats	een	aangrijpende	 liefdesgeschiede-
nis,	maar	ook	een	verhaal	over	hoe	men-
sen	 radicaliseren	 door	 het	 geloof.	 Het	 is	
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een	geslaagde	en	mooie	film	geworden	met	
diepgang	en	relativering.

•	Vrijdag:	7	februari	2020
•	Aanvang:	14.00	uur.
•	Film: ‛Pane e Tulipani’
•	Duur:	112	minuten.

Veel	mensen	zijn	op	zoek	naar	een	ander	
leven.	De	 een	 hoopt	 stiekem	op	 roem	en	
geld,	 de	 ander	 is	 wat	 bescheidener	 en	
wenst	slechts	wat	meer	vrijheid,	zo	ook	Ro-
salba.	Zij	 is	een	lieve	huisvrouw,	die	haar	
hele	 leven	 heeft	 opgeofferd	 aan	 de	 zorg	
voor	haar	man	en	zoon.	Zodoende	is	Rosal-
ba	nooit	aan	de	dingen	toegekomen,	waar	
ze	eigenlijk	van	droomde.	Wanneer	tijdens	
een	 vakantie	met	 haar	 gezinnetje	 de	 bus	
zonder	 haar	 vertrekt,	 hoeft	 Rosalba	 niet	
lang	na	te	denken.	Ze	gaat	eens	een	kijkje	
nemen	in	Venetië.	In	al	die	jaren	is	ze	nog	
nooit	alleen	op	vakantie	geweest.	Rosalba	
maakt	van	de	nood	een	deugd.

Rosalba’s	 man	 is	 natuurlijk	 niet	 blij	 met	
haar	vertrek	en	geeft	een	amateuristische	
detective	 de	 opdracht	 zijn	 vrouw	 op	 te	
sporen.	Op	een	manier	die	veel	lijkt	op	de	
avonturen	van	Bassie	en	Adriaan.

Pane	 e	 Tulipani	 is	 een	 heerlijke	 film.	 De	
personages	 zijn	 allerliefst.	 Het	 verhaal	 is	
leuk	en	nog	belangrijker:	je	wordt	er	hart-
stikke	blij	van.	Het	gaat	er	niet	om	dat	al-
les	geloofwaardig	of	goed	moet	zijn.	Hier	
en	daar	grenst	het	aan	het	clowneske.	De	
film	is	een	komedie,	zoals	de	 Italianen	zo	
goed	kunnen	maken,	licht,	verteerbaar.
Pane	e	Tulipani	was	een	enorme	hit	in	Ita-
lië.	Jammer,	dat	dit	soort	films	amper	nog	
gemaakt	worden.	Ja,	Pane	e	Tulipani	neemt	
je	eventjes	mee	terug	in	een	tijd	waar	alles	
altijd	goed	komt	en	de	zon	altijd	schijnt.

Namens de filmcommissie,
Henk Schellekens, Bert Mathijssen   
en Piet van Riel

Op	een	heerlijke	nostalgische	manier	 laat	
regisseur	Soldini	ons	Venetië	zien.	De	men-
sen	zijn	niet	van	deze	tijd.	Of	nog	beter:	
de	 tijd	 staat	 stil	 in	 Venetië.	 Ze	 ontmoet	
prachtige	figuren	zoals	Fernando.	Hij	is	een	
depressieve	IJslandse	ober	bij	wie	Rosalba	
een	 kamer	 huurt.	 Of	 de	 anarchistische	
bloemenman,	bij	wie	Rosalba	een	baantje	
heeft.	Het	zijn	stuk	voor	stuk	prachtige	ka-
rakters,	die	niet	meer	van	deze	 tijd	zijn.	

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 

borrelhapjes en-planken 
diners- lunches- recepties 
buffetten -high tea –BBQ  
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Driekoningen: een traditie die bewaard moet blijven!
Ook	 dit	 jaar	 hebben	 zo’n	 12	 zangers	 van	
Liedertafel	 ‘Echo	 der	 Duinen’	 de	 traditie	
van	Driekoningen	op	6	januari	in	ere	gehou-
den	door	zich	in	koningskledij	te	hijsen	en	
hun	 Driekoningenliederen	 te	 laten	 horen:	
onder	 meer	 in	 de	 Loonse	 parochiekerk,	
waar	 het	 jaarlijkse	 Driekoningenzingen	
voor	kinderen	werd	georganiseerd.

Bijzonder gebeuren
Medeorganisator	 van	het	Driekoningenzin-
gen	 in	 de	 kerk	 Frans	 van	 Dongen:	 “Naast	
de	 hele	 grote	 delegatie	 van	 de	 Echo	 der	
Duinen	 mochten	 we	 slechts	 vier	 groepen	
ontvangen	en	dat	is	wel	jammer,	want	het	
is	elk	jaar	toch	weer	een	bijzonder	gebeu-
ren	waarvan	de	kinderen	enorm	genieten.	
Misschien	was	het	voor	 sommige	kinderen	
ook	wel	allemaal	 iets	teveel	op	de	eerste	
dag	dat	zij	na	hun	kerstvakantie	weer	naar	

school	moesten,	maar	Driekoningen	valt	nu	
eenmaal	op	6	januari.

Volgend jaar weer!
Ook	al	besef	ik	terdege	dat	het	moeilijk	is	
om	een	traditie	als	deze	overeind	te	hou-
den,	toch	hebben	we	als	organisatie	afge-
sproken	 om	 volgend	 jaar	weer	 Driekonin-
genzingen	 te	 organiseren.	 Wij	 zullen	 dan	
op	tijd	beginnen	om	de	nodige	bekendheid	
aan	dit	gebeuren	te	geven,	zodat	de	kinde-
ren	(en	hun	ouders)	hiermee	rekening	kun-
nen	houden.”
En	hij	sluit	zijn	reactie	af	met:	“Laten	we	
zuinig	zijn	op	de	tradities	die	we	nog	heb-
ben,	want	we	hebben	er	nog	maar	zo	wei-
nig.	Driekoningen	 is	er	daar	één	van:	een	
traditie	die	bewaard	moet	blijven!”

Redactie Rond de Toren

 °De koningen van Liedertafel ‛Echo der Duinen’ verzamelden zich voor hun gezang voor de kerststal 
in de kerk. (Eigen foto)
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Rotonde kruising Horst-Vaart-
straat-Tilburgseweg open

Op	vrijdag	20	december	jl.	werd	de	nieuwe	
rotonde	op	het	kruispunt	Horst-Vaartstraat-
Tilburgseweg	 geopend	 door	 wethouder	
Bruijniks.	Hiermee	gaat	een	langgekoester-
de	wens	van	de	omgeving	en	de	gemeente	
in	 vervulling	 om	 de	 kruising	 veiliger	 en	
overzichtelijker	 te	 maken.	 Ook	 zorgt	 de	
rotonde	voor	een	betere	doorstroming	van	
het	 verkeer	 en	 een	 betere	 aansluiting	 op	
de	snelfietsroute	F261.

Half	 september	 2019	 werd	 gestart	 met	
de	 omvangrijke	 werkzaamheden.	 Dat	 be-
tekende	 ook	 diverse	 omleidingsroutes	 en	
overlast	 voor	 omwonenden.	 Doel	 was	 om	
de	rotonde	uiterlijk	vóór	de	kerst	te	ope-
nen	en	dat	is	gelukt.
Hoewel	 de	 gemeente	 voornemens	was	 de	
rotonde	al	in	november	te	openen,	liepen	
de	werkzaamheden	 vertraging	 op.	 Er	was	

veel	regenval	en	ook	extra	werkzaamheden	
aan	de	ondergrondse	 kabels	 zorgden	 voor	
uitloop.

Nu	de	rotonde	open	is,	kunnen	omwonen-
den	weer	hun	‘normale’	routes	hervatten.	
Bijkomend	voordeel	is	dat	de	verkeersdruk-
te	op	het	kruispunt	zal	afnemen	door	een	
betere	doorstroming.	Met	de	komst	van	de	
rotonde	 verdwijnt	 ook	 de	 onduidelijkheid	
rondom	voorrang.	Het	kruispunt	is	veiliger	
en	 overzichtelijker	 voor	 alle	 weggebrui-
kers.

Mijlpaal in aanleg Snelfietsroute
De	 aanleg	 van	 de	 rotonde	 is	 een	 belang-
rijke	mijlpaal	in	de	aanleg	van	de	Snelfiets-
route	F261.	Waar	het	voorheen	een	minder	
veilig	en	vertragend	deel	van	de	route	was,	
kunnen	fietsers	nu	 snel	en	veilig	hun	weg	
vervolgen.

De	 snelle,	 prettige	 fietsverbinding	 tussen	
Tilburg	 –	 Loon	 op	 Zand	 –	 Waalwijk	 krijgt	
zo	 steeds	meer	 vorm.	Deze	 snelfietsroute	
(F261)	 is	 breder	 dan	 een	 standaardfiets-
pad,	met	rood	asfalt	en	voorrang	op	het	an-
dere	verkeer.	De	route	(16,3	km)	loopt	van	
Station	Tilburg	tot	de	Meidoornweg/Halve	
Zolenpad	 in	Waalwijk	en	 sluit	dan	aan	op	
de	F59	naar	’s-Hertogenbosch.	□

Kan je lichamelijke, mentale of emotionele    
gezondheid natuurlijk beter?
Weer	lekker	in	je	vel	-	meer	energie	-	inzicht	in	jezelf	-	
verlichting	van	klachten.	
Een	energetische,	natuurgeneeskundige	en	psychosociale		 	 	
aanpak	bij	pijn,	vermoeidheid,	lichamelijke	klachten,	stress,		 	 	
verlies,	een	verstoorde	balans,	etc.	

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553   
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Op zoek naar passend vrijwilli-
gerswerk en/of een vrijwilliger?

ContourdeTwern	kan	u	hierbij	helpen.	Wij	
bemiddelen	tussen	mensen	die	zich	als	vrij-
williger	willen	inzetten	en	organisaties	die	
vrijwilligers	zoeken.
Zoekt	 u	 passend	 vrijwilligerswerk,	 neem	
dan	contact	met	ons	op.	We	kijken	samen	
met	u	wat	bij	u	past.

Zoekt	de	organisatie	waar	u	werkzaam	bent	
een	vrijwilliger?	Wij	bieden	dan	via:	onder-
steuning.mariamaas@hotmail.com

Bijvoorbeeld:
•	Tips	 voor	het	werven	en	benaderen	 van	
vrijwilligers.

•	Informatie	geven	over	regels,	vergoedin-
gen,	verzekeringen,	VOG	aanvraag,	enz.

•	Een	vacature	plaatsen	op	de	gratis	vaca-
turebank	van	ContourdeTwern.

ContourdeTwern	 Loon	 op	 Zand	 heeft	 een	
eigen	 vacaturebank	 waar	 u	 gebruik	 van	
kunt	maken	om	een	vacature	voor	een	vrij-
williger	te	plaatsen.	Deze	dienst	is	geheel	
kosteloos.	U	ontvangt	van	ons	een	 format	
waarin	u	de	tekst	van	de	vacature	kan	in-
vullen.
De	vacaturebank	kunt	u	vinden	op	de	web-
site	van	ContourdeTwern:
www.contourdetwern.nl

De	medewerkers	van	ContourdeTwern	advi-
seren	en	helpen	u	graag.	Neem	voor	meer	
informatie	contact	op	met	Kubra	Gursoy	via	
mailadres:
kubragursoy@contourdetwern.nl	□

Voorleesmoment voor peuters,  
kleuters en hun (groot)ouders!

In	de	bibliotheek	van	Loon	op	Zand	wordt	
elke	maand	op	woensdagmiddag	voorgele-
zen.	Er	zal	steeds	worden	voorgelezen	uit	
verschillende	 boekjes;	 want	 voorlezen	 is	
leuk	en	leerzaam	voor	kinderen.	Naast	dat	
het	natuurlijk	erg	gezellig	is,	is	het	ook	van	
groot	belang	voor	de	taalontwikkeling	van	
een	kind.	Kinderen	die	regelmatig	worden	
voorgelezen	 hebben	 namelijk	 een	 grotere	
woordenschat.

Kom	gezellig	 luisteren	naar	een	mooi	ver-
haal	tijdens	de	voorleesmomenten	in	de	Bi-
bliotheek	Kaatsheuvel	of	in	de	Bibliotheek	
Loon	op	Zand,	aanmelden	is	niet	nodig.

•	Data:	 15	 januari,	 12	 februari,	 11	maart	
en	15	april,	steeds	om	15.30	uur.	 	
Gratis	toegang.

Voor	meer	informatie	kunt	u	terecht	bij:	
emelykok@bibliotheekmb.nl.	□

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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Wij wensen iedereen van harte een 
voorspoedig en gezond 2020 toe!
Geheugenwerkplaats en Breinfit
Op	maandag	6	januari	is	de	Geheugenwerk-
plaats	in	Loon	op	Zand	gestart	met	Geheu-
genfitness.	 Iedere	maandag	van	13.00	uur	
tot	14.00	uur	vindt	dit	plaats	in	de	biblio-
theek	van	de	Venloene	(naast	de	 ingang).		
U	bent	van	harte	welkom.	Er	zijn	geen	kos-
ten	aan	verbonden.	Vanaf	12.30	uur	is	het	
eten	van	een	broodje	tegen	betaling	moge-
lijk.	Info:	06-16655455	of	via
www.geheugenwerplaats.nl

Ook	 vanuit	 de	 geheugenwerkplaats	 wordt	
op	4	februari	gestart	met	Breinfit.	Onder-
zoek	wijst	 uit	 dat	 beweging	 een	 gunstige	
invloed	 heeft	 op	 de	 conditie	 van	 de	 her-
senen.	De	combinatie	van	bewegen	en	oe-
feningen	 voor	 de	 hersenen	 verbetert	 niet	
alleen	de	 fysieke	 gezondheid	maar	 is	 ook	
goed	 voor	 een	 ieder	 die	 de	 hersenen	 ge-
zond	wil	houden.

Kom	daarom	gezellig	op	dinsdag	4	februari	
naar	de	Breinfit	in	de	ruimte	van	de	Seni-
orenVereniging	 in	 zorgcentrum	 Venloene	
van	13.00	uur	tot	14.00	uur.	Trek	iets	mak-
kelijks	aan	waarin	je	je	prettig	voelt.	 Ine	
van	Liempd,	senioren	sport-	en	bewegings-
leider	verzorgt	de	lessen.	Er	zijn	geen	kos-
ten	aan	verbonden.	We	sluiten	af	met	een	
lekker	kopje	koffie.	Informatie	en	aanmel-
den	bij	Mevr.	Ans	Pollaert	tel	0416	361862,	
anspollaert@home.nl.

Cursus Android Smartphone
U	kunt	(bijna)	niet	meer	zonder	smartpho-
ne!	 Zorg	 dat	 u	 weet	 hoe	 uw	 smartphone	
werkt	en	volg	een	cursus.
De	meesten	van	u	gebruiken	al	een	smart-

phone.	U	maakt	een	foto,	u	kunt	bellen	en	u	
gebruikt	WhatsApp.	Maar	wat	betekenen	al	
die	knopjes	en	venstertjes	die	soms	ineens	
tevoorschijn	komen?	En	hoe	kunt	u	er	zelf	
voor	zorgen	dat	uw	smartphone	door	mel-
dingen	en	geluidjes	uw	leven	niet	bepaalt?	
Welke	Apps	zijn	handig	om	te	gebruiken	en	
hoe	installeert	u	ze?	Hoe	krijgt	u	verbinding	
met	 Internet?	Wat	 kunt	 u	 nog	meer	 doen	
met	WhatsApp?	Ga	zo	maar	door.

Deze	 cursus	 is	 bedoeld	 voor	 iedereen	 die	
meer	willen	weten	over	de	werking	van	de	
Android	smartphone.
Stap	 voor	 stap	wordt	 het	 gebruik	 van	 uw	
smartphone	uitgelegd.	U	zult	verbaasd	zijn	
over	 de	 vele	 toepassingen	 die	 mogelijk	
zijn.	Aan	het	eind	van	de	cursus	zult	u	met	
veel	 plezier	 én	 een	 stuk	 zelfverzekerder	
uw	smartphone	gebruiken.

Informatie over de cursus
De	cursus	bestaat	uit	7	bijeenkomsten	van	
10.00	tot	12.00	uur	en	start	op	donderdag	
30	 januari	 en	 verder	 op	 6/2,	 13/2,	 20/2,	
5/3,	12/3	en	19/3.
Kosten	(inclusief	koffie/thee):	€	45,00	voor	
leden	van	de	SeniorenVereniging	en	€	55,00	
voor	niet-leden.	Voor	het	uitgebreide	cur-
susmateriaal	betaalt	u	€	7,50.
Aanmelden:	U	 kunt	 zich	 voor	deze	 cursus	
opgeven	 tot	 uiterlijk	 26	 januari	 bij	 Laura	
Huibers.	 Mail	 naar	 lahui@home.nl	 óf	 bel	
naar	0416	361615.

Computercafé 
Zit	 u	met	 kleine	of	 grote	 vragen	over	uw	
smartphone,	 tablet	 of	 laptop	 óf	 wilt	 u	
graag	 uitleg	 over	 bepaalde	 apps	 op	 uw	
smartphone	 of	 tablet	 óf	 het	 gebruik	 van	
bepaalde	programma’s	op	uw	laptop,	loop	
dan	gerust	bij	ons	binnen.

Elke	tweede	en	vierde	dinsdagochtend	van	
de	maand	 zitten	 leden	 van	de	Computer-
werkgroep	 van	 10.00	 tot	 12.00	 uur	 in	 de	
Gerlachushof	 voor	 u	 klaar	 om	 u	 gratis	 te	
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helpen.	U	bent	van	harte	welkom!
Data	in	2020:	28	jan,	11	en	25	feb,	10	en	
24	maart,	14	en	28	april,	12	en	26	mei,	9	
en	23	juni.

Muziekmiddag woensdag 29 januari
Van	14.00	tot16.00	uur	in	Venloene	ruimte	
G1-2.	Tijdens	deze	luistermiddag	gaan	we	
op	de	Spaanse	toer:	Manuel	de	Falla,	een	
onzeker	mens,	maar	toch	de	grootste	com-
ponist	van	Spanje	van	de	laatste	eeuw.	Hij	
was	bevriend	met	Debussy,	Dukas	en	Ravel.	
De	Franse	impressionistische	muziek	heeft	
ook	deze	Spanjaard	zeer	zeker	beïnvloed.	
Zijn	oeuvre	is	klein	gebleven.		Verder	ont-
moeten	we	 Enrique	Granados	 en	 Joachim	
Rodrigo	en	andere	Spaanse	componisten	en	
volksmuziek.	Veel	luisterplezier!

Theo Vossen

De	kosten	voor	deze	een	muziekmiddag	be-
dragen	€	3,-	incl.	een	kopje	koffie	of	thee.	
Het	 is	 vrije	 inloop.	Mensen	met	 een	 pas-
se-partout	 voor	 de	 drie	 muziekmiddagen	
seizoen	2019-2020	hebben	al	betaald	voor	
deze	middag.

Dagwandeling woensdag 15 januari  
Ronde Hengstven (18 km)
We	vertrekken	om	08.45	uur	met	de	auto	
vanaf	de	Wetering	en	 rijden	naar	de	Rus-
tende	Jager.	Vanaf	hier	vertrekt	onze	wan-
deling.
U	kunt	zich	voor	deze	wandeling	opgeven	
via	de	website	van	onze	vereniging	www.
kboloonopzand.nl	 of	 door	een	mailtje	 te	
sturen	 naar	 Charles	 Aerssens	 (caerssens@
home.nl).De	groepsgrootte	voor	deze	wan-
deling	is	maximaal	20	personen.

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

Agenda
•	Woensdag	 15	 januari:	 Dag	 wandeling.	
Ronde	Hengstven	(18	km).

•	Woensdag	15	januari:	Teken-	en	schilder-
groep	2,	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Woensdag	 15	 januari:	 Leeskring	 1	 o.l.v.	
Ton	van	Gelder,	van	9.30	tot	11.00	uur	in	
Gerlachushof	1.

•	Woensdag	 15	 januari:	 Cursus	 valpreven-
tie	in	Gerlachushof	1	in	de	Venloene	van	
15.30	tot	ongeveer	17.30	uur.

•	Donderdag	16	januari:	Rik-	en	jokercon-
cours	op	16	en	23	januari.	Aanvang	13.45	
uur.

•	Donderdag	16	januari:	Line-dance	op	16	
en	 23	 januari	 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.

•	Woensdag	22	januari:	Teken-	en	schilder-
groep	1,	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Woensdag	 22	 januari:	Middagwandeling.	
We	 vertrekken	 om	 13.00	 uur	 vanaf	 de	
Wetering.	 We	 wandelen	 via	 het	 Molen-
eind	en	de	Loonse	Molenstraat	naar	Ma-
nege	van	Loon	voor	een	pauze	en	via	het	
Land	van	Kleef	terug	naar	De	Wetering.

•	Woensdag	 22	 januari:	 Cursus	 valpreven-
tie	 in	 Gerlachushof	 1	 in	 Venloene	 van	
15.30	tot	ongeveer	17.30	uur.

•	Vrijdag	 24	 januari:	 De	 filmgroep	 draait	
de	film	‛Knielen	op	een	bed	violen’	in	de	
theaterzaal	van	Venloene.	Aanvang	14.00	
uur.

•	Maandag	27	januari:	Cursus	valpreventie	
in	Gerlachushof	1	in	Venloene	van	15.30	
tot	ongeveer	17.30	uur.

•	Dinsdag	 28	 januari:	 Senioren	Computer-
café	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerla-
chushof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Dinsdag	28	januari:	In	plaats	van	29	janu-
ari:	Sjoelcompetitie.	Aanvang	14.00	uur.

•	Woensdag	 29	 januari:	 Klassieke	 Muziek	
middag	van	14.00	tot	16.00	uur	in	Gerla-
chushof	1	in	Venloene.

•	Donderdag	 30	 januari:	 Line-dance	 de-
monstratie	op	’t	Marktplein	 in	Venloene	
door	 de	 line-dancegroepen	 van	 onze	
vereniging	 o.l.v.	 Karin	Vermue.	Aanvang	
14.30	uur.	□
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Met geen dank aan die 
maatschappelijke mislukkelingen

Ook	 al	 hebben	 we	 tijdens	 de	 jaarwisse-
ling	elkaar	alle	goeds	toegewenst	voor	het	
nieuwe	jaar,	weerhield	dat	het	 inbrekers-
gilde	er	niet	van	om	gewoon	door	te	gaan	
met	hun	bedenkelijke	praktijken	die	elke	
keer	weer	tot	de	nodige	ellende	leiden	en	
de	nodige	slapeloze	nachten	bezorgen.

Ook	in	ons	dorp	was	het	weer	meteen	raak	
en	uit	frustratie	heeft	degene	die	dit	moest	
meemaken,	het	volgende	op	papier	gezet	
en	opgehangen	bij	zijn	voordeur,	mochten	
weer	 van	 deze	 ‘maatschappelijke	misluk-
kelingen’	pogingen	ondernemen	om	onge-
vraagd	binnen	te	komen:

Uw collega’s zijn al geweest
(er is niets meer te halen)

Ze zijn weer eens komen kijken,
of er wat te halen viel.
Wil er niet teveel over zeiken,
want iedereen heeft zijn stiel.

Slot eruit, deur naar de mallemoeren,
politie-schade-verzekering erbij.
Ik behoorlijk over mijn toeren,
ja: zoiets maakt oe niet blij.

Het schijnt bij ons landje te horen,
waar alle deuren zijn open gezet.
Niemand pakt ze bij hun oren,
nee: gij bent ’t die niet goed oplet!

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
* 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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Schilderen in Portugal
Wil	 je	 meer	 weten	 over	 de	 workshops	
‛Schilderen	in	Portugal?’	Kom	dan	naar	de	
gezellige	 informatiemiddag	 op	 zaterdag	 1	
februari	 a.s.	 om	 14.00	 uur	 om	 uitgebreid	
uitleg	te	krijgen	over	de	unieke	workshops		
die	weer	gepland	staan	voor	2020.	Adres:	
Tuinstraat	50	in	Loon	op	Zand.

Na	de	succesvolle	workshops	van	de	afge-
lopen	 jaren	 worden	 er	 ook	 weer	 in	 2020	
een	aantal	schilderweken	georganiseerd	in	
Portugal,	zowel	voor	beginners	als	voor	ge-
vorderden.		De	materialen	en	de	dagelijkse	
gezamenlijke	warme	lunch	zijn	 in	de	cur-
susprijs	inbegrepen.

Els	 Smulders-Waijers,	 professioneel	 kun-
stenares	 en	 ervaren	 docente	 uit	 Loon	 op	
Zand,	 geeft	 in	 juni	 en	 juli	 én	 in	 overleg	
(met	minimaal	vier	deelnemers)	in	andere	
periodes,	workshops	in	tekenen	en	schilde-
ren	 in	eigen	atelier	en	op	prachtige	 loca-
ties	 in	 de	 schitterende	 omgeving	 van	 het	
piepkleine	 dorpje	 Mendeira,	 in	 Portugal.	
Langs	 de	 enige	 straat	 van	Mendeira	 staat	
ons	huis,	Casal	da	Maçieira,	met	een	ruim	
atelier.	 Achter	 op	 ons	 terrein	 staat	 een	
heerlijk	 gastenverblijf	 voor	maximaal	 zes	

personen,	een	bungalow	met	rondom	scha-
duwrijke	terrassen.	Verder	zijn	er	in	de	di-
recte	 omgeving	 voldoende	 verblijfsmoge-
lijkheden.	 Voor	medereizigers	 staat	 Joost	
Smulders	desgewenst	klaar	met	een	alter-
natief	programma.
Heel	wat	inwoners	van	Loon	op	Zand	heb-
ben	inmiddels	deelgenomen	aan	een	work-
shop,	misschien	ben	jij	de	volgende!

Programma informatiemiddag
•	14.00	 uur	 aanvang:	welkom	met	 koffie/	
thee	met	een	Portugese	lekkernij.

•	Uitleg	over	de	workshops,	het	program-
ma	 plus	 reis	 en	 verblijfsmogelijkheden,	
verluchtigd	met		lichtbeelden.

•	Mogelijkheid	tot	vragen	stellen.
•	Een	heerlijk	glas	Portugese	wijn	met	Por-
tugese	 ‘petiscos’	om	deze	middag	af	 te	
sluiten.

•	Einde	middag	ongeveer	16.30	uur.

Graag	vooraf	aanmelden	per	e-mail:	men-
deira@home.nl	of	telefonisch	via	362476.
Zie	 ook:	 www.schildereninportugal.nl	 of	
www.elssmulderswaijers.nl.	□

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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The Chain Gang: nieuw muziekproject  
in gemeente Loon op Zand
Muzikanten	Stan	Voogd	uit	Kaatsheuvel	en	
Koos	 Jansen	 uit	 Loon	 op	 Zand	 kennen	 el-
kaar	 al	 jaren.	 Samen	 speelden	 ze	 o.a.	 in	
de	begeleidingsband	 van	 zanggroep	Kwint	
en	later	bij	de	Kaatsheuvelse	formatie	de	
Bakery	Boys.	Laatstgenoemde	band	stopte	
zo’n	twee	jaar	terug	na	20	jaar	bestaan	te	
hebben.	 Stan	 keerde	 terug	 bij	 de	 herfor-
matie	van	Doont	Penik	en	Koos	legde	zich	
verder	toe	als	gitarist	bij	o.a.	Tango	Y	Can-
ciones	en	bij	Tango-orkest	Tango	Pasion.

De	behoefte	om	samen	weer	wat	op	poten	
te	zetten	groeide	en	na	een	telefoontje	en	
een	mespuntje	overleg	werd	het	idee	snel	
geboren	om	de	muziek	uit	de	Muscle	Shoals	
studio	als	uitgangspunt	te	nemen	voor	een	

nieuw	project.	Muziekkenners	kennen	deze	
studio	van	opnames	van	o.a.	Aretha	Fran-
klin,	 Wilson	 Pickett,	 Sam	 and	 Dave,	 Otis	
Redding,	 Etta	 James,	 de	 Staple	 Singers,	
kortom	alle	beroemde	namen	uit	de	hoog-
tijdagen	van	de	Rhythm	and	Blues.	Muscle	
Shoals	is	ook	de	naam	van	een	klein	plaats-
je	in	de	staat	Alabama	in	de	Verenigde	Sta-
ten.	Qua	grootte	ongeveer	de	helft	van	de	
gemeente	 Loon	 op	 Zand.	 Opvallend	 was	
dat	de	meeste	muzikanten	die	verbonden	
waren	aan	de	Muscle	Shoals	Studio	afkom-
stig	waren	uit	dit	kleine	gehucht.

Zoeken naar verbinding
Bevriende	 muzikanten	 die	 ze	 in	 de	 loop	
van	de	 jaren	waren	 tegengekomen	waren	
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snel	gevonden	en	de	eerste	repetities,	let-
terlijk	aan	de	keukentafel,	waren	op	zijn	
minst	inspirerend	te	noemen	en	smaakten	
al	heel	snel	naar	meer.	Naast	de	basgitaar	
van	 Stan	 en	 gitaar	 van	 Koos,	 zijn	 gitarist	
Jeffrey	Brust	uit	Waalwijk,	Michiel	ter	Mors	
op	saxofoon	uit	Den	Bosch,	drummer	Hans	
van	Uden	uit	Tilburg	en	trompettist	Willem	
Bakx	 uit	 Waspik	 vertegenwoordigd	 in	 the	
Chain	Gang,	de	naam	van	deze	band.	Zan-
geressen	Karin	Voogd	(La	Jeunesse),		Anne-
Marie	Pullens	(Tango	Y	Canciones/Echo	der	
Duinen)	en	zanger	Eric	Mikkers	(ex-Bakery	
Boys)	zijn	inmiddels	ook	betrokken	bij	dit	
project	om	de	muzikanten	bij	de	repetities	
te	ondersteunen	met	hun	zang.

Zo breed mogelijk

Vanaf	de	eerste	brainstormsessie	ontstond	
het	 idee	om	solisten	te	zoeken	uit	de	ge-
meente.	Ervaren	muzikanten	worden	vaak	
gevraagd	 mee	 te	 doen	 in	 projecten	 van	
anderen.	Stan,	Koos	en	Michiel	als	bandle-
den	van	Kwint	in	hun	eerst	shows,	Jeffrey	
begeleidt	 al	 jaren	 popkoor	 Undercover.	
“Waarom	niet	eens	de	rollen	omdraaien?”,		
was	de	gedachte.	“Er	zijn	meerdere	zang-
verenigingen	 in	 de	 gehele	 gemeente,	 ten	
teken	dat	er	veel	en	vaak	wordt	gezongen.	
Nu	de	repetities	met	de	band	zo	voortva-
rend	verlopen	willen	we	 snel	 starten	met	
het	 houden	 van	 audities	 om	 het	 zang-
gedeelte	 verder	 in	 te	 vullen”,	 vertellen	
Stan	en	Koos.	“Daarbij	willen	we	zo	breed	
mogelijk	 over	 de	 hele	 gemeente	 zoeken	
naar	 solisten,	 groepjes,	 koortjes	 om	 de	
verschillende	nummers	aan	 te	pakken.	 Je	
hoeft	 echt	 geen	 lid	 te	 zijn	 van	 een	 koor	
overigens,	 want	 wij	 weten	 zeker	 dat	 er	
veel	loslopend	talent	is.”

Titels?	 Denk	 aan	 Soul	 Man	 van	 Sam	 and	
Dave,	 Land	 of	 1000	 dances	 van	 Wilson	
Pickett,	Papa	was	a	Rolling	Stone	van	The	
Temptations,	 Son	 of	 a	 Preacher	 Man	 van	
Dusty	 Springfield,	 Mister	 Pityfull	 van	 Otis	

Redding,	Arthur	Conley’s	Sweet	Soul	Music	
enz.	 Het	 repertoire	 breidt	 zich	 nog	 elke	
week	uit.	Het	uiteindelijke	doel	is	om	een	
wervelende	 show	 neer	 te	 zetten,	 waarin	
deze	 swingende,	 originele	 en	 eerlijk	 mu-
ziek	wordt	uitgevoerd.

De	huidige	planning	is	om	dit	in	het	voor-
jaar	 van	2021	 te	 realiseren.	Dat	 lijkt	 nog	
een	eind	weg,	maar	het	nieuwe	jaar	 is	al	
weer	 begonnen	 en	wij	 zijn	 niet	 de	 enige	
met	de	ervaring	dat	een	jaar	zo	voorbij	is.	
The	 Chain	 Gang	 zou	 het	 geweldig	 vinden	
wanneer	 dit	 project	 zoveel	mogelijk	 over	
de	verschillende	dorpskernen	wordt	uitge-
smeerd.

Details	en	data	van	de	audities	zullen	snel	
volgen.	Heb	je	nu	al	 interesse	dan	kun	je	
nader	informatie	krijgen	bij	Koos.
Een	email	is	voldoende	om	een	eerste	con-
tact	te	leggen.	Zijn	emailadres	is:
koosjansen@home.nl □
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Van alledaagse gebeurtenissen tot 
hartverscheurende oorlogsdrama’s

BHIC laat snuffelen in ‘geheime archieven’  
tijdens de Openbaarheidsmaand 2020
Benieuwd	welke	geheimen	er	in	de	dossiers	
van	1944	schuilen?	Vanaf	januari	2020	ko-
men	archieven	met	een	openbaarheidsbe-
perking	van	75	jaar	vrij;	historici,	journa-
listen	en	belangstellenden	kunnen	daarom	
nu	 bij	 het	 Brabants	 Historisch	 Informatie	
Centrum	 (BHIC)	 in	 het	 jaar	 1944	 duiken.	
Aanleiding	voor	het	BHIC	om	januari	om	te	
dopen	in	Openbaarheidsmaand.

Dit	 jaar	bestrijkt	de	 laatste	maanden	van	
oorlog	 en	 bezetting.	 Na	 de	 aanvankelijke	
hoop	op	een	snelle	bevrijding	volgde	eerst	
de	teleurstelling	van	Dolle	Dinsdag	en	drie	
weken	 later	 de	 mislukking	 van	 operatie	
Market	Garden.	Brabant	kreeg	ook	te	ma-
ken	 met	 een	 maandenlange,	 vaak	 bloe-
dige	 en	 verwoestende	 bevrijdingsstrijd.	
De	 openbaar	 geworden	 stukken	 schetsen	
dit	 beeld	 van	 alledaagse	 gebeurtenissen	

en	 ontwikkelingen	 tot	 hartverscheurende	
oorlogsdrama’s	ook.	Wij	hebben	alvast	een	
paar	 archiefstukken	 uit	 de	 nieuwe	 over-
zichtslijst	uitgelicht.
De risicovolle moordaanslag op  
NSB-burgemeester Apeldoorn
In	het	verslag	van	het	gepleegde	verzet	in	
Oss	in	de	periode	1941-1944	word	je	als	le-
zer	stap	voor	stap	meegenomen	in	de	voor-
bereiding	van	de	moordaanslag	op	NSB’er	
H.	 Apeldoorn.	 Daar	 werd	 op	 10	 augustus	
1944	 de	 Osse	 burgemeester	 doodgescho-
ten.	 Een	 zeer	 riskante	 onderneming,	 zo	
blijkt	 wel	 als	 de	 verantwoordelijke	 ver-
zetsgroep	later	openheid	van	zaken	geeft.
Wie vertelt de waarheid en wie liegt?
Tussen	alle	oorlogsdrama’s	zijn	er	natuur-
lijk	 ook	 de	 relatief	 onschuldige	 en	 haast	
aandoenlijke	 misdraaddrama’s,	 zoals	 dat	
van	 Cornelis	 Schaerlackens.	 Het	 leest	 als	
een	 rechtbankdrama.	Alle	 elementen	 zit-
ten	erin:	een	anonieme	brief,	de	noodzaak	
tot	 identificatie,	 acht	 gedagvaarde	 getui-
gen	waaronder	de	ex	van	de	verdachte,	de	
persoonlijke	bemoeienis	met	de	zaak	door	
de	Opperwachtmeester	van	de	politie.	De	
spanning	 is	 om	 te	 snijden.	Heeft	Cornelis	
Schaerlackens	 zich	 werkelijk	 schuldig	 ge-
maakt	 aan	 de	 wederrechtelijke	 toe-eige-
ning	van	een	herenrijwiel?

Vughts meisje besmet lid 
Wehrmacht
Tijdens	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	
krijgt	 de	 gemeentepolitie	 in	 Vught	
veel	 klachten	 te	 verwerken.	 In	 no-
vember	 1941	 lezen	 we	 een	 melding	

 ° Fotobijschrift: Installatie van mr. Louis 
de Bourbon als burgemeester van Oss. 
Bij aankomst op het gemeentehuis 
en alvorens officieel geïnstalleerd te 
worden, houdt De Bourbon een toespraak 
voor de Ossenaren. Op de trappen op 
de achtergrond luisteren zijn vrouw 
en kinderen mee. (Oss, 17 mei 1941, 
Fotopersbureau Het Zuiden/BHIC)
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waarin	ouders	de	noodklok	luiden	over	hun	
minderjarige	dochters	die	juist	een	gevaar	
opleveren	 voor	 de	 Duitse	Wehrmacht.	 Zij	
blijken	voortdurend	met	deze	Duitse	Wehr-
macht	om	te	gaan	en	zelfs	nachten	achter-
een	niet	 thuis	 te	komen.	Wanneer	ouders	
hun	 dochters	 op	 hun	 gedrag	 aanspreken,	
betichten	 zij	 hen	 van	 een	 ‘anti-Duitsche’	
houding	en	dreigen	de	dames	zelfs	hun	ou-
ders	aan	te	geven	bij	de	Sicherheitsdienst.	

Een	Vughts	meisje	 van	 19	 jaar	maakt	 het	
wel	 erg	 bont:	 tijdens	 haar	 verblijf	 heeft	
zij	in	elk	geval	één	lid	van	de	Duitse	Wehr-
macht	met	een	geslachtsziekte	besmet.	

Maar	 er	 is	 zoveel	 meer.	 Nieuwsgierig	 ge-
worden?	Kijk	eens	op:
https://www.bhic.nl/nieuws

Openbaarheid archieven
De	Archiefwet	1995	bepaalt	dat	documen-
ten	 van	 overheidsinstellingen	 na	 twintig	

jaar	 worden	 overgedragen	 aan	 het	 histo-
risch	archief.	Ruim	95	procent	van	de	over-
gedragen	stukken	is	direct	in	te	zien.	Voor	
de	 rest	 geldt	 een	 beperking	 op	 de	 open-
baarheid,	meestal	omwille	van	de	privacy	
van	nog	levende	personen.

Over	particuliere	archieven	maakt	het	BHIC	
speciale	 afspraken	 met	 de	 schenkers.	 De	
beperkingen	gelden	altijd	voor	een	van	te-
voren	vastgestelde	periode.	En	dus	worden	
er	jaarlijks	nieuwe	archieven	openbaar.	□

Gevonden

Ik	heb	in	het	buitengebied	van	Loon	op	
Zand	 een	 huissleutel	 met	 hanger	 ge-
vonden.	Meer	info	via	06	-	51130055.
Nog	 steeds	 heb	 ik	 een	 zilveren	 arm-
band	die	ik	twee	jaar	geleden	heb	ge-
vonden	in	de	omgeving	van	de	Service-
flat.	Ook	daarover	kunt	u	mij	bellen.
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Uitdaging en tools dankzij  
De Vlinderstruik

Sinds	 enkele	maanden	wordt	 er	 op	 Jena-
planbasisschool	 De	 Vlinderboom	 enthousi-
ast	gewerkt	aan	een	pilot	met	als	titel	‘De	
Vlinderstruik’.

Stamgroepleiders	 (docenten)	 ervaren	 re-
gelmatig	 dat	 meer	 begaafde	 leerlingen	
veel	capaciteiten	hebben	maar	dat	ze	die	

capaciteiten	niet	
optimaal	 kunnen	
benutten	 tijdens	
hun	 leerproces.	
Om	 ze	 daarbij	
beter	 te	 kunnen	
helpen	 is	 er	 een	
programma	 voor	
meer	 begaafden	

vormgegeven.	 Op	 woensdagochtend	 wor-
den	 8	 leerlingen	 begeleid	 en	 uitgedaagd	
door	 Jolanda	 Kolen	 in	 een	 hiervoor	 spe-
ciaal	 ingericht	 en	 aangepast	 lokaal.	 Zij	
gaan	cognitief	meer	de	diepte	in	en	leren	
vaardigheden	 die	 ze	 nodig	 hebben	 om	op	
eigen	niveau	tot	leren	te	komen.	Daarnaast	
wordt	er	op	maat	psycho-educatie	aange-
boden.	Hierdoor	zijn	kinderen	beter	toege-
rust	 om	dagelijks	 in	hun	eigen	 stamgroep	
hun	capaciteiten	optimaal	in	te	zetten.

Niet	 alleen	 in	 het	 voortgezet	 onderwijs	
zie	je	dat	steeds	meer	scholen	extra	pro-
gramma’s	 bieden	 (tweetalig	 onderwijs,	
technasium,	sportklas).	Ook	in	het	basison-
derwijs	 zijn	 veel	 nieuwe	 ontwikkelingen,	
zoals	speciale	scholen	voor	meer	begaafde	
leerlingen.

Wij	zijn	van	mening	dat	juist	deze	leerlin-
gen	binnen	het	Jenaplan-onderwijsconcept	
uitdaging	 kunnen	 vinden.	 Leren	 vanuit	
verwondering	 over	 verschillende	 thema’s.	
Meer	begaafde	leerlingen	bezitten	van	na-
ture	 al	 een	 ‘gevulde	 gereedschapskist’,	

maar	 hebben	 nog	 niet	 geleerd	 hoe	 ze	 al	
dat	 gereedschap	 goed	 kunnen	 gebruiken.	
Juist	daaraan	wordt	in	de	Vlinderstruik	ge-
werkt.	De	betreffende	leerlingen	kunnen	er	
enthousiast	over	vertellen!

Mooie opbrengst voor Make-a-wish!

Tijdens	een	 sfeervolle	wintermarkt	 op	De	
Vlinderboom,	donderdag	19	december	jl.,	
is	veel	geld	opgehaald	voor	het	goede	doel.	
Leerlingen	 verkochten	 o.a.	 zelfgemaakte	
knutselwerkjes,	tosti’s	en	een	warm	drank-
je.	Ze	verzorgden	creatieve	toneel-	en	mu-
ziekvoorstellingen.	De	allerkleinsten	liepen	
een	korte	sponsor-lichtjestocht	rondom	de	
school.

Kortom,	er	was	van	alles	te	doen,	zodat	er	
maar	liefst	€	843,52	kon	worden	opgehaald	
voor	 de	 stichting	Make-a-wish!	Wij	willen	
graag	 iedereen	bedanken	die	aan	dit	 suc-
ces	hebben	meegeholpen!	□
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Vooral doorgaan!
In	 een	 van	 de	 allerlaatste	 edities	 van	 De	
Maasroute	was	een	interessant	artikel	op-
genomen	 over	 de	 grote	 zorgen	 over	 de	
toekomst	van	de	lokale	media.	Een	nieuwe	
‘opt-in’-regeling	is	de	reden	van	die	zorgen	
en	werd	 in	 dit	 artikel	 als	 ‘De	 doodsteek’	
voor	 de	 lokale	 media	 omschreven.	 U	 be-
grijpt,	dat	wij	als	redactie	van	Rond	de	To-
ren	erg	geïnteresseerd	waren	in	dit	artikel.	
Per	slot	van	rekening	behoort	Rond	de	To-
ren	al	meer	dan	52	jaar	tot	deze	groep,	dus	
gaat	dit	ook	ons	aan.

Wat wordt bedoeld met een  
‘opt-in’-regeling?
Een	opt-in	regeling	houdt	in	dat	betrokke-
nen	iets	moeten	doen	om	mee	te	doen	aan	
een	regeling,	anders	geldt	automatisch	een	
andere	regeling	of	gebeurt	er	niets.	In	dit	
geval	gaat	het	om	de	stickers	die	u	op	uw	
brievenbus	 kunt	 plakken	 of	 u	wel	 of	 niet	
een	huis-aan-huiskrant	of	folders	wilt	ont-
vangen.

Wat gaat er veranderen?
In	het	artikel	 van	De	Maasroute	werd	het	
keurig	 uitgelegd:	 “Nu	 heeft	 iedereen	 de	
keus	 tussen	 twee	 stickers	 om	op	de	brie-
venbus	aan	te	brengen:	de	Jan/Nee-	en	de	
Nee/Nee-sticker.	Als	er	géén	sticker	op	de	
brievenbus	zit,	worden	folders	en	huis-aan-
huiskrant	gewoon	bezorgd.

In	het	nieuwe	‘opt-in’-systeem	met	betrek-
king	tot	brievenbus-stickers	gaat	dat	laat-
ste	veranderen.	Er	komt	een	extra	sticker:	

de	Ja/Ja-sticker,	waardoor	u	verplicht	bent	
een	 van	 de	 stickers	 op	 uw	 brievenbus	 te	
plakken	 als	 u	 de	 huis-aan-huiskrant	 en/
of	 de	 folders	 wilt	 ontvangen.	 Geen	 stic-
ker	op	uw	brievenbus	betekent	dat	u	géén	
huis-aan-huiskranten	en	folders	meer	ont-
vangt.”

Opmerkelijk argument
De	 bedoeling	 van	 het	 gebruik	 van	 deze	
stickers	 is	 om	 de	 natuur	 zoveel	 mogelijk	
te	ontzien,	omdat	papier	van	het	hout	van	
bomen	wordt	 gemaakt.	 Heel	 begrijpelijk,	
ware	het	niet	dat	 al	 het	papier	 van	deze	
kranten	afkomstig	 is	 van	kweekbossen	uit	
Scandinavië,	waar	voor	elke	boom	er	twee	
worden	terug	geplant.
Het	papier	zelf	wordt	daarna	ook	nog	zo’n	
10	 keer	 (!)	 gerecycled.	 Dat	 verschillende	
gemeentes	 dan	 nog	 ‘papierverspilling’	 als	
argument	 gebruiken	 om	 deze	 ‘opt-in’-re-
geling	door	te	voeren,	is	op	zijn	minst	op-
merkelijk.

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.  
Respectvol en milieubewust ontzorgen. 
Wij zijn partner van www.ontboedel.nl 

Voor info: Erik de Bont 06-51294131. 
*Ook voor kleine ritjes naar de 

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  
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Crusiale misser
Nog	 een	 opmerking	 uit	 het	 artikel	 in	 De	
Maasroute:	 “Huis-aan-huiskranten	 worden	
intensief	gebruikt	als	communicatiemiddel	
van	bewoners	naar	hun	stads-	of	dorpsge-
noten.	 De	 kranten	 staan	 vol	 ingestuurde	
berichten	 over	 tal	 van	 zaken	 binnen	 de	
wijk	of	plaats.	Waar	de	inhoud	van	de	dag-
bladen	 vrijwel	 geschreven	wordt	door	 re-
dacteuren,	 krijgt	 bij	 huis-aan-huisbladen	
vaak	iedereen	de	kans	op	een	plekje.”

En	verderop	in	het	artikel:	“Het	beperken	
van	 vrije	 verspreiding	 en	 voorziening	 van	
nieuws	 door	 deze	 ‘opt-in’-regeling	 toe	 te	
passen,	 is	 een	 cruciale	 misser.	 Je	 moet	
echt	heel	voorzichtig	zijn	met	het	uitslui-
ten	 van	 bepaalde	 bevolkingsgroepen	 van	
nieuwsvoorziening.	 In	 plaats	 van	 deze	 te	
beperken,	 zouden	 de	 gemeenten	 lokale	
media	 juist	 moeten	 hélpen.	 Er	 wordt	 op	

dit	ogenblik	veel	te	makkelijk	gedacht	dat	
je	een	print	wel	even	kunt	vervangen	door	
online,	maar	dat	is	een	misvatting.	Beiden	
zullen	blijven	bestaan:	náást	elkaar.”

Wel of geen sticker
Vooralsnog	 houden	 wij	 bij	 Rond	 de	 Toren	
ons	 hart	 hiervoor	 nog	 niet	 vast,	maar	we	
houden	deze	ontwikkeling	natuurlijk	wél	in	
de	gaten.
Voorlopig	 blijven	 onze	 trouwe	 bezorgers	
uw	en	onze	‘Toren’	bezorgen	in	elke	Loon-
se	brievenbus,	wel	of	 geen	 sticker,	of	we	
moeten	een	duidelijk	verzoek	hebben	ge-
kregen	om	dat	niet	te	doen.	Maar	die	ver-
zoeken	zijn	op	één	hand	te	tellen,	dus	blij-
ven	we	doen	wat	al	jaren	doen:	de	Loonse	
gemeenschap	verbinden	met	twintig	Rond	
de	Toren-edities	per	jaar.	Met	andere	woor-
den:	vooral	doorgaan!	Ook	in	2020!

Redactie: Tiny van Hooren
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Zondag 2 februari

26ste Rommelmert La Jeunesse

We	 kennen	 het	 allemaal:	 de	 spullen	 zijn	
nog	 goed,	 maar	 om	 wat	 voor	 reden	 ook	
zijn	 ze	overbodig	 geworden.	 In	 het	 kader	
van	duurzaamheid	is	het	goed	dat	ze	niet	
vroegtijdig	op	de	stort	terecht	komen.	Het	
is	beter,	dat	goederen	op	een	andere	plek	
een	tweede	leven	krijgen.

Op	deze	‘Rommelmert’	zijn	heel	veel	leuke	
en	 onverwachte	 goederen	 te	 koop.	 Denk	
daarbij	 aan	 koperwerk,	 speelgoed,	 huis-
houdelijke	 apparatuur,	 lampen,	 glaswerk,	
kleine	meubels,	aardewerk,	boeken,	elek-
tra,	vinyl,	kleding,	tassen	en	algemene	ge-
bruiksartikelen.
Het	is	altijd	leuk	om	even	rond	te	snuffe-
len	 in	de	drie	zalen,	die	goed	gevuld	zijn	
met	spullen.	Wie	weet	vindt	u	iets,	wat	al	
tijden	 op	 uw	wensenlijstje	 stond.	 Dat	 de	
opbrengst	van	deze	dag	ook	nog	naar	het	
gouden	 jubileum	 van	 de	 eigen	 vereniging	
gaat,	 zal	 u	 vast	 en	 zeker	 een	 extra	 goed	
gevoel	geven	na	een	leuke	aankoop.

Inleveren goederen
Komt	u	met	 de	 auto:	 parkeren	 kan	 gratis	
in	de	wijk.		Heeft	u	zelf	nog	schone,	hele,	
nette	kleine	spullen	om	aan	te	bieden,	dan	
kunt	 u	 deze	 gratis	 afgeven	 in	 De	 Gilden-
bondop	zaterdag	1	februari	tot	14.00	uur.	
Er	worden	 geen	 kasten	 en	 grote	meubels	
ingenomen.

De	hele	dag	draaien	we	het	Rad	van	For-
tuin,	 waarbij	 leuke	 en	 lekkere	 prijzen	 te	
winnen	 zijn,	 geschonken	 door	 winkeliers,	
bedrijven	en	marktkooplui	die	La	Jeunesse	
een	warm	hart	 toedragen.	Graag	 zien	we	
u	in	De	Gildenbond,	Mgr.	Völkerstraat	3	te	
Kaatsheuvel.	De	entree	bedraagt	€	2,00	en	
we	zijn	open	van	09.30-14.30	uur.	Er	zijn	
geen	kramen	beschikbaar	voor	externen.	□

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

Een slecht draaiende poelier uit Veere,
kreeg van de deurwaarder verzoek  
te betalen:
"Mijn allerbeste man hier valt 
niets te halen,
een kaal kipke heeft geen veren!"
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Welkom bij het Nieuwjaarsconcert   
van de Koninklijke ‛Sophia’s Vereeniging’
Traditioneel houdt de Koninklijke ‛Sop-
hia’s Vereeniging’ op de laatste zondag 
van januari haar Nieuwjaarsconcert. Dit 
jaar op zondag 26 januari om 14.00 uur 
in De Wetering te Loon op Zand.
Voorafgaand	 aan	 dit	 programma	 zullen	 in	
de	 foyer	 gehuldigd	 worden:	 Sjef	 Syer,	 50	
jaar	 lid	 en	 Marjolein	 v.d.	 Boom	 en	 Harm	
Wijkhuis	12½	jaar	lid.	Daarna	een	spranke-
lend	 muzikaal	 middagprogramma	 waarbij	
alle	leden	van	de	vereniging	zullen	optre-
den.

‛Sophia’s Percussion Ensemble’
Het	 slagwerk	 ensemble	 o.l.v.	 Bart	 Holle-
man	 zal	 de	 volgende	 werken	 ten	 gehore	
brengen:	Frosty	the	Snowman,	We	wish	you	
a	 Merry	 Christmas,	 Qudrofonica	 van	 Jan	
Schipper	en	 Soundtrack	 Souvenir,	 ook	 van	
Jan	Schipper.

‛Sophia’s Opleidingsorkest’
Dit	orkest,	o.l.v.	Hadewych	van	Leeuwen-
Peters	laat	u	genieten	van	de	werken:	Pe-
king	 Duck,	 Klezmaresque,	 New	 York	 New	
York,	 Hungarian	 Dance	 5,	 Songs	 from	 the	
Old	West	en	Dakota.

PAUZE

Harmonieorkest
Het	 harmonieorkest	 o.l.v.	 Jos	 Schoevers	
speelt	 de	 volgende	 werken:	 Dance	 Sata-
nique	–	Alexandere	Kosmicki,	Suite	Hymne	
of	 the	 Highlands,	 Philip	 Sparke	 (o.a.	 een	
eerbetoon	 aan	 the	 5th	 Highland	 Division	
die	 ons	 75	 jaren	 geleden	 heeft	 bevrijd),		
Charles	 Chaplin	 en	 Radetskymars	 van	 Jo-
hann	Strauss.

SPE, SOL en Harmoniorkest
Deze	 drie	 o.l.v.	 Jos	 Schoevers	 besluiten	
samen	met	 ‛Game	of	Thrones’	 van	Ramin	
Djawadi.
Na	 afloop	 in	 de	 foyer	 gezellig	 samenzijn	
met	‘So	Nice’	o.l.v.	Wim	Zwijsen.

Tevens	 is	 2020	 een	 belangrijk	 muzikaal	
jaar	voor	Sophia	want	op	zaterdag	23	mei	
treedt	 het	 orkest	 op	 met	 negen	 andere	
top-orkesten	 uit	 negen	 Europese	 landen,	
die	samen	strijden	om	de	hoogste	muzikale	
eer	 tijdens	 het	 ECWO	 te	 Amiens	 (Frank-
rijk).	Wij	ontmoeten	u	graag	bij	ons	Nieuw-
jaarsconcert!

Bestuur en leden koninklijke 
‛Sophia’s Vereeniging’
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Wie weet nog wie is/was?
Heemkundekring	Loon	op	’t	Sandt	heeft	de	
Toren-redactie	 gevraagd	 om	 ook	 in	 2020	
haar	 medewerking	 te	 verlenen	 bij	 het	
achterhalen	 van	 namen	 van	 personen	 die	
voorkomen	op	verschillende	foto’s	uit	het	
Loonse	verleden	waarover	de	heemkunde-
kring	beschikt.

Een	speciale	‛fotogroep’	is	al	geruime	tijd	
bezig	om	de	nog	missende	namen	te	ach-
terhalen	en	niet	zonder	succes	dankzij	de	
informatie	die	haar	door	velen	wordt	aan-
gereikt.
Om	nóg	meer	ontbrekende	namen	te	ach-
terhalen,	 gaat	 de	 redactie	 onder	 de	 kop	
‛Wie,	 wat,	 waar?’	 op	 regelmatige	 basis	

een	 foto	 opnemen	 uit	 het	 grote	 archief	
van	 de	 heemkundekring	 met	 de	 vraag	 of	
u	 de	 daarbij	 gevraagde	 informatie	 kunt	
doorspelen	 aan	 de	 fotogroep,	 die	 u	 kunt	
bereiken	 via	mailadres	 secretaris@heem-
kundekringloonoptsandt.nl	of	telefonisch	
via	06-44416825.

Klassenfoto St. Emiliusschool
In	deze	editie	wordt	uw	belangstelling	ge-
vraagd	voor	deze	klassenfoto	uit	de	begin-
jaren	 1950	 van	 de	 St.	 Emiliusschool	 met	
meester	P.A.	Roijmans.	Wie	herkent	nog	de	
leerlingen	met	nummer	4,	9	en	37?

Vaak	blijkt	dat	na	overleg	met	 familie	en	
kennissen	nog	veel	 informatie	naar	boven	
kan	worden	gehaald,	waarmee	u	de	 foto-
groep	dan	weer	erg	blij	maakt!	□
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Kijk terug op de wandelingen van 
René Bastiaanse door Brabant

Komisch,	 druk	 gebarend,	 geestdriftig	 en	
met	oog	voor	detail.	Tussen	1998	en	2005	
zond	 Omroep	 Brabant	 het	 programma	 De	
Wandeling	uit.	Wekelijks	namen	René	Bas-
tiaanse	en	zijn	cameraman	Léon	Hagedoorn	
zo’n	 400.000	 kijkers	 mee	 op	 sleeptouw	
door	onze	provincie.	De	Wandeling	was	ra-
zend	populair.	Niet	alleen	omdat	René	tv-
kijkers	voor	zichzelf	innam,	maar	ook	voor	
het	Brabantse	erfgoed.	De	240	afleveringen	
kun	 je	 nu	 terugzien	 op	 een	 nieuwe	web-
site	van	het	Brabants	Historisch	Informatie	
Centrum	(BHIC):	www.dewandeling.tv

Het	 lijken	wel	 stoute	 jongens	 die	 op	 pad	
gaan	en	avonturen	beleven.	Het	leidde	re-
gelmatig	 tot	 hilarische	 taferelen	 als	René	
Bastiaanse	 met	 zijn	 slungelige	 lichaam	
over	 sloten	 sprong,	 door	maisvelden	 ban-
jerde	en	via	nauwe	wenteltrapjes	kerkto-
rens	beklom,	op	de	voet	gevolgd	door	een	
hijgende	Léon.	“Een	wandeling	is	pas	leuk	
als	er	avontuur	in	zit”,	vertelt	de	presen-
tator.	 “Bovendien	 moet	 het	 aangenaam	
vertier	zijn.”	Wekelijks	nam	hij	de	kijkers	
mee	uit	wandelen	op	bijzondere	plekken	in	
Brabant.	Met	zijn	kenmerkende	geestdrift	
en	humor	 liet	hij	de	Brabantse	natuur	en	
cultuur	de	revue	passeren	in	smeuïge	anek-
dotes	en	pikante	verhaaltjes	over	de	pro-
vincie.	Toen	het	programma	in	2005	stopte,	

misten	de	trouwe	kijkers	het	programma.	
Regelmatig	kwam	dan	de	vraag	waar	ze	de	
serie	konden	terugzien.	Gelukkig	is	daar	nu	
voor	gezorgd!

Wandelen door heel Brabant
Zo	trotseert	hij	de	vrieskou	als	hij	 in	een	
aflevering	 het	 Mastbos	 bezoekt,	 het	 oud-
ste	 productiebos	 van	 ons	 land.	Hij	 vraagt	
zich	 daar	 af	waarom	 het	werd	 aangelegd	
en	waarom	er	 hier	 al	 vroeg	 veel	 uitspan-
ningen	 waren?	 Een	 andere	 keer	 trekt	 hij	
wandelend	 en	 marcherend	 door	 het	 cen-
trum	van	Breda	richting	de	Koninklijke	Mi-
litaire	Academie	(KMA),	dat	vroeger	het	hof	
van	de	puissant	rijke	Hendrik	III	was.	Zijn	
verhaal	en	de	culturele	bloei	onder	zijn	be-
wind	staan	centraal	in	deze	aflevering,	net	
als	de	oude	band	tussen	Breda	en	het	huis	
Oranje-Nassau	en	de	aanleg	van	de	verde-
digingswerken.

In	 weer	 andere	 afleveringen	 wandelt	 hij	
door	het	Maasheggenlandschap	of	vaart	hij	
door	de	Biesbosch.	En	wat	doen	kasteelei-
genaren	 tegenwoordig	 om	hun	 gebouw	 te	
onderhouden?	Dat	is	een	van	de	onderwer-
pen	 die	 hij	 aankaart	 terwijl	 hij	 wandelt	
van	kasteel	Maurick	via	Haanwijk	naar	Oud	
Herlaer.	Van	een	vaartocht	op	het	Markie-
zaatsmeer,	een	wandeling	door	de	grootste	
zandverstuiving	van	Europa	of	op	het	 fort	
Giessen	als	onderdeel	van	de	Nieuwe	Hol-
landse	Waterlinie	 tot	 een	 avontuur	 in	 De	
Peel	en	De	Plateaux	en	de	Hageven	onder	
Bergeijk…	 Teveel	 om	 op	 te	 noemen.	 Im-
mers,	deze	wandelaar	 trok	met	zijn	wan-
delmaatje	door	heel	Brabant.
www.dewandeling.tv

Je	 kunt	 de	 240	 afleveringen	 terugkijken	
wanneer	je	maar	wilt.		 	 	
Ga	naar:	www.dewandeling.tv en	zoek	je	
favoriete	plaats	 op	de	 kaart	 of	 typ	dit	 in	
het	zoekvenster	in.	En	vergeet	niet	een	re-
actie	achter	te	laten.	De	wandelingen	du-
ren	ongeveer	15	tot	20	minuten.	□
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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:	088-1188623	 	
website:		www.loonopzand.nl
e-mail:		 info@loonopzand.nl

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

Spoedgevallen	’s	avonds,	’s	nachts	en	in	
het	weekend:	085	-	53	60	300.
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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor	P.	Luijckx,	tel.	361215	of	06-48919633
Oranjeplein	1,	5175	BE		Loon	op	Zand	 	
website:	parochiewillibrord.nl.

WIJKTEAM Loon op Zand   
‛Samenwerkenaandewijk’
Wijkcoördinator	René	Pagie,	tel:	06-46605515.
Inloopspreekuur:	dinsdag	en	donderdag	van	9.00	
tot	10.30	uur	in	het	Thebegebouw,	Doelen	2.
Postadres:	De	Venloene,	brievenbus	nr.	9.

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

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

CONTOURDETWERN LOON OP ZAND
Organisatie	voor	maatschappelijke	diensten
Bezoekadres:	 Anton	 Pieckplein	 4,	 Kaatsheuvel	
Tel:	280280,	e-mail:	info@contourdetwern.nl	
website:	www.contourdetwern.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat	 5.	 Open	 op	ma	 t/m	 vr	 11.00-15.00	
uur	en	za	van	10.00-12.30	uur.	Boeken	inleveren	
op	zaterdag	tussen	10.00	en	11.00	uur.
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten	 op	 maan-,	 dins-,	 donder-	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

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

BRIDGECLUB LOON OP ZAND
Secretaris:	Lia	Vissere,	tel:	013-7858698,		 	
e-mail:	secretariaatbcloonopzand@gmail.com	 	
Maandag-	en	dinsdagavond	en	woensdagmiddag	
van	13.15	tot	16.30	uur	in	Café	Lily.

BUURT PREVENTIE TEAM ‘OUD LOON’
Spreekuur:	 1e	 donderdag	 v.d.	maand	 van	 9.00	
tot	10.30	uur	in	Venloene	m.u.v.	feestdagen	en	
vakanties.	Postadres:	Venloene	brievenbusnr.	8,	
e-mail:	melden@oudloon.nl.

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

POPKOOR UNDERCOVER
Rep:	woensdag	van	20.00-22.30	uur	in	De	Wete-
ring.	e-mail:	info@popkoorundercover.nl
website:	www.popkoorundercover.nl.

OVERDAGKOOR STUIFZAND
Repetitie	elke	woensdagochtend	in	De	Kiosk.
Info:	Lia	de	Meijer,	tel:	362836.

LIEDERTAFEL ECHO DER DUINEN
Repetitie	op	maandagavond	in	De	Wetering	van	
20.00-22.00	uur.	Info:	Bert	Jansen,	e-mail:		 	
bert.jansen1949@gmail.com,	tel:	06-51235971.

GEZELLIGHEIDSKOOR VITAMINE-C
Repetitie	 op	 donderdag	 bij	 De	 Wetering	 van	
20.00	 tot	 22.00	 uur.	Aanmelden	 via	 de	 site	 of	
tel.	363424	of	info@koorvitaminec.nl.

ZANGGROEP KWINT
Wij	 zijn	 een	 popkoor	 en	 repeteren	 elke	 don-
derdag	van	20.00-22.30	uur	in	de	Blokkendoos,	
Ecliptica	26,	Loon	op	Zand.	Voor	meer	info	zie:	
www.zanggroepkwint.nl.

STICHTING MUZIEKOPLEIDING L.o.Z.  
Voor	informatie:	Bernadette	Essers-Jacobs,
tel.	363235	of	bernadette_essers@hotmail.com.

GEZELLIGHEIDSBAND HOPELOONS
Rep:	dinsdag	in	De	Kiosk	van	20.30	tot	22.30	uur.	
Info:	 Dorien	 Huinink	 dorienhuinink@home.nl,	
06-16068648	of	website:	www.hopeloons.nl.

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

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie:	Anja	van	Balkom.
Tamboerstraat	1,	5175	TE		Loon	op	Zand,
tel:	363432,	e-mail:	info@devlinderboom.nl,
website:	www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur:	John	Arts.
Doelen	1,	5175	CP		Loon	op	Zand,
tel:	361594,	e-mail:	info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur:	Nick	de	Lange.
Ecliptica	26,	5175	XJ		Loon	op	Zand,	tel:	362335,
e-mail:	infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website:	www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN	voor	leden	BV	De	Vriendenkring	Ie-
dere	maandag,	 dinsdag,	 donderdag	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	de	ruimte	van	‘De	Lucht-
bode’	aan	de	Willibrordusstraat.
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag	en	nacht	bereikbaar	voor	een	gesprek	van	
mens	tot	mens	0900-0767.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENAMBULANCE:	013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In	dit	overzicht	zijn	de	Rond	de	Toren-edities	opgenomen,	die	in	de	komende	periode	
zullen	uitkomen.	Voor	een	vlotte	afhandeling	is	het	nodig	de	inleverdata	van	de	kopij	
strikt	aan	te	houden.	Data	onder	voorbehoud.	Wijzigingen	worden	tijdig	aangegeven.
2020	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	2	verschijnt	vanaf	29	januari	 21	januari	vóór	19.00	uur
Nr.	3	verschijnt	vanaf	12	februari	 4	februari	vóór	19.00	uur
Nr.	4	verschijnt	vanaf	26	februari	 18	februari	vóór	19.00	uur
Nr.	5	verschijnt	vanaf	11	maart	 3	maart	vóór	19.00	uur
Nr.	6	verschijnt	vanaf	25	maart	 17	maart	vóó	19.00	uur
Advertenties	(behalve	sociale	‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.
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Voor	gratis	opname	van	uw	berichten	
in	deze	agenda	kunt	u	een	mail	sturen	
naar:	info@ronddetoren.nl.

JANUARI 2020
17 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	

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

19 Culturele	Stichting	Trias	presenteert		
Lezing	Stille	Omgang	van	Amsterdam	
om	14.30	uur	in	kerk	St.	Joachim	in	
De	Moer.

21 EHBO-cursus	 ‘Diverse	 soorten	 won-
den	 en	 lichte	 onderkoeling’,	 in	 De	
Wetering	van	20.00	tot	22.00	uur.

24 Alles	 Kids?	 in	 De	 Kuip:	 Gaan	 voor	
Goud!

24 Het	filmhuis	van	de	SeniorenVereni-
ging	draait	‛Knielen	op	een	bed	vio-
len’	in	Venloene.	Aanvang	14.00	uur.

25 Eerste	Loonse	Jeugdkwis	 in	De	We-
tering	van	19.00	-	23.00	uur.	Thema:	
Huize	Sint	Eligius.

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

Februari
1 EHBO-lesochtend	voor	gastouders	in	

De	Wetering.
2 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	

vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	historische	wandeling	in	en	
rondom	Loon	op	Zand,	incl.	beklim-
ming	kerktoren.

7 Het	filmhuis	van	de	SeniorenVereni-
ging	draait	‛Pane	e	Tulipane’	in	Ven-
loene.	Aanvang	14.00	uur.

7 MamaCafé	is	er	weer	met	als	thema	
baby-	en	kindergebaren.

12 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

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

19 EHBO-cursus	‘Eerste	hulp	bij	letsels	
en	 ziekten	m.b.t.	hart	en	bloedva-
ten’	 in	 De	 Wetering	 van	 20.00	 tot	
22.00	uur.

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

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 





VAN ALLE
KORTINGEN

ONDERSTE
BOVEN

* Vraag naar de voorw
aarden.

* Vraag naar de voorw
aarden.

    t/
m 31 januari: 

tot50%

Korting
    op monturen

*

BREKELMANS OPTIEK
LOON OP ZAND

Brekelmans Optiek 
Kloosterstraat 3, 5175 BG Loon op Zand
Tel. 0416 - 361 284
info@brekelmansoptiek.nl
www.brekelmansoptiek.nl
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