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

Het rot in de samenleving
Na	wéér	een	turbulente	jaarwisseling	met	het	nodige	menselijk	leed	en	een	miljoenen-
schade,	 kon	een	 landelijk	 verbod	op	 knalvuurwerk	 en	 vuurpijlen	 niet	meer	 uitblijven.	
Nadat	ook	VVD	en	CDA	schoorvoetend	toegaven	dat	het	zo	niet	langer	kan,	is	er	een	grote	
kans	dat	de	volgende		jaarwisseling	gevierd	kan	worden	zoals	het	ook	bedoeld	is.	Dus	met	
mooi	siervuurwerk	waarvan	jong	en	oud	kan	genieten	om	in	stemming	het	nieuwe	jaar	in	
te	luiden.

Dat	feest	leek	volgens	CDA-kamerlid	Chris	van	Dam	voor	sommige	mensen	steeds	meer	op	
‘een	hoogmis	van	hufterigheid’	te	lijken.	Voor	ons	als	Torenlezers	is	het	niet	voor	te	stel-
len,	hoe	mensen	er	toe	komen	om	tijdens	een	feest	als	de	jaarwisseling,	hulpverleners,	
die	zich	inzetten	voor	het	hun	medemensen	bewust	te	hinderen	door	vuurwerk	naar	hen	
te	gooien	met	alle	gevolgen	vandien.	Vaak	worden	door	diezelfde	hufters	filmpjes	ge-
maakt	die	zij	met	de	nodige	trots	op	internet	zetten.	Hoe	laag	kun	je	zinken…

Ook	al	zal	het	merendeel	van	de	Nederlanders	een	vuurwerkverbod	op	knalvuurwerk	en	
vuurpijlen	toejuichen,	dan	 is	dat	nog	geen	garantie	voor	het	oplossen	van	alle	ellende	
rond	de	jaarwisseling.	Die	mening	uitte	de	burgemeester	van	Arnhem,	Ahmed	Marcouch,	
en	hij	legt	uit:	“Je	hebt	naast	rotjes	het	rot	in	de	samenleving.	Alleen	vuurwerk	verbie-
den	helpt	niet.	Er	is	een	dieper	maatschappelijk	probleem.	Het	is	het	achterlijk	gedrag	
dat	een	gevolg	is	van	een	te	groot	geworden	tolerantie.	De	grens	van	wat	we	toelaten	en	
normaal	vinden	is	fors	opgeschoven.”

Die	te	groot	geworden	tolerantie	heeft	de	‘hufterigheid’,	waar	Chris	van	Dam	over	sprak,	
alleen	maar	groter	gemaakt.	Enkele	voorbeelden:	het	is	niet	uit	te	leggen	waarom	kinde-
ren	in	nachtelijke	uren	over	straat	dolen	(waar	zijn	hun	ouders?)	en	voor	de	nodige	over-
last	zorgen,	dat	puur	voor	de	kik	auto’s	in	brand	worden	gestoken,	dat	kwetsbare	mensen	
met	het	grootste	gemak	worden	overvallen:	 soms	met	 fatale	afloop	en	dat	nog	steeds	
mensen	na	alcohol-	of	drugsgebruik	achter	het	stuur	kruipen.		‘Meer	handhaven	en	lik-op-
stuk-beleid’	is	deels	een	oplossing	om	deze	hufterigheid	aan	te	pakken,	want	het	zorgt	
voor	veel	overlast.	Het	is	té	simpel	om	te	stellen	dat	de	politie	hier	meer	aan	moet	doen.	
Die	doen	overigens	al	wat	ze	kunnen.	De	oplossing	ligt	in	eerste	instantie	bij	de	inzet	van	
de	‛eigen	omgeving’	van	het	individu	zelf	dat,	vaak	in	groepsverband:	“kijk	eens	wat	ik	
durf”,	er	totaal	niet	bij	stil	staat	wat	hij/zij	een	ander	aandoet	met	zijn/haar	actie.	Hoe	
ouderwets	het	ook	klinkt:	hier	ligt	zeker	ook	een	taak	voor	de	opvoeders,	hoe	druk	die	het	
ook	hebben	met	hun	eigen	besognes.	In	gezamenlijkheid	moet	het	toch	mogelijk		zijn	een	
deel	van	deze	‘rot’	uit	onze	samenleving	te	verwijderen…	of	is	dat	een	utopie?

Wat	geen	utopie	is,	is	deze	tweede	editie	van	Rond	de	Toren	in	2020,	waarin	u	wordt	‘bij-
geschreven’	over	uw	en	ons	Loon	op	Zand.	Veel	leesplezier	ermee!



4

Ontwerpstudio en ‘kleine horeca’

Nieuwe toekomst voor ‘De Gouden Laars’
Via	via	was	het	al	snel	bekend	in	‘het	Loon-
se’	dat	‘De	Gouden	Laars’	aan	de	Kerkstraat	
was	verkocht.	En	dat	werd	alom	ervaren	als	
goed	nieuws	voor	dit	historisch	gebouw	dat	
zijn	oorsprong	heeft	in	1896	en	sinds	eind	
november	2017	leeg	stond,	nadat	de	toen-
malige	huurder	vrij	plotseling	 zijn	bedrijf	
had	gesloten.
Het	is	Hans	Boons,	die	afgelopen	week	de	
koopovereenkomst	tekende	en	daarmee	de	
nieuwe	eigenaar	van	dit	voormalig	etablis-
sement	werd.	Alle	reden	dus	voor	Rond	de	
Toren	om	Hans	en	zijn	vrouw	José	daarna	
te	ontmoeten	met	de	vraag:	“Wat	zijn	de	
plannen?”

goed	kan’	aldus	zijn	bescheiden	mening	als	
ik	hem	begroet.	Als	zijn	vrouw	José	ook	is	
aangeschoven	en	we	wat	bijgepraat	hebben	
over	het	een	en	ander,	komen	we	al	snel	op	
hun	plannen	voor	‘De	Gouden	Laars’.

Over	het	verloop	van	zijn	werk	in	de	afge-
lopen	jaren	legt	Hans	uit:	“Vanuit	mijn	ou-
derlijke	woning	aan	de	Venloonstraat	ben	
ik	begonnen	met	het	ontwerpen	van	schoe-
nen	 en	 leerverwante	 zaken.	 We	 hebben	
het	dan	over	1985.	De	groei	zat	er	goed	in	
en	op	den	duur	begon	het	huis	aan	de	Ven-
loonstraat	steeds	meer	op	een	magazijn	te	
lijken,	 dus	 moest	 er	 uitgeweken	 worden	
naar	 een	 andere	 locatie.	 Gelukkig	 kon	 ik	
toen	 een	 deel	 van	 de	 ruimte	 innemen	 in	
het	 bedrijfspand	 van	mijn	 broer	 Joost	 op	
De	 Hoogt,	 waar	 ik	 mijn	 werk	 verder	 kon	
voortzetten.”

‘Butts and Shoulders’
Hans	 vervolgt:	 “In	 2006	 heb	 ik,	 samen	
met	 mijn	 vrouw	 José	 en	 compagnons	
Dirk	 en	 Wouter	 ‘Butts	 and	 Shoulders’	
opgericht.	Als	vrienden	wilden	we	onze	
passie	 delen	 voor	 authenticiteit,	 vak-
manschap	 en	 duurzame	 producten	 die	
een	 leven	 lang	 meegaan.	 Geen	 massa-
producties,	 omdat	we	echt	 in	 ‘slow	 fa-
shion’	geloven.

Met	ons	merk	‘Butts	and	Shoulders’	ont-
wikkelen	we	producten	die	uniek	en	uit-
stekend	 zijn.	 Onze	 producten	 worden	
geboren	omdat	we	ze	niet	in	de	winkels	
konden	 vinden.	 Daarom	 hebben	we	 be-
sloten	ze	 zelf	 te	maken.	Vanwege	onze	
ervaring	in	de	mode-,	schoenen-	en	life-
style-industrie	 was	 dit	 een	 natuurlijke	
stap	voor	ons.	Alleen	het	beste	van	het	
beste	maken.	Geen	concessies.	Ons	be-
langrijkste	doel	 is	om	het	beste	en	het	

	° ‛De Gouden Laars’, die toen nog niet die naam 
had, in de jaren ’50.

Hans	Boons,	 geboren	en	getogen	 in	Loon,		
is	 creatief	 ontwerper	 van	 leren	 artikelen	
in	het	 ‘hogere	segment’,	zoals	dames-	en	
herenschoenen,	tassen,	riemen	en	tal	van	
accessoires.
Dit	voornamelijk	in	opdracht	van	een	drie-
tal	merken	én	hun	eigen	webwinkel	‘Butts	
and	Shoulders’,	voor	wie	hij	een	complete	
lijn	 ontwerpt	 en	 ontwikkelt,	 die	 hij	 van	
een	 ‘update’	 (aanpassing)	 voorziet	 als	 de	
nooit	 stilstaande	 ontwikkeling	 in	 het	mo-
dewereldje	 dat	 vereist.	 Vanaf	 1985	 is	 hij	
al	creatief	bezig	en	dat	‘is	het	enige	wat	ik	
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unieke	 te	 creëren.	 De	 naam	 ‘Butts	 and	
Shoulders’	 luidt	 in	het	Nederlands:	‘Billen	
en	Schouders’:	vernoemd	naar	de	beste	de-
len	van	een	leren	huid;	de	uiteinden	en	de	
schouders.”

Eigen stek
Mede	door	het	succes	van	‘Butts	and	Shoul-
ders’	 en	 het	 reguliere	 ontwerpwerk	 voor	
zijn	 opdrachtgevers,	 werd	 de	 roep	 voor	
‘een	eigen	 stek’,	waar	klanten	 je	kunnen	
zien,	 ontmoeten	 en	 identificeren,	 steeds	
groter.	 Toen	 de	 inmiddels	 leegstaande	
‘Gouden	 Laars’	 te	 koop	 werd	 aangebo-
den,	 begon	 bij	 Hans	 en	 José	 het	 idee	 te	
groeien	dat	dit	best	eens	een	 ideale	plek	
zou	 kunnen	 zijn	 om	 die	 ‘eigen	 stek’	 te		
realiseren.
Vanaf	oktober	vorig	jaar	zijn	ze	langzaam	
maar	 zeker	 naar	 het	 definitieve	 plan	 ge-
groeid	om	hier	 iets	moois	neer	te	zetten:	
links	een	ontwerpstudio	en	aan	de	rechter-
zijde	een	ruimte	voor	‘kleine	horeca’,	met	
een	woonfunctie	op	de	eerste	etage.	Het	
is	vooral	de	creatieve	 inslag	van	Hans	die	
ervoor	zorgde	dat	al	snel	schetsen,	ideeën	
en	 voorstellen	 op	 tafel	 lagen	 die	 het	 en-

thousiasme	deed	toenemen,	waarbij	zeker	
ook	 de	 geweldige	 inzet	 van	 de	 gemeente	
Loon	op	Zand	vermeld	moet	worden.	Uit-
eindelijk	 werd	 deze	 hele	 plannenmakerij	
beklonken	met	de	definitieve	aankoop	van	
het	pand.

Het blijft ‘De Gouden Laars’
José	 en	 Hans	 geven	 meteen	 aan	 dat	 het	
pand	‘De	Gouden	Laars’	zal	blijven	heten.	
Hans:	“Deze	naam	hoort	bij	het	dorp	Loon	
op	 Zand,	 dat	 onderdeel	 is	 van	 de	 Langs-
traat:	groot	geworden	door	de	lederindus-
trie,	en	bij	dit	pand.	Daarbij	komt	ook	dat	
ik	onder	andere	laarzen	ontwerp.	Hoe	mooi	
kun	je	het	hebben?
Natuurlijk	 zal	 er	 veel	 moeten	 gebeuren,	
voordat	we	het	pand	gaan	betrekken:	hope-
lijk	dit	jaar	nog.	Er	is	veel	achterstallig	on-
derhoud	en	intern	moet	er	veel	aangepast	
en	 verbouwd	 worden	 om	 het	 geschikt	 te	
maken	voor	wat	we	van	plan	zijn.	Het	ont-
werp	voor	de	inrichting	ligt	al	klaar:	geheel	
passend	binnen	het	concept	van	‘Butts	and	
Schoulders’.	Het	moet	‘de	voorkamer’	van	
ons	 bedrijf	 worden!	 In	 een	 later	 stadium	
zullen	we	de	invulling	van	het	horecadeel	

 °Goed nieuws: ‛De Gouden Laars’ blijft voor Loon op Zand behouden! (Foto: RdT)
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definitief	maken.	Daar	is	nog	niets	over	te	
zeggen	en	het	kan	nog	alle	kanten	opgaan,	
wat	 er	 ook	 allemaal	 wordt	 beweerd.	 Dat	
geldt	 ook	 voor	 de	woonfunctie	 die	 op	 de	
bovenverdieping	wordt	 gerealiseerd:	wor-
den	 het	 appartementen	 voor	 permanente	
huur	of	 ruimtes	voor	 toeristische	doelein-
den?	We	weten	het	nog	echt	niet.”

Loon wordt een beetje mooier
Tot	slot	eindigt	Hans	met:	“Wat	we	wél	we-
ten,	 is	dat	we	met	dit	gebouw	iets	moois	
gaan	neerzetten	en	daarmee	het	dorp	Loon	
op	Zand	een	beetje	mooier	kunnen	maken.	
We	hebben	er	een	 jaar	 voor	uitgetrokken	
om	alles	te	realiseren.	We	gaan	alles	rustig	
en	weloverwogen	aanpakken,	want	het	zal	
niet	allemaal	even	vlot	gaan,	met	dezelfde	
creativiteit	die	al	zo	lang	de	basis	van	ons	
bedrijf	vormt.”

De	vorderingen	van	dit	bijzondere	project	
kunnen	 geïnteresseerden	 binnenkort	 vol-

gen	 via	 www.degoudenlaars.nl,	 via	 het	
‘nieuws’	 dat	 op	 de	 grote	 ramen	 van	 het	
pand	zal	worden	aangebracht	en	in	de	lo-
pende	 edities	 van	 Rond	 de	 Toren	 die	 dit	
jaar	zullen	verschijnen.
Wilt	u	meer	weten	over	‘Butts	and	Schoul-
ders’,	kijk	dan	op:
www.buttsandshoulders.com.

Redactie: Tiny van Hooren
 °José en Hans Boons pakken vol enthousiasme 
het project ‛Gouden Laars’ op! (Foto: RdT)

 
MOBIEL: 06-21971018 
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CARNAVAL IN HET KOETSHUIS VAN HET WITTE KASTEEL 

 

Beste Carnavalsvierders, 

 

Op maandag 24 februari a.s. zal er voor de tweede maal een carnavalsfeest 

georganiseerd worden door de Vrienden en Vrijwilligers van Het Witte Kasteel. In 

een carnavaleske sfeer met carnavalsmuziek uit de jaren ‘70 en ‘80 kun je onder het 

genot van een hapje en drankje op een traditionele manier van dit mooie feest gaan 

genieten. De opbrengst van deze activiteit zal volledig besteed worden aan het 

onderhoud van Het Witte Kasteel. 

De gratis toegangskaarten kunnen op alle zondagen, zo lang de voorraad strekt, 

voor carnaval opgehaald worden in Het Koetshuis van Het Witte Kasteel. 

Aanvang: 14.30 uur. 

 

Met carnavaleske groet, 

Piet Broos & Peter Haens 
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Inloopavond in De Kuip

Wij	 hebben	 iedere	 woensdagavond	 van	
19.00	 tot	22.30	uur	een	 inloopavond	voor	
jeugd	en	jongeren	van	14	tot	24	jaar.

•	Waar?	In	De	Kuip,	Klokkenlaan	42		 	
in	Loon	op	Zand.

Wat is er te doen?
•	Tafeltennis.
•	Darts.
•	PlayStation	FIFA.
•	Poolbiljart.
•	Samen	activiteiten	organiseren.
•	Voetbal	–	film	kijken	op	groot	scherm.
•	Repareren	van	fietsen	en	scooters.
•	Creatieve	activiteiten.
•	Of	 een	 gezellig	 praatje	maken	met	een	
van	 de	 vrijwilligers	 of	 de	 jongerenwer-
ker.

1

         voorloon@gmail.com

U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

Alleeen ga
 je sneller,

     maar  
samen kom 
je verder!

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Schildersbedrijf Wout van Eijndhoven en Dennis van Stiphout:

Onderhoud is behoud
In	dit	blad	verschijnt	al	enige	tijd	de	advertentie	van	Wout	van	Eijnd-
hoven	en	Dennis	van	Stiphout,	zoals	u	deze	ook	op	de	pagina	hiernaast	
kunt	zien.	De	redactie	van	Rond	de	Toren	stelt	graag	deze	twee	zelf-
standige	ondernemers	 aan	u	 voor.	 “Wout	30	en	Dennis	 55	 jaar,	 neef	
en	oom,	beiden	schilder	van	beroep	en	beiden	geboren	en	getogen	in	
Loon	op	Zand”:	dat	is	het	eerste	wat	zij	mij	te	vertellen	hebben,	als	ik	
samen	met	hen	aan	de	eetkamertafel	zit	in	de	huiskamer	van	Wout	en	
zijn	echtgenote	Kiki,	waar	kleine	Isa	nog	aan	het	spelen	is	met	mama.

Vooraf
Dennis	heeft	23	jaar	met	heel	veel	plezier	
bij	De	Efteling	gewerkt	als	uitvoerder	van	
de	schildersafdeling	maar	wegens	een	reor-
ganisatie	 in	2012	kende	dit	sprookje	geen	
gelukkig	 einde	 voor	hem.	Hij	wenste	niet	
bij	 de	pakken	neer	 te	 zitten,	 ging	 verder	
als	zelfstandig	ondernemer:	en	met	succes!	

Door	 zijn	 jarenlange	 ervaring,	 gedegen	
vakkennis	en	uitgebreide	contacten	wisten	
de	klanten	met	hun	specifieke	opdrachten	
hem	 snel	 te	 vinden.	 Wout	 daarentegen	
koos	na	lang	wikken	en	wegen	er	zelf	voor	

om	zijn	baan	als	schilder,	tevens	meewer-
kend	voorman,	bij	Maas	Schilderwerken	op	
te	zeggen.
Zoals	hij	vertelt	was	dit	zeer	lastig,	want	je	
geeft	een	bepaalde	zekerheid	op	in	een	pe-
riode	waarin	de	banen	niet	voor	het	opra-
pen	lagen	en	ook	was	er	gezinsuitbreiding	
op	komst.	Maar	als	je	elke	dag	met	tegen-
zin	naar	 je	werk	gaat,	dan	heeft	dat	zijn	
weerslag	op	 je	humeur	en	welzijn	en	dat	
kwam	de	relatie	ook	zeker	niet	ten	goede.	

Terwijl	 ik	 luister	 naar	 Wout	 zie	 ik	 vanuit	
mijn	 ooghoek	 Kiki	 beamend	 knikken.	 En	

 °Links Dennis en rechts Wout. (Eigen foto)
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met	 de	 broodnodige	 steun	 van	 het	 thuis-
front	 en	 zeker	 ook	 van	 oom	 Dennis	 nam	
Wout,	 in	 november	 2018	 ook	 de	 stap	 om	
zich	in	te	schrijven	bij	de	Kamer	van	Koop-
handel	als	zelfstandig	ondernemer.

Samen zelfstandig
Als	 beginnend	 zelfstandig	 ondernemer	
komt	 er	 veel	 om	 de	 hoek	 kijken,	 maar	
met	 zijn	 werkervaring,	 opgedane	 kennis	
van	vroegere	scholing,	opleidingen	en	niet	
geheel	onbelangrijk:	de	back-up	van	Den-
nis	gaat	het	Wout	goed	af.	Ze	kennen	el-
kaar	door	en	door,	kunnen	goed	met	elkaar	
overweg	en	hebben	dezelfde	 instelling	en	
werkwijze	betreffende	hun	werk.	En	zo	 is	
het	gekomen	dat	ze	als	twee	zelfstandige	
ondernemers	 veel	 en	 nauw	 samenwerken	
aan	de	door	klanten	gegeven	opdrachten.

Onderhoud is behoud
Dat	 advies	 wordt	 elke	 opdrachtgever	 ge-
geven	want	niets	is	onderhoudsvrij.	Samen	

met	de	klant	stemmen	ze	af	wat	er	nodig	
is	 voor	 onderhoud	 aan	 en	 behoud	 van	 de	
woning	 wat	 betreft	 schilderwerk	 zowel	
binnenshuis	als	aan	de	buitenkant.	Ook	wat	
betreft	klein	schadeherstel	kun	je	bij	Wout	
en	Dennis	terecht.
Van	het	begin	tot	het	voltooien	van	de	op-
drachten	zijn	alleen	zij	twee	aan	het	werk	
en	dat	bevordert	het	hoge	kwaliteitsniveau	
waar	 deze	 twee	 vaklieden	 voor	 staan	 en	
waar	de	klant	recht	op	heeft.

Deze	aanpak	werpt	zijn	vruchten	af	en	le-
vert	hen	een	goedgevulde	orderportefeuil-
le	op.	Een	tevreden	klant	 is	het	beste	en	
mooiste	compliment	wat	deze	twee	vaklui	
het	 benodigde	werkplezier	 bezorgt	 als	 ze	
elke	dag	weer	de	verfkwasten	hanteren	en	
de	woonomgeving	weer	mooier	mogen	ma-
ken.

Redactie: Kitty van Merode

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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Carnaval Theebuikenland 2020

Filoz Events draagt het stokje van het   
openbare Loonse carnaval over

Na vijf jaar stopt Filoz Events met de or-
ganisatie van het openbare carnaval in 
Loon op Zand. In 2014 namen zij de or-
ganisatie van de optocht over van Carna-
valscomité Theebuikenland.

Cultureel erfgoed behouden
Toen	 Carnavalscomité	 Theebuikenland	
stopte	met	hun	activiteiten	is	Filoz	Events	
ingesprongen.	 Carnaval	 is	 een	 cultureel	
erfgoed	 wat	 behouden	 moet	 blijven	 voor	
onze	 toekomstige	 generaties.	 Carnaval	
dreigde	toen	om	te	vallen	door	een	tekort	
aan	 zogenaamde	 ‘kartrekkers’	 met	 vol-
doende	knowhow	en	ervaring.	De	aanwezi-
ge	kennis	is	daardoor	in	de	afgelopen	jaren	
meegenomen	en	veiliggesteld.

Carnaval in de geest van de tijd
Carnaval	in	Theebuikenland	is	Feest	in	Loon	
op	Zand.	Met	dit	motto	in	hun	achterhoofd	
hebben	Maikel	 van	den	Hooven	en	Maikel	
van	 der	 Velden	 altijd	 geprobeerd	 om	 het	
feest	der	feesten	in	Loon	op	Zand	te	orga-
niseren	en	te	stimuleren.
De	 Loonse	 optocht	was	 altijd	 een	 van	 de	
grootste,	maar	ook	één	van	de	gezelligste.	
Samen	met	de	ouderverenigingen	en	de	ge-
meente	 is	 een	 educatief	 project	 opgezet	
met	 de	 basisscholen.	 De	 Lage	 Weijkens,	
De	 Blokkendoos	 en	 De	 Vlinderboom	 vier-
den	 weer	 carnaval	 in	 De	 Wetering.	 Sinds	
vijf	 jaar	 verscheen	er	 jaarlijks	 een	Thee-
buikenblaoike	 en	 op	 zondagochtend	 was	
er	een	heuse	carnvalsmis	met	blaaskapel.	
Daarbij	hebben	we	geprobeerd	om	carna-
val	in	de	geest	van	de	tijd	te	plaatsen.

Met weinig heel veel doen
Vijf	jaar	lang	heeft	Filoz	Events	geprobeerd	
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om	met	ziel	en	zaligheid	het	carnaval	vorm	
te	 geven.	Het	 spreekwoord	 luidt	dat	 vele	
handen	 licht	werk	maken.	Helaas	 hebben	
we	jaarlijks	met	een	beperkte	groep	heel	
veel	 werk	 moeten	 verzetten.	 Dit	 hebben	
we	met	liefde	en	plezier,	door	dik	en	dun,	
storm	 en	 regen	 gedaan.	 Helaas	 bleek	 de	
animo	 om	 het	 Loonse	 carnaval	 te	 onder-
steunen	(en	zich	bij	ons	aan	te	sluiten)	mi-
nimaal.	Toch	heeft	team	Filoz	Events	altijd	
met	veel	liefde	carnaval	georganiseerd.

Het stokje wordt overgedragen
Sinds	 dit	 jaar	 is	 er	 een	 stichting	 opge-
richt	die	zich	gaat	 inzetten	voor	carnaval	
in	Theebuikenland.	 Filoz	Events	 vindt	dat	
carnaval	 in	 Loon	 op	 Zand	 groots	 gevierd	
moet	worden.	Passend	bij	‘ons’	dorp	en	in	
de	geest	van	deze	tijd.	Gezien	de	activitei-
ten	en	het	enthousiasme	lijkt	het	ons	pas-
send	om	het	stokje	van	het	openbare	car-
naval	Theebuikenland	 over	 te	 dragen	 aan	
Stichting	Theebuikenland.	Zij	zullen	onder	
andere	 de	 organisatie	 van	 de	 optocht	 op	
zich	nemen.	Inschrijven	voor	de	optocht	en	
verdere	informatie	over	de	optocht	kan	via
info@theebuikenland.nl.

Hartelijk dank
Filoz	Events	wil	iedereen	die	in	de	afgelo-
pen	jaren	meegewerkt	heeft	aan	het	open-

bare	carnaval	van	harte	bedanken.	Vrijwilli-
gers,	sponsoren,	mensen	van	de	gemeente,	
het	VKR	Team,	medewerkers	 van	 ‛De	We-
tering’,	hopelijk	zijn	we	niemand	vergeten	
en	 uiteraard	 alle	 trouwe	 deelnemers	 aan	
de	optocht,	het	publiek	en	alle	bevriende	
verenigingen,	nogmaals	bedankt.

Altijd betrokken
Filoz	Events	zal	niet	geheel	uit	het	carna-
valsbeeld	verdwijnen.	Al	meer	dan	vijftien	
jaar	 zijn	wij	 betrokken	 bij	 de	 organisatie	
van	 carnaval	 in	 ‛De	 Wetering’.	 Hier	 gaan	
wij	gewoon	mee	door.	Ook	dit	jaar	maken	
wij	 ons	 eigen	 feestje	 in	 Loon	 op	 Zand	 en	
wij	nodigen	jullie	van	harte	uit	om	met	ons	
mee	te	carnavallen.	Meer	informatie	kun	je	
vinden	op	www.filoz-events.nl.	□

Van de Rond de Toren-redactie:
In de volgende editie van Rond de To-
ren zal een redactioneel artikel worden 
opgenomen over de overname van het 
Loonse carnaval door Stichting Theebui-
kenland.

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.



14



15

Genoten van het  
‘Walking Football’

Het	 is	 donderdagmorgen	 16	 januari	 half	
tien	als	de	eerste	deelnemers	aan	het	Wal-
king	Football	komen	binnendruppelen.	Al-
lemaal	 een	 tasje	 bij	 zich	 met	 bij	 elkaar	
geraapte	voetbalspullen.	Voetbalschoenen,	
soms	 heel	 oud,	 anderen	 hebben	 speciaal	
nieuwe	 voetbalschoenen	 gekocht.	 Maar	

allemaal	 even	en-
thousiast	 en	 klaar	
om	aan	de	slag	te	
gaan.	 Eerst	 wordt	
er	nog	een	praatje	
gehouden	 over	
wat	 huishoude-
lijke	zaken	en	ook	
wordt	 de	 presen-
tatie	nog	een	keer	

getoond	 en	 van	 commentaar	 voorzien	
door	 ‘trainer’	 Jan	 van	 Gool.	 Daarna	 de	
kleedkamer	 in	 om	 zich	 om	 te	 kleden.	
Voordat	 er	 begonnen	 kan	 worden	 moet	
eerst	het	veld	uitgezet	worden	en	de	goals	
worden	klaargezet.	Precies	twintig	deelne-
mers	beginnen	eerst	met	het	belangrijkste:	
de	warming-up.	 In	een	 rij	wordt	er	warm	
‘gelopen’	(letterlijk).	Daarna	allerlei	oefe-
ningen	om	de	spieren	van	top	tot	teen	warm	

te	maken.	Trainer	Jan	van	Gool,	duidelijk	
gewend	om	voor	een	groep	voetballers	te	
staan,	heeft	er	plezier	in	dat	er	zo’n	grote	
opkomst	is.		Spelers	worden	in	twee	groepen	
van	tien	verdeeld	en	doen	groene	en	oranje	
hesjes	aan.	Je	pikt	er	zo	uit	welke	spelers	al	
eerder	Walking	Football	hebben	gespeeld.	
De	meesten	moeten	 nog	wennen	 aan	 het	
‛wandeltempo’	en	gaan	te	enthousiast	aan	
de	 slag.	 Prachtig	 om	 te	 zien	 hoe	 spelers	
in	 leeftijd	 variërend	 van	 begin	 zestig	 tot	
eind	zeventig	samen	op	het	veld	bezig	zijn.	
	
Na	drie	kwartier	ingespannen	bezig	te	zijn	
geweest	wordt	de	training	beëindigd.	Het	
veld	 wordt	 weer	 vrij	 gemaakt	 en	 spelers	
bedanken	elkaar.	De	een	loopt	een	beetje	
strammer	 dan	 de	 ander	 naar	 de	 kleedka-
mer	om	te	douchen.	Even	later	komen	de	
meesten	 de	 kantine	 in.	 Eén	 speler	 is	 iets	
eerder	gestopt	omdat	hij	er	toch	nog	niet	
helemaal	aan	toe	is	om	al	te	gaan	voetbal-
len	na	twee	knieprotheses	binnen	een	jaar.	
We	 horen	 allemaal	 positieve	 verhalen	 en	
een	gezellig	samenzijn	in	de	kantine	volgt.	
Iedereen	 vertrekt	met	 een	 opgewekt	 ‘tot	
volgende	week’.	Conclusie	van	de	grote	in-
spirators	Ton	Janssen	en	Jan	van	Gool	dat	
alle	deelnemers	hebben	genoten	vandaag.	

Bedankt	heren,	voor	jullie	inzet!	□
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het is 
die van die, die altijd zus en zo. Maar wat 
weet je eigenlijk nog meer? Aan de hand 
van iemand zijn platenkast maken we 
graag verder kennis. Deze editie de vijf 
sleutelplaten van Bart van Drunen (Waal-
wijk, 1988).	

Vanwege	een	tussengekomen	afspraak	 im-
proviseren	 Bart	 en	 ik	 onze	 afspraak	 naar	
eerder	op	de	dag.	Het	 is	voor	beiden	wat	
schuiven	 in	de	schema’s,	maar	het	gaatje	
wordt	gevonden.	Ik	stap	Bart	zijn	woonka-
mer	binnen	die	doordrongen	is	van	muziek.	
Gitaar,	apparatuur,	platenspelers	en	diver-
se	 afbeeldingen	 van	 grootheden	 als	 Fred-
die	Mercury	en	Johnny	Cash	begroeten	mij.	
Mijn	opmerking	aan	Bart	dat	het	 lijkt	dat	

hij	ook	meer	activiteiten	heeft	dan	uren	in	
de	dag,	pareert	hij	door	te	stellen	dat	het	
meestal	wel	meevalt.	 Ja	het	 is	druk,	een	
fulltime	 baan	 als	 leraar	 aardrijkskunde,	
fractievoorzitter	 zijn	 van	 politieke	 partij	
VoorLoon	 en	 daarnaast	 nog	 actief	 bij	 De	
Kuip	en	bijvoorbeeld	de	Loonse	Dorpskwis,	
“maar	over	het	algemeen	is	het	wel	goed	
te	doen	hoor,	koffie?”

Eerste plaat
Bart	werd	 in	het	 ziekenhuis	 van	Waalwijk	
geboren	en	groeide	op	in	de	Van	den	Hum-
melstraat.	 “Hoewel	 de	 radio	meestal	wel	
aan	 stond	bij	 ons	 thuis	 ben	 ik	 niet	 speci-
fiek	met	bepaalde	muziek	of	artiesten	op-
gegroeid.	Een	vroege	muzikale	herinnering	
is	“We	Will	Rock	You”	van	Queen.	Wanneer	
we	met	de	auto	terugreden	vanaf	mijn	oma	
in	Udenhout	naar	huis,	dan	zette	mij	moe-
der	de	cd	“Greatest	Hits”	van	Queen	hard	
aan.	Mijn	zus	en	ik	vonden	dat	altijd	heel	
leuk.	 Een	 andere	 muzikale	 herinnering	 is	
de	muziek	 van	 Creedence	 Clearwater	 Re-
vival	 (CCR).	 Dat	was	 de	muziek	 van	mijn	
vader	waarbij	ik	mij	juist	de	vakanties	naar	
Frankrijk	herinner.”

“Op	 het	 album	 Greatest	 Hits	 van	 Queen	
staan	 erg	 diverse	 nummers.	 Bohemian	
Rhapsody	staat	daar	ook	op,	al	vond	ik	dat	
in	 die	 tijd	 niet	 zo	 heel	 leuk.	 Naar	 Fred-
die	 Mercury	 kan	 ik	 uren	 kijken.	 Hoe	 hij	
een	heel	 stadion	om	zijn	 vinger	windt	en	
daarvan	geniet.	Zo	uniek	wat	hij	heeft	ge-
bracht.	Later	ben	ik	mij	in	zijn	leven	gaan	
verdiepen	 en	 dan	 blijkt	 het	 dat	 hij	 best	 °Bart van Drunen. (Eigen foto)
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een	sneu	figuur	was,	net	als	Ramses	Shaffy	
bijvoorbeeld.	 Het	 zijn	 geen	 figuren	 waar	
ik	mij	mee	 identificeer,	maar	waar	 ik	wel	
een	 zwak	 voor	 heb.	Artiesten	 die	 aan	 de	
buitenkant	 alles	 lijken	 te	 hebben,	 terwijl	
er	achter	die	façade	vaak	veel	pijn	en	een-
zaamheid	schuilgaat.	Als	je	luistert	naar	de	
tekst	van	‘het	is	stil	in	Amsterdam’,	meer	
Ramses	dan	dat	kun	je	niet	krijgen.”	 	
‘t Is stil in Amsterdam / De mensen zijn 
gaan slapen / Ik steek een sigaret op / En 
kijk naar het water / En denk over mezelf 
/ En denk over later / Ik kijk naar de wol-
ken / Die overdrijven / Ik ben dan zo bang 
/ Dat de eenzaamheid zal blijven / Dat ik 
altijd zo zal lopen / Op onmogelijke uren / 
Dat ik eraan zal wennen / Dat dit zal blij-
ven duren / Als de mensen zijn gaan slapen 
/ ‘t Is zo stil in Amsterdam / Ik wou / Dat 
ik nu eindelijk iemand tegenkwam.

“Freddie	was	natuurlijk	de	meest	extrava-
gante	figuur,	de	ultieme	rockster.	Hoe	later	
in	zijn	leven,	hoe	dunner	zijn	stem	werd.	
In	zijn	laatste	nummer	‘Mother	Love’	klinkt	
echter	nog	zoveel	kracht	en	energie,	 ter-
wijl	 hij	 dat	maar	 drie	 keer	 heeft	 kunnen	
inzingen.	Zo	ziek	was	hij	en	toch	koos	hij	
ervoor	zelfs	dat	 laatste	restje	 in	zijn	mu-
ziek	te	leggen.”

Beste plaat
“Veel	muziek	is	voor	mij	gekoppeld	aan	een	

herinnering.	Aan	verschillende	pubkwissen,	
of	 de	 dorpskwis	 en	 vooral	 aan	 vrije	 tijd,	
naar	 de	 kroeg,	 concertbezoek,	 muziek	 is	
vaak	 het	 smeermiddel	 van	mijn	 activitei-
ten.	Samen	met	Rick	Coomans	deel	ik	wel	
enigszins	 een	 aparte	 muzieksmaak	 en	 als	
ik	Spotify	moet	geloven	(wat	betreft	mijn	
meest	gedraaide	plaat	het	afgelopen	jaar)	
stond	daar	 'Rockin	 the	Trolls'	 van	BZN	bo-
venaan.	Rick	en	ik	zijn	samen	naar	het	af-
scheidsconcert	van	Jan	en	Annie	geweest.	
Niet	voor	de	smeuïge	Instagramfoto,	maar	
we	houden	oprecht	van	die	kneuterigheid.	
Zaten	we	met	 allemaal	 bejaarden	 in	 een	
Fletcherhotel	 in	 Nieuwegein	 voor	 dat	 af-
scheidsconcert.

 °Freddie Mercury.

 °Met Jan en Annie op de foto!

Het	is	niet	per	se	mooi,	maar	het	heeft	een	
bepaalde	 warmte.	 Net	 als	 Amsterdamse	
Jordaanmuziek	waar	ik	een	zwak	voor	heb.	
Die	sfeer	van	een	oud	barretje	met	kleed-
jes	op	de	tafeltjes,	dat	staat	voor	mij	voor	
een	 bepaalde	 gezelligheid.	 Het	 roept	 bij	
mij	geborgenheid	op	en	gemeenschapszin,	
het	gevoel	van	een	gezamenlijke	centrale	
plek.
Zo	 is	 de	 groep	 van	 de	 dorpskwis	 ook	min	
of	meer	ontstaan,	eigenlijk	allemaal	losse	
mensen	die	elkaar	wel	van	zien	kenden	in	
De	Kiosk.	Ik	vind	het	weleens	lastig	dat	ne-
gatieve	geluiden	vaak	de	overhand	hebben.	



18

T
Nijmegen



19

Als	je	daarnaar	luistert	worden	er	blijkbaar	
een	hoop	dingen	gemist	 in	Loon,	maar	er	
zijn	maar	een	beperkt	aantal	mensen	die	
ideeën	ook	in	een	resultaat	om	willen	zet-
ten.	 Het	 is	 mooi	 als	 we	 er	 steeds	 samen	
de	schouders	onder	kunnen	zetten	en	eens	
wat	 vaker	de	positieve	 geluiden	delen	en	
bevestigen	 naar	 elkaar.	 Ik	 vind	 dat	 als	 je	
ergens	woont	je	ook	een	bepaalde	verant-
woordelijkheid	hebt	naar	elkaar.	En	als	je	
iets	organiseert	dan	moet	je	daar	energie	
van	krijgen.”

De	eigen	successen	zien	en	erkennen,	trots	
zijn	op	de	eigen	helden,	daar	zijn	ze	aan	
de	andere	kant	van	de	oceaan	een	stuk	be-
ter	 in	dan	hier.	Hier	 is	het	altijd	opletten	
als	 je	hoofd	boven	het	maaiveld	uitkomt,	
Amerika	is	gebouwd	op	trots.	“Het	mooiste	
nummer	heeft	voor	mij	alles	te	maken	met	
de	context	waarin	deze	werd	gespeeld	 in	
2012	tijdens	de	Kennedy	Center	Honors.	De	
Kennedy	Center	Honors	zijn	prijzen	die	het	

Kennedy	 Center	 uitreikt	 aan	 kunstenaars	
die	met	hun	werk	een	belangrijke	bijdrage	
hebben	geleverd	aan	de	cultuur	van	de	Ver-
enigde	Staten.

In	2012	werd	Led	Zeppelin	geëerd	en	de	da-
mes	van	Heart	werd	gevraagd	om	Stairway	
to	Heaven	te	spelen.	De	oude	mannen	zelf	
zaten	 volledig	 gedecoreerd	 op	de	 tribune	
en	de	zoon	van	de	overleden	drummer	van	
de	 band,	 zat	 op	 de	 plaats	 van	 zijn	 vader	
achter	 het	 drumstel.	 Iedereen	 kent	 dat	
nummer,	maar	in	die	uitvoering	valt	zoveel	
samen.	 Het	 is	 een	 prachtige	 uitvoering,	
met	 strijkorkest	 en	 gospelkoor	 daarbij,	
maar	vooral	de	blikken	van	die	oude	man-
nen	op	de	tribune	naar	elkaar	en	het	besef	
bij	 hen	wat	 ze	 toen	 –	 en	nu	nog	 steeds	 –	
teweeg	hebben	gebracht	met	dat	nummer,	
dat	 moet	 je	 terugkijken	 op	 YouTube.	 Die	
ontroering	 is	heel	mooi.	Daar	heb	 ik	heel	
veel	respect	voor.	Een	groter	eerbetoon	als	
muzikant	is	misschien	wel	niet	mogelijk.”

Meest dierbare plaat
“Na	 het	 overlijden	 van	 mijn	 oma	 waren	
we	muziek	aan	het	uitzoeken	voor	de	uit-
vaart	 en	 het	 nummer	 ‘Koffie’	 van	 Gerard	
van	Maasakkers	kwam	voorbij.	En	iedereen	
werd	daar	 ineens	 stil	 van.	Het	 omschrijft	
heel	mooi	dat	het	huis	van	je	ouders	–	en	in	
mijn	geval	van	mijn	oma	–	veel	meer	is	dan	
zomaar	 een	 huis.	 Een	 plek	waar	 je	 altijd	
welkom	was	 en	 die	 er	 niet	meer	 is.	 Voor	
mij	het	gevoel	dat	ik	bij	mijn	oma	had.	Ik	
liep	er	de	deur	niet	plat,	maar	ik	kon	er	al-
tijd	terecht.	Ik	kan	dat	nummer	ook	niet	zo	
goed	opzetten.	Wij	zijn	geen	gezin	dat	heel	
erg	 over	 dat	 soort	 zaken	praat.	Met	mijn	
moeder	ben	ik	naar	Gerard	van	Maasakkers	
geweest	en	toen	zong	hij	dat	nummer.	Dan	
is	er	even	die	hand,	die	blik	en	dan	weten	
we	 genoeg.	 Daar	 zijn	 geen	woorden	 voor	
nodig.	 Aan	 beide	 kanten	 van	 de	 familie	
zijn	veel	mensen	overleden.	Dat	nummer	is	
symbool	 geworden	om	aandacht	 te	 geven	

 
Yoga geeft je kracht en 
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dinsdagavond 
 
Wil je yoga ervaren? Je bent 
welkom voor een proefles.  
 
Voor meer info: 
Lydia Dijkshoorn 
06-51760534  
www.openjehart.net 
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aan	wat	je	niet	goed	in	woorden	vindt.	Het	
is	een	heel	warm,	dierbaar	nummer	dat	ik	
eigenlijk	 nooit	 opzet,	 zodat	 er	 ook	 geen	
erosie	op	komt.	Dat	moet	je	koesteren.”

Plaat voor elke dag 
“In	 de	 ochtend	 luister	 ik	 vaak	 naar	 klas-
sieke	 muziek	 van	 een	 van	 mijn	 afspeel-
lijsten.	 Vivaldi	 bijvoorbeeld,	 dat	 vult	 het	
huis	heerlijk.	Bij	het	schoonmaken	of	op	de	
fiets	 naar	mijn	werk	hou	 ik	weer	 erg	 van	
bijvoorbeeld	The	 Passenger	 van	 Iggy	 Pop,	
maar	 Knights	 of	 Cydonia	 van	Muse	 kan	 ik	
ook	 altijd	 wel	 horen.	 Meestal	 wel	 hard	
en	dan	krijg	 ik	weleens	een	appje	van	de	
buurman	 of	 het	wat	 zachter	 kan.	 En	 BZN	
natuurlijk,	dat	kan	ik	ook	elke	dag	wel	luis-
teren.”

Dan denk ik aan Loon
“Veel	muziek	heeft	voor	mij	op	een	of	an-
dere	manier	wel	een	relatie	met	Loon	op	
Zand.	 Maar	 sinds	 de	 laatste	 drie	 maan-
den,	 door	 het	 ziekteproces	 en	 overlijden	
van	Hugo	Ruymbeke	is	dat	absoluut	‘Groot	
Hart’	 van	 De	 Dijk.	 Dat	 was	 al	 het	 favo-
riete	 nummer	 van	mijn	 vader	 en	 elk	 jaar	
ga	 ik	met	 hem	naar	De	Dijk	 in	 013.	 Vaak	
met	meerdere	bekenden	uit	Loon	op	Zand	
en	Hugo	ging	ook	altijd	mee.	Live	zijn	ze	
steengoed	en	je	ziet	dat	zij	er	nog	steeds	
plezier	in	hebben.”

Hugo	heel	erg	mee	beleefd.	Met	Hugo	kon	
je	 geen	 ruzie	 krijgen.	 Het	 was	 een	 hele	
warme,	 integere	 gast.	 Zo	oprecht	 geïnte-
resseerd,	 een	 markante	 dorpsgenoot.	 In	
het	 hele	 proces	 van	 zijn	 ziek	 worden	 en	
overlijden,	 kwam	 zoveel	 los.	 Mensen	 die	
elkaar	misschien	niet	zo	snel	spreken	von-
den	 elkaar.	 Mensen	 spraken	 ineens	 meer	
dingen	aan	elkaar	uit.	De	constatering	van	
de	vergankelijkheid.	Wat	hij	teweeg	heeft	
gebracht	 zonder	 zijn	 weten…	 dat	 kwam	
allemaal	 samen	 in	 die	 uitvaart.	 Allemaal	
bekenden	en	iedereen	in	oprecht	verdriet	–	
ergens	was	het	heel	mooi	om	daar	deel	van	
uit	te	maken,	van	die	gemeenschap.”

“Het	 werd	 snel	 duidelijk	 dat	 de	 ruimte	
waar	de	uitvaart	gehouden	zou	worden	te	
krap	zou	zijn	en	de	sporthal	van	De	Wete-
ring	werd	geregeld.	Het	opbouwen,	de	foto	
voor	De	Kiosk,	de	ondersteuning	aan	Freek,	
weerspiegelde	 de	 enorme	 gemeenschaps-
zin	van	ons	dorp.	Het	geeft	een	mooie	rich-
ting	aan	hoe	je	herinnerd	zou	willen	wor-
den.	Ze	zeggen	weleens	dat	je	oogst	wat	je	
zaait,	als	dat	de	oogst	mag	zijn	–	hoe	triest	
ook	en	zoveel	te	jong	–	dan	heb	je	het	goed	
gedaan.	Dat	je	dat	kunt	betekenen	in	een	
gemeenschap.”

“‘Groot	Hart’	was	het	laatste	nummer	tij-
dens	 de	 uitvaart.	 Een	 nummer	 dat	 door	
die	dienst	nog	meer	waarde	voor	mij	heeft	
gekregen.	Dat	nummer	is	nu	voor	mij	voor	
altijd	 aan	 hem	 en	 Loon	
gekoppeld.”

De	 nummers	 uit	 deze	
en	 de	 voorgaande	 edi-
ties	van	 ‘De	Platenkast’	
vind	je	op	Spotify	bij	el-
kaar	onder:	‘Schleiffert;	
Ronddetoren	 –	 Platen-
kast’.

Redactie: Hans Schleiffert

“Bij	Hugo	 liep	 ik	 de	deur	 niet	 plat,	maar	
hij	was	een	onderdeel	‘van	het	Loon	zijn’	
en	we	kwamen	elkaar	vaak	tegen.	Met	veel	
mensen	hebben	we	de	laatste	maanden	van	

 °De Dijk.



21

Het, ook al is het maar tijdelijk, plaatsen van deze twee bushokjes midden in Loon 
op Zand bij De Wetering, vráágt natuurlijk om een reactie. Die kwam al vrij snel bij 
de redactie binnen met de opmerking: “Afgekeurd voor Kaatsheuvel, maar nog goed 
genoeg voor Loon op Zand?”

  Café – Cafétaria                    
 

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

                    
MAANDSNACK FEBRUARI 

MEXICANO € 1.25 
(ook lekker met onze huisgemaakte satésaus) 

 

Softijs en milkshake ook verkrijgbaar in de 
wintermaanden. 

 
 Eredivisiewedstrijden zenden wij live uit via fox sports. 

 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen! 
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Pilates groepsles bij   
eviva van Evelyne Salden

Even	 vooraf.	 Toen	
ik	 ruim	 een	 jaar	
geleden	 begon	
met	de	rubriek	Ton	
traint	 waren	 ge-
wicht,	 bloeddruk,	
cholesterol	 en	
bloedsuiker	 alle-
maal	 iets	te	hoog.	
Nu	 een	 jaar	 later	

bij	mijn	laatste	bezoek	aan	de	praktijkon-
dersteuner	kortgeleden	zijn	al	deze	waar-
des	weer	mooi	op	het	goede	niveau.	Dat	is	
niet	alleen	het	effect	van	bewegen,	maar	
ook	het	 toch	meer	bewust	bezig	zijn	met	
wat	je	eet	en	wat	je	drinkt	naast	het	be-
wegen.	Kunst	is	nu	deze	resultaten	in	stand	
te	houden.

Omdat	 de	 beweegmogelijkheden	 in	 Loon	
op	Zand	nog	 steeds	niet	uitgeput	zijn,	ga	
ik	 nog	 even	door	met	 deze	 rubriek.	Deze	
keer	doe	 ik	mee	op	woensdagochtend	om	
10.15	uur	met	een	groepsles	Pilates	bij	de	
praktijk	eviva	van	Evelyne	Salden	in	De	We-
tering.	De	‘e’	van	eviva	staat	voor	Eveline	
en	‘viva’	heeft	met	leven	te	maken.	En	le-
ven	 is	 er	 genoeg	 in	 het	 bovenzaaltje	 van	
De	Wetering	die	ochtend.	En	Pilates:	ik	had	
geen	 idee	wat	 het	was,	 ben	 in	 het	 diepe	
gedoken	en	probeer	hier	uit	te	leggen	wat	
ik	heb	ervaren.

Door	de	dames	van	de	groep,	heren	vinden	
dit	 blijkbaar	 te	 gewaagd	 of	 niet	 cool	 ge-
noeg,	word	ik	hartelijk	begroet	en	hoor	ik	
een	mevrouw	zeggen	dat	ze	nu	beter	kan	
bewegen	en	 soepeler	 is	 dan	 tien	 jaar	 ge-
leden	toen	ze	met	deze	lessen	begon.	Dat	
maakt	 me	 nieuwsgierig,	 want	 blijkbaar	
kun	je	de	achteruitgang	van	je	lijf	op	die	
manier	toch	tegenhouden.	De	warming-up	
begint	al	als	we	de	trap	in	De	Wetering	op	

lopen	naar	de	zaal	boven.	Vanochtend	zijn	
we	met	zes	deelnemers	van	tachtig	jaar	af-
lopend	naar	de	vijftig.	Dit	is	de	groep	‘spe-
cial	 care’.	We	worden	niet	ontzien,	maar	
zo	blijkt,	wel	met	speciale	zorg	omringd.
Evelyne	heeft	ons	bedje	al	gespreid	en	we	
hoeven	er	alleen	maar	een	handdoek	op	te	
leggen	en	te	gaan	zitten.	Je	hebt	voor	de	
les	 prettige	 zittende	 (sportieve)	 kleding	
nodig	 en	 een	 grote	 en	 een	 kleine	 hand-
doek.	Sportschoenen	zijn	niet	nodig,	fijne	
sokken	is	genoeg.

Wat is Pilates?
Het	is	een	trainingsmethode	voor	het	hele	
lichaam	en	is	genoemd	naar	de	persoon	die	
de	methode	 heeft	 ontwikkeld:	 Joseph	 Pi-
lates.	De	methode	maakt	je	sterker,	leniger	
en	je	krijgt	meer	controle	over	je	bewegin-
gen.	Je	wordt	je	bewuster	van	je	lijf.	En	er	
zit	een	opbouw	in	de	training.	Naarmate	je	
je	lichaam	beter	leert	kennen	en	de	oefe-
ningen	efficiënter	uitvoert,	ga	je	naar	pit-
tigere	en	moeilijkere	oefeningen.	Zo	blijft	
het	uitdagend	op	elk	Pilates-niveau.

 °We worden niet ontzien, maar wel met zorg 
omringd door Evelyne Salden. (Foto: RdT)



23

“De	kern	van	Pilates	zit	voor	mij	in	moeite-
loos	bewegen”,	zegt	Evelyne.	“Gaandeweg	
ons	 leven	 slijten	 we	 in	 onze	 bewegingen	
patronen	 in	die	de	efficiëntie	van	het	be-
wegen	 belemmeren.	 We	 lopen	 blessures	
op,	hebben	een	verkeerde	houding	en	ook	
stress	 heeft	 een	 weerslag	 op	 ons	 lijf.	 Pi-
lates	is	voor	mij	de	methode	waarbij	je	het	
gemak	van	bewegen	weer	terug	vindt,	de	
moeiteloze	 bewegingspatronen	 weer	 op-
nieuw	‛in-slijt’.”

Voor iedereen
Ik	 lees	 op	 de	website	 dat	 Pilates	
er	is	voor	iedereen.	Het	is	immers	
een	 methode	 die	 uit	 allerlei	 ni-
veaus	bestaat.	En	de	training	kan	
volledig	 individueel	 worden	 afge-
stemd.	Ben	je	herstellend	van	rug-	
of	schouderklachten,	nekklachten.	
Ben	je	hyper-mobiel	of	juist	stram,	
wil	je	strakker	of	sterker	worden.	
Of	ben	je	een	sporter	op	zoek	naar	
een	heerlijke	training.
Met	 Pilates	 kan	 het	 allemaal!	Als	
je	serieus	met	Pilates	aan	de	slag	
gaat	 wordt	 je	 strakker	 (ook	 je	
buik),	 wordt	 je	 sterker,	 leniger,	
hebt	minder	rugklachten	en	schou-
derklachten,	 minder	 spanning	 in	

de	nek.	Je	wordt	fitter,	 je	houding	wordt	
beter	en	optimaler.	Je	houdt	minder	span-
ning	vast	en	leert	je	kracht	beter	te	verde-
len.	Je	wordt	je	bewuster	van	je	beweging.	
En	je	zit	beter	in	je	lijf.	Dus	dat	is	niet	mis.

“De	groepsles	vindt	plaats	 in	kleine	groe-
pen	van	zo’n	6	tot	8	personen	en	je	volgt	
Pilates	op	je	eigen	niveau.	Pilates	bestaat	
uit	een	reeks	oefeningen	en	bouwt	vanuit	
daar	verder.	Na	een	tijdje	komt	er	steeds	
weer	 een	 oefening	 bij.	 Er	wordt	 veel	 ge-

 °Pilates is er voor iedereen! (Foto: RdT)
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varieerd	 en	 gebruik	 gemaakt	 van	 allerlei	
hulpmaterialen:	ballen	(groot	en	klein),	de	
theraband,	de	Pilates	magic	circle,	 foam-
rollers.	 Je	 ervaart	 de	 oefeningen	 steeds	
weer	anders	en	tilt	jezelf	daarbij	naar	een	
steeds	hoger	niveau.	Ook	na	jarenlang	Pi-
lates	 volgen,	 kun	 je	 jezelf	 blijven	 verba-
zen”,	zo	belooft	Evelyne.

Nou,	ik	verbaasde	me	die	eerste	groepsles	
aan	de	eenvoudig	lijkende	oefeningen,	die	
steeds	 zittend	 of	 liggend	 plaats	 vonden.	
Maar	eenvoud	bedriegt	en	het	venijn	zit	in	
de	staart	bij	het	optillen,	draaien,	heffen	
van	 een	 been,	 arm,	 hoofd	 of	 aanspannen	
van	de	buikspieren.		Ook	de	lachspieren	ko-
men	aan	bod.	En	het	resultaat	bij	mij	was	
spierpijn	een	dag	later.

Het	is	hard	werken	ook	voor	Evelyne	en	het	
uur	 vliegt	 voor	mij	 voorbij.	 De	 ene	 oefe-

ning	volgt	de	andere	op.	En	Evelyne	houdt	
iedere	 deelnemer	 in	 het	 oog,	 corrigeert	
houdingen	 en	 geeft	 ondertussen	 ook	 aan-
wijzingen	 hoe	 de	 oefening	 moet	 worden	
uitgevoerd.	Het	is	praten	en	‘breien’	tege-
lijk.

Na	één	keer	meedoen	is	er	natuurlijk	nog	
geen	echt	 effect	 te	 verwachten.	 Je	moet	
gaandeweg	leren	de	oefeningen	zo	precies	
mogelijk	 uit	 te	 voeren	 voor	 het	 optimale	
resultaat.	Ik	vond	het	een	waardevolle	er-
varing	die	naar	meer	smaakt.	Want	het	lijkt	
me	fantastisch	om	over	tien	jaar	soepeler	
te	zijn	dan	nu.	Dat	moet	iedereen	aanspre-
ken	toch!

Kijk	voor	meer	informatie	op:
www.eviva-pilates.nl

Redactie: Ton Kalkers



25

1 jaar ANWB AutoMaatje 
Loon op Zand

Op	 11	 januari	 2019	 werd	 de	 eerste	 rit	
ANWB	AutoMaatje	Loon	op	Zand	gereden.	
Een	 jaar	 later	 kijken	 we	 tevreden	 terug.	
Maar	liefst	418	ritten	staan	er	op	de	teller!	
De	20	vrijwillige	chauffeurs	reden	sinds	de	
start	 68	 dorpsgenoten	 onder	 andere	 naar	
verjaardag,	 boekhandel,	 supermarkt,	 fy-
siotherapeut,	 kapper,	 vrienden,	 opticien,	
ziekenhuis,	familie	en	activiteitencentrum.	
Meer	 dan	 100	 inwoners	 staan	 op	 dit	 mo-
ment	ingeschreven	als	deelnemer.

ANWB	 AutoMaatje	 is	 een	 vervoerser-
vice	 waarbij	 vrijwilligers	 minder	 mobiele	
plaatsgenoten	op	verzoek	vervoeren.	Vrij-
willige	chauffeurs	gebruiken	daarvoor	hun	
eigen	auto.
De	aanvrager	(deelnemer)	neemt	minimaal	
twee	werkdagen	 van	 te	 voren	 contact	 op	
met	de	vrijwilligers	van	KDC	via	telefoon-

nummer	531573	(maandag	tot	en	met	don-
derdag	van	9.30	-	12.00	uur).	De	deelnemer	
betaalt	€	0,30	per	kilometer	per	rit	aan	de	
vrijwilliger	(chauffeur).

ANWB	AutoMaatje	Loon	op	Zand	is	mogelijk	
door	een	samenwerking	van	De	Klussen	en	
Diensten	 Centrale	 (KDC),	 SeniorenVereni-
ging	Loon	op	Zand,	KBO	Kaatsheuvel,	KBO	
De	Moer	en	ContourdeTwern.	De	gemeente	
Loon	op	Zand	ondersteunt	deze	vervoerser-
vice	van	de	ANWB.

Meer info?
Op	www.kdc-loz.nl	vindt	u	meer	informa-
tie	door	te	zoeken	op	‘ANWB	AutoMaatje’.
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CHINEES SPECIALITEITENRESTAURANT

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

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

Thuisbezorgen vanaf          
20 tot 100 personen
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Herinneringen van Jan van Rooij   
als melkboer, deel 1

DE TIJD VAN TOEN  
(Loon op Zand 1929-1962)

Toen	ik	met	Ad	van	Rooij	in	contact	kwam	
om	 de	 herinneringen	 aan	 zijn	 vader	 Jan	
met	freule	Emily	Verheyen	op	te	tekenen,	
vertelde	hij	dat	hij	nog	veel	meer	verhalen	
van	zijn	vader	had.	Het	betrof	een	aantal	
gebeurtenissen,	 anekdotes	 en	 belevenis-
sen	als	melkventer	in	het	dorp.	Zijn	vader	
heeft	 die	 verhalen	 opgeschreven	 in	 een	
schriftje	in	het	Loonse	dialect	en	zoon	Ad	
heeft	ze	‛vertaald’.	De	verhalen	geven	een	
mooi	 inkijkje	 in	het	 leven	van	hem	en	de	
inwoners	van	Loon	op	Zand	 in	de	periode	
1929	tot	1963.
In	een	aantal	afleveringen	mogen	we	deze	
verhalen	 publiceren	 in	 Rond	 de	 Toren.	 In	
deze	editie	deel	1.

Redactie: Ton Kalkers

Je mocht niks zeggen   
en nog minder weten

Dit	zijn	de	belevenissen	uit	mijn	leven	als	
zelfstandig	 melkboer,	 vanaf	 de	 leeftijd	
van	20	jaar	totdat	ik	op	53-jarige	leeftijd	
moest	opgeven	wegens	ziekte.	Het	was	een	
leven	van	goede	en	kwade	dagen,	door	el-
kaar	met	 zorgen	 en	 leed,	 slecht	 en	mooi	
weer,	een	tijd	van	hard	werken,	maar	ook	
veel	lachen,	een	tijd	waar	ik	met	veel	ple-
zier	nog	aan	terugdenk	op	mijn	oudere	dag	
en	met	veel	vriendschap.	Met	mijn	klanten	
van	toen	en	zelfs	met	hun	kinderen	die	Jan	
van	Rooij	(de	melkboer)	niet	zijn	vergeten.	
Al	is	het	alleen	maar	uit	de	verhalen,	mooi	
of	slecht	die	hun	ouders	 in	hun	leven	aan	
de	kinderen	hebben	verteld.	

Toen	ik	in	1930	op	verzoek	van	mijn	ouders	
als	melkboer	langs	de	straten	zou	gaan	wer-

ken	was	het	heus	geen	tijd	van	weelde.	Het	
waren	de	crisisjaren	1930-1940.	Er	was	niks	
te	verdienen,	want	de	melk	die	de	boeren	
aan	 de	 fabriek	 leverden	 bracht	 ongeveer	
2,5	cent	per	liter	op.	Op	straat	was	dat	8	
cent	per	liter.	Omdat	de	melk	van	het	vee	
van	eigen	bedrijf	van	mijn	ouders	was,	was	
ik	genoodzaakt	ook	op	zondag	te	gaan	ven-
ten,	want	ook	toen	gaven	de	koeien	geen	
dag	vooruit.

 °Oudere Torenlezers zullen op deze foto zeker 
nog Jan van Rooij herkennen. (Foto: Archief 
Heemkundekring Loon op ’t Sandt)

Zware tijd
Als	verlegen	boerenzoon	ben	ik	met	schrik	
begonnen.	 Het	 was	 voor	 mij	 een	 zware	
tijd.	 Boer	 en	 burger	waren	 twee	 groepen	
die	elkaar	beledigden,	want	de	uitspraken	
van:	“het	is	maar	een	boer”	werd	door	de	
boeren	beantwoord	met:	“het	is	maar	een	
schoenmaker.”	 Het	 was	 treurig	 zoals	 de	
twee	 partijen	 elkaar	 afkraakten	 en	 dan	
moest	ik	als	boerenjongen	de	straat	op	om	
bij	de	tegenpartij	daar	mijn	brood	te	gaan	
verdienen.	

Toen	ik	de	eerste	dagen	ging	venten,	ging	
het	 wel,	 het	 waren	 alleen	 de	 buren	 uit	
dezelfde	 straat.	 Maar	 toen	 ik	 kwart	 voor	
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negen	bij	de	 schoenfabriek	 van	firma	van	
Lier	kwam,	begon	de	ellende.	Boerke	hier	
en	daar,	wat	wil	 jij	 nou	met	 je	melk	 van	
8	cent	per	liter,	zuip	ze	zelf	maar	op,	die	
hebben	wij	 niet	 nodig.	Na	drie	 dagen	 zei	
ik	tegen	mijn	moeder:	“geef	mij	een	paar	
boterhammen	mee	voor	onderweg.”	“Wat	
nou	toch”,	was	de	wedervraag,	”om	11	uur	
ben	je	weer	thuis.	Krijg	je	dan	van	dat	lo-
pen	zo’n	honger?”	Mijn	vader	zei:	“geef	die	
toch	mee,	het	zal	wel	nodig	zijn.”
Het pesten ging over
Daar	ging	ik	dan	met	mijn	brood	op	pad	en	
met	schrik.	Wat	mijn	plannen	waren	durfde	
ik	niet	te	zeggen.	De	volgende	dag	ging	ik	
onzeker	op	weg.	Toen	ik	bij	van	Lier	aan-
kwam	begon	het	geloei	alweer.	De	werklui	
zaten	zoals	altijd	op	de	plavuizen	om	hun	
brood	op	te	eten.	 Ik	rillend	als	een	rietje	
pakte	 ook	 mijn	 brood	 en	 ik	 maakte	 met	
mijn	 klompen	 tussen	 hen	 in	 een	 plaatsje	
vrij	en	ging	bij	hen	zitten	en	at	toen	ook	
tegelijk	met	hen	mijn	brood.	Het	was	een	
geloei	en	gelach	en	men	riep:	“nou	moet	
je	toch	zien,	wij	zien	zijn	huis	nog	staan	en	
hij	heeft	al	honger.	Wat	is	hij	toch	brutaal	
om	zoiets	te	doen.”	Nog	2	of	3	dagen	nam	
ik	 mijn	 brood	 mee	 en	 toen	 was	 het	 niet	
meer	nodig.	Ze	pestten	mij	niet	meer	en	
we	lachten	samen.	Het	duurde	niet	lang	of	
ik	mocht	bij	velen	van	hen	de	melk	brengen	
bij	hen	thuis	en	bij	anderen	aan	wie	dit	was	
doorverteld.	Langzaam	maar	zeker	was	 ik	
met	hen	vergroeid.

Allerlei	 dingen	 maakte	 ik	 mee	 en	 leerde	
het	leven	ook	van	de	mooie	kant	te	bekij-
ken.	 Maar	 er	 was	 ook	 een	 tragische	 kant	
aan	en	ook	daar	ontkom	je	niet	aan.	Want	
je	leeft	met	je	klanten	mee.	En	nu	ga	ik	u	
het	een	en	ander	vertellen	wat	ik	zoal	heb	
beleefd	als	jongeman	van	toen	 in	die	tijd	
dat	 je	 niks	 mocht	 zeggen	 en	 nog	 minder	
weten.”

Wordt vervolgd
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Deze editie begint met een bijzonder be-
richt. Vincent van Kuijck heeft een me-
taaldetector en ontdekte daarmee eind 
december op een akker bij het Kraanven 
een trouwring, waarop de datum van  
19-1-1950 gegraveerd stond met vier in-
tialen die niet goed te lezen waren. Vin-
cent is aan het uitzoeken, van wie die 
ring afkomstig is. (BD 16/1)

Loonse mensen in de krant
Maria	 Falck-Vermeer	 overleed	 op	 27	 de-
cember	2019	op	80-jarige	leeftijd.	(DK	1/1)
Op	9	januari	werd	Annie	Glerum-Litjens	op	
het	Loonse	kerkhof	begraven.	Zij	overleed	
op	91-jarige	leeftijd.	(BD	7/1)

Rein	Homan	woont	sinds	een	jaar	 in	Resi-
dentie	 Molenwijck.	 Zijn	 moeder	 heeft	 er	
in	 de	 tachtiger	 jaren	 ook	 gewoond	 en	 de	
sfeer	en	de	keuken	zijn	nog	steeds	prima.	
(DK	15/1)

Marius	 Kemmeren	 won	 een	 slagroomtaart	
met	 de	 goede	 oplossing	 van	 een	 kruis-
woordpuzzel.	(DK	15/1)

Gemeente en politiek
Burgemeester	Van	Aart	keek	in	haar	nieuw-
jaarsboodschap	 terug	 op	 het	 gedenkjaar	
750	jaar	gemeente	Loon	op	Zand	en	hoopt	
dat	de	daarbij	gebleken	saamhorigheid	be-
houden	blijft	in	de	toekomst.	(DK	1/1)

Pro3	is	verbolgen	over	de	korting	van	40%	
die	het	College	wil	toepassen	op	de	uitke-
ringen	van	de	Samen-Loont-Pas.	(DK	1/1/)	
Ook	de	WMO	Adviesraad	maakt	bezwaar	te-

gen	 deze	 verlaging	 en	 ook	 tegen	 het	 feit	
dat	haar	niets	gevraagd	is.	(BD	11/1)

Het	 bedrag	 op	 de	 Samen-Loont-Pas	 blijft	
echter	 180	 euro.	 Wethouder	 Jan	 Brekel-
mans	wijst	erop	dat	de	gemiddelde	beste-
ding	 in	 2019	 rond	 dat	 bedrag	 lag,	 terwijl	
de	 pas	 in	 feite	 300	 euro	 waard	 was.	 De	
gemeente	wil	wel	graag,	dat	meer	mensen	
gebruik	kunnen	maken	van	de	pas.	In	2019	
is	via	de	pas	€	187.000,-	uitgekeerd.	De	tus-
senevaluatie	kostte	maar	 liefst	€	20.000,-	
en	 daarmee	 was	 het	 beschikbare	 budget	
op.	Dit	jaar	wordt	er	op	de	uitvoering	van	
de	regeling	bespaard,	want	mensen	hoeven	
niet	meer	elk	bonnetje	 te	declareren.	Ze	
krijgen	nu	elke	periode	ineens	uitbetaald.	
Dat	 scheelt	 de	 gemeente	 administratie-
kosten	en	dat	geld	wordt	nu	ingezet	bij	de	
schuldhulpverlening.	(BD	20/1)

De	 Loonse	 coalitie	 van	 Gemeentebelan-
gen,	Voor	Loon	en	VVD	wil	in	2020	voor	een	
kleine	 drie	 ton	 investeren,	 o.a.	 voor	 het	
openhouden	van	de	bibliotheek	in	Loon	op	
Zand	 en	 basisschool	 De	 Start	 in	 De	 Moer.	
Het	 voorstel	 wordt	 op	 13	 februari	 in	 de	
gemeenteraad	 besproken.	 (BD	 11/1,	 DK	
15/1))

Blowen	binnen	de	bebouwde	kom	is	voort-
aan	 verboden.	 Burgemeester	 Van	 Aart	 is	
niet	tegen	het	gebruik	van	softdrugs,	maar	
vindt	de	overlast	die	daardoor	vaak	veroor-
zaakt	wordt,	niet	acceptabel.	(BD	16/1)

Vuurwerk
In	heel	Nederland	is	na	de	jongste	jaarwis-
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seling	 de	 discussie	 over	 het	 vrij	 afsteken	
van	 vuurwerk	 weer	 losgebarsten.	 Er	 zijn	
weer	 vele	 ongelukken	 en	 incidenten	 ge-
beurd.
Volgens	Pro3	was	er	ook	in	Loon	op	Zand	dit	
jaar	weer	veel	vuurwerkoverlast	bij	de	vie-
ring	van	oud	en	nieuw.	De	partij	is	daarom	
blij	dat	de	landelijke	politiek	nu	de	regels	
voor	vuurwerk	gaat	verscherpen.
Als	het	aan	Pro3	ligt,	is	het	vanaf	komende	
jaarwisseling	 gedaan	 met	 het	 vrij	 afste-
ken	 van	 vuurwerk	 in	 de	 gemeente	 Loon	
op	Zand.	De	politieke	partij	wil	dat	de	ge-
meente	vuurwerkshows	gaat	organiseren	in	
de	 drie	 dorpen.	 De	 gebieden	 rondom	 die	
centrale	feestlocaties	in	de	kernen	moeten	
dan	vuurwerkvrije	zones	worden,	zodat	in-
woners	kunnen	genieten	van	het	spektakel.	
Door	meer	soorten	vuurwerk	te	verbieden,	
wordt	het	veiliger	en	gebeuren	er	minder	
ongelukken.

Volgens	fractievoorzitter	Louis	Laros	moet	
de	 gemeente	 niet	 aan	 de	 zijlijn	 blijven	
toekijken.	 “Waar	 een	 algeheel	 vuurwerk-
verbod	in	de	gemeente	wellicht	nog	te	snel	
is	 en	 moeilijk	 te	 handhaven	 voor	 politie	
en	 BOA’s,	 stellen	 we	 voor	 om	 alvast	 een	
kleine	 stap	 te	 zetten.	 Door	 het	 organise-
ren	 van	een	 gemeentelijke	 vuurwerkshow	
in	 de	 kernen,	 bied	 je	 als	 gemeente	 een	
goed	alternatief	voor	het	zelf	afsteken	van	
vuurwerk	door	particulieren”,	aldus	Laros.	
(BDW	21/1)

De	overgang	van	2019	naar	2020	heeft	Loon	
op	 Zand	 €	 7.500,-	 gekost,	 inclusief	 het	
aantal	manuren.	Dat	is	ongeveer	evenveel	
als	 vorig	 jaar.	 Het	 schoonmaken	 van	 ach-
tergelaten	vuurwerkspul	is	in	het	reguliere	
onderhoud	 meegenomen.	 In	 Kaatsheuvel	
moesten	 negen	 borden,	 twee	 vuilnisbak-
ken	en	een	hek	het	ontgelden.	Volgens	een	
woordvoerder	 van	 de	 gemeente	 Loon	 op	
Zand	is	in	De	Moer	en	de	kern	Loon	op	Zand	
geen	schade	vastgesteld.	(BDW	15/1)

Omgevings- en Milieuvergunningen 
Er	 zijn	 vergunningen	 aangevraagd	 voor	
Strieckenlaan	 42,	 voor	 het	 aanleggen	 van	
een	in-uitrit.	(DK	15/1)

Het Witte Kasteel
Saar	 van	 der	 Linden,	 oud-redacteur	 van	
Rond	 de	 Toren,	 heeft	 een	 boekje	 samen-
gesteld	 met	 verhalen	 van	 mensen,	 die	
contact	hebben	gehad	met	de	adellijke	be-
woners	 van	Het	Witte	 Kasteel	 in	 Loon	 op	
Zand.	Ton	Kalkers,	Els	Coolegem	en	Jos	Ol-
thuis	interviewden	30	personen.	Voorzitter	
Francine	Broos	van	de	Stichting	Het	Witte	
Kasteel	 reikte	het	boekje	uit	aan	de	vrij-
willigers.	(DK	1/1)

Recreatie en toerisme
Arthur	 van	 Disseldorp,	 regiomanager	 van	
de	 vereniging	 van	 recreatieondernemers	
Recron,	 vindt	 de	 verhoging	 van	 de	 toe-
ristenbelasting	om	de	 tekorten	bij	de	ge-
meente	Loon	op	Zand	weg	 te	werken,	de	

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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makkelijkste	weg.	Sommige	bedrijven,	zo-
als	 ‛Het	Genieten’	 in	Kaatsheuvel	moeten	
nu	het	dubbele	betalen	van	wat	tot	en	met	
2019	gebruikelijk	was.

De	Kaatsheuvelse	ondernemer	heeft	inmid-
dels	 de	 Nationale	 Ombudsman	 ingescha-
keld,	omdat	hij	daarnaast	in	de	afgelopen	
periode	 door	 de	 gemeente	 gedwongen	 is	
om	op	een	weiland	een	parkeerterrein	aan	
te	leggen,	met	extra	dure	bijzondere	voor-
zieningen	vanwege	de	strenge	milieu-eisen	
van	een	waterwingebied.	(BD	17/1)

Verenigingen
Op	vrijdag	27	december	2019	ontvingen	de	
kunstenaars	van	Place	du	Kiosk	een	aantal	
kinderen	in	het	Uilennest	om	creatief	bezig	
te	zijn.	(DK	1/1)

Tennisvereniging	Loon	op	Zand	was	een	van	
de	zeven	sportclubs	 in	onze	 regio,	die	de	
afgelopen	tijd	te	maken	had	met	inbraak.	
Een	tractor	met	aanhanger	en	twee	onder-
houdsmachines	werden	gestolen.	(BD	16/1)

Voetbal
De	dames	van	Uno	Animo	VR1	en	de	meis-
jes	van	MO15-1	kregen	nieuwe	sportkleding	
van	 hun	 sponsors:	 Bouwbedrijf	 Bertens,	
Maton-de	 Rooy	 BV	 en	 Asbestverwijdering	
Waalwijk.	(DK	1/1)

Hoofdtrainer	 van	 Uno	 Animo,	 Kees	 van	
Loon,	 blijft	 ook	 het	 komend	 seizoen	 als	
zodanig	 in	 functie,	 terwijl	 zijn	 zoon	 Rick	
is	toegelaten	tot	de	trainerscursus	TC2	en	
daarvoor	bij	Uno	Animo	stage	gaat	 lopen.	
(BD	15/1,	DK	15/1)

Niet pluis
Twee	 verkopers	 van	 nepmerkkleding	 wer-
den	betrapt	ergens	 in	onze	gemeente.	Ze	
werden	 betrapt	 na	 online	 onderzoek	 en	
door	de	recherche	gehoord.	(BD	16/1)
Een	pand	in	de	Bergstraat	te	Loon	op	Zand	
werd	op	15	 januari	gekraakt	en	flink	 toe-
getakeld.	Eigenaar	Christiaan	Vermeer	was	

het	aan	het	opknappen	voor	nieuwe	huur-
ders.	De	drie	krakers	zijn	op	16	januari	ge-
arresteerd.	(BD	17/1)

Een	58-jarige	inwoner	werd	in	Tilburg	aan-
gehouden	omdat	hij	betrokken	was	bij	een		
caféruzie.	(BD	20/1)

Dat	waren	de	eerste	berichten	van	het	jaar	
2020,	 dat	 weer	 begonnen	 is	 met	 ups	 en	
downs.	 Zo	 zal	 het	 wel	 blijven:	 het	 leven	
gaat	verder	met	een	lach	en	een	traan.□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
BDW	=	Brabants	Dagblad	website
DK	=	De	Duinkoerier
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Nieuws van ‘Soos De Kuip’

14	 december	 2019	 hebben	 we	 een	 soos	
gehad	met	als	thema	‛kerst’.	Wat	was	het	
weer	gezellig!	Er	waren	ongeveer	25	men-
sen	 aanwezig,	 die	 zich	mooi	 hadden	 aan-
gekleed.	 De	 Kuip	 was	 mooi	 versierd,	 ie-
dereen	was	in	feeststemming:	ook	door	de	
kerstmuziek	en	de	muziek	die	aangevraagd	
werd.	Als	 vrijwilligers	 hadden	we	 lekkere	
dingen	 geregeld,	 waaronder	 chocolade	
koekjes	 en	 warme	 snacks.	 Het	 was	 een	
mooie	afsluiting	van	2019!

Op	11	januari	was	de	eerste	soos	van	2020	
met	als	 thema	 ‘Nieuwjaarsborrel’.	Helaas	
was	het	dit	keer	niet	zo	heel	erg	druk	met	
ongeveer	15	mensen,	maar	dat	maakte	het	
er	niet	minder	gezellig	door.	Iedereen	was	
vrolijk	 en	 kletste	 er	 gezellig	 op	 los	 en	er	
werd	 veel	 gelachen.	 De	 muziek	 was	 ook	
weer	 erg	 gezellig	 en	 er	werden	 nummers	
aangevraagd.	 Ook	 nu	 werden	 er	 allemaal	
chocolaatjes	 op	 tafel	 gezet	 en	 die	waren	
zo	op!

Volgende soos-avond: carnaval!
Op	15	februari	is	er	weer	een	nieuwe	soos:	
dan	hebben	we	het	 thema	 ‘carnaval’.	 Ie-
dereen	mag	verkleed	komen	en	we	hebben	
de	 goede	 feestnummers	 nu	 alweer	 klaar	
staan.	 Dit	 jaar	 hebben	 we	 ook	 weer	 een	
zanger,	maar	dat	is	nog	een	verrassing!
Hopelijk	zien	we	jullie	weer	op	15	februari!

Groetjes van ‘Soos De Kuip’

Rectificatie
In de vorige editie van Rond de Toren 
stond in het artikel ‛Hulp voor Gam-
bia’ een verkeerd webadres vermeld. 
Het juiste adres is:

www.gevenvoorgambia.jimdo.com

Voorzitter gezocht!
Heemkundekring	Loon	op	’t	Sandt	 is	drin-
gend	op	zoek	naar	een	nieuwe	voorzitter.	

Onze	 huidige	 voorzitter	
André	 van	 Rijswoud	 zal	
tijdens	de	jaarvergadering	
eind	 februari	 zijn	 functie	
neerleggen.	 Tot	 op	 he-
den	 is	 er	 nog	 geen	 nieu-
we	 voorzitter	 gevonden.	

Daarom	hierbij	de	dringende	oproep:	kent	
of	bent	u	de	persoon	die	deze	functie	 in-
teressant	lijkt,	neem	contact	met	ons	op!

Onze	 Heemkundekring	 richt	 zich	 op	 het	
overbrengen	 en	 het	 verspreiden	 van	 his-
torische	 kennis	 van	 de	 kerkdorpen	 Loon	
op	Zand	en	De	Moer.	Daarvoor	verzamelen	
we	alles	wat	gepubliceerd	is	en	wordt,	en	
breiden	we	 onze	 fotoverzameling	 continu	
uit.	 Ook	 is	 er	 een	 enthousiaste	 genealo-
giegroep.	We	 delen	 onze	 kennis	 via	 onze	
website,	door	de	uitgave	van	ons	jaarboek	
Straet	 &	 Vaert	 en	 het	 organiseren	 van	
diverse	activiteiten.
Heeft	 u	 belangstelling	 voor	 ons	 cultureel	
erfgoed	 en	 affiniteit	 met	 de	 historie	 van	
Loon	op	Zand?	Dan	zoeken	wij	u!

Help	 ons	 deze	 belangrijke	 vacature	 in	 te	
vullen.	Mail	of	bel	ons.	Hartelijk	dank!
E-mail:	 secretaris@heemkundekringloon-
optsandt.nl	of	bel:	06-10114684.

Bestuur Heemkundekring Loon op ’t Sandt
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Kerkberichten van   
2 tot en met 14 februari

Zondag 2 februari 9.30 uur:	 Feest	 op-
dracht	 van	 de	Heer	 in	 de	 tempel,	 heren-
koor,	 celebrant	 pastoor	 Luijckx.	Anny	 van	
Esch-Timmermans,	 mnd.	 ged.	 Wim	 Bee-
rens,	mnd.	 ged.	 Thom	 en	Annie	 Ligthart-
Vermeer,	Cees	Beerens,	Truus	Marisael-v.d.	
Velden	b.g.v.	verjaardag,	Ad	Vermeer,	ou-
ders	Mathijssen-van	Laarhoven	en	dochter	
Sjaantje,	Marij	de	Klerk-Geertsen,	Piet	en	
Wiesje	Horvers-Vlamings.

Dinsdag 4 februari  10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	celebrant	pastor	Groos.

Zaterdag 8 februari 19.00 uur:	Gezinsvie-
ring.	Voor	het	welzijn	van	alle	parochianen.

Zondag 9 februari 9.30 uur:	 5e	 zondag	
door	het	jaar,	dameskoor,	celebrant	pastor	
Groos,	diaken	Alexis	Szejnoga.

Dinsdag 11 februari 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	celebrant	pastoor	Luijckx.	Thom	en	
Annie	 Ligthart-Vermeer,	 Jan	 Vermeulen,	
jgt.	Riet	van	den	Hoven-van	Esch.

Wij namen afscheid van:
Leo Hamers	(crematorium	Tilburg)

Loes Mathijsen-Vriends		
(crematorium	Tilburg)
Geboren	1	september	1922
Overleden	19	januari	2020

Dat zij mogen rusten in vrede!

Biddend Bijbellezen
28	januari,	18	februari	en	25	februari.
Tijd	van	19.30	uur	tot	20.45	uur	op	het	pa-

rochieel	centrum	in	Kaatsheuvel.	Iedereen	
is	 van	 harte	welkom,	 gelovig	 of	 niet,	 om	
deel	te	nemen	aan	de	bijeenkomsten.	Deze	
zijn	vrijblijvend.	Bijbels	zijn	aanwezig.	Op-
gave	via:	kbrabers@home.nl.	Het	zou	fijn	
zijn	om	uw	voor-	en	achternaam,	het	 te-
lefoonnummer	en	het	e-mailadres	 te	 ver-
melden	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

Actie Kerkbalans 2020
De	actie	Kerkbalans	 loopt	dit	 jaar	 van	18	
januari	tot	1	februari.	U	geeft	om	uw	kerk?	
Geef	 daarom	 tijdens	 de	 actie	 Kerkbalans	
ook	voor	uw	kerk.	Zo	behouden	we	samen	
wat	waardevol	is.	Help	mee	en	geef	aan	uw	
eigen	kerk	wat	u	kunt	missen.	Een	parochie	
ontvangt	 geen	 subsidie,	 daarom	 blijft	 uw	
financiële	 bijdrage	 van	 essentieel	 belang!	
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.
Tijdens	deze	periode	zal	achterin	de	kerk	
een	 bus	 staan.	 Mocht	 u	 thuis	 geen	 brief	
hebben	 ontvangen,	 bij	 de	 uitgangen	 van	
de	kerk	liggen	nog	exemplaren	om	mee	te	
nemen.

Namens het Parochiebestuur
Pastoor Luijckx

Uitbreiding misdienaars groep
Het	 aantal	 misdienaars	 is	 uitgebreid	 met	
een	achttal	kinderen.	Zij	hebben	zaterdag	
18	januari	geoefend	in	de	kerk	en	ook	ou-
ders	waren	daarbij	aanwezig.	De	komende	
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weken	zal	er	geregeld	een	kind	meelopen	
met	 de	 andere	 misdienaars	 en	 acolieten	
om	zo	goed	 te	wennen.	Wij	zijn	heel	blij	
met	de	nieuwe	misdienaars	en	zij	hebben	
er	veel	 zin	 in.	Wil	 je	aansluiten,	 laat	het	
ons	weten.

Ter overdenking
Kijken met zachtheid en mildheid

Er	 is	 niets	 zo	fijn	als	 in	de	nabijheid	 zijn	
van	mensen	waarbij	je	het	gevoel	hebt	dat	
je	er	helemaal	mag	zijn	zoals	je	bent.	Je	
hoeft	niets	op	te	houden,	je	hoeft	je	niet	
anders	voor	te	doen	dan	je	bent.	Alles	mag	
er	zijn	en	het	is	helemaal	oké.	In	de	prak-
tijk	blijkt	het	moeilijker	te	zijn	om	dat	ook	
tegen	jezelf	te	zeggen:	‘je	bent	helemaal	
goed	zoals	je	bent,	alles	mag	er	zijn!

Alles	mag	er	zijn?	Nou	nee,	dat	zijn	lastige	
gevoelens	en	die	gedachten	heb	ik	ook	lie-
ver	niet.	En	daar	en	daar	schiet	ik	hopeloos	
tekort.	Kortom:	een	oordeel	is	zo	snel	ge-
vormd.	Helpen	we	onszelf	daarmee?	Gaan	
lastige	 gevoelens	 en	 gedachten	 daarmee	
weg?	Wordt	 het	 gemakkelijker	 om	dingen	
van	 onszelf	 onder	 ogen	 te	 zien?	 Ik	 denk	
het	niet.	Alles	van	onszelf	waar	we	moeite	
mee	hebben	wordt	door	een	oordeel	alleen	
maar	lastiger	en	moeilijker.

Hoe	 zou	God	naar	 ons	 kijken?	Kunnen	we	
dat	 weten?	 Luisterend	 naar	 de	 verhalen	
van	Jezus	komen	we	daar	veel	van	op	het	
spoor,	maar	ook	 luisterend	naar	het	diep-
ste	in	onszelf.	Ga	maar	eens	stil	en	rustig	
zitten	en	kijk	naar	alles	wat	leeft	in	jezelf	
zónder	oordeel;	alles	waar	je	niet	gelukkig	
mee	bent,	waarvan	 je	 eigenlijk	 vindt	 dat	
het	er	niet	zou	moeten	zijn.	Wanneer	we	
het	oordeel	eraf	halen	wordt	het	zachter	in	
ons.	Is	daarmee	alle	pijn	en	zijn	daarmee	
alle	 lastige	 dingen	 ook	 verdwenen?	 Nee,	
maar	 er	 is	wel	 een	 begin	 gemaakt	 om	er	
anders	naar	te	kijken:	met	 liefde,	zonder	
oordeel!

Zó,	 en	 dan	 met	 nog	 oneindig	 veel	 meer	
barmhartigheid	en	mildheid	kijkt	God	naar	
ons!	Alles	mag	er	zijn,	ook	dat	waar	we	niet	
zo	gelukkig	mee	zijn.	Gods	liefde	is	onvoor-
waardelijk!	En	als	God	niet	oordeelt,	wie	
zijn	wij	dan	om	dat	wel	te	doen.	Met	zacht-
heid	en	mildheid	naar	onszelf	en	naar	an-
deren	kijken,	het	zal	ons	leven	veranderen!

Pastoor Luijckx

Opgeven van misintenties
Op	werkdagen	via	tel:	361215	van	8.45	
tot	12.15	uur	(secretariaat)	of	via	e-mail:		
secretariaat@parochiewillibrord.nl	
of	 op	 andere	 dagen	 en	 tijden	 door	 de	
intentie(s)	 met	 het	 bedrag	 van	 €	 13,-	
per	intentie	in	een	envelop	te	doen	en	
deze	 te	 deponeren	 in	 de	 brievenbus	
van	de	pastorie.	In	de	kerk	ligt	ook	een	
formulier	 om	 misintenties	 op	 te	 ver-
melden.	 Graag	 duidelijk	 vermelden	 op	
welke	datum	u	de	misintentie	wenst	en	
voor	wie	deze	is	bedoeld.

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor	 het	 maken	 van	 afspraken	 voor	
diensten	in	de	kerk,	zoals	jubileum,	uit-
vaarten	en	dopen,	kunt	u	contact	opne-
men	met	pastoor	P.	Luijckx	via	telefoon-
nummer	361215.

Bereikbaarheid pastoor
Pastoor	P.	Luijckx	is	voor	dringende	ge-
vallen	altijd	bereikbaar	via	mobiel	num-
mer	 06-48919633	 voor	 het	 geval	 u	 via	
het	vaste	nummer	361215	van	de	pasto-
rie	geen	aansluiting	mocht	krijgen.

Communie thuis
Op	 elke	 eerste	 vrijdag	 van	 de	 maand	
is	 het	mogelijk	 om	 de	 heilige	 commu-
nie	 thuis	 te	 ontvangen.	Wilt	 u	 hiervan	
gebruik	maken,	dan	kunt	u	dit	kenbaar	
maken	via	telefoonnummer	361215.
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 °Aanleg waterput. Vorige week maakten we deze foto van de aanleg van een waterput in de Loonse 
duinen. Locatie: langs het fietspad van Bosch en Duin naar de Leugenbenkskes, op het kruispunt 
van Het Land van Kleef met de Baden Powellweg. De put is bedoeld om in geval van bosbrand 
voldoende water bij de hand te hebben, aldus de makers van de put. (Foto: RdT)
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Van wie is deze trouwring?
Op	28	december	vorig	 jaar	heb	 ik	op	een	
akker	 aan	 het	 Kraanven	 een	 oude	 trouw-
ring	 van	 een	 man	 gevonden.	 Het	 is	 een	
grote	ring	die	wel	van	een	werkman	moet	
zijn	geweest	en	goed	gedragen,		gezien	de	
zichtbare	slijtage.	
De	trouwdatum	is	nog	te	zien:	19-01-1950,		
wat	betekent	dat	hij	wellicht	op	maandag	
19	januari	70	jaar	getrouwd	(zou)/is	(zijn	
geweest).

 °Rechts de trouwring met als datum 19-01-
1950, naast een gelijktijdig gevonden 2½- 
‛Leeuwencent’ uit 1881. (Eigen foto)

Wat	 zou	 het	 mooi	 zijn	 wanneer	 ik	 deze	
trouwring	 aan	 de	 eigenaar	 of	 zijn	 nabe-
staanden	 zou	 kunnen	 teruggeven.	 Ik	 kan	
ook	drie	van	de	vier	initialen	nog	lezen,	dus	
als	iemand	een	idee	heeft	kunnen	we	met	
die	initialen	nagaan	of	dat	klopt.	Wanneer	
u	hierover	meer	kunt	vertellen,	kunt	u	mij	
bereiken	via	e-mailadres:
vincent@vankuijck.info

Vriendelijke groet,
Vincent van Kuijck

Duidelijk toch?

Deze	foto	maakte	Ruud	Peters	op	6	januari	
in	onze	Loonse	supermarkt.	De	tekst	op	het	
briefje	laat	aan	duidelijkheid	niets	te	wen-
sen	over.	Toch?

Heeft	u	ook	een	bijdrage	voor	‛Opvallend’?	
De	redactie	ontvangt	deze	graag	via	
info@ronddetoren.nl.	□

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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	 	 	 de	Hoogt	33A	Loon	op	Zand
	 	 	 Telefoon:	06	-	506	38319		*		06	-	526	32915
	 	 	 www.vastre-bouw.nl
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Loonse Garagesale 2020
De data van de Loonse Garagesale 2020 
zijn bekend!

•	In	‘oud’-	Loon	op	Zand	op	zondag	17	mei.	
Inschrijven	 voor	 deze	 sale	 kan	 van	 22	
maart	tot	en	met	3	mei.

•	In	Molenwijck	op	zondag	30	augustus.	In-
schrijven	voor	deze	sale	kan	van	1	juli	tot	
en	met	16	augustus.

Ben	 je	 de	 afgelopen	maanden	weer	 spul-
letjes	aan	het	sparen	geweest	of	ga	je	je	
kasten,	 zolder	 of	 schuur	 nog	 opruimen…?	
Gooi	niets	weg,	bewaar	je	gebruikte	spul-
letjes	en	geef	ze	een	tweede	kans.

Doe	mee	met	 de	 Loonse	Garagesale	 2020	
en	 verkoop	 je	 overtollige	 spulletjes	 voor	
een	scherpe	prijs	aan	het	kooppubliek!	Van	
speelgoed	tot	boeken,	van	kleding	tot	bro-
cante,	van	DVD/CD	tot	gereedschap:	er	is	
altijd	wel	iemand	die	jouw	gebruikte	spul-
len	kan	gebruiken…

Informatie bij:
•	Carla	Goutziers,		 	 	
Van	Grevenbrouckstraat	33,	tel:	363404.

•	Wies	Brekelmans,	 	 	
Van	den	Hummelstraat	40,	tel	361973.
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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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Open dag de Vlinderboom   
op 19 februari

Voor	iedereen	die	meer	wil	weten	over	het	
Jenaplanonderwijs	 op	 de	 Vlinderboom	 in	
Loon	op	Zand	wordt	er	op	woensdag	19	fe-
bruari	een	inloopochtend	georganiseerd.	U	
kunt	tijdens	die	ochtend	de	sfeer	op	school	
proeven	en	uiteraard	vragen	stellen.	Stam-
groepleiders	en	leerlingen	zijn	gewoon	aan	
het	werk	maar	u	kunt	overal	binnenlopen	
en	u	laten	informeren.

Cliënten	van	‛Op	en	Top	dagbesteding’	ver-
zorgen	deze	ochtend	een	lekker	kopje	kof-

 °Yara, Esther, Amber en Amélie, leerlingen van de 
Vlinderstruik (pilot voor meerbegaafden) gaan 
buiten op onderzoek uit. (Eigen foto)

fie	en	thee.	U	bent	van	harte	welkom,	loop	
gerust	 eens	 binnen	 op	 19	 februari	 tussen	
08.30		en	12.15	uur.
U	 kunt	 sowieso	op	 alle	 andere	dagen	 van	
het	jaar	een	kijkje	komen	nemen.	Dan	vin-
den	we	het	fijn	als	u	vooraf	even	belt	voor	
een	 afspraak,	 zodat	we	 volop	 tijd	 voor	 u	
kunnen	vrijmaken.

Graag	tot	ziens	op	De	Vlinderboom		namens	
alle	leerlingen	en	medewerkers!
Adres:	Tamboerstraat	1,	telefoon	36	34	32,
website:	www.devlinderboom.nl.
FB:	‛Jenaplan-school	De	Vlinderboom’.	□

De volgende Toren-editie

De	volgende	editie	van	Rond	de	Toren	zal	
vanaf	woensdag	12	februari	verschijnen.

Uw	bijdrage(n)	voor	deze	editie	kunt	u	tot	
dinsdag	 4	 februari	 19.00	 uur	 aanbieden.	
Eeder	kan/mag	ook:	heel	graag	zelfs!
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Stamppotjesavond!

Op zaterdag 15 februari organiseren we 
in de Buurtkamer aan de Van Rijckevor-
selstraat vanaf 18.00 uur een ‘Stamppot-
jesavond’.

We	beginnen	deze	avond	met	een	heerlijke	
soep.	Daarna	kunt	u	genieten	van	diverse	
soorten	 stamppotten	 en	 vleessoorten.	 U	
kunt	zich	hiervoor	opgeven	tijdens	de	vas-
te	 openstelling	 op	 woensdagavond	 in	 de	
Buurtkamer	op	het	adres	Van	Rijckevorsel-
straat	56.		

Voor	uw	deelname	vragen	wij	slechts	€	2,50	
aan	eigen	bijdrage.	Wij	maken	er	zaterdag	
15	februari	een	potje	van!	U	ook?	□

Schilderen in Portugal

In	 de	 vorige	Toren-editie	 kon	 u	 lezen	 dat	
we	 onze	 jaarlijkse	 informatiemiddag	met	
betrekking	tot	de	workshops	'Schilderen	in	
Portugal'	houden	op	zaterdag	1	februari	om	
14.00	uur	op	het	adres	Tuinstraat	50.

Tijdens	 een	 gezellig	 en	 informatief	 pro-
gramma,	dat	rond	16.30	uur	sluit,	wordt	u	
volledig	op	de	hoogte	gebracht	van	de	mo-
gelijkheden	om	bij	ons	in	Portugal,	in	het	
plaatsje	 Mendei-
ra,	een	workshop	
te	volgen.

Voor	 meer	 infor-
matie:	 kijk	 op	
pagina	 55	 van	de	
vorige	editie	van	Rond	de	Toren	of	bel	ons	
via	362476.

Joost en Els Smulders-Waijers

tel.: 0416 - 363 902

Welkom op de OPEN DAG van 
Jenaplanbasisschool 

De Vlinderboom op woensdag 
19 februari 

van 08.30 - 12.15 uur.
Voor een lekker kopje koffie 

wordt gezorgd door 
'Op & Top Dagbesteding'!
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Op naar de tiende editie in 2021

Napraten over de negende Loonse kerstklokkenloop
Inmiddels ligt de negende editie van de 
Loonse kerstklokkenloop zo’n week of 
zeven achter ons en is organisatorisch af-
gerond. Voor bestuursleden Jan van Gor-
kum en Gerrie Govers tijd het evenement 
te evalueren en voor wat betreft de ver-
slaggeving hierbij de redactie van Rond 
de Toren uit te nodigen.
Reden	 van	 deze	 evaluatie:	 de	 ontvangen	
reacties	 t.a.v.	de	 ‘loop’	van	15	december	
vorig	 jaar	 te	 bespreken	 en	 de	 eerste	 lij-
nen	uit	te	zetten	voor	de	eerstvolgende	op	
zondag	19	december	2021.	Dat	duurt	inder-
daad	nog	een	kleine	twee	jaar,	maar	erva-
ring	uit	het	verleden	heeft	geleerd	dat	de	
aanloop	 tot	een	evenement	als	deze	veel	
tijd	kost.

Gezellig en ontspannen
De	editie	 van	2019	werd,	ook	 in	de	pers,	
alom	 geprezen	 als	 één	 van	 de	 beste,	 zo	
krijgen	we	 te	horen.	Gerrie	Govers:	 “Het	
evenement	werd	omschreven	als	 ‘gezellig	
en	ontspannen’	en	dat	was	nu	net	de	be-
doeling	 van	 de	 organisatie.	Met	 dank	 ook	
aan	de	 op-	 en	 aanmerkingen	die	we	 zeer	
ter	 harte	 hebben	 genomen,	 want	 samen	
maak	je	toch	zo’n	evenement!”

Daar	gaat	Jan	van	Gorkum	verder	op	door	
met:	 “Je	 kunt	 organiseren	 wat	 je	 wilt,	
maar	 zonder	 enthousiaste	 medewerking	
ben	je	nergens.	Ook	tijdens	het	afgelopen	
evenement	mochten	 we	 die	 ervaren:	 van	
mensen	bij	wie	we	stroom	kregen	in	de	ver-
schillende	stands,	de	mensen	die	hun	me-
dewerking	 gaven	 om	de	 route	 autovrij	 te	
maken,	de	tomeloze	inzet	van	onze	‘eigen	
vrijwilligers’,	 de	 geweldige	 inzet	 van	alle	
deelnemers,	de	steun	van	ondersteunende	
diensten	 wel	 of	 niet	 zichtbaar,	 natuurlijk	
de	bezoekers	zelf	en	zeker	niet	op	de	laat-

ste	plaats:	de	sponsoren	van	wie	de	organi-
satie	afhankelijk	is.	Met	zijn	allen	hebben	
we	 toch	maar	weer	 iets	moois	 neergezet	
in	Loon!”

Opbrengst voor Jeugdvakantiewerk
Voordat	we	het	over	de	volgende	kerstklok-
kenloop	in	2021	begonnen,	als	 in	dat	jaar	
de	 tiende	editie:	het	 tweede	 lustrum	van	
dit	 gebeuren,	 wordt	 georganiseerd,	 liet	
Gerrie	desgevraagd	weten	dat	de	verkoop	
van	warme	glühwein	en	chocolademelk	tij-
dens	de	kerstklokkenloop	en	verzorgd	door	
medewerkers	van	Rabobank	De	Langstraat,	
het	mooie	bedrag	van	€	400,-	heeft	opge-
bracht.	Dit	bedrag	zal	worden	geschonken	
aan	 het	 Loonse	 Jeugdvakantiewerk,	 die	
daar	 ongetwijfeld	 een	 goede	 bestemming	
voor	heeft!

Knappe uitdaging
Jan	en	Gerrie:	“En	nu	op	naar	het	tweede	
lustrum,	als	op	19	december	2021	de	tien-
de	 Loonse	 kerstkloppenloop	 in	 ons	 dorp	
wordt	georganiseerd.	Denk	niet	dat	we	een	
blauwdruk	van	afgelopen	jaren	uit	de	kast	
halen	en	daarmee	aan	de	slag	gaan,	want	
geen	 twee	 ‛lopen’	 mogen	 hetzelfde	 zijn:	
ook	 al	 is	 en	 blijft	 het	 thema	 ‘kerstmis’.	
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Vernieuwen	is	het	motto!	We	streven	naar	
vernieuwing	 door	 o.a.	 nog	 meer	 theater-
acts	en	optredens,	die	nog	nooit	in	Loon	op	
Zand	te	zien	zijn	geweest,	vast	 te	 leggen	
om	daarmee	de	 ‘loop’	van	2021	weer	an-
ders	te	doen	laten	uitzien	als	die	van	2019.
Daarom	 gaan	 we	 nu	 al	 op	 pad	 om	 deze	
‘acts’	 te	 ontdekken,	 want	 vaak	 moeten	
hiervoor	al	maanden	vooraf	afspraken	wor-
den	gemaakt	en	vastgelegd.

Wij	realiseren	ons	dat	we	met	het	oppak-
ken	van	de	van	de	organisatie	van	de	tiende	
kerstklokkenloop	 een	 ‘knappe	 uitdaging’	
hebben.	 Zeker	 ook,	 omdat	 ook	 bij	 onze	
groep	vrijwilligers	mensen	zijn	die	hebben	
aangegeven	 vanwege	 uiteenlopende	 re-
denen,	 die	 we	 uiteraard	 respecteren	 hoe	
graag	je	hen	ook	wilt	behouden,	niet	meer	
beschikbaar	zijn	voor	een	volgende	keer.
Dat	is	ook	de	reden	dat	we	in	de	komende	
maanden	actief	op	zoek	gaan	naar	mensen	
die	 zich	 bij	 ons	 aan	 willen	 sluiten	 om	 in	

gezamenlijkheid	met	 ons	 op	weg	 te	 gaan	
naar	het	tweede	lustrum	van	dit	toch	wel	
bijzondere	gebeuren.	Natuurlijk	mogen	die	
ook	zichzelf	aanmelden,	heel	graag	zelfs,	
door	contact	met	ons	op	te	nemen	via	tele-
foonnummer:	06	-	27264982.”

Gezamenlijk de schouders eronder
Bij	de	organisatie	van	de	Loonse	kerstklok-
kenloop	heerste	maar	voor	even	het	gevoel	
van	‘op	de	lauweren	rusten’,	hoe	goed	dat	
ook	aanvoelde,	na	het	succes	van	2019.	Dit	
gevoel	werd	al	snel	omgezet	in	het	gevoel	
van	 ‘gezamenlijk	 er	 de	 schouders	 onder	
zetten	 om	 een	 bijzonder	 tweede	 lustrum	
neer	te	zetten	in	2021’.

En	zo	hoort	het	ook,	want	zonder	enthousi-
asme	kom	je	nergens.	Met	dat	enthousias-
me	zit	het	wel	goed	bij	al	die	vrijwilligers	
van	 de	 Loonse	 kerstklokkenloop	 en	 als	 er	
dan	ook	nog	de	nodige	nieuwe	vrijwilligers	
aan	dit	corps	kunnen	worden	toegevoegd,	
kan	 het	 niet	 anders	 zijn	 dat	 we	 op	 zon-
dag	19	december	2021	weer	een	bijzonder	
sfeervolle	avond	in	Loon	op	Zand	beleven!	

Redactie: Tiny van Hooren

 

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.  

 
 

 

 

 

Welkom op de OPEN DAG van 
Jenaplanbasisschool 

De Vlinderboom op woensdag 
19 februari 

van 08.30 - 12.15 uur.
Voor een lekker kopje koffie 

wordt gezorgd door 
'Op & Top Dagbesteding'!
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‛Ha(r)telijk’ bedankt!
Ondanks	 veelvuldige	 verzoeken	 van	 broer	
en	zussen	om	aldaar	een	gezellige	avond/
nacht	door	te	brengen,	besloot	ik	de	jaar-
wisseling	lekker	op	mijn	gemak	thuis	door	
te	 brengen.	 Een	 vreemd	 bed	 is	 voor	 mij	
niet	bepaald	slaapbevorderend.
Op	 oudejaarsavond	 wordt	 er	 rond	 21.30	
uur	 gebeld.	 In	 de	 veronderstelling	 dat	
bekende(n)	mij	een	prettige	jaarwisseling	
willen	wensen,	open	ik	de	deur.	Eén	secon-
de	 later	 volgt	 een	 enorme	 knal,	 die	 naar	
later	 bleek,	 ver	 in	 de	 omgeving	 te	 horen	
was.	 Ikzelf	 hoorde	 echter	 oorverdovend	
niets	meer,	ondanks	het	opvoeren	van	het	
TV-geluidsvolume.

Ik	wist	dat	mijn	buurman	thuis	was	en	hij	
en	zijn	gezelschap	vingen	mij,	ik	was	totaal	
overstuur,	op.	Nadat	ik	aldaar	van	de	groot-
ste	schrik	bekomen	was,	besloot	ik	met	een	
zeer	 nadreunend	 gesuis	 toch	 maar	 naar	
huis	te	gaan.	Wat	nu?	Het	gezellige	avondje	
van	broer	of	zussen	verstoren,	huisartsen-
post	opzoeken	of…	ik	zou	ze	kunnen	bellen,	
maar	toch	niet	kunnen	verstaan.	Ik	besloot	
toch	maar	naar	bed	te	gaan	en	de	volgen-
de	morgen	af	te	wachten.	Rond	half	twee	
’s	nachts	kon	ik	met	één	oor	weer	wat	ge-
luid	van	vuurwerk	opvangen.	Toen	ik	wak-
ker	werd	bleek	mijn	gehoor,	als	door	een	
wonder,	 weer	 op	 orde.	 Het	 had	 allemaal	
veel	erger	kunnen	aflopen.

Daarom	 dit	 artikel	 in	 de	 hoop	 dat	 als	 de	
dader	 dit	 leest	 hij	 tegen	 zichzelf	 zegt:	
“hartelijk	 dank,	 deze	 stommiteiten	 haal	
ik	 niet	 meer	 uit	 en	 ik	 probeer	 ook	 mijn	
vrienden	 daarvan	 te	 overtuigen”.	 Als	 die	
wil	er	 is,	dan	blijft	wat	mij	betreft	die	R	
in	de	kop	van	dit	artikel	niet	meer	tussen	
haakjes	staan	en	wordt	’t	weer	‛HARTELIJK	
BEDANKT’	 en	 neem	 ik	 het	missen	 van	 de	
oudejaarsconférence	maar	voor	lief.

Henk van der Velden

Gezocht

Hulp	in	de	huishouding/schoonmaakster	
voor	circa	2	uur	per	week,	voor	binnens-
huis	en	licht	werk	buitenshuis.	Graag	op	
vaste	dag.
Bel	voor	meer	informatie	06-54290357.

Heeft u informatie over kater Jerry, die 
sinds 31 december is vermist in omge-
ving Ecliptica? Bel dan 06 - 20042884.
Controleer a.u.b. ook uw zolder, schuur, 
zolder of lege ruimte in de buurt.

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
* 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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Kees van Loon blijft verbonden 
aan Uno Animo
Het	 bestuur	 van	 voetbalvereniging	 Uno	
Animo	is	zeer	verheugd	te	kunnen	melden	
dat	 hoofdtrainer	 Kees	 van	 Loon	 ook	 vol-
gend	seizoen	verbonden	blijft	aan	de	ver-
eniging.	Kees	is	momenteel	bezig	aan	zijn	
tweede	 seizoen	 als	 hoofdtrainer.	 Daaraan	
voorafgaand	was	 hij	 ook	 al	 twee	 jaar	 bij	
Uno	Animo	als	assistent-trainer	werkzaam.	
De	beslissing	van	Kees	om	er	nog	een	jaar	
aan	 vast	 te	 plakken	wordt	 gedragen	 door	
de	volledige	selectie.

 °Hoofdtrainer Kees van Loon (links),   
 geflankeerd door zijn zoon Rick. (Eigen foto)

Wel	gaat	er	het	een	en	ander	wijzigen	 in	
de	technische	staf.	Rick	van	Loon	stopt	na	
15	jaar	als	eerste	elftalspeler.	Hij	is	aange-
nomen	voor	de	trainerscursus	TC2	en	gaat	
stage	 lopen	bij	Uno	Animo.	 In	 die	 hoeda-
nigheid	zal	hij	assistent-trainer	worden	van	
zijn	vader.
Rick	 van	 Loon	 was	 al	 eerder	 als	 trainer	
actief	 bij	 Uno	Animo.	 Van	 2013/2014	 tot	
2016/2017	was	hij	trainer	van	de	A1.

De	 huidige	 assistent-trainer	 Paul	 de	 Raad	
zal	 een	 andere	 invulling	 gaan	 geven	 aan	
zijn	 activiteiten	 bij	
de	 selectie,	 hier-
over	later	meer.
Wij	 wensen	 Kees	
en	 Rick	 veel	 succes	
en	 zijn	 als	 bestuur	
overtuigd	 van	een	goede	en	 sportieve	 sa-
menwerking	met	beiden!

Bestuur v.v. Uno Animo

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  1,05% 
Reaal    1,06% 

20 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,48% 
Lloyds Bank  1,48% 

30 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,89% 
NIBC Direct  1,89% 

 
  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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Overlast in Loon op Zand door vuurwerk moet verminderd worden

Pro3: Gemeentelijke vuurwerkshow in kernen
Pro3	pleit	voor	een	ge-
meentelijke	 vuurwerk-
show	met	oud	en	nieuw	
in	 de	 kernen	 van	 onze	
gemeenten	 en	 het	 ge-
bied	 daaromheen	 als	
vuurwerkvrije	zone	aan	
te	wijzen.

Daarnaast	roept	de	politieke	partij	het	ka-
binet	op	om	werk	te	maken	van	een	vuur-
werkverbod	dat	goed	te	handhaven	is	voor	
gemeenten.	De	twee	ideeën	komen	na	een	
jaarwisseling	waarin,	ook	in	Loon	op	Zand	
en	omgeving,	weer	 veel	 vuurwerkoverlast	
was.

Steeds	 meer	 mensen	 en	 organisaties	 vra-
gen	aan	de	politiek	om	één	lijn	te	trekken	
over	het	gebruik	van	vuurwerk	door	parti-
culieren,	aldus	fractieleider	van	Pro3	Louis	
Laros.	 “Met	 afgelopen	 oud	 en	 nieuw	 als	

dieptepunt	 in	 een	 steeds	 verder	 dalende	
lijn	van	vermaak	tijdens	de	jaarwisseling,	
moet	er	nu	gehandeld	worden.	Wij	onder-
schrijven	daarom	de	oproep	aan	de	lande-
lijke	 politiek	 om	 de	 regels	 rondom	 vuur-
werk	aan	te	scherpen.”

De	gemeente	Loon	op	Zand	moet	niet	aan	
de	 zijlijn	 blijven	 toekijken.	 Laros:	 “We	
moeten	waar	we	kunnen	ook	stappen	zet-
ten	naar	een	veiligere	en	gezelligere	jaar-
wisseling.	Waar	een	algeheel	vuurwerkver-
bod	in	de	gemeente	wellicht	nog	te	snel	is	
en	ook	moeilijk	te	handhaven	voor	politie	
en	 BOA’s,	 stellen	 we	 voor	 om	 alvast	 een	
kleine	stap	te	zetten.	Door	het	organiseren	
van	 een	 gemeentelijke	 vuurwerkshow	 in	
de	kernen,	bied	je	als	gemeente	een	goed	
alternatief	voor	het	zelf	afsteken	van	vuur-
werk	door	particulieren.”

Ook	vindt	Pro3	dat	het	gebied	rondom	de	
vuurwerkshow	moet	 gelden	 als	 vuurwerk-
vrije	 zone,	 zodat	mensen	die	kiezen	voor	
het	bezichtigen	van	de	vuurwerkshow	geen	
last	hebben	van	particulier	vuurwerk.	□

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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Gratis vitaliteitstest voor leden   
SeniorenVereniging Loon op Zand
Vorig	 jaar	 heeft	 SeniorenVereniging	 Loon	
op	 Zand	 een	 vitaliteitstestweek	 georgani-
seerd	bij	Easyfit	Loon	op	Zand.	Deze	werd	
druk	bezocht	door	onze	leden.	Door	de	vi-
taliteit	te	laten	testen	kreeg	men	een	goed	
beeld	 over	wat	 er	 nog	 te	 verbeteren	 viel	
aan	de	gezondheid	en	hoe	dit	is	te	realise-
ren.	Nu	organiseert	de	SeniorenVereniging	
i.s.m.	 Easyfit	 nogmaals	 een	 gratis	 vitali-
teitstestweek.

Waarom een test?
Vitaal	 ouder	 worden	 is	 voor	 ons	 allemaal	
van	 groot	 belang.	We	 willen	 zo	 lang	mo-
gelijk	 de	 kwaliteit	 van	 leven	 behouden	
om	bijvoorbeeld	actief	met	de	kleinkinde-
ren	mee	te	kunnen.	We	willen	ook	zo	lang	
mogelijk	zelfstandig	alles	doen:	In	de	tuin	
werken,	 fietsen,	 wandelen,	 zwemmen.	
Kortom,	genieten	van	de	simpele	dingen	in	
het	leven.
De	SeniorenVereniging	Loon	op	Zand	biedt	
u	 aan	 om	 bij	 sportschool	 Easyfit	 Loon	 op	
Zand	uw	fitheid	in	kaart	te	laten	brengen.

Hoe gaat deze test?
Er	 worden	 bij	 Easyfit	 Loon	 op	 Zand	 gra-
tis	 testdagen	 georganiseerd.	Tijdens	 deze	
testdagen	wordt	onder	professionele	bege-
leiding	 gemeten	 hoe	 u	 er	 op	 dit	moment	
lichamelijk	voorstaat.
Heeft	 u	 bijvoorbeeld	 een	 gezond	 BMI?	
Heeft	u	nog	voldoende	spiermassa	en	hoe	
zijn	uw	viscerale	vet	waarden?	Wellicht	nog	
belangrijker:	hoe	is	uw	bloeddruk	en	is	dit	
nog	wel	binnen	de	ideale	waarden?
Een	bloeddruk	die	lange	tijd	te	hoog	is,	kan	
namelijk	ernstige	gevolgen	hebben	voor	je	
gezondheid.	 De	 hoge	 bloeddruk	 kan	 o.a.	

schade	aanrichten	aan	je	hart,	bloedvaten,	
hersenen,	ogen	en	nieren.
Na	 de	 test	 krijgt	 u	 een	 advies	 op	 maat	
waarmee	 u	 de	 kwaliteit	 van	 leven	 kunt	
verbeteren.	‘Voor	je	lichaam	zorgen	is	een	
investering,	je	krijgt	er	iets	voor	terug	wat	
onbetaalbaar	is’.

Wanneer en waar?
De	testdagen	zijn	op	maandag	10	februari,	
woensdag	12	februari	en	vrijdag	14	febru-
ari.	Tussen	12.00	en	17.00	uur	is	het	vrije	
inloop.	Ook	is	het	mogelijk	om	buiten	deze	
tijden	op	afspraak	de	test	te	doen.	U	kunt	
dan	 contact	 opnemen	met	de	 sportschool	
en	aangeven	dat	u	gebruik	wilt	maken	van	
de	gratis	Vitaliteitstest.
Hopelijk	tot	ziens!

Contact:	Easyfit	Loon	op	Zand
Tel:	0416	-	748024
E-mail:	info@easyfitloonopzand.nl
Adres:	Kerkstraat	5,	5175	BA,	Loon	op	Zand

*	Mocht	 u	 naar	 aanleiding	 van	 deze	 test	
besluiten	om	bij	Easyfit	 te	gaan	 sporten	
of	mee	te	doen	aan	een	programma,	dan	
hebben	we	gedurende	deze	testweek	een	
speciale	aanbieding	voor	de	leden	van	de	
SeniorenVereniging	Loon	op	Zand.

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.
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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	
helpen.	U	bent	van	harte	welkom.

Data	in	2020:	11	en	25	februari,	10	en	24	
maart,	14	en	28	april,	12	en	26	mei,	9	en	
23	juni.

Agenda:
•	Woensdag	29	januari:	Teken-	en	schilder-
groep	2,	van	9.30	tot	11.30	uur.

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

•	Maandag	 3	 februari:	 prijsuitreiking	 van	
het	 rik-	 en	 jokerconcours	 met	 aanslui-
tend	bingo.	Aanvang	14.00	uur.

•	Dinsdag	4	februari:	vanuit	de	geheugen-
werkplaats	 wordt	 op	 4	 februari	 gestart	
met	 Breinfit	 in	 Gerlachushof	 1	 in	 Ven-
loene.

•	Woensdag	5	februari:	teken-	en	schilder-
groep	1,	op	5	en	19	februari	van	9.30	tot	
11.30	uur.

•	Woensdag	5	februari:	cursus	valpreventie	
in	Gerlachushof	1	in	Venloene	van	15.30	
tot	ongeveer	17.30	uur.

•	Donderdag	6	februari:	line-dance	op	6-13	
en	20	februari	en	5	maart	van	13.00	tot	
14.00	uur	voor	beginners	en	van	14.00	tot	
15.00	en	15.00	tot	16.00	uur	voor	gevor-
derden.

•	Donderdag	 6	 februari:	 rik-	 en	 jokercon-
cours	 op	 6-13	 en	 20	 februari.	 Aanvang	
13.45	uur.

•	Vrijdag	7	februari:	de	filmgroep	draait	de	
film	 ‛Pane	 e	 Tulipani’	 in	 de	 theaterzaal	
van	Venloene.	Aanvang	14.00	uur.

•	Maandag	10	februari:	fotogroep:	bijeen-
komst	van	14.00	tot	16.00	uur.

•	Dinsdag	11	februari:	senioren	Computer-
café	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerla-
chushof,	voor	al	uw	digitale	vragen.

•	Woensdag	 12	 februari:	 teken-	 en	 schil-
dergroep	 2,	 op	 12	 en	 26	 februari,	 van	

9.30	tot	11.30	uur.
•	Woensdag	 12	 februari:	 Nordic	 Walking.	
Vertrek	om	13.30	uur	vanaf	het	fietspad	
aan	het	begin	van	de	Waalwijksebaan.

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

•	Iedere	 dinsdag-	 en	 donderdagochtend	
‛Bewegen	voor	Ouderen’.

•	Iedere	 vrijdagochtend	 van	 10.00	 tot	
11.00	uur	tafeltennis.

Mededelingen Commissie Zorg
•	Voor	algemene	vragen	kunt	u	informatie	
inwinnen	bij	Ans	Pollaert	tel.	361862.

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

•	Als	u	bij	een	huwelijksjubileum,	andere	
heugelijke	gebeurtenissen	of	een	overlij-
den,	 prijs	 stelt	 op	 belangstelling	 vanuit	
de	 SeniorenVereniging,	 verzoeken	 wij	 u	
uw	 correspondentie	 daarover	 te	 sturen	
naar	Ineke	Leijtens,	Hertog	van	Brabant-
weg	64,	5175	EC	Loon	op	Zand.	

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

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Alleen tĳ dens de Second Opinion Weken ontvangt 
u tot € 500 cashback op de aankoop van een nieuw 
paar Rodenstock merkglazen*. Zo is de aankoop bĳ  

de andere winkel toch geen weggegooid geld. 
Dit bedrag is afhankelĳ k van het type en de leeftĳ d 
van uw huidige brillenglazen. Kom dus snel langs in 
onze winkel voor de voorwaarden of bel voor een 

afspraak: 0416 - 361 284
* Dit bedrag is afhankelĳ k van het type en leeftĳ d van uw 

huidige brillenglazen en geldt niet i.c.m andere acties. 
Alleen op vertoon van de kassabon 

van uw huidige bril. 

Geld terug 
voor uw huidige bril

Second Opinion Weken
Heeft u kort geleden een nieuwe bril gekocht 
en kĳ kt u niet comfortabel? Loopt u 
sindsdien rond met klachten als hoofdpĳ n 
of duizeligheid? Misschien komt u er met 
uw huidige opticien niet uit. Dan kan een 
tweede advies uitkomst bieden.

Van 1 t/m 15 februari organiseren wĳ  
de Second Opinion Weken. In deze 
periode kunt u bĳ  ons terecht voor 
een uitgebreid onderzoek van uw 
bril en ogen én profi teert u van een 
bĳ zondere aanbieding.

ONTEVREDEN MET UW 
RECENT GEKOCHTE BRIL?

Geld terug 

500,-*

BREKELMANS OPTIEK
LOON OP ZAND

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

Herkent u dit? 

Maak snel een afs
praak 

met een van onz
e experts 

via 0416 - 361 
284. 
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Blowverbod in kernen  
Loon op Zand
In	de	gemeente	Loon	op	Zand	geldt	vanaf	
deze	 week	 een	 blowverbod.	 Het	 college	
van	 B&W	 heeft	 de	 kernen	 van	 Loon	 op	
Zand,	Kaatsheuvel	en	De	Moer	aangewezen	
als	gebied	waarbinnen	het	verboden	is	om	
softdrugs	te	gebruiken	of	openlijk	voorhan-
den	 te	 hebben.	 Het	 Loonse	 verbod	 volgt	
op	tal	van	meldingen	over	het	gebruik	van	
softdrugs	in	de	directe	omgeving	van	speel-
tuinen,	scholen	en	winkelgebieden.

Hanne	van	Aart:‘	Ik	ben	niet	tegen	het	ge-
bruik	van	 softdrugs.	Net	 zoals	 ik	ook	niet	
tegen	 het	 gebruik	 van	 alcohol	 of	 sigaret-
ten	 ben.	 Overlast	 veroorzaken	 door	 mid-
delengebruik	 is	 gewoon	 niet	 acceptabel.	
Het	verbod	gaat	er	dus	niet	om	dat	mensen	
niet	meer	mogen	blowen,	het	gaat	er	om	
dat	 mensen	 niet	 in	 de	 directe	 nabijheid	
van	schoolpleinen,	speeltuintjes	en	sport-
verenigingen	 softdrugs	 mogen	 gebruiken	
of	openlijk	voorhanden	mogen	hebben.	 Ik	
wil	voorkomen	dat	(jong)volwassenen	op	te	
jonge	leeftijd	in	de	verleiding	komen.’	

Preventie
In	de	gemeente	Loon	op	Zand	wordt	alles	
op	alles	gezet	om	de	negatieve	gezonds-	en	
veiligheidseffecten	 van	 drugs(gebruik)	 te	
bestrijden.	Zo	is	het	is	niet	toegestaan	om	
een	coffeeshop	 te	openen.	Wordt	er	hard	
gewerkt	door	justitie,	politie	en	gemeente	
om	de	illegale	handel	in	en	productie	van	
drugs	aan	te	pakken	en	wordt	er	in	samen-
werking	met	de	GGD,	Novadic	Kentron	en	
ContourndeTwern	 aandacht	 besteed	 aan	
middelengebruik	onder	jongeren.

Informatieavond 
De	GGD,	Novadic	Kentron	en	de	scholen	zijn	
belangrijke	schakels	voor	goede	preventie	
en	onderwijsprogramma’s.	Op	3	maart	a.s.	
wordt	een	avond	georganiseerd	waarbij	we	
aandacht	 besteden	 aan	 middelengebruik	
en	gokverslaving	onder	jongeren.

‘Het	is	naïef	om	te	denken	dat	jongeren	in	
de	gemeente	Loon	op	Zand	en	directe	om-
geving	geen	verdovende/verslavende	mid-
delen	 gebruiken’.	 Wel	 kunnen	 we	 ouders	
en	 opvoeders	 helpen	 wanneer	 hun	 kind	
middelen	 gebruikt.	 En	 dat	 is	 nodig!	Want	
ondanks	 dat	 we	 met	 regelmaat	 jongeren	
onder	invloed	van	drank	en	drugs	op	straat	
aanspreken	krijgen	we	van	ouders	altijd	te	
horen:	‘Dat	doet	mijn	kind	niet!’

Aanmelden	 voor	 de	 bijeenkomst	 kan	 via:		
www.happyouders.nl.	□

Frank Verhoof
Gagarinstraat 26   5175VE Loon op Zand
06-26781499   fvhinstallaties@ziggo.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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  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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Wandelsportvereniging Hart van Brabant organiseert:

42ste ‘Nacht van Loon op Zand’
In het weekend van 18 op 19 april 2020 
organiseert wandelsportvereniging Hart 
van Brabant voor de 42ste maal de Nacht 
van Loon op Zand.
Doelstelling		is	om	tijdens	de	15	uur-duren-
de	 wedstrijd	 prestatiewandeltocht,	 mini-
maal	80	kilometer	te	lopen.	Heeft	men	de	
limiet	 van	80	 kilometer	bereikt,	 dan	mag	
men	stoppen	of	doorlopen	om	te	proberen	
zoveel	mogelijk	kilometers	bijeen	te	lopen	
door	de	15	uur	vol	te	lopen.

De	inschrijving	voor	dit	wandelevenement	
is	 traditiegetrouw	 begin	 januari	 van	 start	
gegaan.	Als	organisatie	hopen	wij	weer	een	
aantal	 mensen	 uit	 Loon	 op	 Zand	 aan	 de	
start	te	krijgen!	Lukt	het	niet	de	volledige	
afstand	af	te	leggen,	dan	ontvangt	men	al-
tijd	een	oorkonde	met	daarop	vermeld	de	
afstand	die	men	daadwerkelijk	heeft	afge-
legd.

Wie wint de    
Gemeente Promotiebokaal?
Alle	deelnemers	uit	onze	gemeente	kunnen	
de	strijd	aanbinden	voor	de	Gemeentelijke	
Promotiebokaal.	 Deze	 beker	 kan	 men	 in	
principe	maar	één	keer	winnen	en	kent	dus	
elk	jaar	een	‛nieuwe	winnaar’	uit	onze	ge-
meente.	Een	mooie	reden	voor	mensen	uit	

Loon	op	Zand,	die	al	eens	een	80	kilome-
ter	gelopen	hebben,	de	gok	eens	te	wagen	
naar	het	echte	grote	werk.

Estafetteloop
De	 estafetteloop	 krijgt	 dit	 jaar	 ook	weer	
een	 vervolg.	 Wij	 zijn	 dan	 ook	 op	 zoek	
naar	 verenigingen,	 groepen	 of	 personen,	
die	een	team	op	de	been	willen	brengen.	
Teams	mogen	bestaan	 uit	 2	 tot	maximaal	
15	personen.	Per	team	dient	een	afstand	te	
worden	afgelegd	van	minimaal	80	kilome-
ter	als	kwalificatie	limiet.
Kun	 je	 de	 15	 uur/80	 kilometer	 solo	 niet	
aan	 dan	 is	 dit	 de	 kans	 om	 eens	 mee	 te	
doen	 aan	 de	 Nacht	 van	 Loon	 op	 Zand.																																																																																																																			
Iedereen	of	elk	team	dat	aan	de	limiet	vol-
doet,	ontvangt	een	Nacht	van	Loon	op	Zand	
bokaal	en	diploma	met	daarop	vermeld	de	
gelopen	afstand.

Tentjes
Van	 gemeentelijke	 instanties	 moeten	 wij	
in	een	vroeg	 stadium	de	plaatsen	melden	
(begin	april)	waar	men	een	tent	wil	opzet-
ten.	Ons	verzoek	is	dan	ook	aan	ieder	die,	
niet	op	privé	terrein,	op	openbare	plekken	
(straat,	park	enz.)		iets	wil	plaatsen	dit	bij	
ons	als	organisatie	Nacht	van	Loon	op	Zand	
te	melden.

Via	 onze	 organisatie	 ontvangt	 u	 een	
inschrijfformulier	en	wij	verzorgen	de	
aanvragen	 verder	 met	 de	 gemeente.	
Informatie	 en	 inschrijfformulieren,	
voor	 zowel	 de	 ‘Nacht	 van	 Loon	 op	
Zand’	 als	 voor	 de	 tentjes,	 zijn	 weer	
verkrijgbaar	bij:

Ad Leermakers
Ruimtevaartstraat 7, tel. 362858
E-mail:	leermakers.ad@gmail.com
Info	via:	www.wsv-hartvanbrabant.nl
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5 mei a.s.

Bevrijdingsvuurloop       
Wageningen – Gemeente Loon op Zand
Al	een	paar	jaar	vertrekt	na	de	Dodenher-
denking	 op	 4	 mei	 een	 groep	 wandelaars	
per	auto	naar	Wageningen,	 om	daar	even	
na	middernacht	het	bevrijdingsvuur	in	ont-
vangst	 te	nemen.	De	groep	 lopers,	 veelal	
uit	onze	gemeente,	brengt	het	vuur	 in	de	
nacht	daarna	over	een	afstand	van	70	kilo-
meter	wandelend	 naar	 het	 Gemeentehuis	
in	Kaatsheuvel,	hierin	bijgestaan	door	een	
aantal	 mensen	 die	 de	 groep	 van	 eten	 en	
drinken	voorziet.

Ook	 dit	 jaar	 staat	 het	 wandelevenement	
weer	op	de	agenda.	Alleen	is	er	nu	de	vijf-
jaarlijkse	landelijke	herdenking	in	heel	Ne-
derland.	 Ook	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	
doet	daaraan	mee	met	een	uitgebreid	pro-
gramma,	dat	dit	jaar	in	De	Moer	zal	plaats-
vinden	vanaf	12.00	uur.

Meer lopen in minder tijd
Voor	 de	 groep	 lopers	 geeft	 dat	 dit	 jaar	
veranderingen.	Met	het	ontsteken	van	het	

bevrijdingsvuur	valt	het	startschot	van	alle	
activiteiten	 in	De	Moer.	Het	betekent	dat	
men	zeven	kilometer	meer	moet	gaan	 lo-
pen	en	twee	uur	minder	tijd	heeft	voor	de	
totale	afstand!
Er	is	voor	dit	jaar	gekozen	om	met	de	ge-
hele	ploeg	het	Bevrijdingsvuur	op	te	gaan	
halen	 in	 Wageningen	 om	 gezamenlijk	 via	
de	Grebbenberg	naar	het	eerste	vaste	ver-
zorgerpunt	te	gaan.	Daarna	komen	er	twee	
groepen:	de	eerste		groep	loopt	etappe	2,	
4	en	6,	terwijl	de	tweede	groep	etappe	3,	
5	en	7	voor	zijn	rekening	neemt.	Per	etap-
pe	wordt	men	per	auto	naar	het	volgende	
etappepunt	vervoerd.

In	 Engelen	 komen	de	beide	ploegen	weer	
bij	elkaar	en	loopt	deze	gezamenlijk	naar	
Waalwijk.	Daar	wordt	weer	 gesplitst:	 een	
gedeelte	 loopt	 door	 naar	 Kaatsheuvel	 en	
de	andere	ploeg	gaat	naar	Loon	op	Zand.
Vanuit	 Kaatsheuvel	 kunnen	 liefhebbers	
mee	 gaan	 lopen	 of	 fietsen	 naar	 De	 Moer.	
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Vertrek	 vanaf	Anton	 Pieckplein	 10.45	 uur.	
Vanuit	Loon	op	Zand	kan	men	ook	meelo-
pen	of	fietsen	naar	De	Moer.	Vertrek	vanaf	
de	kerk	om	11.00	uur.	Bij	de	kruising	Ber-
straat/Blauwloop	komen	de	twee	groepen	
rond	11.30	uur	bij	elkaar	en	lopen	dan	sa-
men	 verder	 naar	De	Moer	waar	 om	12.00	
uur	aankomt.

Gevraagd: wandelaars of fietsers die  
mee willen gaan vanuit Wageningen
Omdat	 onze	 vaste	 groep	 lopers	 vanuit	
Sprang-Capelle	het	vuur	zelf	gaat	ophalen	
voor	Sprang-Capelle,	zouden	wij	graag	wat	
aanvulling	 willen	 hebben	 van	 wandelaars	
vanuit	 Loon	 op	 Zand,	 Kaatsheuvel	 en	 De	
Moer.	We	hebben	al	een	paar	lopers	uit	alle	
drie	de	plaatsen,	maar	omdat	we	nu	in	es-
tafette	gaan	lopen	hebben	we	wat	aanvul-
ling	nodig.

Wilt	 u	 de	 tocht	 per	 fiets	meemaken,	 dan	
is	ook	dat	mogelijk.	Er	wordt	gelopen	met	
een	tempo	van	ongeveer	6	km	per	uur.	Per	
etappe	 van	 ongeveer	 7	 kilometer	 heeft	 u	
een	rustpauze	van	15	minuten,	voordat	aan	
de	 volgende	 etappe	 wordt	 begonnen.	 In	
totaal	 zou	men	 per	 persoon	 55	 kilometer	
moeten/kunnen	 lopen.	 Afwisselen	 als	 lo-
per/fietser	 is	ook	mogelijk.	Wie	zou	deze	
‘Bevrijdingsvuurloop’	 aandurven	 en	 mee	
willen?

Informatie:	Ad	Leermakers,	tel.	362858	of	
Yvonne	Grootswagers,	tel.	06-41686662.	□

Koninklijke onderscheidingen voor 
leden van de vrijwillige brandweer 

Op	 zaterdag	 25	 januari	 jl.	 reikte	 burge-
meester	Hanne	van	Aart	12	Koninklijke	on-
derscheidingen	Lid	 in	de	Orde	van	Oranje	
Nassau	 uit	 aan	 leden	 van	 de	 vrijwillige	
brandweer	 gemeente	 Loon	 op	 Zand.	 De	
uitreiking	 vond	 plaats	 in	 Partycentrum	 ’t	
Maoske	in	De	Moer.

Het	waren	leden	die	langer	dan	20	jaar	in	
dienst	 zijn	 bij	 de	 vrijwillige	 brandweer,	
die	een	onderscheiding	ontvingen.	Van	het	
team	Loon	op	Zand	waren	dat:

Dhr.	J.P.J.	(Jean	Pierre)	van	Wanrooij	(44)
Dhr.	L.A.L.	(Ronny)	Zwaans	(50)
Dhr.	P.C.P.	(Paul)	van	Laarhoven	(49)
Dhr.	W.W.	(Walter)	van	Huijgevoort	(52)

In	 de	 volgende	 editie	 van	 Rond	 de	 Toren	
komt	de	redactie	op	dit	bijzondere	gebeu-
ren	terug.	□
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Collecteweek Hersenstichting 
Van	27	januari	tot	en	met	2	februari	is	de	
collecteweek	 voor	 de	Hersenstichting.	 De	
Hersenstichting	 vraagt	 tijdens	 deze	 week	
om	uw	steun.	Ook	dit	jaar	gaan	een	aantal	
enthousiaste	collectanten	in	Loon	op	Zand	
op	pad	voor	al	die	mensen	die	in	hun	leven	
geconfronteerd	 worden	 met	 een	 hersen-
aandoening.	Iedereen	kent	wel	iemand	die	
lijdt	aan	een	vorm	van	dementie,	een	her-
senbloeding	/	herseninfarct	heeft	gehad	of	
bekend	 is	met	 aandoeningen	 als	 autisme,	
de	ziekte	van	Parkinson,	een	hersentumor,	
ADHD,	dyslexie,	enz.	enz.

Bijna	 een	 half	 miljoen	 mensen	 in	 Neder-
land	hebben	een	dergelijke	aandoening.	U	
wilt	toch	ook	dat	mensen	met	een	hersen-
aandoening	 beter	 geholpen	 kunnen	 wor-
den?	De	Hersenstichting	zet	alles	op	alles	
om	hersenen	gezond	te	houden	en	hersen-
aandoeningen	te	genezen.	Om	dit	te		berei-
ken	laten	we	onderzoek	doen,	wordt	voor-
lichting	 gegeven,	 worden	 vernieuwende	
projecten	 ondersteunt	 en	werken	we	 aan	
goede	patiëntenzorg.	Voor	dit	werk	is	veel	
geld	nodig!	Geef	daarom	aan	de	collectant.
In	2019	hebben	we	in	Loon	op	Zand	weder-
om	een	recordopbrengst	gehaald	van	bijna	
€	2000	behaald.	Dit	jaar	willen	we	hier	na-
tuurlijk	overheen.	Helpt	u	mee?

We	hebben	in	Loon	op	Zand	een	sterk	be-
drijfs-	en	verenigingsleven.	Zij	doen		mee	
met	leuke	acties	voor	u	én	de	Hersenstich-
ting!	We	hebben	drie	 speciale	acties	voor	
u:

•	William	Martens	heeft	weer	een	speciaal	
Brain	 Burgerpakket	waarvan	 €	 1,-	 in	 de	
collectebus	in	zijn	winkel	gaat.

•	De	 Kiosk	 schenkt	 normaal	 gratis	 wa-
ter,	 maar	 in	 de	 periode	 van	 de	 collec-
teweek	 voor	 de	 Hersenstichting	 vindt	 u	
een	 kaartje	 op	 tafel	met	 een	 QR-code.	
Hiermee	kunt	u	een	donatie	doen	aan	de	
Hersenstichting	voor	de	karaf	water	die	
geserveerd	wordt.

•	Bakkerij	Smolders	gaat	‘Brainbollen’	bak-
ken.	Een	lekker	gezond	volkoren	broodje	
waarvan	 50%	 van	 de	 opbrengst	 voor	 de	
Hersenstichting	is.

Daarnaast	vindt	u	de	collectebussen	in	Ven-
loene,	Cafetaria	’t	Pleintje,	Coop	Loon	op	
Zand,	Kapsalon	Aphrodite	en	in	de	kantine	
van	 Uno	 Animo.	 Waarvoor	 hartelijk	 dank	
namens	de	Hersenstichting!	Geen	contant	
geld	beschikbaar?	Geen	probleem,	want	via	
de	QR-code	op	de	bus	kunt	u	ook	doneren!	
Als	u	geen	collectant	treft,	kunt	u	doneren	
door	een	SMS	te	sturen	naar	4333	met	als	
tekst:	HS1,	waarmee	u	€	1,-	doneert	(HS2	
voor	€	2,-	of	HS3	voor	€	3,-),	of	via	de	spe-
ciale	actie	op	facebook.
U	kunt	natuurlijk	ook	uw	donatie	overma-
ken	 op	 NL18 INGB 0000 000 860	 t.n.v.	
Hersenstichting	Nederland,	Den	Haag.

Voor	 meer	 informatie:	 neem	 contact	 op	
met	Anita	Loermans-Muijs,	organisator	col-
lecteweek	 Hersenstichting	 Loon	 op	 Zand,	
tel.	06-53264808	of	kijk	op:	 	
www.hersenstichting.nl. □
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Nieuw mtb- en ruiterseizoen in 
de Loonse en Drunense Duinen

IJskoude	 tochten	 of	 besneeuwde	 stuifdui-
nen	zijn	er	eind	2019	niet	geweest	en	2020	
begint	hiervoor	niet	hoopvol.	Maar	ook	met	
het	warmere	winterweer	blijft	het	sportief	
genieten	in	de	Loonse	en	Drunense	Duinen.

Natuurmonumenten	attendeert	de	sportie-
ve	bezoekers	deze	dagen	op	het	verplichte	
mtb-vignet	 en	 de	 ruiterpas,	 die	 je	 bij	 je	
moet	hebben	als	je	op	pad	gaat	in	het	Nati-
onaal	Park.	Met	de	aanschaf	hiervan	steun	
je	de	natuur	én	draag	je	bij	aan	het	onder-
houd	van	de	paden.

Mtb-routes, ruiterpaden en routekaart
In	 Nationaal	 Park	 de	 Loonse	 en	 Drunense	
Duinen	 vind	 je	 twee	mtb-routes.	 Eén	uit-
dagende	 track	 van	 26	 km	 en	 een	 kortere	
route	 van	 16	 km	 voor	 de	minder	 ervaren	
mtb-er.	Buiten	deze	routes	 is	mtb-en	niet	
toegestaan.	

Ruiters	kunnen	sinds	kort	een	route	uitstip-
pelen	via	een	ruiter/men-kaart.	Deze	is	te	
koop	bij	Manege	van	Loon	(€	3,50)	in	Loon	
op	Zand.	Verder	volgen	ruiters	de	bekende	
symbolen.	In	het	open	stuifzand	mogen	rui-
ters	vrij	rondrijden.	Maar	rijd	nooit	door	de	
heideveldjes	en	over	de	mostapijten,	want	
hier	leven	en	broeden	dieren	van	het	stuif-
zandgebied.
De	 ‘Brabantse	 Sahara’	 is	 een	 prachtig	 en	
daardoor	 ook	 geliefd	 gebied	 voor	 tal	 van	
bezoekers.	 Natuurmonumenten	 probeert	
de	verschillende	gebruikers	daarom	enigs-
zins	 te	 scheiden,	 al	 lukt	 dat	 niet	 overal.	
Houd	 dus	 ook	 rekening	met	 elkaar.	 Dit	 is	
een	extra	goed	voornemen	voor	ons	allen,	
naast	het	wegsporten	van	enkele	overtol-
lige	kilootjes.

Praktische informatie
De	ruiterpas	en	het	mtb-vignet	zijn	een	ka-
lenderjaar	 geldig.	 De	 nieuwe	 passen	 voor	
2020	 kun	 je	 bij	 verschillende	 horecagele-
genheden	in	de	omgeving	kopen.	Of	bestel	
hem	online.	Het	mtb-vignet	(€	15,-)	vind	je	
op	natuurmonumenten.nl/mtb/vignet		en	
de	ruiterpas	(€	25,-)	bestel	 je	op	natuur-
monumenten.nl/ruiter/vignet.
Voor	wie	slechts	een	dagje	gaat	toeren,	is	
er	een	dagpas	beschikbaar.	Leden	van	Na-
tuurmonumenten	krijgen	korting:	 lid	wor-
den	kan	ook	online.	□

 °Foto: Natuurmonumenten/Stefan Claessens.
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KGV organiseert eerste turnvoorwedstrijd 5e/6e divisie en D2/D3

In het weekend van 18 en 19 januari jl. 
organiseerde KGV in de Werft in Kaats-
heuvel de officiële KNGU-dames-turn-
wedstrijd. Ongeveer 50 vrijwilligers 
hebben zich gedurende het weekend in-
gezet, opdat op zaterdag 159 en op zon-
dag 116 turnsters konden deelnemen aan 
deze voorwedstrijd. Voor KGV namen op 
zaterdag 14 en op zondag 13 turnsters 
deel.

KGV	viel	op	zaterdag	meteen	in	de	prijzen.	
Zarah	 van	den	Bosch	behaalde	met	flinke	
overmacht	de	eerste	plaats	bij	Divisie	6	Ju-
nior	 G.	 Ze	 werd	 eerste	 op	 balk	 en	 vloer,	
tweede	 op	 brug	 en	 vijfde	 op	 sprong.	 De	
eindscore	 van	 Zarah	 bedroeg	 42.850	 pun-
ten,	wat	1.4	hoger	lag	dan	nummer	twee.	
Pleun	 van	 ’t	 Veer	 behaalde	 net	 geen	 po-
dium,	maar	wel	een	mooie	vierde	plek	bij	
Divisie	6	Jeugd	H.	Maaike	Hoefmans	werd	
in	deze	competitie	tiende,	maar	behaalde	
wel	een	hele	goede	eerste	plaats	op	onder-
deel	 sprong.	 Er	 was	 ook	 een	 aantal	 KGV-
meisjes	 dat	 voor	 het	 eerst	 een	wedstrijd	
turnde.	

Lise	 van	 der	 Weiden	 deed	 het	 bij	 haar	
debuut	prima	met	een	 zevende	plaats	 op	
niveau	 Instap	 D3.	 Bij	 Pupil	 1	 D3	 kwamen	
drie	 KGV-turnsters	 in	 actie.	 Fem	 van	 den	
Bosch	werd	zesde	met	een	mooie	tweede	
plaats	 op	 vloer.	Roselien	Bok	 twaalfde	en	
Kim	van	Gorp	werd	negentiende.	Op	Pupil	1	
D2	waren	vier	jonge	KGV-turnsters	te	zien.	
Isa	 Jongbloed	 werd	 achtste	 en	 behaalde	
een	derde	plaats	 op	het	moeilijke	onder-
deel	 balk.	 Mira	 Derneden	 werd	 negende,	

Leila	 Landzaat	 twaalfde	 en	Amy	 Zijlmans	
achttiende.	Toy	Dingemans	en	Melissa	Bakk	
kwamen	's	middags	in	actie	op	Divisie	5	Ju-
nior	F.	Ook	hier	werd	sterk	geturnd	door	de	
dames,	met	Toy	op	een	vijfde	plaats	met	
een	eerste	plaats	op	onderdeel	sprong.	
Melissa	 behaalde	 een	 goede	 dertiende	
plaats.	 Eva	Haarbosch	 komt	 inmiddels	 uit	
als	senior	op	Divisie	6	Senior	F.	Deze	voor-
wedstrijd	was	 voor	 Eva	 haar	 eerste	 turn-
wedstrijd	 bij	 de	 selectie.	 Haar	 behaalde	
achtste	plaats	is	dan	ook	echt	goed	te	noe-
men.

Op	zondag	was	het	succes	voor	KGV	bij	de	
eerste	wedstrijd	nog	groter	dan	op	zater-
dag.	Diede	Broeks	behaalde	op	Pupil	2	D3	
een	fantastische	eerste	plaats	met	52.525	
punten	 en	 een	 eerste	 plaats	 op	 brug	 en	
tweede	plaats	op	sprong	en	vloer.	Bij	Diede	
vloeide	de	tranen	van	geluk	na	de	officiële	
huldiging.	
In	 dezelfde	 groep	maakte	Gillara	 Janssen	
het	feestje	compleet	door	een	mooie	der-
de	plaats	te	behalen	met	50.550	punten	en	
een	eerste	plaats	op	balk	en	derde	plaats	
op	 brug.	 Op	 niveau	 Jeugd	 1	 D2	 behaalde	

 °Daphne Ketelaars op nummer 1. (Eigen foto)
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Amy	van	der	Weiden	net	niet	het	podium,	
maar	ze	werd	wel	eerste	op	het	onderdeel	
balk	en	tweede	op	brug.	Guusje-Sofie	Slie-
drecht	werd	 dertiende	 in	 deze	 groep.	 Bo	
Kuipers	 had	 een	 blessure	 opgelopen	 op	
balk.	Desondanks	 turnde	ze	door	en	werd	
uiteindelijk	zevende	bij	Pupil	2	D2.	
In	 deze	 groep	 werd	 Jesmay	 Wagemakers	
achtste,	 Janne	 Emmen	 negende,	 Isa	 Bar-
tels	vijftiende.	Fenna	Snijders	werd	elfde	
met	een	eerste	plaats	op	brug	en	tweede	
plaats	 op	 sprong.	 Debutante	 Danique	 Bo-
gaers	turnde	erg	netjes	bij	Jeugd	1	D3	en	
werd	zevende.	Emma	van	den	Corput	werd	
in	deze	groep	tiende	en	Einara	Voogd	der-
tiende.

Het	einde	van	het	weekend	werd	voor	KGV	
in	stijl	afgesloten	door	een	geweldig	span-
nende	wedstrijd	van	Daphne	Ketelaars	bij	
de	5e	Divisie	Senior	E.	Ze	nam	nipt	de	eer-
ste	plaats	in	de	wacht	met	een	hoge	score	
van	44.200	punten.	Dat	deed	ze	mede	door	
een	 eerste	 plaats	 op	 onderdeel	 vloer	 en	
sprong.	

De	 KNGU	 en	 KGV-voorzitter	 Wilbert	 Bee-
rens	waren	zeer	tevreden	met	het	verloop	
van	 het	 weekend	 en	 kijken	 met	 vertrou-
wen	uit	naar	de	volgende	turnwedstrijd	in	
Kaatsheuvel	op	4	april.	Dan	zal	de	regiofi-
nale	plaatsvinden.

Namens het bestuur van KGV
Johan van Zitteren

Wij	willen	iedereen	bedanken	voor	de	
belangstelling	 rondom	het	overlijden	
van	onze	vader	en	opa	

Wil van den Hout
Het	was	hartverwarmend!

Daniëlle en Edwin
Harold en Natasja
Yannick - Rens - Joris - Anna

Gevonden

Ik	heb	een	Piggy-spaarpas	(kleine	ver-
sie)	 met	 nr.	 201700006267	 gevonden	
bij	‛De	Bank’	aan	de	Kerkstraat.
Als	u	deze	mist,	kunt	u	mij	bellen	via	
06	-	81230055.
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Spaar bij COOP Loon op Zand 
voor servies
Coop	 Loon	 op	 Zand	 begint	 het	 jaar	 goed	
met	 een	 nieuwe	 spaaractie.	 Zet	 je	 graag	
iets	 anders	 op	 tafel	 dan	 traditioneel	 wit	
porselein?	Spaar	dan	in	de	eerste	maanden	
van	het	nieuwe	decennium	mee	voor	een	
stijlvolle	 set	 servies	 van	 het	 Nederlandse	
merk	Keltum.

Coop-klanten	 sparen	 voor	 kortingen	 tot	
maar	liefst	78	procent,	op	zes	verschillende	
items	die	in	twee	kleuren	verkrijgbaar	zijn:	
Cotton	White	en	Pearl	Grey.	Met	de	mokken	
(set	van	twee),	twee	verschillende	forma-
ten	borden	(per	twee	verpakt),	schaaltjes	
van	16	 cm	 (per	 twee	verpakt),	 schaaltjes	
van	 10	 cm	 (per	 drie	 verpakt)	 en	 serveer-
schalen	(per	stuk),	spaar	je	een	compleet	
en	stijlvol	servies	bij	elkaar.	

Peter	 Gielen,	 Supermarktmanager	 Coop	
Loon	op	Zand:	“Eten	wordt	nóg	smakelijker	
met	een	smaakvol	servies.	De	aardse	kleu-
ren	en	organische	vormen	maken	het	ser-
vies	van	Keltum	speciaal.	Voor	een	prachtig	
gedekte	tafel!”

Spaar- en winactie
De	spaaractie	van	COOP	is	op	maandag	20	
januari	 gestart	 en	 loopt	 tot	 en	 met	 zon-
dag	 12	 april.	 Klanten	 ontvangen	 bij	 elke		
€	5,-	*	aan	boodschappen	een	spaarzegel.	
Een	 spaarkaart	 is	 vol	met	 vijftien	 zegels.	
Volle	spaarkaarten	kunnen	tot	en	met	zon-
dag	19	april,	met	een	bijbetaling,	ingeruild	
worden	 voor	 één	 van	 de	 producten	 naar	
keuze.	Tijdens	de	campagne	geeft	Coop	bo-
vendien	iedere	week	een	Keltum	bestekset	
ter	waarde	van	maar	liefst	€	999,00	weg.

Voor	meer	informatie	en	spelregels: 
www.coop.nl/keltum

* Exclusief wettelijk niet toegestane  
  artikelen.



65

Spreekuur voor vragen over de digitale overheid   
bij De Rode Loper in Kaatsheuvel
Zaken	 regelen	 met	 de	 overheid:	 het	 ge-
beurt	 steeds	 vaker	 via	 Internet.	 Bijvoor-
beeld	zorgtoeslag	aanvragen,	een	rijbewijs	
verlengen,	belastingaangifte	doen.	Dit	kan	
soms	 lastig	 zijn.	 Daarom	 kunnen	 mensen	
met	dit	soort	vragen	terecht	 in	de	Biblio-
theek	Kaatsheuvel.	Ook	worden	spreekuren	
op	 locatie	 georganiseerd	 in	 de	 gemeente	
Loon	op	Zand.

De	 komende	 weken	 kunnen	 mensen	 met	
vragen	over	de	digitale	overheid	elke	dins-
dagochtend	 tussen	 10.30	 en	 12.00	 uur	
binnenlopen	 in	 dienstencentrum	 De	 Rode	
Loper	in	Kaatsheuvel.	Productmanager	ba-
sisvaardigheden,	Karlijn	Vlaardingerbroek:	
“de	Bibliotheek	helpt	verder,	denkt	mee	en	
verwijst	door.	Zo	is	de	Bibliotheek	de	weg-
wijzer	van	de	samenleving.”

Spreekuren op locatie bij  
De Rode Loper
Karlijn:	“de	Bibliotheek	is	een	laagdrempe-
lige	plek	voor	veel	mensen,	maar	niet	voor	
iedereen.	 Een	 spreekuur	 op	 locatie	 biedt	
hulp	nog	dichterbij.”	Daarom	is	een	mede-
werker	 van	 de	 Bibliotheek	 tot	 en	met	 18	
februari	 elke	 dinsdagochtend	 aanwezig	 in	
dienstencentrum	 De	 Rode	 Loper.	 Mensen	
met	een	vraag	over	bijvoorbeeld	het	beta-
len	van	een	verkeersboete,	aanvragen	van	
een	uitkering	of	studiefinanciering	kunnen	
tussen	10.30	en	12.00	uur	binnenlopen	bij	
het	spreekuur	in	De	Rode	Loper,	Paulus	Pot-
terplein	44	in	Kaatsheuvel.	Het	is	niet	no-
dig	om	lid	te	zijn	van	de	Bibliotheek	of	een	
afspraak	te	maken	en	hulp	is	gratis.	

Nadrukkelijk samen met andere   
partners
Eerder	organiseerde	de	Bibliotheek	spreek-
uren	op	 locatie	bij	de	Voedselbank.	Voor-
zitter	 van	 de	 Voedselbank	 in	 Kaatsheuvel	

Esther	 van	 der	 Donk:	 “als	 Voedselbank	
Kaatsheuvel	 helpen	 we	 mensen	 aan	 hun	
‘dagelijks	 brood’,	 maar	 uiteraard	 sluiten	
wij	onze	ogen	niet	voor	eventueel	andere	
problematieken	 zoals	 laaggeletterdheid.	
Mensen	persoonlijk	 sterker	maken	en	hun	
zelfredzaamheid	 vergroten,	 dat	 doen	 we	
samen.”	

Vanuit	dit	gezamenlijk	streven	was	tijdens	
twee	uitgiftemomenten	bij	de	Voedselbank	
een	medewerker	 van	 de	 Bibliotheek	 aan-
wezig	en	konden	mensen	terecht	met	vra-
gen	over	de	digitale	overheid.	
Karlijn:	“dat	is	mooi,	want	mensen	op	weg	
helpen	in	de	digitale	samenleving	doet	de	
Bibliotheek	niet	alleen,	maar	nadrukkelijk	
samen	 met	 verschillende	 partners	 in	 het	
netwerk,	 zoals	 bijvoorbeeld	 de	 gemeente	
Loon	op	Zand,	het	Taalnetwerk	en	Stichting	
Lezen	&	Schrijven.	

Informatiepunt Digitale Overheid
Medewerkers	 van	 de	 Bibliotheek	 Kaats-
heuvel	 helpen	bij	 vragen	over	de	digitale	
overheid	 graag	 verder,	 denken	 mee	 of	
verwijzen	door.	Ook	worden	gratis	compu-
tercursussen	 aangeboden,	 zodat	 mensen	
voortaan	 dingen	 zelf	 kunnen	 regelen	met	
de	 overheid	 via	 de	 computer.	 Iedereen	 is	
van	 harte	 welkom	 bij	 het	 Informatiepunt	
in	de	Bibliotheek	Kaatsheuvel	van	maandag	
t/m	vrijdag	van	14.00	tot	17.00	uur	en	za-
terdag	van	10.00	tot	15.00	uur.

Kijk	 voor	 meer	 informatie	 op	 de	 website	
van	Bibliotheek	Midden-Brabant:
www.bibliotheekmb.nl/informatiepunt □
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‛LOS-kids’ hebben stille hoop...

Het	is	slechts	een	kwestie	van	enkele	we-
ken	als	we	weer	midden	in	het	carnaval	zit-
ten.	Ook	in	Loon	op	Zand,	waar	op	maan-
dagmiddag	de	traditionele	optocht	door	de	
straten	gaat.

Een	 van	 de	 vaste	 Loonse	 deelnemers	 aan	
de	Loonse	optocht	zijn	de	mannen	en	vrou-
wen	van	‛LOS-Kids’,	die	al	maanden	in	een	
ruimte	in	Dongen	bezig	zijn	aan	hun	eigen	
carnavalswagen,	 die	 dit	 jaar	 als	 thema	
‛brandweer’	heeft	gekregen.	Met	de	mede-
werking	van	hun	ouders	proberen	zij	ook	dit	
jaar	weer	iets	moois	neer	te	zetten,	met	de	
stille	hoop	in	hun	achterhoofd	om	vooral	in	
de	prijzen	te	vallen!	Per	slot	van	rekening	
is	dat	in	voorgaande	jaren	ook	gelukt!

Aan	hun	vurige	inzet	om	dat	alles	te	berei-
ken	zal	het	in	ieder	geval	niet	liggen!	□
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ECLoZ | om en de molens   
van Spinderwind
Op	veel	plekken	in	Loon	op	Zand	vallen	ze	
in	het	oog:	de	vier	windmolens	van	burger-
windpark	De	 Spinder.	Op	dit	moment	 zijn	
drie	van	de	vier	molens	al	in	proefbedrijf:	
de	vierde	heeft	helaas	nog	enkele	techni-
sche	problemen	maar	als	deze	zijn	opgelost	
kan	ook	deze	in	proefbedrijf	gaan.

Burgerinitiatief van   
11 energiecoöperaties
De	 oprichting	 van	 het	 burgerwindpark	 is	
een	initiatief	van	11	energiecoöperaties		in	
en	rond	Tilburg,	waarvan	ons	lokale	Energie	
Collectief	 in	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand,	
ECLoZ	|	om	er	één	 van	 is.	Het	project	 is	
mede	 tot	 stand	gebracht	door	 investering	
van	 691	 leden	 van	 de	 coöperaties	 die	 sa-
men	1,5	miljoen	euro	bij	elkaar	brachten	
om	het	burgerwindpark	te	realiseren.		Voor	
hun	 investering	 ontvangen	 de	 kopers	 van	
Spinderdelen	een	goed	rendement	en	door	
mee	 te	 doen	 steunen	 zij	 de	 lokale	 ener-
giecoöperaties	 om	 nog	 meer	 duurzame	
projecten	te	gaan	realiseren.	Zo	draagt	ie-
dereen	bij	aan	de	verduurzaming	van	regio	
Hart	van	Brabant.

Genomineerd voor   
Duurzame 100 van Trouw
De	inzet	van	alle	vrijwilligers	afgelopen	ja-
ren	rondom	het	windpark	is	ook	op	andere	
wijze	beloond:	Burgerwindpark	De	Spinder	
was	 als	 burgerinitiatief	 genomineerd	 voor	
de	Trouw	Duurzame	100	2019.	Het	burger-
initiatief	kwam	terecht	op	plaats	65.

Electriciteit voor 7.500 huishoudens
Het	 proefdraaien	 is	 geslaagd	 als	 de	 mo-
lens	10	dagen	probleemloos	ononderbroken	

hebben	 kunnen	 draaien.	 De	 eerste	molen	
zal	dit	naar	verwachting	in	week	3	halen.	
Gedurende	 het	 proefbedrijf	 is	 er	 al	 ruim	
500.000	groene	kilowatturen	bij	elkaar	ge-
draaid!	De	vier	windmolens	leveren	straks	
net	zoveel	duurzame	elektriciteit	als	7.500	
huishoudens	 verbruiken.	 Dat	 geeft	 ineens	
een	 flinke	 hoeveelheid	 minder	 CO2-uit-
stoot.	Daarmee	ook	minder	negatieve	ge-
volgen	 voor	 ons	 klimaat	 en	 het	 zorgt	 ook	
nog	 eens	 voor	 een	 betere	 luchtkwaliteit	
voor	ons	allemaal.

Voor	 geïnteresseerden	 in	 de	 totstandko-
ming	van	het	windpark	zijn	er	op	de	web-
site	van	ECLoZ	|	om	een	paar	mooie	film-
pjes	te	zien:
ecloz.nl/projecten/spinderwind/.	□
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

Spoedgevallen	’s	avonds,	’s	nachts	en	in	
het	weekend:	085	-	53	60	300.
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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.	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
Nr.	7	verschijnt	vanaf	8	april	 31	maart	vóór	19.00	uur
Advertenties	(behalve	sociale	‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.
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Voor	gratis	opname	van	uw	berichten	
in	deze	agenda	kunt	u	een	mail	sturen	
naar:	info@ronddetoren.nl.

JANUARI 2020
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.

15 ‘Stamppotjesavond’	 in	 de	 Buurtka-
mer	 vanaf	 18.00	 uur.	 Opgave:	 op	
woensdagavond	 in	 de	 Buurtkamer,	
Van	Rijckevorselstraat	56.

18 Repair	Café	in	De	Wetering	van	19.00	
tot	21.00	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.

21 Alles	Kids?	in	De	Kuip:	Carnaval.
21 Het	filmhuis	van	de	SeniorenVereni-

ging	 draait	 ‛Mommy’	 in	 Venloene.	
Aanvang	14.00	uur.

24 Carnavalsoptocht	in	Theebuikenland	
om	13.00	uur	“We	douwen	deur”.
Kom	de	ôk	kèèken	of	sjouw	de	meej.

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

28 en 29:	Landelijke	Sterrenkijkdagen	
bij	 o.a.	 ‘Sterrenwacht	 ‘Orion’,	 Van	
Grevenbrouckstraat	40	van	19.00	tot	
22.30	uur.

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

Welkom op de OPEN DAG van 
Jenaplanbasisschool 

De Vlinderboom op woensdag 
19 februari 

van 08.30 - 12.15 uur.
Voor een lekker kopje koffie 

wordt gezorgd door 
'Op & Top Dagbesteding'!
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