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

Mist
Het	vliegveld	van	Eindhoven,	Eindhoven	Airport,	was	een	aantal	dagen	gesloten	wegens	
mist.	Vliegtuigen	konden	niet	landen	of	opstijgen	gedurende	de	mist.	Het	leidde	tot	ge-
schrapte	vluchten,	vliegtuigen	die	werden	omgeleid	en	reizigers	die	te	maken	kregen	met	
forse	vertragingen.	Gestrande	passagiers	die	niet	in	een	hotel	terecht	konden,	sliepen	op	
een	veldbed	in	de	luchthaven.	Nu	dat	vaker	voorkomt	wil	de	luchthaven	investeren	in	een	
beter	radionavigatiesysteem,	waardoor	het	vliegveld	minder	hinder	ondervindt	van	mist.	
Voor	een	aanpassing	aan	het	Instrument	Landing	Systeem	(ILS)	is	een	investering	van	tien	
miljoen	euro	nodig.	De	luchthaven	is	hierover	in	gesprek	met	Defensie,	dat	mede-eigenaar	
is	van	Eindhoven	Airport.	Vervelend	voor	alle	betrokkenen	deze	weersomstandigheden,	
maar	er	zit	toch	ook	een	andere,	meer	mooie	kant	aan	mist.

Wie	kent	ze	niet	die	mooie	sfeerplaatjes	van	opkomende	mist	over	de	velden.	Het	wande-
len	in	de	laaghangende	mist	geeft	altijd	een	beetje	een	geheimzinnige	sfeer.	Op	internet	
kun	je	de	meest	mooie	mistige	natuurfoto’s	vinden.	Maar	meestal	heeft	mist	een	nega-
tieve	betekenis.	Zeker	bij	de	weersverwachtingen.
En	als	je	bij	mist	nog	de	weg	op	moet	is	dat	niet	fijn.	Het	turen	naar	die	witte	streep	op	de	
weg	is	erg	vermoeiend	als	je	met	een	zicht	van	minder	dan	50	meter	rijdt.	Een	mistbank	
is	nog	verraderlijker.	Je	rijdt	met	goed	zicht	en	plotseling	zit	je	in	een	alles	verhullende	
mistbank	en	ben	je	je	hele	oriëntatie	kwijt.	De	eerste	reactie	is	op	de	rem	trappen	en	
vaart	minderen.	Dan	maar	hopen	dat	er	voor	je	niemand	dusdanig	langzaam	rijdt	dat	je	
er	bovenop	knalt.

Mist	in	de	politiek	is	ook	een	veelvoorkomend	verschijnsel.	In	mistige	taal	met	veel	woor-
den	wordt	vaak	van	alles	gezegd	en	de	mist	is	er	voor	bedoeld	dat	iedereen	niet	snapt	wat	
je	zegt	en	dan	de	weg	kwijt	is.	Er	is	nog	geen	Instrument	Landing	Systeem	(ILS)	uitgevon-Instrument	Landing	Systeem	(ILS)	uitgevon-	uitgevon-
den	om	die	mist	te	lijf	te	gaan.
Maar	als	je	geen	hand	voor	ogen	ziet,	zit	je	óf	in	het	stikdonker	óf	in	hele	dichte	mist.	Er	
is	ook	een	spreekwoord	dat	luidt:	‛Mist	heeft	vorst	in	de	kist’.	(Na	mist	gaat	het	vaak	vrie-
zen.)	En	als	je	de	mist	ingaat	is	een	mislukking	nabij.	Nu	is	het	ook	wel	zo	dat	men	aan	een	
boom	 zo	 vol	 geladen,	 niet	 twee	 pruimpjes	
mist.	Maar	dat	is	weer	iets	anders.

Maar	voor	het	nu	te	mistig	wordt:	bij	Rond	
de	Toren	zijn	we	niet	gewend	mistig	te	doen.	
We	willen	 juist	helder	zijn	en	 in	klare	 taal	
artikelen	schrijven.	We	hopen	dat	u	met	het	
lezen	van	dit	nummer	weer	een	helder	zicht	
hebt	op	Loon	op	Zand.
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Het regende (koninklijke) onderscheidingen...
Een jaar lijkt voorbij te vliegen en afge-
lopen zaterdag, 25 januari was het weer 
zover: de jaarvergadering 2020 van de 
Brandweer Midden- en West-Brabant, Ge-
meente Loon op Zand, stond weer voor 
de deur.
Het	brandweerpak	werd	uit	de	mottenbal-
len	gehaald,	de	schoenen	ouderwets	opge-
poetst,	het	kapsel	netjes	in	model	geknipt	
en	de	plooien	uit	de	blouse	werden	netjes	
glad	 gestreken.	 De	 partners	 zochten	 bij-
passende	feestkleding.	Och,	de	jaarverga-
dering	is	altijd	een	feestje!

De	avond	bestaat	uit	een	officieel	gedeelte	
met	een	terugblik	op	het	afgelopen	jaar	en	
een	kijkje	in	de	toekomst	met	al	zijn	kan-
sen	en	eventuele	bedreigingen.
Er	 is	 ruimte	 voor	 een	 toespraak	 van	 de	
korpsleiding	 die	 in	 Waalwijk	 zetelt,	 een	
praatje	door	de	teamchef	uit	Kaatsheuvel	
(in	Loon	op	Zand	zoekt	men	een	opvolger	
voor	Jean-Pierre	van	Wanrooij)	en	tenslot-
te	 is	er	de	bijdrage	van	de	burgemeester,	
Hanne	van	Aart.	Het	slot	van	deze	laatste	
toespraak	 is	 altijd	gevuld	met	oorkondes,	
diploma’s,	jubilarissen	en	bloemen.

De	hele	club	is	vanavond	uitgeweken	naar	
’t	 Maoske	 in	 De	 Moer.	 Als	 wij	 aankomen	
staat	de	brandweerauto	al	pontificaal,	uit-
rukgereed,	voor	de	deur	aan	de	Zijstraat:	
er	 zijn	 gelukkig	 altijd	 brandweermensen	
die	rekening	houden	met	hun	drankjes.	De	
raadszaal	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	is	
dit	jaar	te	klein	voor	alle	genodigden,	maar	
ook	hier	kan	lang	niet	iedereen	zitten.	Het	
is	een	grote	club	die	vanavond	in	het	zon-
netje	wordt	 gezet	 en	misschien	 alleen	 al	
daarom	zet	onze	burgemeester	er	flink	de	
pas	in.

Op haar eigen flitsende manier
Allereerst	worden	alle	Kaatsheuvelse	jubi-
larissen	en	een	scheidende	brandweerman	
met	hun	partners	naar	voren	geroepen.
De	burgemeester	heeft,	 zoals	gewoonlijk,	
een	 prachtige	 toespraak	 voorbereid.	 Voor	
iedereen	is	er	een	persoonlijk	woordje	met	
een	grappige	anecdote	of	een	mooie	karak-
tereigenschap.	We	 raken	 een	 beetje	 ver-
wend,	maar	ook	vanavond	doet	Hanne	van	

 °Alle koninklijk onderscheiden vrouwen en   
 mannen van Brandweer Loon op Zand.
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Aart	dat	op	haar	eigen,	flitsende	manier.	Er	
is	veel	oogcontact	en	je	hoort	dat	ze	weet	
waar	 ze	 over	 praat.	 Onze	 burgemeester	
mag	tot	haar	groot	plezier	regelmatig	mee	
op	oefening,	zodat	ze	inmiddels	een	groot	
gedeelte	 van	 de	 groep	 bij	 naam	 kent	 en	
weet	wat	er	speelt.

In	haar	speech	is	ook	aandacht	voor	de	in-
zet	 van	 alle	 aanwezige	 brandweerlieden	
die	 van	 alle	 markten	 thuis	 moeten	 zijn	
bij	 brand,	 incidenten	 en	 hulpverleningen	
aan	mens	en	dier.	Ook	aan	het	 thuisfront	
wordt	gedacht:	door	de	wekelijkse	oefen-
avonden,	 de	 cursussen,	 de	 trainingen	 en	
het	opkomen	als	de	pieper	gaat	kan	‘bij	de	
brandweer’	een	hele	belasting	vormen	voor	
het	 thuisfront.	 Het	 brandweerwerk	 houdt	
namelijk	geen	rekening	met	de	klok,	week-
end	of	feestdagen…

Voor	Loon	op	Zand	is	er	een	oorkonde	voor	
Maikel	 Pollaert.	 Geboren	 en	 getogen	 in	
Loon	 op	 Zand	 is	 hij	 dit	 jaar	 12,5	 lid	 van	
de	brandweer,	 post	 Loon	op	Zand.	Maikel	
is	een	rustige,	goed	opgeleide	kerel	die	je	
er	bij	al	het	brandweerwerk	goed	bij	kunt	
hebben,	 zo	 horen	 we.	 Een	 mooie	 pluim	
voor	 hem	 en	 een	 prachtige	 bos	 bloemen	
voor	zijn	vrouw	Dana.

Het heeft de koning behaagd...
En	dan	is	het	tijd	voor	de	kers	op	de	taart.	
Voor	 acht	 Kaatsheuvelse	 en	 vier	 Loonse	
brandweermensen	is	er	een	koninklijke	on-
derscheiding	voor	20	jaar	lidmaatschap	van	
de	 brandweerorganisatie.	 De	 burgemees-
ter	 zegt:	 “Het	 heeft	 de	 Koning	 behaagd	
om	 aan	 Paul	 van	 Laarhoven,	 Walter	 van	
Huijgevoort,	 Jean-Pierre	 van	Wanrooij	 en	
Ronnie	Zwaans	de	 koninklijke	onderschei-
ding	van	Lid	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau	
toe	 te	 kennen.”	 Deze	 in	 1892	 ingestelde	
Orde	 benoemt	 burgers	 die	 zich	 verdien-
stelijk	 hebben	 gemaakt	 voor	 de	 samenle-
ving.	Ook	voor	deze	heren	is	er	naast	het	
opspelden	van	de	onderscheiding	persoon-

lijke	 aandacht	 van	 Hanne	 van	 Aart,	 een	
welgemeende	 handdruk	 en	 bloemen	 voor	
de	 partners.	 En	 voor	 deze	 vier	 vrijwillige	
brandweermannen	is	het	misschien	wat	on-
wennig,	maar	wel	een	mooie	kroon	op	hun	
veelzijdige	werk-naast-hun-werk!

Na	 dit	 officiële	 gedeelte	 gaan	 de	 stoelen	
aan	de	kant	en	is	het	tijd	voor	felicitaties,	
bijpraten,	 een	 hapje	 en	 een	drankje.	Tot	
in	de	kleine	uurtjes	gaan	de	voeten	van	de	
vloer.	Brandweer	Midden-	en	West-Brabant	
en	 alle	 betrokkenen:	 bedankt	 voor	 het		
organiseren	 van	 deze	 mooie	 avond,	 om	
nooit	te	vergeten!

Lonneke van Huijgevoort
Redactie Rond de Toren

 °De vier geridderde brandweerlieden uit Loon 
op Zand: v.l.n.r. Jean-Pierre van Wanrooij, 
Paul van Laarhoven, Walter van Huijgevoort 
en Ronnie Zwaans.
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Nieuwe ontwikkelingen niet uit de weg gaan

Twintig jaar computeronderwijs voor senioren 
in Loon op Zand
Op	1	 februari	 jl.	was	het	 twintig	 jaar	ge-
leden	dat	de	‘Computerwerkgroep’	van	de	
KBO-afdeling	Loon	op	Zand	(nu:	‘Senioren-
Vereniging	Loon	op	Zand’)	startte	met	het	
verzorgen	van	computercursussen	voor	ou-
deren	in	Loon	op	Zand.	En	met	succes,	zo	
mocht	ik	namens	Rond	de	Toren	vernemen	
van	 Laura	 Huibers,	 Ton	 van	 Oss	 en	 Henk	
Schellekens,	die	al	heel	wat	jaren	aan	deze	
werkgroep	 zijn	 verbonden,	 als	 we	 elkaar	
ontmoeten	 ter	 voorbereiding	van	dit	arti-
kel.

Hoe begon het?
De	oorsprong	van	de	huidige	computerwerk-
groep	ligt	al	in	1993,	als	de	nieuwbouw	van	
de	Rabobank	aan	de	Kerkstraat	een	feit	is	
en	geopend	wordt.	Met	de	opkomst	van	de	
PC	(Personal	Computer)	en	later	het	Inter-
net,	 namen	 enkele	 enthousiaste	 bankme-
dewerkers	het	initiatief	om	in	de	ruimte	op	
de	 eerste	 verdieping	 van	 dit	 hagelnieuwe	
gebouw	computercursussen	aan	 te	bieden	
voor	 ouderen.	 Om	 hen	 daarmee	 wegwijs	
te	maken	 in	de	‘digitale	wereld’	die	toen	
nog	in	opkomst	was,	maar	heden	ten	
dage	een	alledaags	onderdeel	vormt	
van	ons	bestaan.

Het	 waren	 Ton	 van	 Oss	 en	 Henk	
Schellekens	 die	 hier	 ook	 op	 afge-
komen	waren	 en	 al	 snel	 de	mening	
waren	 toegedaan	dat	 hier	 een	 taak	
voor	de	KBO	van	Loon	op	Zand	 lag:	
het	organiseren	van	computercursus-
sen	voor	ouderen	in	Loon	op	Zand.

Meteen veel animo
De	heren	 vertellen:	 “Na	 onze	 erva-
ringen,	 opgedaan	 bij	 de	 cursus	 van	
de	Rabobank,	waren	we	meteen	en-

thousiast	 om	deze	 vorm	van	 computeron-
derwijs	via	de	SeniorenVerenigng	Loon	op	
Zand	(toen	nog:	KBO)	aan	te	gaan	bieden.	
Zeker	ook,	omdat	de	cursussen	van	de	Ra-
bobank	een	tijdelijk	karakter	hadden.	Maar	
om	‘even’	een	computerwerkgroep	te	rea-
liseren	die	dat	zou	gaan	doen,	moest	er	wel	
iets	meer	zijn	dan	ons	enthousiasme.	Wat	
denk	je	van	het	zoeken	naar	een	geschikte	
locatie,	het	verwerven	van	apparatuur,	les-
materiaal,	 docenten	 en	 niet	 te	 vergeten:	
voldoende	deelnemers	zien	te	krijgen?”

Met	 vereende	 krachten	 gaat	 men	 aan	 de	
slag	en	de	voorbereidingen	verlopen	voor-
spoedig.	Via	 Interpolis	en	de	Rabobankor-
ganisatie	krijgt	men	de	nodige	‘hardware’	
(pc’s	en	printers)	 aangeboden,	wordt	een	
geschikte	locatie	in	De	Wetering	gevonden	
en	melden	zich	de	nodige	mensen	die	be-
reid	 zijn	 hun	 reeds	 opgedane	 kennis	 van	

 °Deze foto dateert uit 2005, toen de computer-
lessen in een lokaal in ‛de Blokkendoos’ werden 
gegeven. (Eigen foto)
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diverse	computerprogramma’s	door	te	ge-
ven.
Een	oproep	in	Rond	de	Toren	om	deel	te	ne-
men	aan	een	van	de	aangeboden	cursussen	
laat	zien	dat	het	animo	om	deel	te	nemen	
groot	 is,	 waardoor	 vanaf	 1	 februari	 2000	
definitief	gestart	kan	worden	met	compu-
teronderricht	voor	de	Loonse	senioren.

Seniorweb
Kort	daarna	volgt	aansluiting	als	‘leercen-
trum’	bij	‘SeniorWeb’:	een	landelijke	ver-
eniging	met	 150.000	 leden,	 420	 cursuslo-
caties	en	circa	3.000	vrijwilligers.	Via	deze	
organisatie	 kan	het	 nodige	 aan	 cursusma-
teriaal	en	de	nodige	kennis	worden	verkre-
gen.
SeniorWeb	is,	zoals	zij	op	hun	website	aan-
geven:	 “sinds	 1996	 actief	 om	 de	 digitale	
wereld	begrijpelijk	te	maken,	zodat	ieder-
een	het	gemak	en	het	plezier	van	computer	
en	 internet	 kan	ervaren.”	Na	 zo’n	ander-
half	jaar	gezeten	te	hebben	in	De	Wetering,	
kan	vanaf	september	2011	een	leegstaand	
klaslokaal	 in	basisschool	 ‘de	Blokkendoos’	
worden	 betrokken,	 om	 in	 het	 najaar	 van	
2018	te	verhuizen	naar	de	huidige	 locatie	
in	 Zorgcentrum	Venloene,	waar	 de	 Senio-
renvereniging	 de	 beschikking	 heeft	 over	
eigen	ruimtes.

Je	 kunt	 rustig	 stellen	 dat	 de	 Computer-
werkgroep	van	de	SeniorenVereniging	Loon	
op	Zand	‘selfsupporting’	is.	Niet	alleen	door	
het	zelf	in	elkaar	zetten	van	een	professio-
nele	laptop-tafel	door	Ton	van	Oss,	waarin	
de	nodige	bedrading	is	verwerkt,	maar	ook	
met	 het	 onderhoud	 van	 apparatuur,	 door	
deze	tijdig	te	voorzien	van	‘updates’	(aan-
passingen	in	de	te	gebruiken	programma’s).	
Vooral	in	de	eerste	jaren	is	de	(technische)	
inzet	 van	 Piet	 Boer	 van	 wezenlijk	 belang	
geweest.	In	dit	verband	moet	ook	vermeld	
worden	dat	Laura	Huibers,	een	van	de	do-
centen	 die	 ook	 in	 omringende	 leercentra	
van	SeniorWeb	computerles	geeft	aan	seni-
oren,	vanaf	2006	zelf	cursussen	ontwikkelt	
en	toepast	bij	haar	‘studenten’.	Met	deze	
volledigheid	 is	 deze	 Computerwerkgroep	
uniek	 in	 zijn	 soort	 en	 dat	 op	 zich	 is	 best	
een	prestatie!

Aanpassen aan de vraag
De	 Computerwerkgroep	 past	 haar	 aanbod	
aan	naar	gelang	er	behoefte	is.	Zo	zijn	er	al	
vele		‘Themabijeenkomsten’	georganiseerd	
waarin	per	bijeenkomst	dieper	op	een	be-
paald	onderwerp	werd	ingegaan.	Inmiddels	
zijn	 al	 de	 nodige	 cursussen	 gegeven	 voor	

 °De voltallige Computerwerkgroep, zoals deze 
in 2010 werd ‛vastgelegd’ door Nick Luypen.
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het	gebruik	van	de	iPad,	Android	tablet	en	
Smartphone:	het	 ‘mobieltje’	dus,	dat	ook	
voor	veel	senioren	een	alledaags	gebruiks-
voorwerp	 is	 geworden.	 Het	 is	 dus	 al	 lang	
niet	meer	zo,	dat	dit	soort	apparatuur	al-
leen	maar	 is	weggelegd	 voor	de	 jongeren	
onder	ons!
Laura	 Huibers:	 “Vanaf	 september	 2017	
houden	we	op	regelmatige	basis	een	‘Com-
putercafé’:	een	vrije	 inloop	waar	mensen	
uiteenlopende	 vragen	 over	 computerge-
bruik	kunnen	stellen.	We	verwelkomen	hier	
niet	alleen	mensen	uit	Loon	op	Zand,	maar	
regelmatig	 ook	 mensen	 buiten	 ons	 dorp,	
omdat	in	hun	eigen	plaats	deze	service	niet	
bestaat.	Ik	mag	zeker	stellen	dat	dit	‘Café’	
voldoet	aan	de	behoefte	die	bestaat	naar	
antwoorden	voor	specifieke	vragen.”

Na	twintig	jaar	computercursussen	te	heb-
ben	 gegeven,	 kan	 het	 niet	 anders	 zijn	 of	
je	komt	op	het	punt	dat	de	verzadiging	is	
bereikt,	want	de	 senioren	 van	nu	hebben	
in	 hun	 werkzame	 jaren	 inmiddels	 de	 no-
dige	 ervaringen	 (kunnen)	 opdoen.	 En	wat	
de	 toekomst	 betreft	 beamen	 Laura,	 Ton	

en	 Henk	 in	 koor:	 “We	 gaan	
zeker	 elke	 tweede	 en	 vierde	
dinsdagochtend	van	de	maand	
door	 met	 het	 ‘Computercafé’	
en	 gaan	 nieuwe	 ontwikkelin-
gen	op	‘digitaal	gebied’	zeker	
niet	 uit	 de	weg.	 En	mocht	 er	
behoefte	 zijn	 aan	 wat	 voor	
cursus	op	dit	 gebied	dan	ook,	
dan	pakken	we	dat	zeker	op!”

Kom maar op met die   
toekomst!
Dat	 de	 Computerwerkgroep	
van	 de	 Loonse	 SeniorenVer-
eniging	 in	 de	 afgelopen	 jaren	

zeker	 haar	 nut	 heeft	 bewezen,	 tonen	 de	
cijfers	 aan	die	 Laura	Huibers	 tot	 slot	 van	
ons	gesprek	graag	wil	meegeven.	In	de	af-
gelopen	 jaren	 zijn	 er	 2050	 inschrijvingen	
ontvangen	voor	een	cursus	en	hebben	ruim	
800	 mensen	 deel	 genomen.	 Dit	 betekent	
gemiddeld	2,6	cursus	per	deelnemer.
Maar	liefst	20	docenten	hebben	deze	cur-
sussen	 verzorgd:	 het	 merendeel	 2	 of	 3	
cursussen	per	seizoen!	Er	zijn	43	themabij-
eenkomsten	 georganiseerd	 en	 vanaf	 sep-
tember	 2017	 tot	 nu	 toe	 veertig	 keer	 een	
Computercafé.

Met	deze	cijfers	is	het	overduidelijk	dat	de	
‘Computerwerkgroep’	van	de	SeniorenVer-
eniging	Loon	op	Zand	(volgens	Henk	Schel-
lekens	 de	 allereerste	 in	 de	 omgeving	 in	
deze	vorm)	kan	buigen	op	een	indrukwek-
kend	staat	van	dienst	en	dat	zij	ook	voor	
de	toekomst	nog	veel	kan	betekenen	voor	
hen	 die	 ‘bijgespijkerd’	 willen	 worden	 op	
het	gebied	van	computer,	tablet	of	smart-
phone.	Ontwikkelingen	die,	als	je	dat	wilt,	
de	hele	wereld	bij	je	thuisbrengen.	En	wie	
wil	dat	niet?

Redactie: Tiny van Hooren

 °Henk Schellekens, Laura Huibers en Ton van 
Oss, leden van de huidige Computerwerkgroep: 
“Nieuwe ontwikkelingen gaan we niet uit de 
weg!” (Foto: RdT)
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In gesprek met Joris en Dianne over 20 jaar De Kiosk:

We laten een gezond bedrijf achter waar we 
enorm trots op zijn!
Op een woensdagavond schuif ik bij Joris 
en Dianne thuis aan de keukentafel voor 
‘het laatste gesprek’ in Rond de Toren. 
Na 20 jaar De Kiosk te hebben uitgebaat 
geeft Joris de schuimspatel definitief uit 
handen.
Inclusief	 de	 voorbereiding	 heeft	 De	 Kiosk	
28	jaar	lang	elke	dag	om	hun	aandacht	ge-
vraagd.	Nu	loopt	het	op	zijn	einde.	Het	is	
een	fijn	gevoel,	een	opluchting	maar	vooral	
‘is	het	goed	zo’.	Het	altijd	‘in	dienst	staan	
van’	 en	 ‘klaar	 staan	 voor’	 hoeft	 vanaf	 1	
maart	niet	meer.	Dochter	Doortje	komt	nog	
even	kijken	wie	er	precies	is	aangeschoven	
en	voorziet	mij	meteen	van	wat	de	samen-
vatting	 van	 ons	 gesprek	 zal	 zijn:	 “Schrijf	
maar	op	dat	ik	supertrots	op	hen	ben!”	En	
trots	zijn	Joris	en	Dianne	zelf	ook.

Waarom stoppen
Laten	we	beginnen	bij	de	grote	‘waarom’	
vraag.	Wat	heeft	er	eigenlijk	voor	gezorgd	
dat	 Joris	 en	 Dianne	 nu	 stoppen	 met	 hun	
zaak	en	niet	pas	over	20	jaar	of	al	vijf	jaar	
geleden?
“Het	 omslagpunt	 kwam	 in	 2018.	 Dat	 was	
een	jaar	waarin	we	niet	meer	voor	elkaar	
kregen	wat	we	wel	voor	elkaar	wilden	krij-
gen.	Het	was	nooit	genoeg.	We	konden	wel	
dag	en	nacht	werken	en	nog	was	het	toen	
niet	 genoeg.	 Het	 was	 onze	 verwachting	
dat	 er	 dat	 jaar	 juist	 ruimte	 zou	 komen.	
Ons	Doortje	ging	op	zichzelf	wonen,	maar	
kwam	al	snel	weer	naar	huis.

Dianne	 was	 inmiddels	 samen	 met	 Ceciel	
met	Op	en	Top	begonnen,	omdat	daar	de	
ruimte	voor	leek	te	zijn.	Maar	het	liep	an-
ders.	 Personeel	 wisselde,	 op	 terrasdagen	
moesten	er	 stoelen	van	het	 terras	af	om-
dat	we	in	de	ochtend	al	wisten	dat	we	de	

drukte	die	dag	anders	zeker	niet	aan	zou-
den	 kunnen.	 Ook	 via	 uitzendbureaus	 was	
er	niet	aan	personeel	te	komen.	Er	waren	
weinig	mensen	beschikbaar	of	stonden	al-
lemaal	 al	 ingepland.	 In	 plaats	 van	 rust	
kwam	er	alleen	maar	drukte.	Plannen	die	
we	voor	de	bovenzaal	hadden	hebben	we	
bij	 gebrek	 aan	 personeel	 allemaal	 gepar-
keerd	en	toen	was	er	voor	mijn	gevoel	voor	
het	eerst	stilstand.

Ik	ben	voor	mijn	gevoel	altijd	bezig	geweest	
met	 ideeën	en	concepten	en	plannen,	we	
hebben	 het	 steeds	 laten	 groeien,	 tot	 het	
voorjaar	van	2019.	Toen	wilde	ik	nog	wel,	
maar	toen	kon	ik	ook	niet	meer.	Bij	de	start	
van	De	Kiosk	was	ik	34	en	nog	flexibel.	De	
eerste	 jaren	 heb	 ik	 altijd	 ongeveer	maar	
vier	uur	slaap	per	nacht	gehad.	Naast	twee	
weken	vakantie	per	jaar	–	waarbij	ik	soms	
vanaf	vliegveld	Eindhoven	direct	bij	De	Ki-
osk	werd	 afgezet	 en	 aan	 de	 slag	moest	 –	
ben	ik	twintig	jaar	 lang	nooit	twee	dagen	
achter	 elkaar	 vrij	 geweest,	 nooit.	 Het	 is	
een	slijtageslag	op	lijf	en	leeftijd.	Hoe	wil-
den	we	de	80	eigenlijk	halen?”

WIJ stoppen
“Een	 nummer	 waar	 ik	 veel	 vaste	 klanten	
en	personeel	mee	heb	lastiggevallen	is	‘Be	
Yourself’	 van	 Audioslave”.	 Vertelt	 Joris.	
“Doordat	ik	mezelf	ben	gebleven	heb	ik	het	
ook	volgehouden.	Het	 landelijk	gemiddel-
de	om	horeca	te	runnen	is	7,5	jaar,	omdat	
het	daarna	op	is.	Als	ik	moe	was,	dan	zagen	
mensen	 het	 ook.	 Dat	 zien	 ze	 niet	 graag,	
maar	 dat	 is	 ook	wat	 het	 is.”	 Dianne:	 “je	
bent	 eigenlijk	 ook	 van	 Loon.	 Mensen	 die	
mij	minder	goed	kenden	of	kennen	spreken	
mij	weleens	aan	met:	‘Jij	bent	toch	van	De	
Kiosk?’	en	dan	zeg	ik:	‘nee,	De	Kiosk	is	van	
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mij’.	Maar	het	voelt	nogal	eens	andersom.	
Het	is	soms	moeilijk	het	moment	voor	je-
zelf	te	vinden.	Je	bent	net	een	marionet.	
Trek	aan	een	touwtje	en	we	gaan	weer.	Zit-
ten	we	net	aan	tafel	om	te	gaan	eten,	dan	
gaat	de	telefoon.	Kom	maar	weer	terug	en	
dan	gaat	Joris	weer.	Dat	is	wel	op,	de	druk	
op	thuis,	die	onvoorspelbare	werktijden.”	

Joris	 benadrukt	 dit	 nadrukkelijk:	 “veel	
mensen	spreken	mij	aan	dat	ik	ermee	stop,	
maar	 zo	 is	 het	 niet.	WIJ	 stoppen	 ermee.	
Dianne	 heeft	 ongelofelijk	 hard	 gewerkt	
voor	De	Kiosk	 zonder	dat	dat	 zichtbaar	 is	
geweest	voor	de	mensen.	Niet	alleen	door	
er	altijd	voor	te	zorgen	dat	het	thuis	werd	
opgevangen	en	door	kon	gaan	–	wat	alleen	
al	een	enorm	zware	taak	is	geweest	in	de	
afgelopen	 20	 jaar	 –	 maar	 ook	 letterlijk	
voor	De	Kiosk	op	gebied	van	planning,	ad-

ministratie,	 inkoop	 etc.”	 Dianne:	 “Ik	 heb	
Joris	 altijd	 ondersteunt.	 Eigenlijk	 is	 alles	
altijd	vanuit	hem	gekomen.	Het	enige	dat	
ik	 heb	 gedaan	 is	 hem	 niet	 tegenhouden.	
De	ideeën	en	concepten	zijn	allemaal	van	
hem	 gekomen	 en	 dan	 zijn	 we	 die	 samen	
gaan	finetunen.”	Joris:	“Dianne	weet	dan	
wat	ervoor	nodig	is	om	dat	idee	goed	uit	te	
werken	en	wat	ervoor	nodig	is	dat	het	ook	
daadwerkelijk	kan.”

Een nieuwe eigenaar
“Vanuit	die	periode	in	2018	was	het	eerste	
idee	dat	iemand	zich	in	De	Kiosk	zou	inko-
pen	en	ik	nog	een	paar	jaar	zou	meelopen	
en	 daarna	 overdragen.	 Dat	 kreeg	 al	 seri-
eus	vorm	met	een	partij,	maar	ging	op	het	
laatste	moment	toch	niet	door.	Toen	kwam	
Frans	Timmers	en	die	wilde	wel,	maar	die	
wilde	dan	meteen	alleen.	Daar	hebben	we	
toen	 over	 nagedacht	 en	 kwamen	 redelijk	
snel	tot	het	besluit	om	dat	zo	te	doen.	We	
laten	 een	 gezond	 bedrijf	 achter	waar	we	
enorm	trots	op	zijn.

We	stoppen	eigenlijk	wel	op	een	soort	van	
hoogtepunt.	Het	eten	 loopt	als	een	trein,	
terwijl	er	nog	steeds	mensen	 in	Loon	zijn	
die	dat	eigenlijk	niet	weten.	De	keuken	is	
echt	een	grote	 trots.	Daarnaast	 staat	 het	
personeel	 er	weer	 goed	 op.	 Er	 is	 rust	 en	
Frans	pikt	het	goed	op	met	de	intentie	om	
op	dezelfde	voet	door	te	gaan.	Hij	neemt	
het	personeel	mee	over	en	zij	zien	het	ook	
met	hem	zitten.	Hij	heeft	dezelfde	inten-
ties	en	 je	ziet	dat	hij	het	een	warm	hart	
toedraagt.	Dat	helpt	ons	zeker	bij	het	los-
laten.	We	kennen	letterlijk	elke	steen	van	
dat	gebouw.”

De eerste jaren
“De	 eerste	 plannen	 voor	 De	 Kiosk	 begon-
nen	 28	 jaar	 geleden,	 iedereen	 kent	 het	
verhaal.	Met	Fred	heb	ik	jarenlang	bij	Jan	
van	Besouw	aan	de	tafel	gezeten	voor	het	
zover	was.	De	eerste	tien	 jaar	van	De	Ki-
osk	 was	 samen	met	 Fred,	 waarbij	 we	 de	

 ° Joris en Dianne dragen met een goed gevoel 
‛De Kiosk’ over aan hun opvolger. (Eigen foto)
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eerste	jaren	alleen	nog	maar	kroeg	waren.	
We	 hadden	 de	 rikavonden,	 elpee	 draai-
avonden.	Later	op	de	avond	ging	het	vaak	
over	 cabaretiers,	 hele	 stukken	werden	 er	
dan	opgevoerd.	Eén	van	de	leukste	dingen	
die	we	georganiseerd	hebben	was	het	vijf-
jarig	bestaan	van	De	Kiosk.	Dauwtrappen.	
De	reacties	op	dat	idee	waren	eerst	nogal	
lauw,	 dauwtrappen?	 Ik	 zie	 Mart	 van	 den	
Hoven	 nog	 als	 eerste	 binnenlopen	 en	 vijf	
minuten	 later	 hadden	we	 300	man	 op	 de	
klep.	 Fanfare	 voor	 en	 fanfare	 achter,	 dat	
was	een	prachtige	dag.	Er	waren	de	legen-
darische	 carnavalszondagen,	 die	 thema-
feesten.	Werd	er	door	gasten	een	caravan	
buiten	voor	de	deur	geparkeerd	om	de	eer-
ste	kaarten	te	kunnen	kopen.	Voor	het	10	
jarig	 bestaan	 hebben	 we	 Loonstars	 weer	
teruggebracht,	met	optocht	en	camping	en	
je	ziet	dat	ook	die	traditie	weer	 is	voort-
gezet.”

De vervolgjaren
Toen	Fred	stopte	wilde	Joris	verder.	Dianne	
was	op	dat	moment	het	onderwijs	beu,	ze	
hadden	veel	aandacht	nodig	voor	hun	thuis-
situatie	 én	 ze	 hadden	 De	 Kiosk.	 Dianne	
stelde	 toen	 zelf	 voor	 om	met	 het	 onder-
wijs	 te	 stoppen	 en	mee	 te	 gaan	werken.	
“Die	 zag	 ik	 zelf	 niet	 aankomen”	 zegt	 Jo-
ris.	“Schrijf	dat	maar	op,	dat	ze	echt	héél	

hard	 heeft	 gewerkt.	 Thuis	 recht	 houden,	
alle	 administratie	 etc.”	 Dianne:	 “doordat	
het	crisis	werd	zijn	we	veel	meer	de	zaak	
ingedoken.	 Naar	 de	 marges	 gaan	 kijken,	
naar	het	personeel,	de	planning,	ik	wist	op	
een	bepaald	moment	bij	wijze	van	spreken	
wanneer	welke	sinaasappel	verkocht	werd.	
Dat	heeft	er	wel	mede	voor	gezorgd	dat	we	
veel	sterker	uit	de	crisis	naar	voren	zijn	ge-
komen.”	Joris:	“Dat	was	de	crisis	in	2014.	
Ik	wilde	 inzetten	op	het	eten	en	het	bor-
relen	 en	 de	 brouwer	 verklaarde	mij	 voor	
gek.	 ‘Natte	 horeca	 en	 eten	 allebei	 goed	
doen	is	vrijwel	onmogelijk’	zei	hij.	Later	is	
hij	daarop	teruggekomen	met	de	woorden:	
jullie	zijn	erin	geslaagd	zijn	om	beide	goed	
te	doen.”

De Keuken
“We	begonnen	met	de	vrijdaghap,	daarna	
kwam	de	weekendhap	en	nu	hebben	we	de	
keuken	de	hele	week	open.	Na	de	opstart	
heeft	Bryon	dat	overgenomen	van	Koen	en	
kwam	 de	 overstap	 naar	 eetcafé.	 De	 vrij-
daghap	had	een	vaste	lage	prijs.	Bryon	was	
nog	maar	 20	 of	 21	 toen	we	 hem	 vroegen	
of	 hij	 geen	 chef-kok	 kon	worden.	 Daarop	
is	hij	een	opleiding	gaan	doen	en	maakte	
van	elke	hap	zo’n	feestje!	Daarop	zijn	we	
echt	stappen	gaan	maken.	Toen	is	het	echt	
eten	en	drinken	geworden	en	dat	was	ook	

 °De huidige ‛Kiosk’ in aanbouw in 1999.   
 (Eigen foto)

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot
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het	idee	dat	we	altijd	al	voor	ogen	hadden	
gehad.	Dat	concept	staat	er	nu	ook.”

De	trots	van	Joris	wanneer	hij	over	het	keu-
kenteam	praat	straalt	aan	alle	kanten	van	
hem	 af.	 “Dat	 eten,	wat	 er	 uit	 dat	 kleine	
keukentje	komt,	er	is	bijna	geen	wachttijd	
meer	in	de	keuken,	er	is	steeds	weer	iets	
nieuws	 te	 proeven,	 steeds	 meer	 mensen	
van	buitenaf	die	speciaal	voor	het	eten	ko-
men,	daar	ben	ik	heel	trots	op.	Een	voorlo-
per	op	het	eten	waren	de	kook-battles	die	
we	een	aantal	keer	hebben	georganiseerd.	
Dan	 kwamen	 er	 een	 aantal	 kookclubs	 die	
voor	 een	 bepaald	 bedrag	 moesten	 koken	
waarbij	 de	 gasten	 beoordelingslijstjes	 in-
vulden	en	er	een	winnaar	kwam.	Fanatiek	
dat	iedereen	was!”
Een	ander	evenement	waar	Joris	en	Dianne	
trots	 op	 terugkijken	 was	 het	 pop-up	 res-
taurant	bij	Van	Lier.	“Dat	was	een	enorm	
gedoe.	Er	moest	van	alles	geregeld	aan	ver-
gunningen,	 alles	moest	 ingehuurd	worden	
(van	stoelen	en	tafelkleden	tot	vorken	en	
messen)	om	daar	een	restaurant	te	realise-
ren,	de	logistiek	was	een	enorme	uitdaging	
en	De	Kiosk	 zelf	 draaide	 ook	 nog	 gewoon	
door.	Die	week	ben	ik	er	wel	achter	geko-
men	dat	ik	blij	was	dat	ik	geen	twee	tenten	
hoefde	te	runnen,	maar	wat	was	dat	ont-
zettend	gaaf!”

De huiskamer van Loon
“Wat	 ik	wel	ga	missen	zijn	de	 samenwer-
kingen	die	we	altijd	zijn	aangegaan”	ant-
woordt	 Joris	 op	mijn	 vraag.	 “Het	 organi-
seren,	ik	probeerde	altijd	mee	te	denken,	
ook	al	heb	je	daar	met	een	zaak	vaak	maar	
weinig	tijd	voor.	Het	WK	op	de	grote	scher-
men	 buiten	 is	 daar	 een	 voorbeeld	 van,	
maar	 zeker	 ook	 de	Top2000	 die	 hier	 voor	
de	 deur	 stond.	 Hoe	 we	 dat	 met	 alle	 an-
dere	 winkeliers	 en	 horeca	 samen	 hebben	
gedaan.	Iedereen	heeft	toen	gratis	ontbijt	
gehad.	Zakelijk	hou	je	daar	niks	aan	over,	
maar	het	bouwt	aan	saamhorigheid	en	het	
brengt	 een	 gemeenschappelijke	 plek	 tot	
stand.”

Dianne:	“Hele	gezinnen	hebben	bij	ons	ge-
werkt,	de	families	Timmers,	Haas,	Verschu-
ren,	Tekath,	er	hebben	zoveel	mensen	bij	
ons	gewerkt.	Je	kan	zeggen	dat	alles	wat	
er	in	een	leven	gebeurt	bij	De	Kiosk	samen-
komt.	Van	de	geboorteborrel	tot	de	koffie-
tafel,	alle	feesten	die	in	Nederland	op	de	
agenda	 staan,	 de	 feesten	 van	 de	mensen	
zelf	en	alles	wat	we	nog	eens	extra	organi-
seren.”	Joris:	“rondom	Hugo	hebben	we	als	
Kiosk	alles	heel	erg	meegemaakt.	Op	een	
donderdag	 kwam	 ik	 binnenlopen,	 de	 be-

 °Een werkelijk ‛volle bak’ tijdens carnaval.  
 (Eigen foto)

	° ‛Dauwtrappen’ was ook een van de evenementen 
die vanuit De Kiosk werden georganiseerd. 
(Eigen foto)
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dompte	stemming	die	er	heerste,	hoeveel	
groepen	 er	 binnen	 zijn	 geweest,	 hoe	 we	
een	huiskamer	waren	en	konden	zijn.	Een	
dorp	heeft	die	gezamenlijke	plek	nodig.	Als	
die	er	niet	is,	wat	blijft	er	dan	nog	van	een	
dorp	over?”

Cirkel rond
“Afgelopen	 zomer	was	 de	Kraok	weer	 te-
rug	 bij	 De	 Kiosk,	 in	 de	 vorm	 van	 het	 zo-
merfestival.	Met	een	eettentje,	een	bar	en	
een	 podium.	 Het	 festival	 was	weer	 terug	
thuis	waar	we	ooit	begonnen	waren	met	de		
Kraok	 en	 waar	 het	 café	 zijn	 oorsprong	
heeft.	We	sluiten	trots	en	met	opgeheven	
hoofd	af	en	we	zijn	benieuwd	hoe	het	ge-
wone	 leven	 er	 weer	 uitziet.	 Ik	 heb	 mijn	
eerste	 concert	 geboekt,	 Iron	 Maiden	 in	
juli.”	Dianne:	“we	kunnen	met	Hemelvaart	
op	vakantie,	voor	het	eerst	in	20	jaar	hoe-
ven	we	geen	kermis	te	draaien.	Al	die	jaren	
ging	ik	alleen	met	de	kinderen	weg	of	met	
een	vriendin,	maar	nooit	samen.”

Joris:	 “20	 jaar	maakt	 het	mooi	 rond.	We	
hebben	 nog	 een	 heel	 leven	 voor	 ons.	 Er	
zijn	echt	nog	geen	plannen	voor	wat	ik	nu	
ga	doen.	Ik	heb	daar	nog	niet	eens	over	na	
kúnnen	denken,	om	te	beginnen	niks	en	na	
een	maand	of	drie	zien	we	wel.”	Dianne:	
“we	hebben	een	erg	bewogen	leven	geleid.	
Er	was	nooit	een	dag	hetzelfde	en	er	was	
ook	nog	geen	dag	saai.	Het	wordt	wel	tijd	

voor	een	wat	rustiger	vaarwater.”	Joris:	“ik	
kon	zeker	ook	genieten	van	de	drukte.	Vol-
le	bak	terras	en	dat	het	dan	allemaal	liep,	
dat	 de	 machine	 draaide.	 Iedereen	 komt	
toch	 naar	 de	 horeca	 voor	 de	 gezelligheid	
en	dat	je	dat	als	team	ook	kan	leveren.	We	
zijn	 een	 bekende	 aanlegplaats	 geworden,	
we	zijn	goed	uit	de	crisis	gekomen,	ik	ben	
trots.	Dat	was	ons	pa	ook,	die	was	ook	echt	
trots	 op	 De	 Kiosk.	 Nu	 zullen	we	 voor	 het	
eerst	in	twintig	jaar	voor	een	pilske	moe-
ten	gaan	betalen.”

De laatste naborrel
De	laatste	week	eindigt	zoals	Joris	en	Dian-
ne	De	Kiosk	20	jaar	lang	hebben	ervaren	en	
vormgegeven.	Nog	 één	 keer	 vol	 gas.	 “We	
bouwen	nog	een	keer	op	voor	carnaval:	de	
teeravond,	WoooW	what	a	night	op	vrijdag;	
zaterdag,	zondag	en	maandag	carnaval	en	
ja,	ook	de	dinsdag	gaan	we	open.

Ik	 heb	 daar	 nog	 over	 getwijfeld,	 maar	
Remco	 van	 Noije	 kwam	 voor	 de	 dinsdag	
nog	met	het	idee	voor	een	familiematinee	
waarbij	de	ouders	met	kinderen	 (van	alle	
leeftijden)	 samen	carnaval	komen	vieren.	
Daar	kon	ik	geen	nee	tegen	zeggen,	we	zijn	
tenslotte	20	jaar	lang	altijd	open	geweest	
met	carnaval.	Tot	en	met	dinsdag	zijn	de	
blauwe	munten	geldig.	Woensdag	poetsen	
we	de	zaak,	donderdag	gaan	we	weer	open	
tot	21.00	uur,	waarna	we	een	afscheidsbor-
rel	in	besloten	kring	hebben.”

Zaterdag	29	 februari	zal	de	 laatste	avond	
zijn	waarop	Joris	en	Dianne	als	eigenaars	
in	De	Kiosk	aanwezig	zullen	zijn.	Tot	21.00		
uur	 zijn	 ze	 ‘gewoon’	 open	 en	 om	half	 10	
begint	 dan	de	 laatste	 naborrel.	Niet	 voor	
de	 laatste	mensen	 die	 er	 dan	 nog	 zitten,	
maar	 voor	 iedereen	 die	 langs	wil	 komen.	
Met	 de	muziek	 van	wie	 anders	 dan	 Frap-
pandt.	“En	dan	is	het	wel	mooi	geweest.”

Redactie: Hans Schleiffert
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Buurtpreventie Team Molenwijk

Loon	 op	 Zand	 kent	
twee	 buurtpre-
ventie	 teams:	 een	
team	 in	 Oud-Loon	
en	een	team	in	Mo-
lenwijck.	 De	 leden		
van	deze	teams	kij-
ken	 naar	 de	 gang	
van	 zaken	 in	 hun	

werkgebied.

Verkeersveiligheid	 is	 een	 onderdeel	 waar	
wij	 erg	 goed	 op	 letten	 en	 soms	 onderne-
men	we	daarvoor	acties.	Team	Molenwijck	
heeft	diverse	acties	 in	het	afgelopen	jaar	
gedaan.	Enkele	daarvan	zijn:
•	Een	 lichtcontrole	 tijdens	 een	 trainings-
avond	van	Uno	Animo.

•	Een	snelheidscontrole	op	de	Ecliptica	sa-
men	met	onze	wijkagent.

•	Een	infodag	met	o.a.	brandweer
•	Politie	vang	de	dief	in	onze	wijk.

Even	 de	mensen	 wakker	 schudden	 is	 een	
belangrijk	punt	voor	ons.	Echter	we	kijken	
ook	naar	andere	punten	die	in	onze	wijk	te	
verbeteren	zijn	en	daarover	gaan	we	in	ge-
sprek	met	ambtenaren	van	de	gemeente.	
Het	 gebied	 van	 Molenwijck	 is	 de	 laatste	
tijd	een	stuk	groter	geworden,	vandaar	dat	
we	 uitbreiding	 zoeken	met	 1	 à	 2	mensen	
en	dan	het	liefst	mensen	die	wonen	in	het	
nieuwe	gedeelte	in	Molenwijck-Zuid.

Waar	moet	 u	 aan	 denken?	We	 komen	 zes	
keer	per	jaar	bij	elkaar,	bespreken	wat	er	
binnen	 is	 gekomen,	kijken	naar	een	actie	
die	we	op	willen	zetten.	
Heeft	 u	 interesse?	 Neem	 dan	 contact	 op	
met:	rob.broeders.RB@gmail.com.

BPT Molenwijk
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Carnaval Loon op Zand 2020

Eerste vuurproef voor nieuwe ‘Stichting 
Theebuikenland’
De	 pas	 opgerichte	 ‘Stichting	 Theebuiken-
land’	 neemt	 het	 welbekende	 stokje	 over	
van	‘Filoz	Events	-	zo	heeft	u	ook	in	de	vo-
rige	editie	van	Rond	de	Toren	kunnen	lezen	
-	die	de	afgelopen	vijf	jaar	met	veel	animo	
en	 succes	 het	 openbare	 carnaval	 in	 ons	
dorp	Theebuikenland	heeft	georganiseerd.	
En	vanwege	dat	feit	alleen	al	ligt	het	voor	
de	hand	dat	wij	als	 redactie	van	Rond	de	
Toren	daarvan	verslag	doen.

Nieuwe stichting zet het werk voort
Het	 is	 exact	 drie	maal	 elf	 dagen	 voor	 de	
start	 van	 het	 carnavalsfeest	 als	 ik	 met	
Hans	 Immerzeel,	 nieuwbakken	 voorzit-
ter	 van	 Stichting	 Theebuikenland,	 en	 Pe-
ter	Swaans,	adjudant	Pirke,	rond	de	tafel	
zit	om	te	praten	over	het	snel	naderende	
carnaval	 in	 Theebuikenland.	Al	 enige	 tijd	
was	bekend	dat	Maikel	van	der	Velden	en	
Maikel	van	den	Hoven	van	Filoz	Events	te	
kennen	hadden	gegeven	om	te	willen	stop-
pen	met	het	organiseren	van	het	openbare	
carnaval	in	Loon	op	Zand.
Gelukkig	zijn	er	dan	toch	weer	dorpelingen	
die	 opstaan	 en	 voldoende	 mogelijkheden	
en	kansen	zien	om	dit	feest	der	zotten	in	
Theebuikenland	te	behouden,	continueren	
én	mogelijk	uit	te	breiden.	En	zo	is	het	na	
een	 jaar	van	achter	de	 schermen	meekij-
ken,	 luisteren,	 het	 nodige	 regelwerk	 uit-
voeren	en	veelvuldig	overleggen,	dat	op	6	
november	2019	alles	in	kannen	en	kruiken	
was:	de	officiële	oprichting	van	 ‛Stichting	
Theebuikenland’!

Wijziging in organisatie optocht
Het	 bestuur	 van	 de	 stichting	 bestaat	 uit	
Hans	 Immerzeel,	 voorzitter,	 Annemarieke	
Smits-Swaans,	penningmeester,	Daan	Smul-
ders,	 secretaris.	Hein	Vermeer	 en	Michiel	

Monsieurs	completeren	het	bestuur	en	met	
de	 enthousiaste	 ondersteuning	 van	 een	
grote	 groep	 gemotiveerde	 vrijwilligers	 is	
iedereen	keihard	aan	het	werk	om	er	een	
gezellig	dorpsfeest	van	te	maken	voor	jong	
en	oud.	
“Een	nieuwe	organisatie	biedt	mogelijkhe-
den	om	een	aantal	zaken	te	veranderen“,	
vertelt	 Hans.	 De	 grootste	 verandering	 is,	
dat	 de	 deelnemende	 praalwagens,	 loop-
groepen	 en	muziekwagens	 die	 zich	 opge-
geven	 hebben	 voor	 de	 Loonse	 optocht	 op	
maandagmiddag,	zich	niet	meer	zullen	op-
stellen	 in	de	dorpskern,	maar	 in	de	Klok-
kenlaan,	met	het	logische	vervolg	dat	dus	
ook	de	route	gewijzigd	is.

De	 route	 is	 nu	 als	 volgt:	 start	 vanuit	 de	
Klokkenlaan	 naar	 de	 Kerkstraat,	 Hoge	
Steenweg,	Van	Salm-Salmstraat,	Van	Rijc-
kevorselstraat,	 Doelen,	 Venloonstraat,	
Oranjeplein	en	Ecliptica,	waar	de	optocht	
ontbonden	 wordt.	 Inmiddels	 zijn	 al	 de	
nodige	 inschrijvingen	 binnen,	 maar	 Hans	
geeft	 wél	 aan	 dat	men	 selectief	 te	 werk	
gaat:	“Het	aantal	zogenaamde	‘geluidswa-
gens’	wordt	 beperkt:	 ook	 al	 gaat	 dat	 ten	
koste	van	de	lengte	van	de	optocht.	Kwali-
teit	heeft	onze	prioriteit”!

Het programma in vogelvlucht
Op	 zaterdag	 15	 februari	 zal	 een	 verkoop	
van	 sjaals	 en	 vlaggen	 op	 het	 Oranjeplein	
worden	 georganiseerd,	 waarvan	 de	 op-
brengst	ten	goede	komt	aan	het	openbaar	
carnaval	van	Loon	op	Zand.	Vrijdag	21	fe-
bruari	 zullen	 de	 leerlingen	 van	 onze	 drie	
basisscholen	 hun	 eigen	 kinderoptocht	 be-
leven	en	aansluitend	volgt	het	gezamenlijk	
jeugdcarnaval	in	de	Wetering.	Op	zaterdag	
22	februari	wordt	het	Loonse	carnaval	of-



20



21

ficieel	geopend	met	de	daarbij	behorende	
sleuteloverdracht.
Zondagochtend	23	februari	om	9.30	uur	zal	
in	de	Loonse	parochiekerk	pastoor	Luijckx	
voorgaan	in	de	carnavalsmis,	die	muzikaal	
wordt	 opgeluisterd	 door	 gezelligheidskoor	
‘Vitamine	C’	 en	Hofkapel	 ‘Nooit	Gedagt’.	
Maandag	24	februari	is	het	traditioneel	‘op-
tochtdag’	 in	 Theebuikenland	 met	 tijdens	
de	 optocht	 een	 defilé	 bij	 ’t	 Loons	 Kwar-
tier,	in	aanwezigheid	van	de	burgemeester,	
wethouders	en	de	prins	met	gevolg.	Ook	de	
Prins	uit	Kaatsheuvel	zal	hierbij	aanwezig	
zijn.	Op	de	laatste	carnavalsdag,	dinsdag-
avond	25	februari,	wordt	in	Café	De	Kiosk	
met	een	speciale	ceremonie	afscheid	geno-
men	van	het	Loonse	carnavalsfeest	2020.

‘Onze leutprins geniet bescherming’
Met	 dat	 nieuws	 kwam	 Peter	 Swaans,	 of-
wel:	adjudant	Pirke.	Prins	Jeroen	d’n	Irste	
en	 adjudant	 Pirke	 krijgen	 gezelschap	 van	
veldwachter	 Pietje	 van	 Haperen.	 Melvin	
van	Tiggelen	zal	deze	rol	op	zich	gaan	ne-
men.	 Bij	 Melvin	 begon	 het	 carnavalsvirus	
weer	te	kriebelen	na	jaren	lid	geweest	te	

zijn	van	de	vroegere	Raad	van	Elf.	Waar	en	
wanneer	dit	trio	acte	de	présence	zal	ge-
ven	en	hoe	het	gehele	carnavalsprogramma	
eruitziet	kunt	u	straks	allemaal	lezen	in	het	
‛Theebuikenbloaike’	dat	 in	de	week	voor-
afgaand	aan	het	carnaval	huis	aan	huis	ver-
spreid	zal	worden.

Zowel	 Peter	 als	 Hans	 en	 alle	 vrijwilligers	
die	zich	inzetten	voor	het	Loonse	carnaval,	
hopen	 op	 een	mooi,	 gezellig,	 druk,	 geel-
rood	gekleurd	carnavalsfeest.	Draagt	u	het	
Loonse	 carnaval	 ook	 een	 warm	 hart	 toe,	
dan:	doe	mee,	haak	aan,	kom	kijken	naar	
de	optochten	of	koop	een	sjaal	en	of	vlag	
om	 het	 openbaar	 Loons	 carnaval	 financi-
eel	te	ondersteunen.	Voor	meer	informatie	
kunt	 u	 de	 facebookpagina	 bezoeken	 van	
Stichting	 Theebuikenland.	 Namens	 de	 re-
dactie	van	Rond	de	Toren	wens	ik	iedereen	
veel	succes	met	alle	voorbereidingen	en	or-
ganisatie.	Ze	moeten	nog	‘effe	dur	douwe’,	
maar	gezien	het	alom	aanwezige	enthousi-
asme	zal	dat	zeker	allemaal	goed	komen!

Redactie: Kitty van Merode
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Herinneringen van Jan van Rooij  
als melkboer, deel 2

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

Jan	van	Rooij	heeft	een	aantal	gebeurtenis-
sen,	 anekdotes	 en	 belevenissen	 als	melk-
venter	 in	het	dorp	in	het	Loons	op	schrift	
gesteld.	Zijn	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	verha-
len	 publiceren	 in	 Rond	 de	Toren.	 In	 deze	
editie	aflevering	2.

Verkeerd begrepen
“Zo	kwam	ik	bij	een	jong	gezin	waar	weer	
een	kindje	was	geboren.	Oma,	die	stokdoof	
was,	zorgde	voor	het	gezin.	De	jonge	vader	
stond	zich	te	wassen,	want	hij	moest	naar	
het	 stadhuis	 om	 aangifte	 te	 doen	 van	 de	
nieuwgeborene.	Hij	vroeg	aan	oma:	“waar	
hebt	 u	 toch	 die	 handdoek	 gelaten.”	Oma	
riep:	 “wel,	 jij	 kan	 ook	 nooit	 iets	 vinden,	
want	ik	weet	zeker	dat	ik	de	kruiwagen	in	
het	 schuurke	 heb	 zien	 staan.”	 Het	 goede	
mens	dacht	dat	hij	hout	ging	sprokkelen.

Opgesloten
Op	meerdere	plaatsen	kwamen	twee	melk-
boeren	melk	 brengen.	 Op	 een	 plaats	was	
mijn	collega	al	geweest	en	de	deur	was	nog	
gesloten.	Hij	had	twee	flessen	melk	op	de	
stoep	 gezet.	 Toen	 ik	 even	 later	 aanbelde	
deed	de	mevrouw	de	deur	open	en	zag	de	
flessen	melk	op	de	stoep	staan	en	zei:	“Ik	
kan	 niet	 bukken	 dus	 die	 blijven	maar	 tot	
morgenvroeg	staan.”	Toen	bood	ik	aan	om	
die	twee	flessen	melk	mee	naar	binnen	te	
brengen	en	dat	was	goed.	Maar	juist	toen	
ik	 de	flessen	 in	 de	 keuken	 op	 tafel	wilde	
zetten	 viel	 de	melk	 op	 de	 nieuwe	 kokos-
mat	 en	het	was	 een	 vieze	boel.	De	 voor-
deur	werd	op	slot	gedraaid	en	ik	moest	de	

matten	 buiten	 op	het	muurtje	 hangen	 en	
een	paar	emmers	water	er	over	gooien	en	
de	keuken	netjes	opdweilen.	Toen	ik	klaar	
was	deed	zij	de	deur	van	het	slot	en	mocht	
ik	eruit	met	de	boodschap	dat	ik	daar	nooit	
meer	een	drup	melk	mocht	brengen,	want	
zij	vond	dat	het	mijn	schuld	was.

Weer een verrassing
Bij	 een	 paar	 oude	mensen	moest	 ik	 ach-
terom	 en	 klopte	 ik	 op	 de	 keukendeur.	 Ik	
ging	 naar	 binnen	 en	 riep:	 “Goedemorgen	
samen.”	Wat	door	een	man	met	goedemor-
gen	 werd	 beantwoord.	 Ze	 zaten	 aan	 een	
kleine	 tafel	 tegenover	 elkaar.	Het	 vrouw-
tje	had	brood	in	haar	mond,	nam	een	flinke	
slok	koffie	en	spuugde	die	bij	haar	man	in	
zijn	gezicht.	Wat	was	het	geval?	De	vrouw	

 ° Jan van Rooij, in de jaren dat hij van zijn 
pensioen aan het genieten was. (Foto: Archief 
Heemkundekring Loon op ’t Sandt)
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had	haar	man	een	spreekverbod	opgelegd	
voor	die	dag.	Ik	liep	vlug	naar	buiten.

Zo	ben	ik	ook	bij	een	gezin	gekomen	waar	
ik	’s	morgens	twee	keer	per	week	de	was-
ketel	van	de	kachel	nam	en	naar	het	was-
hok	bracht.	Er	waren	toen	nog	maar	twee	
kinderen	maar	 later	waren	het	er	zes.	En	
bij	 die	 mensen	 heb	 ik	 al	 die	 jaren	 melk	
gebracht	 totdat	 de	 kinderen	 allemaal	 ge-
trouwd	waren	en	ik	bij	hen	allen	weer	als	
melkboer	aan	huis	kwam	totdat	ik	wegens	
ziekte	moest	stoppen.

Rood haar
Het	 volgende	 verhaal	 speelde	 zich	 af	 bij	
een	gezin	met	grote	kinderen.	De	moeder	
had	rood	haar	en	de	kinderen	waren	alle-
maal	blond.	De	oudste	zoon	was	voor	pries-
ter	aan	het	studeren	in	Haaren	en	was	op	
een	morgen	met	vijf	collega’s	bij	moeder	
op	de	koffie.	Er	was	ook	een	roodharige	bij.	
De	moeder	zei	tegen	mij:	“Jan	je	kan	wel	
zien	dat	die	met	rood	haar	familie	van	mij	
is.”	Maar	ik	antwoordde:	“U	maakt	mij	niks	
wijs,	want	hij	 is	de	enige	rooie	bij	ons	 in	
de	 familie	 en	die	moet	nou	priester	wor-
den.	Wij	willen	die	kleur	niet	in	de	familie	
hebben,	want	mijn	naam	‛Van	Rooij’	 is	al	
genoeg.”

Geen chocomel
Op	de	andere	dagen	stonden	er	meer	vrou-
wen	tegelijk	bij	de	melkwagen	te	wachten	
op	hun	beurt.	Toen	kwam	er	een	klein	jon-
getje	 van	 twee	 of	 drie	 jaar	 huilend	 naar	
buiten,	 want	 hij	 wilde	 wat	 drinken.	 Zijn	
moeder	zei:	“Jan	geef	hem	maar	een	flesje	
chocomel.”	Toen	hij	 dat	 niet	wilde	pakte	
de	moeder	hem	op	haar	arm,	het	kind	trok	
de	blouse	open	pakte	zelf	de	borst	en	be-
gon	te	drinken.	Wat	hadden	de	dames	en	ik	
veel	plezier!

Wordt vervolgd
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390

Blijkbaar is het rustig in ons dorp. Er 
komt weinig of geen nieuws in de pers. 
Is het de stilte voor de storm of is ieder-
een bezig met het uitzoeken van zijn of 
haar carnavalsoutfit? Wat we lazen, ziet 
u hier.

Loonse mensen in de krant
Albert	van	Halder	is	een	van	de	35	chauf-
feurs	die	de	buurtbus	 lijn	205	bemanden.	
Deze	buslijn	 is	nu	opgeheven	en	daarmee	
ook	een	gezellige	vereniging	van	buschauf-
feurs.	Albert	vindt	dat	de	provincie	op	deze	
manier	 het	 openbaar	 vervoer	 ‛uitmelkt’.	
(BD	21/1)

Mevr.	Elly	van	Leuven	woont	een	jaar	in	Re-
sidentie	Molenwijck	 en	 is	 daar	 lid	 van	 de	
Activiteitencommissie.	(DK	29/1)

Gemeente en politiek

Omgevings- en Milieuvergunningen 
Er	zijn	vergunningen	aangevraagd	voor	het	
inrichten	 van	 de	 groenstrook	 tussen	 Kas-
teellaan	 13A	 en	 de	 Kasteelweide	 en	 voor	
de	 aanleg	 van	een	doorgang	 in	 de	Koren-
molenstraat.	In	de	Van	Hornestraat	wil	men	
drie	bomen	kappen.	(DK	22	en	29/1)
Inzamelingen
De	Lionsclub	Loon	op	Zand-Udenhout	heeft	
Douwe	Egbertspunten	 ingezameld	voor	de	
Voedselbank.	 In	 totaal	 werden	 233.462	
punten	vergaard,	goed	voor	ca.	450	pakken	
koffie.	(DK	29/1)

Ook	in	de	supermarkten	kun	je	tegenwoor-
dig	 lege	 flessen	 inleveren	 voor	 een	 goed	

doel.	Zo	kreeg	het	Parkinson-Café	Midden-
Brabant	 van	 de	Albert	 Heijn	 in	 Kaatsheu-
vel	een	bedrag	van	€	913,50	dat	dankbaar	
in	 ontvangst	 werd	 genomen	 door	 Theo	
Schoenmakers	 en	 Jan	 van	 de	 Water.	 (DK	
29/1)

AutoMaatje
Het	project	van	de	ANWB	AutoMaatje	loopt	
goed	 in	ons	dorp.	De	20	vrijwillige	chauf-
feurs	reden	sinds	de	start	een	jaar	geleden	
68	dorpsgenoten	naar	allerlei	bestemmin-
gen.	418	ritten	in	totaal.	Meer	dan	100	in-
woners	staan	 ingeschreven	als	deelnemer.	
(DK	22/1)

Voetbal
20	deelnemers	tussen	de	60	en	80	jaar	zijn	
op	 16	 januari	 begonnen	 met	 de	 training	
voor	het	Walking	Football	onder	leiding	van	
Jan	van	Gool.	Drie	kwartier		oefeningen	en	
gezellig	napraten	in	de	kantine	vielen	zeer	
in	de	smaak.	(DK	22/1)

De	eerste	wedstrijd	van	Uno	Animo	1	na	de	
winterstop	werd	met	0-4	gewonnen	van	FC	
Tilburg.	 De	 doelpunten	 waren	 van	 Ruben	
en	Rick	van	Loon,	Mathijs	Knapen	en	Kobus	
Boons	(BD	27/1)

Rico	Pires	Leocadio	(28)	heeft	een	promi-
nente	 plaats	 in	 het	 eerste	 elftal	 van	Uno	
Animo	en	 heeft	 al	 een	 aantal	 doelpunten	
op	 zijn	 naam	 staan.	 Hij	 is	 in	 Rotterdam	
geboren,	maar	heeft	Kaapverdiaanse	wor-
tels.	Hij	heeft	in	een	aantal	clubs	gevoet-
bald	 o.a.	 in	 Portugal	 en	 Luxemburg.	 Hij	
is	pakketbezorger	en	droomt	ook	van	een	
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Meer info: kijk op www.cafedekiosk.nl
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muziekcarrière.	Hij	is	op	YouTube	te	vinden	
met	een	remix	van	Bob	Marley.	(BD	30/1)

Niet pluis
Onlangs	 werd	 bij	 de	 tennisvereniging	 in-
gebroken,	waarbij	veel	materiaal	gestolen	
is	dat	nodig	is	voor	het	onderhoud	van	de	
banen.	In	de	Mgr.	Coomansstraat	werd	ge-
poogd	de	cilinder	van	het	voordeurslot	er-
uit	te	halen	en	op	de	Ecliptica	wilde	men	
een	voordeur	forceren	met	een	koevoet.	In	
beide	gevallen	is	het	niet	gelukt	om	binnen	
te	komen.	(DK	22/1)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:
•	Het	Nieuwjaarsconcert	van	Sophia’s	Ver-
eeniging	 op	 27	 januari	 en	 de	 huldiging	
van	drie	jubilarissen:	Sjef	Soyer	(50	jaar	
lid),	 die	 een	 gemeentelijke	 oorkonde	
kreeg	van	burgemeester	Van	Aart,	Harm	
Wijkhuis	en	Marjolein	van	den	Boom	(12	
1/2	jaar	lid).	(DK	29/1)

•	Popkoor	Undercover	deed	op	zaterdag	1	
februari	mee	aan	een	voorronde	van	het	
Nederlands	Korenfestival	met	Creep	van	
Radiohead.	(BD	3/2)

Brexit
Dat	er	zo	weinig	nieuws	uit	Loon	was,	geeft	
ons	de	ruimte	om	wat	nader	in	te	gaan	op	
het	 grote	 nieuwsitem	 van	 de	 afgelopen	
weken:	 de	Brexit:	 het	 vertrek	 van	Groot-
Brittanië	uit	de	EU.

Wij	weten	op	dit	moment	nog	niet	welke	
gevolgen	 deze	 manoeuvre	 van	 de	 Britten	
zal	hebben	voor	de	gewone	Loonse	mens,	
maar	het	 is	nooit	weg	om	je	even	te	ver-
diepen	 over	 wat	 er	 nu	 eigenlijk	 gebeurt.	
Wij	 lazen	 in	 dit	 verband	 een	 interessant	
artikel	 van	 de	 journalist	 Joris	 Luijendijk	
uit	 2018,	 dat	 ons	 enkele	 dingen	 duidelijk	
maakt.	 Vooral	 viel	 op	de	 voorspelling	 dat	
Groot-Brittanie	 hier	 spijt	 van	 krijgt,	 om-
dat	het	wel	eens	uiteen	zou	kunnen	vallen.	

Vandaar	een	uitvoerig	citaat	om	deze	Kran-
tenbak	mee	te	besluiten:

Vertrek uit EU niet genoeg
“Voor	velen	in	Engeland	is	het	vertrek	uit	
de	EU	niet	genoeg.	Zoals	oer-Brexiteer	Ni-
gel	Farage	maar	ook	Roger	Bootle	van	het	
door	Geert	Wilders	vaak	aangehaalde	Lega-
tum	Institute	al	jaren	openlijk	zeggen:	de	
EU	zelf	moet	kapot.
We	zijn	nu	(2018)	dik	2,5	jaar	verder,	maar	
de	EU	staat	er	juist	veel	beter	voor	dan	in	
juni	2016.	Europeanen	hebben	op	dit	mo-
ment	weer	meer	vertrouwen	in	de	EU	dan	
enkele	jaren	geleden,	blijkt	uit	opiniepei-
lingen.

Verenigd Koninkrijk
Een	andere	unie	wankelt	door	de	referen-
dumuitslag	intussen	als	nooit	tevoren:	die	
van	Wales,	Engeland,	Schotland	en	Noord-
Ierland.	 De	 vier	 naties	 heten	 samen	 het	
‘Verenigd	 Koninkrijk	 van	 Groot-Brittan-

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

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

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  
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Met dank aan de brandweer

Een	kat	zat	zaterdag	25	januari	al	uren	in	
een	benarde	positie:	hoog	in	een	boom	aan	
het	 Moleneind.	 Allerlei	 manieren	 om	 het	
dier	 naar	 beneden	 te	 krijgen	 hielp	 niet.	
Daarom	 werd	 de	 brandweer	 om	 hulp	 ge-
vraagd.
Dat	 hielp!	 Binnen	 vijf	 minuten	 stond	 het	
diertje	weer	gezond	en	wel	met	vier	poot-
jes	 op	 de	 begane	 grond.	 (Tekst en foto: 
Ruud Peters)

Ook	een	bijdrage	voor	deze	rubriek?	De	re-
dactie	ontvangt	deze	graag	via:		 	
info@ronddetoren.nl.	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

Te huur

WONING:	Dr. Van Kesselstraat 33.
Beschikbaar	vanaf	1	april	2020.
	
Huurprijs	€	1095,-	excl.	gas/water/licht.
Minimale	huurperiode:	24	maanden.

Reacties: Kesselstraat33@gmail.com
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nië	 en	 Noord-Ierland’,	 vaak	 afgekort	 tot	
‘Groot-Brittannië’.	Maar	officieel	is	Groot-
Brittannië	 slechts	 het	 op	 de	 kaart	 rechts	
gelegen	grote	eiland	met	daarop	dus	Schot-
land	in	het	noorden,	Wales,	linksonder,	en	
Engeland	(de	rest).	Of	Noord-Ierland	‘Brits’	
moet	 worden	 genoemd	 is	 hoogst	 omstre-
den:	 protestanten	 die	 zich	 identificeren	
met	Engeland	zeggen	van	wel,	katholieken	
die	eigenlijk	hereniging	met	Ierland	nastre-
ven,	vinden	van	niet.

In	Engeland	intussen	zul	je	immigranten	uit	
Azië,	Afrika,	de	Caraïben	en	andere	delen	
van	het	voormalige	Empire	zich	trots	‘Brits’	
horen	 noemen,	 maar	 nooit	 Engels.	 Want	
Engels	is	‘wit’.	In	het	Royal	Free-ziekenhuis	
in	Noord-Londen	waar	ik	werd	behandeld,	
had	ik	de	keus	tussen	het	vakje	‘Engels	wit’	
en	‘wit	overig’.

Al eeuwen een supranationale unie
De	Britten	hebben	dus	al	eeuwen	een	su-
pranationale	unie	zoals	de	EU	aan	het	wor-
den	is.	Anders	gezegd:	iedere	Engelsman	is	
een	Brit,	maar	niet	iedere	Brit	een	Engels-
man,	 en	wie	 houdt	 van	 voetbal	weet	 dat	
de	 vier	 naties	 ook	 afzonderlijk	 uitkomen	
in	 de	 kampioenschappen	 op	 Europees	 en	
mondiaal	niveau,	in	hun	nationale	kleuren:	
blauw-wit	 voor	 Schotland,	 rood-wit	 voor	
Engeland,	 rood	 voor	Wales	 en	 groen	 voor	
Noord-Ierland.
Het	zijn	ook	echt	verschillende	gebieden,	
met	 herkenbare	 accenten,	 wezenlijk	 an-
dere	politieke	partijen	en	media.	In	Schot-
land	hoef	je	nooit	lang	te	zoeken	naar	ie-
mand	 die	 Engeland	 echt	 haat,	 terwijl	 de	
burgeroorlog	(de	‛Troubles’	in	eufemistisch	
Engels)	in	Noord-Ierland	nog	vers	in	het	ge-
heugen	ligt.

Zo	‘Verenigd’	is	het	Koninkrijk	dus	niet,	en	
niets	 heeft	 deze	 tegenstellingen	 duidelij-
ker	blootgelegd	en	verscherpt	dan	de	uit-
slag	van	het	EU-referendum.	Wales	en	En-
geland	stemden	in	ruime	meerderheid	voor	

vertrek,	 Noord-Ierland	 en	 Schotland	 met	
ruime	meerderheid	tegen.

Schotland en Noord-Ierland
Na	 het	 verloren	 referendum	 in	 2014	 over	
onafhankelijkheid	 ruiken	 de	 Schotten	 die	
een	 eigen	 staat	 willen	 een	 nieuwe	 kans.	
Noord-Ierland	 op	 zijn	 beurt	 dreigt	 los	 te	
worden	gesneden	 van	Engeland,	Wales	en	
Schotland	 in	 het	 compromis	 met	 de	 EU	
waaraan	de	Britse	regering	nu	werkt.	In	En-
geland	klinkt	intussen	opnieuw	de	roep	om	
een	eigen	Engels	parlement.

Precies	op	dezelfde	manier	is	volgens	opi-
niepeilingen	het	vertrouwen	in	de	Europese	
Unie	 in	 vrijwel	 alle	 lidstaten	 veel	 groter	
dan	in	2016	net	voor	het	referendum	over	
de	 Brexit,	 toen	 de	 eurocrisis,	 vluchtelin-
gencrisis	en	terroristische	aanslagen	in	Pa-
rijs	en	Brussel	de	tekorten	en	beperkingen	
van	de	EU	genadeloos	hadden	blootgelegd."	
(The	Correspondent		23/11/2018)

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier

De	grote	vraag	zal	dus	de	komende	 jaren	
ook	voor	ons	zijn:	wie	heeft	er	het	meeste	
baat	 bij	 deze	 ‛Brexit’:	 Groot-Brittanië	 of	
wij,	Europeanen?	□
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Zwerfafval?   
Hupsakee: weg ermee!

In	 het	 Brabants	 Dagblad	 van	 18	 januari	
stond	een	prachtige	foto	die	liet	zien	hoe	
er	 met	 onze	 omgeving	 wordt	 omgegaan.	
Het	 ging	 hier	 weliswaar	 om	 een	 andere	
plaats,	maar	in	ons	eigen	dorp	is	het	helaas	
niet	veel	beter.
In	diezelfde	krant	van	28	januari	werd	dit	
weer	 aangehaald	 en	 de	 simpele	 oplossing	
voorgesteld:	neem	je	afval	mee	naar	huis	
en	voer	het	normaal	af.	Maar	volgens	mij	
zijn	er	meer	oplossingen	denkbaar.	Doe	af-
val	in	de	gele	afvalbakken	die	je	veel	langs	
fiets-	 en	 wandelpaden	 ziet.	 Of	 deponeer	
het	bij	benzinestations	in	de	afvalbak.	Ook	
statiegeld	op	blikjes	en	plastic	flesjes	zou	
een	oplossing	kunnen	zijn.

Soms	denk	 ik	wel	eens:	hoe	kan	het	 toch	
dat	de	drankenindustrie	de	lege	afvalblik-
jes/plastic	 niet	 als	 slechte	 reclame	 ziet.	
We	praten	over	klimaat,	circulaire	econo-
mie	(hergebruik	grondstoffen).	Echter:	als	
al	die	 zwerfafval	 vrijwilligers	die	het	 tel-
kens	 weer	 opruimen,	 niets	 meer	 zouden	
doen	 leven	 we	 straks	 op	 een	 vuilnisbelt.	
Willen	we	dat?	Ik	denk	het	niet!
Het	 ‘Zwerfafval	 Loon	op	Zand	 team’,	dat	

de	aan-	en	afvoerwegen	van	de	kern	Loon	
op	 Zand	 schoonhoudt,	 zit	 nu	 op	 zo’n	 100	
volle	grote	plastic	zakken	zwerfafval.	Wij	
zijn	 in	mei	2019	gestart	en	met	het	weer	
van	 de	 laatste	weken	 valt	 dat	 niet	 altijd	
mee!

Wat treffen we verreweg het meeste 
aan:

•	Blikjes	frisdrank	of	bier.
•	Plastic	flesjes.
•	Sigarettenpeuken.
•	Sigarettenverpakking.

Weet u wat de afbraaktijden van deze 
zwerfafval producten zijn?

Blikjes	circa	50	jaar.
Plastic	flesjes	circa	5	tot	10	jaar.
Sigarettenpeuken	circa	2	tot	12	jaar.
Sigarettenverpakking	circa	0,5	tot	1	jaar.

Merkt	u	al	iets	van	onze	zwerfafvalactie	op	
de	aan-	en	afvoerwegen	van	de	kern	Loon	
op	Zand?	Waarschijnlijk	niet,	omdat	wij	he-
laas	de	volgende	dag	al	zien	dat	er	alweer	
nieuwe	zwerfafval	is	gedumpt.	Met	andere	
woorden:	 naast	 de	 actieve	 zwerfafvalop-
ruimers	zou	ik	ook	graag	vrijwilligers	willen	
werven	 die	 zich	 met	 name	 bezig	 houden	
met	preventie.
Dus	 als	 u	 ons	 wilt	 helpen	 of	 als	 zwerfaf-
val-opruimer	 of	 als	 preventie	 zwerfafval-
vrijwilliger,	meldt	u	zich	dan	aan	bij	Hans		
Eenshuistra.	Dat	kan	door	een	mail	te	stu-
ren	naar:	heenshui@home.nl.

U	 herkent	 ons	 aan	 een	 oranje	 hesje	met	
de	tekst	‘GEMEENTE	SCHOON’,	een	grijper	
en	een	afvalzak.	Een	bemoedigend	gebaar	
of	gesprekje	naar/met	ons	wordt	zeer	ge-
waardeerd!

‘Zwerfafval Loon op Zand team’,
Hans Eenshuistra
06-51528841
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‘Van Noije Open 2019’-bokaal 
voor René Dijkgraaf

Op	zaterdag	28	december	vorig	 jaar	vond	
het	jaarlijks	terugkerende	‘Van	Noije	open-
toernooi’	 plaats.	 Dit	 in	 zowel	 binnen	 als	
buitenland	 zeer	 gewaardeerde	 toernooi	
werd	voor	de	21e	keer	gehouden.	Het	toer-
nooi,	bestaand	uit	drie	disciplines	(darten,	
biljarten	en	kaarten)	waarbij	je	je	door	een	
ingewikkeld	puntensysteem	gedurende	het	
hele	 jaar	 kunt	 kwalificeren	 en	 daarnaast	
nog	 aan	 toelatingseisen	 moet	 voldoen	 én	
door	 de	 toelatingscommissie	 toegelaten	
moet	 worden,	 is	 inmiddels	 een	 begrip	 in	
Loon	op	Zand!	En	de	prijs	die	je	ermee	kunt	
winnen	is	ook	niet	mals:	de	‘Van	Noije	open	
bokaal’!

Dan de wedstrijd
Rond	 13.00	 uur	 verzamelden	 de	 deelne-
mers	 in	het	 sportpaleis	 ’t	Loons	Kwartier.	
De	 toernooidirectie	 zorgde	 dat	 iedereen	

netjes	zijn	inschrijfgeld	had	voldaan	en	zo-
als	gebruikelijk	werd	dit	geld	in	een	grote	
glazen	vaas	gedaan.	Maar	liefst	22	spelers	
hadden	 in	2019	voldaan	aan	de	 limiet	om	
mee	te	mogen	doen	met	het	toernooi.	Dit	
was	het	 hoogste	 aantal	 sinds	 jaren	en	de	
toernooidirectie	heeft	inmiddels	al	aange-
geven	te	gaan	kijken	of	de	toelatingseisen		
voor	het	toernooi	in	2020	aangepast	moe-
ten	worden.

Het	 hoge	 deelnemersaantal	 had	 tot	 ge-
volg	dat	er	extra	speelvelden	gerealiseerd	
moesten	worden.	 (Dat	had	 tevens	 tot	 ge-
volg,	dat	Jeroen	een	paar	dagen	langer	op	
vakantie	 kon,	 maar	 dat	 even	 terzijde…)		
Onder	 het	 toeziend	 oog	 van	 de	 grondleg-
ger	van	het	toernooi:	Van	Noije	senior,	die	
alle	 speldisciplines	 nog	 steeds	 beheerste,		
werden	de	diverse	spellen	vakkundig	afge-
werkt.	Het	hoge	deelnemersaantal	had	wél	
tot	 gevolg,	 dat	 de	 finales	 later	 van	 start	
gingen	 dan	 we	 voorgaande	 jaren	 gewend	
waren.

Na	zeer	spannende	voorrondes	en	halve	fi-
nales	waren	er	uiteindelijk	nog	drie	finalis-
ten	over,	te	weten:	Peter	Spapens,	Arnoud	
van	 Heijst	 en	 René	 Dijkgraaf.	 Omdat	 er	
commentaar	 kwam	 van	 een	 van	 de	 fina-
listen	m.b.t.	de	juiste	afmetingen	van	het	
speelveld,	 werd	 door	 de	 toernooidirectie	
besloten	om	op	neutraal	terrein	verder	te	
spelen	 en	wel	 het	 sportpaleis	 ‘De	 Kiosk’,	
waar	de	finales	hebben	plaatsgevonden.

De	 finale	 vond	 plaats	 tussen	 René	 Dijk-
graaf	en	Peter	Spapens.	Dit,	omdat	Arnoud	
van	Heijst	werd	 gediskwalificeerd	wegens	
‘sleeping’:	een	van	de	zwaarste	vergrijpen	
binnen	 de	 van	 Noije	 open	 reglementen.	
Na	 een	 zeer	 spannende	 finale	 moest	 Pe-
ter	 Spapens	opgeven	en	 is	René	Dijkgraaf	
(foto)	winnaar	geworden	van	de	‘Van	Noije	
open	2019’,	die	daarmee	in	het	bezit	kwam	
van	de	daarbij	behorende	bokaal!	□ °René Dijkgraaf: winnaar van de ‛Van Noije Open 

2019’-bokaal. (Eigen foto)
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De betekenis van carnaval
Carnaval	 is	 oorspronkelijk	 een	 katholiek	
feest.	 Carnaval	 wordt	 gevierd	 op	 de	 drie	
dagen	 voor	 Aswoensdag.	 Traditioneel	 ge-
zien	duurt	het	feest	drie	dagen,	van	zondag	
tot	en	met	dinsdag,	maar	in	praktijk	zie	je	
dat	 de	 feesten	meestal	 al	 op	 vrijdag	 be-
ginnen:	ook	bij	ons	in	Loon.	De	naam	‘car-
naval’	 komt	waarschijnlijk	 uit	 het	 Latijn.	
‘carne	 vale’	 betekent	 namelijk	 zoiets	 als	
afscheid	van	het	vlees.

Oorsprong
Carnaval	was	oorspronkelijk	een	eetfestijn.	
Op	dinsdag,	de	dag	voor	het	vasten,	werd	
al	het	vet	wat	er	nog	in	huis	lag	opgemaakt.	
De	Romeinen	vierden	een	soortgelijk	feest,	
het	feest	van	de	Saturnaliën	genoemd.	Hier	
stond	het	eten	en	drinken	ook	centraal.	Dit	
feest	werd	gevierd	op	de	zonnewende	van	
21	december	van	ieder	jaar.

kenmerkt	zich	door	zijn	kleuren:	rood,	geel	
en	groen.	 In	het	Rijnlands	carnaval	 is	het	
kostuum	 erg	 belangrijk	 en	 daar	 besteedt	
men	dan	ook	veel	geld	en	tijd	aan.	Tevens	
ligt	de	nadruk	hier	ook	op	schmink.	Voordat	
carnaval	begint	worden	er	veel	verschillen-
de	 feesten	 georganiseerd.	 Een	 voorbeeld	
daarvan	 is	 de	 11de	 van	 de	 11de	 -viering.
	
Het	 Bourgondische	 carnaval	 wordt	 vooral	
gevierd	in	Noord-Brabant,	maar	ook	in	Gel-
derland	en	Zeeuws-Vlaanderen.	Bourgondi-
sche	carnaval	had	de	insteek	van	een	eet-
festijn	waarbij	men	verkleed	ging	en	elkaar	
belachelijk	maakte.
Doordat	 er	 lange	 tijd	 een	 grote	 armoede	
heerste	 in	 Brabant,	 zijn	 de	 kostuums	 bij	
het	Bourgondische	carnaval	nogal	eenvou-
dig.	Wat	erg	kenmerkend	is	aan	het	Bour-
gondisch	 carnaval	 is	 dat	 de	 plaatsnamen	
tijdens	 de	 carnaval	 worden	 veranderd.	
Voorbeelden	 hiervan	 zijn	 Oeteldonk	 voor	
Den	 Bosch,	 Kielegat	 voor	 Breda	 en	 Thee-

Carnaval in Nederland
Nederland	kent	twee	soorten	carnaval:	het	
Rijnlands	carnaval	en	het	Bourgondisch	car-
naval.	Het	Rijnlands	carnaval	wordt	vooral	
gevierd	 in	 Limburg	 en	 in	 het	 oosten	 van	
Noord-Brabant.	Deze	manier	 van	carnaval	
viering	heeft	zich	in	Duitsland	ontwikkeld.	
Het	Rijnlands	carnaval	wordt	duidelijk	an-
ders	gevierd	in	Nederland	dan	in	Duitsland.

In	Nederland	 staat	 het	 Rijnlands	 carnaval	
vooral	 bekent	 om	 zijn	 vele	 carnavalsver-
enigingen.	Deze	 verenigingen	 hebben	een	
lange	 traditie	 en	 vaak	een	eigen	Prins	 en	
Raad	van	elf.	Ze	hebben	hun	eigen	praal-
wagen	voor	de	optocht	en	organiseren	ook	
hun	eigen	feesten.	Het	Rijnlands	carnaval	

     Koop gewoon in Loon!           

 Ze zijn er weer:  
sjaals voor carnaval in    

Theebuikenland.

   Ook mutsen, polswarmers en      
  omslagdoeken in de carnavals-      
    kleuren van Loon op Zand! 

Hoge Steenweg 23A 
Telefoon 06-15364318
www.denhoogensteen.nl
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buikenland	voor	ons	eigen	Loon	op	Zand.
Er	 zijn	 ook	 veel	 overeenkomsten	 tussen	
het	Rijnlands	carnaval	en	het	Bourgondisch	
carnaval.	Zo	viert	men	beide	de	elfde	van	
de	elfde	op	11	november.

Ook	 is	 er	 bij	 beide	 soorten	 carnaval	 een	
sleuteloverdracht.	 Daarnaast	 kennen	 ze	
ook	 beiden	 carnavalsoptochten,	 de	 prins	
en	 gevolg,	 betogen	 in	 dialect	 en	 de	 ver-
schillende	dweilorkesten.

Wanneer is het Carnaval?
De	datum	 van	Carnaval	 hangt	 samen	met	
de	datum	van	eerste	paasdag.	De	vasten-
tijd	begint	namelijk	40	dagen	voor	de	eer-

CARNAVALS BUFFET 
 Snert, peeën- en zuurkool stamppot met 

rookworst en bal gehakt. € 7,50 p/p 
Inclusief servies en afwas (v.a. 15 pers.) 

Reserveer snel vol=vol  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 

Bedankt!

Mede namens onze kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen willen wij ieder-
een bedanken voor de grote belang-
stelling en kaarten die wij mochten 
ontvangen bij gelegenheid van onze 
diamanten trouwdag. Het was hartver-
warmend!

Frans en Toos van Osch-Meijer

ste	paasdag,	hier	tellen	de	zondagen	niet	
mee.	 Carnaval	 begint	 dus	 zeven	 weken	
voor	 de	 eerste	 paasdag.	 Carnaval	 kan	 op	
zijn	vroegst	beginnen	op	1	februari	en	op	
zijn	laatst	op	9	maart.
Officieel	gezien	is	carnaval	dus	drie	dagen,	
maar	 het	 carnavalsseizoen	 begint	 in	 de	
praktijk	al	op	11	november.	□
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PERSONEEL GEVRAAGD
       Een schoonmaakhulp voor in de   
       brood- en banketbakkerij (m/v)

  Werktijd: +/- 8 uur per week,  dag in overleg.   
  (voorkeur voor weekend of maandag)

  Voor info kun je bellen naar 362778    
  of mailen naar petersmolders@home.nl
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Invulformulier nominatie Loon op Zand Beleeft 

 
 

 
Uw naam: _____________________________________________ 
 
Uw e-mailadres: ________________________________________ 
 
Naam genomineerde: ____________________________________ 
 
Categorie:   O Sport 
  O Vrijwilliger 
  O Kunst en Cultuur 
  O Ondernemer 
 
Reden nominatie:  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Via dit invulformulier kunt u één 
kandidaat nomineren voor één 

categorie. Benoem een duidelijke 
reden voor nominatie! 

 
 
 
 
Stuur dit formulier op naar: 
Gemeente Loon op Zand 
t.a.v. Loon op Zand beleeft 
Postbus 7 
5170 AA Kaatsheuvel  
 

Gemeente nog altijd op zoek naar inspirerende vrijwilligers, ondernemers, 
sporters en kunst & cultuurbeoefenaars

Wie heeft u genomineerd voor Loon op Zand beleeft 2020?
Op	woensdag	 13	mei	 2020	 organiseert	 de	
gemeente	 wederom	 ‛Loon	 op	 Zand	 be-
leeft’,	 hét	 evenement	 dat	 vrijwilligers,	
sporters,	 ondernemers	 en	 mensen	 in	 de	
kunst &	 cultuur	 uit	 de	 gemeente	 in	 het	
zonnetje	zet.	Het	evenement	vindt	plaats	
aan	 de	 vooravond	 van	 het	 Pleinfestival;	
de	nieuwe	partner	van	de	gemeente	in	dit	
speciale	event.

Nomineer uw favoriet vóór 1 maart!
Inmiddels	 is	 er	 al	 een	mooi	 aantal	 nomi-
naties	 binnen.	Al	 veel	 inwoners	 van	 onze	
gemeente	hebben	zich	laten	horen	als	het	
gaat	om	inspirerende	mede-inwoners!	Toch	
is	de	gemeente	ervan	overtuigd	dat	er	nog	
veel	 meer	 mensen	 in	 onze	 gemeenschap	
zijn	die	een	plekje	in	het	zonnetje	verdie-
nen.	

Iedereen	kent	wel	iemand	in	zijn	omgeving	
die	zich	altijd	met	hart	en	ziel	inzet	voor	
anderen,	 zijn	 sport,	 kunst	 en	 cultuur	 of	
met	zijn	bedrijf.	

U	kunt	uw	 favoriet	 tot	uiterlijk	29	 febru-
ari	nomineren	om	kans	te	maken	op	deze	
bijzondere	award.	Nomineer	snel	op	www.
loonopzand.nl/beleeft.	 Hier	 is	 ook	 meer	
informatie	te	vinden	over	de	voorwaarden	
voor	 nominatie.	 U	 kunt	 ook	 onderstaand	
formulier	invullen	en	opsturen.	□
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Misintenties en kerkberichten 
van 15 tot en met 28 februari

Zondag 16 februari 09.30 uur:	6e	Zondag	
door	het	jaar,	herenkoor,	celebrant	pastor	
Groos.
Jos	 Biemans,	 10e	 jaargetijde	 Jensen	 de	
Jong,	10e	jaargetijde	Jo	Gelevert-van	Veld-
hoven,	10e	jaargetijde	Robert	Mulders.

Dinsdag 18 februari 10.15 uur:	Geen	eu-
charistieviering	in	Venloene	i.v.m.	de	jaar-
lijkse	dekenale	uitgaansdag.

Zondag 23 februari 9.30 uur:	 7e	 Zondag	
door	het	jaar,	carnaval,	koffiedrinken,	da-
meskoor	m.m.v.	Hofkapel	Nooitgedacht	en	
Vitamine	C,	celebrant	pastoor	Luijckx.
Thea	Jansen,	jaargetijde	Harrie	en	Bartje	
Huijbregts.

Na de eucharistieviering nodigen wij u 
uit om een kopje koffie of thee te drin-
ken in de zijbeuk van de kerk. U bent van 
harte welkom!

Dinsdag 25 februari 10.15 uur:	Kapel	Ven-
loene,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Woensdag 26 februari 19.00 uur:	 As-
woensdag,	 samenzang,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx.

Actie Kerkbalans
Mocht	u	thuis	geen	envelop	hebben	ontvan-
gen	voor	de	Actie	Kerkbalans	om	onze	paro-
chie	finanvieel	te	ondersteunen,	dan	vindt	
u	nog	brieven	bij	de	uitgangen	van	de	kerk.

Biddend Bijbellezen
Data:	 3	 en	 31	maart.	 Tijd:	 van	 19.30	 tot	
20.45	 uur	 op	 het	 parochieel	 centrum	 in	
Kaatsheuvel.	 Iedereen	 is	 van	 harte	 wel-
kom,	gelovig	of	niet,	om	deel	te	nemen	aan	
de	 bijeenkomsten.	 Deze	 zijn	 vrijblijvend.	
Bijbels	zijn	aanwezig.
Opgave	via:	kbrabers@home.nl.

Het	 zou	 fijn	 zijn	 om	 uw	 voor	 en	 achter-
naam,	het	telefoonnummer,	en	het	email-
adres	te	vermelden	bij	aanmelding.	U	kunt	
ook	bellen	als	u	wenst;	362462.	Hopende	u	
te	mogen	begroeten	op	deze	avonden.

Met hartelijke groeten,
Pastoor Luijckx
Karin Brabers

Beste ouders van kinderen die wor-
den gedoopt, aanstaande ouders
Hierbij	nodigen	wij	u	uit	om	deel	te	nemen	
aan	de	doopvoorbereidingen	in	onze	paro-
chie.	De	komende	twee	bijeenkomsten	ter	
voorbereiding	 worden	 op	 de	 woensdagen	
4	en	11	maart	gehouden,	steeds	van	20.00	
tot	21.30	uur	op	de	pastorie,	Oranjeplein	
1.	Telefoonnummer:	361215.

Tijdens	deze	avonden	zal	er	voldoende	tijd	
zijn	om	elkaar	te	leren	kennen:	ook	op	in-
formele	wijze.	De	datum	waarop	de	doop	
zal	plaatsvinden	kan	vooraf	of	tijdens	deze	
avonden	in	overleg	met	u	worden	bepaald.	
Dopen	vinden	in	de	regel	plaats	op	de	zon-
dag.

Voor	de	kerkelijke	dienstverlening,	die	ver-
band	 houdt	 met	 de	 voorbereiding	 op	 de	
doop	 en	 voor	 de	 doop	 als	 zodanig,	wordt	
een	 vergoeding	 gevraagd	 van	 €	 70,-.	 De	
doopkaars	is	daarbij	inbegrepen.
Mocht	u	bij	een	eerdere	doop,	deze	doop-
voorbereiding	al	gevolgd	hebben,	dan	hoeft	
u	niet	meer	deel	te	nemen	aan	deze	voor-
bereiding.
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Kerktoren weer goed verlicht
Al	enige	tijd	geleden	maakten	parochianen	
mij	er	op	attent	dat	een	van	de	spots	die	
onze	prachtige	kerktoren	aan	de	zijde	van	
de	Dr.	Van	Kesselstraat	verlicht,	niet	meer	
werkte.

Uiteindelijk	kon	na	onderzoek	worden	ge-
constateerd	dat	de	lamp	defect	was	en	ook	
de	bekabeling	niet	helemaal	meer	in	orde.	
Een	 en	 ander	 moest	 worden	 vervangen.	
Een	steiger	was	nodig	om	de	noodzakelijke	
werkzaamheden	veilig	te	kunnen	uitvoeren.	
Een	en	ander	is	net	voor	de	Loonse	Kerst-
klokkenloop	en	het	kerstfeest	 in	orde	ge-
maakt.

De	 reparatie	 kostte	 €	 1500,-.	 Zo	 zien	we	
maar	 weer	 dat	 ogenschijnlijk	 kleine	 de-
fecten	 toch	 grotere	 reparatiekosten	 met	
zich	kunnen	meebrengen.	Zo	gaat	dat	soms	
thuis,	maar	 ook	 bij	 de	 gebouwen	 in	 onze	
parochie.	De	 toren	 is	 in	 ieder	 geval	weer	
mooi	verlicht!

Pastoor Luijckx

Opgeven van misintenties
Op	 werkdagen	 telefonisch	 via	 telefoon	
361215	 van	 08.45	 tot	 12.15	 uur	 (secreta-
riaat)	of	via	mail:	secretariaat@parochie-
willibrord.nl of	op	andere	dagen	en	tijden	
door	 de	 intentie(s)	 met	 het	 bedrag	 van		
€	13,00	per	intentie	in	een	envelop	te	doen	
en	deze	te	deponeren	in	de	brievenbus	van	
de	 pastorie.	 In	 de	 kerk	 ligt	 ook	 een	 for-
mulier	 om	misintenties	 op	 te	 vermelden.	
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	 dien-	
sten	in	de	kerk,	zoals	jubilea,	uitvaarten	en	
dopen,	kunt	u	contact	opnemen	met	pas-
toor	P.	Luijckx	via	telefoonnummer	361215.	

Bereikbaarheid pastoor
Pastoor	Luijckx	is	voor	dringende	gevallen	
altijd	bereikbaar	via	mobiel	nummer	06	 -	
48919633,	 voor	 het	 geval	 u	 via	 het	 vaste	
nummer	361215	van	de	pastorie	geen	aan-
sluiting	mocht	krijgen.	

Communie thuis
Op	 elke	 eerste	 vrijdag	 van	 de	 maand	 is	
het	 mogelijk	 om	 de	 H.	 Communie	 thuis	
te	 ontvangen.	 Wilt	 u	 hiervan	 gebruik	
maken,	 dan	 kunt	 u	 dit	 kenbaar	 (laten)	
maken	via	telefoonnummer	361215.	□

 
MOBIEL: 06-21971018 

 

 
 

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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INCHRIJFFORMULIER

Naam	deelnemer:	_______________________________		Bondsnummer*	___________

neemt	deel	aan	de	Gemeentelijke	Bridgekampioenschappen	Loon	op	Zand	2020	in	de	
categorie

A					-					B					-					C					-					D					(keuze	omcirkelen)

Naam	partner:	__________________________________		Bondsnummer*	___________

De	organisatie	behoudt	zich	het	recht	voor	de	categoriekeuze,	indien	nodig,	te	wijzigen
*	Indien	u	lid	bent	van	de	Nederlandse	Bridgebond.

29ste GEMEENTELIJKE
BRIDGEKAMPIOENSCHAPPEN

Loon op Zand – Kaatsheuvel – De Moer

De Gemeentelijke Bridgekampioenschappen 2020 worden gehouden in Café- 
cafetaria Lily, Kloosterstraat 25, 5175 BG Loon op Zand op zaterdag 14 maart a.s.

Aan deze bridgekampioenschappen kunnen deelnemen:
•	alle	leden	van	bridgeclubs	binnen	het	platform	“de	Langstraat”
•	alle	leden	van	bridgeclubs	in	de	gemeente	Loon	op	Zand
•	bridgers	en	thuisbridgers,	woonachtig	in	de	gemeente	Loon	op	Zand
•	van	een	deelnemend	paar	dient	tenminste	één	partner	aan	een	van	de	bovenstaan-
de	voorwaarden	te	voldoen.

Inschrijving: Het	inschrijfgeld	bedraagt	slechts	€	17,00	per	persoon	(inclusief	lunch).	
Minimale	deelname:	24	paren.	Maximale	deelname:	42	paren:	vol	=	vol.
De	inschrijving	sluit	op	vrijdag	8	maart	a.s.
Het	inschrijfformulier	kunt	u	inleveren	bij	de	leden	van	het	organisatiecomité,	of	in-
schrijven	via	e-mailadres: bcloonopzand@home.nl		 	 	 	
Het	inschrijfgeld	dient	bij	inschrijving	te	worden	voldaan.	Dit	kan	ook	op	de	rekening	
van	Bridgeclub	Loon	op	Zand:	NL85 RABO 0132 3313 57.
Aanwezig: Aanmelden	tussen	9.30	en	9.45	uur	in	Café-cafetaria	Lily.
Wedstrijd: Aanvang	10.00	uur.	Parenwedstrijd,	twee	zittingen,	aantal	spellen	per	zit-
ting	is	mede	afhankelijk	van	de	deelname.
Er	wordt	gespeeld	in	de	categorieën	A	t/m	D	(bij	voldoende	deelnemers).
Wedstrijdleiding	(bij	voldoende	deelname):	Gert	Joosten.
Lunch: Van	± 13.00	tot	13.45	uur.	Prijsuitreiking: ± 16:45	uur.

Het organisatiecomité: Pierre van Broekhoven (06-30142870)
en Peter Damen (0416-275039)
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Heerlijke stoofpotjes en hachee

Samenwerking Annahoeve, ‘Lekker 
gewoon uit Loon’ en ‘Loons Lokaal’

Samenwerken	 met	 de	 Annahoeve	 uit	 De	
Moer	 deed	 ‘Lekker	 gewoon	 uit	 Loon’	 al	
vanaf	het	begin,	zo’n	drie	jaar	geleden.	De	
Annahoeve	is	een	rund-	en	melkveebedrijf	
met	 koeien	die	 vanaf	 het	 voorjaar	 vrij	 in	
de	wei	lopen.	U	kunt	deze	dames	zelf	be-
wonderen	op	het	bedrijf	aan	Zijstraat	25	in	
De	Moer.	De	barbecues	van	‘Lekker	gewoon	
uit	Loon’	bevatten	van	begin	af	aan	al	vlees	
van	de	Annahoeve.

Sinds	kort	wordt	door	 ‘Lekker	gewoon	uit	
Loon’	van	het	beste	vlees	van	deze	runde-
ren	diverse	heerlijke	stoofpotjes	en	ragouts	
gemaakt.	Op	dit	moment	zijn	er	drie	soor-
ten	 stoofvlees.	 Naast	 Vlaams	 stoofvlees,	
Brabants	 stoofvlees	 en	 een	 Jagersstoof-

vlees	wordt	ook	nog	een	runder-hachee	en	
een	 runder-ragout	 aangeboden.	 Er	 wordt	
gebruik	gemaakt	van		zoveel	mogelijk	pro-
ducten	uit	de	 streek	met	verse	groenten,	
kruiden	en	specerijen.	Natuurlijk	dat	alles	
zonder	 kleur-,	 geur-	 en	 smaakstoffen	 en	
zonder	E-nummers.

De	drie	varianten	stoofvlees	worden	gele-
verd	in	zakjes	van	200	gram	en	zijn	in	Loon	
op	 Zand	 verkrijgbaar	 bij	 het	 onlangs	 ge-
opende	 ‘Loons	 Lokaal’	 aan	de	Kerkstraat,	
waar	u	deze	in	de	vriezer	aantreft.	In	heet	
water	kunnen	die	 in	enkele	minuten	wor-
den	verwarmd.	Zo	hoef	je	geen	pannen	vuil	
te	maken	en	kan	het	niet	aanbranden.	Van-
uit	 de	 vriezer	 even	 een	 zakje	 opwarmen	
voor	op	de	boterham,	over	de	friet	of	bij	
een	 warme	 maaltijd.	 Bijzonder	 smaakvol	
en	makkelijker	dan	je	denkt!	□

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
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Waarom kiezen voor  
de Vlinderboom?

De	 Vlinderboom	 in	 Loon	 op	 Zand	 is	 een	
kleine,	 fijne	 school	waar	 ieder	 kind	 zich-
zelf	kan	zijn.	Basis	is	het	pedagogische	Je-
naplanconcept.	Het	kind	wordt	uitgedaagd	
om	zijn/haar	talenten	optimaal	te	verken-
nen	en	te	ontplooien.	Belangrijk	uitgangs-
punt	is	dat	een	kind	zich	vooral	kan	ontwik-
kelen	in	interactie	met	leeftijdgenoten	en	
een	uitdagende	leeromgeving.

In	de	heterogene	stamgroepen	heerst	een	
huiselijke	sfeer	en	de	kring	heeft	een	cen-
trale	plaats.	De	stamgroepen	zijn	naar	vlin-
ders	genoemd:	Vuurvlinders,	Oranjetipjes,	
Hooibeestjes	en	Dagpauwogen.	Vanuit	ver-
wondering	komen	ze	met	elkaar	in	gesprek	
en	tot	leren.		Kinderen	bedenken	ook	eigen	
onderzoeksvragen	 binnen	 een	 thema	 en	
gaan	die	onderzoeken.

De	 stamgroepleider	 bewaakt	 de	 kerndoe-
len,	 faciliteert	 en	 bevordert	 het	 leerpro-
ces.	 De	 verschillen	 tussen	 kinderen	 zor-
gen	 voor	 een	 extra	 stimulans	 tijdens	 hun	
ontwikkelingsproces.		Samen	leren,	samen	
doen	 en	 samen	 spelen,	 maar	 ook	 samen	
vieren.	Een	voorbeeld	van	het	samen	doen	
is	 het	 ‘maatjes	 eten’.	 Daarbij	 krijgt	 elk	
kind	uit	een	hogere	groep	een	maatje	uit	
een	lagere	groep.	Ze	eten	samen	en	zorgen	
voor	elkaar.

Dit	schooljaar	is	gestart	met	een	pilot:	‛de	
Vlinderstruik’,	 voor	 meerbegaafde	 leer-
lingen.	 Deze	 leerlingen	 hebben	 veel	 ca-
paciteiten.	Zij	bezitten	van	nature	al	een	
‘gevulde	 gereedschapskist’	 maar	 hebben	
nog	niet	geleerd	hoe	ze	al	dat	gereedschap	
goed	 kunnen	 gebruiken.	 Juist	 daaraan	
wordt	in	de	Vlinderstruik	gewerkt.

Op	woensdagochtend	gaan	deze	leerlingen	
cognitief	 meer	 de	 diepte	 in	 en	 leren	 ze	
vaardigheden	 die	 ze	 nodig	 hebben	 om	op	
eigen	niveau	tot	leren	te	komen.	Daarnaast	
wordt	er	op	maat	psycho-educatie	aange-
boden.	Hierdoor	zijn	kinderen	beter	toege-
rust	 om	dagelijks	 in	hun	eigen	 stamgroep	
hun	capaciteiten	optimaal	in	te	zetten.

Interesse?
U	 bent	 altijd	 welkom	 om	 een	 kijkje	 te	
komen	 nemen.	 Bijvoorbeeld	 tijdens	 onze	
jaarlijkse	open dag,	op	woensdag	19	febru-
ari	van	8.30	tot	12.15	uur.	’s	Morgens	zijn	
er	ook	ouders	en	leerlingen	beschikbaar	om	
u	te	informeren	en	rond	te	leiden.	U	bent	
van	 harte	 welkom	 op	 onze	 locatie:	 Tam-
boerstraat	1	 in	 Loon	op	Zand.	Voor	 infor-
matie,	bel	met	Anja	van	Balkom	(directeur)	
op	 (0416)	 36	 34	 32.	 Of	 bekijk	 onze	web-
site	of	Facebookpagina	(Jenaplanschool	De	
Vlinderboom).

Jenaplanbasisschool De Vlinderboom
Tamboerstraat 1
telefoon 36 34 32
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Filmhuis van SeniorenVereniging 
Loon op Zand en Venloene

Op	 vrijdagmiddag	 21	 februari,	 de	 vrijdag	
voor	het	carnavalsweekend,	stond	de	film	
‛Mommy’	gepland.	Deze film kan op vrij-
dag 21 februari  niet worden vertoond.
De	zaal	 is	op	die	datum	niet	beschikbaar.	
Venloene	 viert	 dan	 namelijk	 Carnaval	 en	
dat	kunnen	we	de	inwoners	ervan	niet	ont-
nemen.	 Zij	 zetten	 deze	middag	 hun	 rode	
neuzen	 op	 en	 gaan	 met	 de	 beentjes	 van	
de	vloer.	‛Mommy’	draaien	we	hoogstwaar-
schijnlijk	later	in	het	seizoen.

De	eerstvolgende	film	is	op	vrijdag	8	maart.	
We	draaien	dan	de	Italiaanse	film	‛Una	Gi-
ornata	Particolare’.
Deze	film	speelt	zich	af	onder	het	regime	
van	Mussolini	en	 in	deze	film	staat	de	re-

latie	tussen	vrouw	en	man	onder	druk.	De	
hoofdrollen	 in	 deze	film	worden	 gespeeld	
door	 de	 mooie	 Sophia	 Loren	 en	 Marcello	
Mastroianni.	De	acteerkunst	van	deze	twee	
is	al	de	moeite	waard	om	de	film	te	zien.

De	film	draaien	we	 in	 de	 theaterzaal	 van	
Venloene	en	begint	om	14.00	uur.
De	 entree	 voor	 deze	 film	 bedraagt	 €	 2,-.	
Hiervoor	schenken	we	een	kop	koffie/thee.
Schrijf	de	datum	alvast	op	in	je	kalender.

Vrijdag: 6 maart.
Aanvang: 14.00 uur.
Film: ‛Una Giornata Particolare’.
Duur: 101 minuten.

Antonietta	 heeft	 zes	 kinderen	 en	 is	 ge-
trouwd	 met	 de	 lompe	 Emanuele	 (John	
Vernon).	 Nauwelijks	 meer	 dan	 een	 sloof	
blijft	ze	thuis	om	op	te	ruimen	en	schoon	
te	maken,	terwijl	haar	man	en	kinderen	de	
feestelijke	militaire	parade	in	de	stad	gaan	
bijwonen	in	hun	fascistische	uniformen.	Ze	
ververst	het	voer	van	de	beo	en	voordat	ze	
er	erg	in	heeft,	is	deze	het	raam	uit	gevlo-
gen	en	zit	op	de	vensterbank	aan	de	over-
kant	van	het	grote	flatgebouw.

Antonietta	 probeert	 tevergeefs	 de	 aan-
dacht	 te	 trekken	 van	 de	 haar	 onbekende	
overbuurman	 en	 besluit	 daarom	maar	 bij	
hem	aan	te	bellen.	Hij	helpt	haar	de	vogel	
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te	 vangen	 en	 ze	 raken	 in	 gesprek.	 Naar-
mate	de	dag	vordert	voelt	Antonietta	zich	
steeds	meer	aangetrokken	tot	de	zachtaar-
dige	en	cultureel	ontwikkelde	Gabriele	en	
Gabriele	klaart	helemaal	op	door	Antoniet-
ta’s	aanwezigheid	die	hem	uit	zijn	sociale	
isolement	 haalt.	 Voorzichtig	 proberen	 ze	
elkaar	beter	te	leren	kennen,	maar	worden	
hierbij	gehinderd	door	de	al	te	nieuwsgie-
rige	 en	 roddelzieke	 conciërge	 (Françoise	
Berd)	die	hen	als	een	havik	bespiedt.

De	film	zit	vol	prachtige	scènes.	De	gelaten	
routine	waarmee	Antonietta	 door	 het	 ap-
partement	loopt	om	elk	van	haar	kinderen	
wakker	te	maken	en	te	helpen	bij	de	voor-
bereidingen	voor	de	grote	dag	is	levensecht	
en	 schitterend	 gespeeld.	 Grappig	 en	 ont-
roerend	is	het	als	Gabriele	tot	Antonietta’s	
verbazing	opeens	de	rumba	begint	te	dan-
sen	door	de	voetstappen	die	op	zijn	vloer	
zijn	 afgebeeld	 te	 volgen	 en	 ze	 zich	 laat	
meeslepen	door	zijn	enthousiasme.

Ook	mooi	is	het	dat	de	hele	film	door,	het	
live	verslag	van	de	militaire	parade	te	ho-
ren	is	uit	luidsprekers	en	radio’s	en	dat	de	
plaats	van	handeling	beperkt	blijft	tot	het	
flatgebouw.	De	claustrofobie	van	Antoniet-
ta’s	 leven	 als	 slovende	moeder	 en	 onder-
danige	echtgenote	en	dat	van	Gabriele	die	
als	 homoseksueel	 wezenlijk	 gevaar	 loopt	
onder	het	fascistische	regime,	is	zo	op	een	
fraaie	manier	gesymboliseerd.	Het	samen-
spel	van	Sophia	Loren	en	Marcello	Mastroi-
anni	is	daarbij	grappig,	ontroerend	en	zeer	
geloofwaardig.

‘Una	 giornata	 particolare’	 is	 een	 schitte-
rend	drama	over	 twee	mensen	die	 in	alle	
opzichten	tegenpolen	zijn	van	elkaar,	maar	
in	 volstrekte	eerlijkheid	de	 ander	 precies	
zo	accepteren	als	hij	of	zij	is.

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

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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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. 

 



45

Opnieuw hoge koffie-opbrengst van Lionsactie 
voor voedselbank
De	 inzamelingsactie	 van	 Douwe	 Egberts-
waardepunten	 die	 de	 Lionsclub	 Loon	 op	
Zand-Udenhout	 in	 december	 en	 januari	
heeft	 gehouden,	 heeft	 voor	 het	 tweede	
jaar	op	rij	voor	een	goed	resultaat	gezorgd.	
Naar	 verwachting	 zullen	 ruim	 450	 pakken	
koffie	door	Douwe	Egberts	aan	de	Voedsel-
bank	in	Kaatsheuvel	worden	aangeboden.

Deze	gaan	naar	personen	en	gezinnen	die	
bij	de	Voedselbank	zijn	aangesloten	uit	de	
gehele	gemeente	Loon	op	Zand.	Een	deel	
van	de	opbrengst	gaat	naar	de	Voedselbank	
in	Tilburg,	want	 ook	 in	 Udenhout	werden	
punten	 ingezameld	 bij	 de	 lokale	 super-
markten.	Te	vermelden	waard	is	dat	de	op-
brengst	 uit	 de	 inzamelbox	 bij	 de	 Coop	 in	
Loon	op	Zand	zeer	bijdroeg	tot	het	goede	
resultaat!

Anton	van	Wezel,	voorzitter	van	de	Lions-
club	 Loon	 op	 Zand-Udenhout,	 maakte	 de	
opbrengst	bekend	tijdens	een	bijeenkomst	
met	bestuur	en	vrijwilligers	van	de	Voed-
selbank.
Hij	 deed	 dat	 met	 een	 tweeledig	 gevoel.	
“Dat	een	voedselbank	nodig	is	in	een	wel-
varend	 land	 als	 Nederland,	 stemt	 tot	 na-
denken.	Anderzijds	is	er	het	besef	dat	zo’n	
1	miljoen	mensen	 in	 Nederland	 onder	 de	
armoedegrens	leven	en	dat	de	Voedselbank	
voor	velen	een	uitkomst	is.”

Het	motto	 van	de	Voedselbank	“Oog	voor	
voedsel,	hart	voor	mensen”	sluit	prima	aan	
op	de	doelstelling	van	de	Lionsclub,	aldus	
Van	Wezel,	om	sociale	projecten	in	de	lo-
kale	gemeenschap	te	ondersteunen.

 ° De overhandiging van de 233.462 DE-waardepunten. Rechts van het midden Anton van Wezel 
(voorzitter van de Lionsclub) en links van het midden Esther van de Donk (voorzitter van de 
Voedselbank). (Foto: Jack IJpelaar).
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Esther	 van	 de	 Donk,	 voorzitter	 van	 de	
Voedselbank	 Loon	 op	 Zand,	 nam	de	maar	
liefst	 233.462	waardepunten	met	 dank	 in	
ontvangst.

Esther:	 “De	 450	 pakken	 koffie	 krijgen	 bij	
de	 cliënten	 van	 de	 Voedselbank	 een	 heel	
goede	bestemming	 en	 ik	wil	 graag	 de	 sa-
menwerking	 met	 de	 Lionsclub	 en	 andere	
serviceclubs	 in	 de	 gemeente	 voortzetten.	
We	stellen	die	maatschappelijke	steun	zeer	
op	prijs,	die	helpt	ons	echt.”	□

Wij willen iedereen bedanken voor de 
belangstelling rondom het overlijden 
van mijn man, vader en opa

Leo Hamers
In het bijzonder willen we de mede-
werkers van De Duinparel (Venloene) 
bedanken voor alles wat ze voor Leo 
gedaan hebben.

Hartverwarmend!

Annie Hamers van Leeuwen
Karin en Jan-Willem
Alfred en Eugenie
Ruby - Mats - Ravi - Sepp - Bregje

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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Jeugdkwis Loon op Zand is schot in de roos
Zaterdag 25 januari werd in De Wete-
ring de eerste Jeugdkwis Loon op Zand 
gehouden. Na een avond vol sport, spel, 
spanning en vermaak, werd na het ver-
zamelen van de resultaten het team De 
Smikkelbeertjes gehuldigd als winnaar.
De	 Jeugdkwis	 Loon	 op	 Zand	 is	 georgani-
seerd	 naar	 voorbeeld	 van	 de	 Dorpskwis,	
maar	dan	speciaal	gericht	op	de	jeugd	van	
de	klassen	1,	2,	3	en	4	van	het	voortgezet	
onderwijs.	Op	zaterdag	25	januari	was	de	
aftrap	met	10	deelnemende	teams	van	7	of	
8	deelnemers.

Wasplaats waar het kon spoken
Om	18.15	uur	melden	de	teams	zich	in	De	
Wetering.	 Zij	 moeten	 in	 de	 theaterzaal	
op	 de	 bovenring	 plaatsnemen.	 De	 zaal	 is	
sfeervol,	maar	mysterieus	aangekleed.	Uit	
de	boxen	klinkt	de	muziek	van	Villa	Volta.	
Als	een	onheilspellende	klok	door	de	zaal	
klinkt	komen	vanachter	het	gordijn	op	het	
podium	 een	 voor	 een	 zes	 monniken.	 Dan	
klinkt	 een	 onheilspellende	 stem	 uit	 de	
luidsprekers	die	eerst	een	stukje	geschie-
denis	 van	De	Wetering	vertelt,	dat	het	 in	
vroeger	tijden	een	wasplaats	was	waar	het	
’s	nachts	kon	spoken.	De	stem	waarschuwt	
hiervoor.	 En	 over	 Eligius	 Elich	 die	 de	 Su-
perior	was	van	het	Fraterhuis	dat	op	deze	
plek	 gebouwd	werd.	Daarna	 legt	 de	 stem	
de	spelregels	uit.

Uitroepen van Maaskantje
In	 De	Wetering	 zijn	 vijf	 ruimtes	 gemaakt	
waar	 de	 teams	de	 spellen	moeten	 afwer-
ken.	 Een	 sport/spelzaal,	 Expeditie	 Robin-
son,	 Dorpskwis,	 escaperooms	 en	 pubkwis.	
Elk	spel	duurt	35	minuten	en	er	is	een	wis-
seltijd	van	10	minuten.	De	monniken	geven	
met	het	luiden	van	de	gong	en	bellen	het	
einde	aan	van	een	spel.	De	pubkwis	is	in	de	
kelder	onder	het	toneel.	De	teams	worden	
op	hun	weg	door	de	sfeervol	verlichte	gang	

ernaar	 toe	 begeleid	 door	muziek	 van	 het	
spookslot.	De	vragen	zijn	divers	en	komen	
zowel	op	papier	als	via	de	luidsprekerboxen	
tot	de	teams.	Sommige	teams	zijn	uitgela-
ten	en	op	een	vraag	over	de	New	Kids	vol-
gen	dan	ook	meteen	de	bekende	uitroepen	
die	 in	 Maaskantje	 gebezigd	 werden.	 Het	
lijkt	soms	wat	chaotisch	maar	blijft	wel	erg	
gezellig.	 En	 in	 de	 bar	 hoort	 er	 natuurlijk	
een	cocktail	bij.

Diep gebogen over boeken
In	de	theaterzaal	 is	een	sport/spel-circuit	
uitgezet.	 Het	 is	 een	 doolhof	 waar	 papie-
ren	 met	 vragen	 gezocht	 moeten	 worden.	
Dat	is	nog	een	hele	toer.	De	teamleden	die	
op	 zoek	 gaan	 naar	 de	 vragen	 in	 de	 dool-
hof	stuiten	daar	onverwacht	op	monniken.	
Ze	zijn	zwijgend	aanwezig	maar	vooral	de	
kleinsten	 vinden	het	 eng	en	 schrikken	bij	
een	confrontatie.

Op	de	bovenring	zitten	de	teamleden	met	
de	antwoordvellen	om	in	te	vullen.	De	bi-
bliotheek	 is	het	decor	voor	de	Dorpskwis.	
Het	pakket	vragen	bevat	vijf	onderwijsvak-
ken.	 Elk	 team	 mag	 één	 keer	 de	 mobiele	
telefoon	gebruiken.	Daarna	kan	alles	opge-
zocht	worden	 in	de	boeken	die	apart	zijn	
gelegd	voor	de	Dorpskwis.	Hier	geen	uitge-
laten	deelnemers.	Ze	zonderen	zich	af	en	
zitten	diep	gebogen	over	de	boeken,	speu-
rend	naar	antwoorden.
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Hacken code om te ontsnappen
Drie	 kamers	 zijn	 ingericht	 voor	 Expeditie	
Robinson.	In	alle	kamers	moeten	opdrach-
ten	vervuld	worden	zoals	woorden	vormen	
van	de	in	letterdozen	gestoken	teamleden;	
Bierpong,	 waar	 door	 middel	 van	 tactisch	
blazen	 een	 ping-pongballetje	 in	 een	 glas	
moet	worden	geblazen;	uit	een	toren	van	
blokken	zoveel	mogelijk	blokken	halen	zon-
der	dat	de	toren	instort;	met	het	team	een	
reuze	 letter	A	 verplaatsen.	 Van	 het	 team	
wordt	hier	 tempo,	 tact,	 samenspel	en	 in-
zicht	verwacht.

Twee	 kleedruimtes	 van	 de	 sporthal	 zijn	
ingericht	als	een	washok,	maar	het	is	een	
escaperoom.	Hier	worden	de	teams	opge-
wacht	 door	 de	 oude	 wasvrouw	 Beb,	 een	
glansrol	van	Jacqueline	van	der	Aa.	Zij	be-
gint	met	een	vraag,	alsof	er	punten	mee	te	
verdienen	zijn,	wie	er	een	mobieltje	heeft.	
Iedereen	 natuurlijk!	 “Dan	 kunnen	 jullie	

die	nu	hier	inleveren”,	waarop	ze	alle	mo-
bieltjes	 in	 een	 zak	doet.	Daarna	 volgt	de	
uitleg.	Er	moet	een	code	gehackt	worden	
zodat	de	geliefde	van	Eligius	Elich,	die	 in	
de	wasruimte	zit,	kan	ontsnappen,	zo	luidt	
de	 opdracht.	 Deze	 geliefde	 kan	 hints	 ge-
ven	maar	elke	hint	kost	strafpunten.	In	de	
uitleg	van	het	spel	door	de	wasvrouw	zit-
ten	tips	verborgen	waar	de	antwoorden	te	
vinden	zijn.
Ze	praat	over	de	gedichten	die	Eligius	aan	
zijn	geliefde	schreef	en	over	het	wasgoed,	
het	wasmiddel	 en	 de	 niet	 schoongemaak-
te	muren	 van	 het	washok.	 De	 oplettende	
luisteraars	kunnen	hier	hun	voordeel	mee	
doen.	Ontsnappen	blijkt	 nog	 niet	 zo	 een-
voudig	want	niet	elk	team	lukt	het	om	de	
code	binnen	de	tijd	te	hacken.

Vet, cool, gaaf en soms een beetje eng
Na	de	inspanningen	is	er	een	welverdiende	
afterparty	met	disco.	Na	een	uur	komt	de	
organisatie	met	de	uitslag.	Team	De	Smik-
kelbeertjes	heeft	met	483	punten	de	beste	
resultaten	geboekt	en	mag	de	beker	in	ont-
vangst	nemen.	Tweede	zijn	De	Oetzwanzen	
met	 450	 punten	 en	 derde	 De	 bende	 van	
Loon	met	443	punten.
De	jeugd	heeft	de	Eerste	Jeugdkwis	Loon	op	
Zand	ervaren	als	een	geweldig	evenement.	

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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Zonder	 uitzondering	 zijn	 ze	 enthousiast	
over	 de	 invulling	 van	 de	 avond	 en	 geven	
aan,	een	volgende	editie	zeker	weer	van	de	
partij	te	zullen	zijn.	Ze	hebben	kwalifica-
ties	als	‘vet’,	‘cool’,	en	‘gaaf’,	maar	‘soms	
ook	een	beetje	eng’.	Er	zijn	er	zelfs	die	al	
strategieën	 hebben	 bedacht	 over	 de	 aan-
pak	van	een	volgende	Jeugdkwis.	Dat	geldt	
dan	voor	de	klassen	1,	2	en	3,	die	mogen	er	
volgend	jaar	weer	bij	zijn.	Want	het	blijft	
een	evenement	voor	de	4	klassen	van	het	
middelbaar	onderwijs.

De	 organisatie	 kan	 terugzien	 op	 een	 ge-
slaagd	evenement	en	heeft	een	mooie	 in-
vulling	 gegeven	 voor	 een	 groep	 die	 door	
hun	leeftijd	juist	buiten	de	boot	valt	voor	
andere	evenementen	zoals	Dorpskwis,	Pub-
kwis	en	Loonstars.

Tekst + foto’s: Jack IJpelaar

 °Team ‛De Smikkelbeertjes’ werd de   
 allereerste winnaar van de Loonse Jeugdkwis!

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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Met dank aan onze bezorgers!

Op	vrijdag	31	januari	jl.	hadden	veel	bezor-
gers	van	Rond	de	Toren	gehoor	gegeven	aan	
de	 uitnodiging	 van	 het	 bestuur	 voor	 een	
gezellig	 samenzijn	 in	 ‘Kerkstraat	 34’,	 om	
daar	onder	genot	van	het	bekende	‘drankje	
en	hapje’	weer	eens	samen	te	zijn.	Per	slot	
van	rekening	was	het	een	tijd	geleden	dat	
een	 bijeenkomst	 als	 deze	 was	 georgani-
seerd,	dus	hoog	tijd	om	dat	weer	eens	te	
doen!

De laatste schakel
In	zijn	welkomstwoord	betitelde	voorzitter	
Geert	Wijtvliet	 deze	 trouwe	groep	bezor-
gers,	van	wie	enkelen	al	heel	wat	jaren	op	

de	 teller	 hadden	 staan,		
als	 ‘de	 laatste	 schakel’	
van	elke	Rond	de	Toren-
editie,	maar	 zeer	 zeker	
niet	 de	minst	 belangrij-
ke	in	de	keten	die	ervoor	
zorgt	dat	het	Loonse	le-
zerspubliek	twintig	keer	
per	 jaar	 ‘de	Toren’	ont-
vangt.	 Het	 is	 aan	 deze	

groep	trouwe	bezorgers	te	danken,	dat	bij	
het	uitkomen	van	een	nieuwe	editie	deze	
snel	wordt	bezorgd	in	het	gehele	dorp	Loon	
op	Zand.	En	dat	twintig	keer	per	jaar!

 °Aan ‛buurt’ geen gebrek bij de Torenbezorgers 
onderling! (Foto: RdT)

Omdat	het	best	weer	eens	een	keer	hardop	
mocht	worden	gezegd	dat	we	als	Rond	de	
Toren-organisatie	 erg	 blij	 zijn	 met	 deze	
groep,	werd	dus	deze	bijeenkomst	georga-
niseerd.

En	zoals	we	gehoopt	en	eigenlijk	ook	ver-
wacht	 hadden,	 werd	 het	 een	 gezellige	
avond	met	elkaar.	Er	is	weer	heel	wat	af-
gebuurt	 en	 bijgepraat	 en	 dat	was	 ook	 de	
bedoeling!	Het	was	fijn	om	elkaar	zo	weer	
eens	ontmoet	te	hebben!	□

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Wie weet nog wie wie is/was?

Op	 verzoek	 van	Heemkundekring	 Loon	 op	
’t	 Sandt	 publiceren	 we	 onder	 de	 noemer	
‘Wie,	wat,	waar?’	regelmatig	foto’s	uit	het	
archief	 van	 deze	 heemkundekring	 waar-
van	de	‘fotogroep’	nog	niet	alle	informatie	
m.b.t	 de	 personen	 die	 erop	 staan,	 heeft	
kunnen	achterhalen.	
Deze	 keer	 een	 klassenfoto	 van	 een	 klas	

van	de	toenmalige	jongensschool	‘St.	Emi-
lius’	aan	de	Van	Rijckevorselstraat,	met	als	
leerkracht	Frater	Walbertus	Deliën.
De	 fotogroep	 zou	 graag	willen	weten	wie	
de	personen	zijn,	genummerd	met:	7,	11,	
12,	14,	16,	18,	23,	29	en	30.

Reactie(s)	kunt	u	sturen	naar:	secretaris@
heemkundekringloonoptsandt.nl,	 waar-
voor	nu	al	hartelijk	dank!	□

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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EHBO St. Rafaël vierde haar 
80ste verjaardag

Onder het genot van een hapje en drankje 
werden op deze speciale dag enkele vrij-
willige hulpverleners en jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Dankbaar is onze vereni-
ging voor hun jarenlange vrijwillige inzet 
voor onze gemeente en haar dorpsbewo-
ners. 
Onze burgemeester Hanne van Aart was 
ook aanwezig en heeft haar felicitaties 
persoonlijk aangeboden. Een mooie bos 
bloemen en een persoonlijk cadeau is over-
handigd door Daniëlle de Jong (voorzitter 
van de vereniging) aan deze Toppers van 
vrijwilligers. Nogmaals vele dank voor al 
jullie inspanningen! 

De komende jaren zal onze vereniging sa-
men met al haar vrijwilligers zich blijven 
inspannen voor de veiligheid en gezondheid 
van alle bewoners van onze gemeente. Op 
naar ons 100 jarig bestaan! 

Katrijn M. Klerks – Janssen
♥ 7 mei 1980       25 februari 2003
 
   “Voor altijd verbonden, waarheen      
     je ook gaat, eeuwig, oneindig, 
     onbreekbare draad.”                                                               

Henny en Ton Janssen – van den Broek
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WoooW What a Night 2020

Op	 vrijdagavond	 21	 februari	 organiseert	
Black	 WoooW	 voor	 de	 15e	 keer	 ‛WoooW	
What	a	Night’	in	café	De	Kiosk	in	Loon	op	
Zand.	Dé	ultieme	aftrap	van	carnaval	2020!
De	voorgaande	edities	van	WoooW	What	a	
Night	waren	een	succes	en	het	feest	is	in-
middels	niet	meer	weg	 te	denken	uit	 het	
Loonse	carnaval.
	
Ook	dit	jaar	staat	er	weer	een	super	gezel-
lige	 line-up	 klaar	 om	er	 een	 feest	 van	 te	
maken.	 Zo	 verwelkomen	we	 oude	 beken-
den	als	SHE’s	Udenhout,	de	Rammen,	Fout-
blast	en	Heavy	Hoempa	en	gaan	we	ook	los	

op	 optredens	 van	 Inside	 Out,	 Bacchanten	
en	de	Bende.	Black	WoooW	trapt	de	avond	
om	20.30	uur	af.

De	 deuren	 van	 De	 Kiosk	 zijn	 geopend	
vanaf	 20.00	 uur,	 toegang	 is	 gratis.		
Black	WoooW	speelt	het	 gehele	 jaar	door	
op	festivals	door	heel	Nederland	en	België,	
maar	is	met	carnaval	natuurlijk	vijf	dagen	
lang	te	zien	en	te	horen	in	Brabant.

Mis	 geen	 enkel	 optreden	 en	 kijk	 voor	 de	
complete	agenda	en	voor	meer	informatie	
op	 www.wooow.nl	 of	 volg	 ons	 via	 social	
media	op	Facebook	 (facebook.com/black-
wooow)	of	Instagram	(blackwooow_loonop-
zand).	Foto:	Ralp	Oors.	□
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Met Seniorenvereniging   
Loon op Zand op stap in 2020

In	 2020	willen	we	 regelmatig	 een	 dagtrip	
organiseren.	 Vaak	 zullen	 we	 dit	 doen	 in	
samenwerking	 met	 KBO-Kaatsheuvel	 en	
KBO-de	Moer.	We	 streven	naar	een	afwis-
selend	programma	met	voor	elk	wat	wils.	
Onderstaand	 vind	 je	 een	 aantal	 definitief	
geplande	 uitstapjes	 en	 een	 aantal	 opties	
die	nog	nader	uitgewerkt	moeten	worden.	
Graag	ontvangen	wij	ook	van	jullie	sugges-
ties	voor	een	gezellig	dagje	samen	op	stap.

Rosalie Clijsen en Jan Hertogh

Donderdag 26 maart: (avondvoorstel-
ling) Anastasia de musical
•	€	 128,00	 p.p.	 inclusief:	 busreis,	 drie-
gangen	 diner	 en	 een	 1ste	 rang	 kaartje.
Opstapplaats:	 De	 Wetering.	 Opstaptijd	
wordt	later	bekend.

Deze	voorstelling	wordt	gehouden	in	AFAS-
circustheater	 te	 Scheveningen.	 Anastasia	
vertelt	het	 legendarische	verhaal	van	een	
verloren	 Russische	 prinses	 die	 op	 zoek	 is	
naar	haar	werkelijke	identiteit.	Half	histo-
risch,	half	legende:	dit	moet	je	gaan	zien!	
Bij	Rosalie	Clijsen	kunt	u	informeren	of	er	
nog	plaatsen	beschikbaar	zijn.

Zondag 24 mei: (middagvoorstelling) 
Passiespelen in Tegelen
•	€	55,00	p.p.	inclusief	busreis,	koffie	met	
vlaai,	 programmaboekje	 en	 toegangs-
kaartje.	Opstapplaats:	De	Wetering.	Op-
staptijd:	12.00	uur.

Deze	 spelen	 worden	 gehouden	 in	 ‘Open-
luchttheater	De	Doolhof’	in	Tegelen.	‘Hem	
achterna’	vertelt	het	verhaal	van	toen	en	
nu,	van	strijd	en	corruptie	in	het	oude	en	

het	nieuwe	Jeruzalem,	van	onderdrukking,	
wanhoop	en	verdriet.	Maar	ook	van	liefde	
en	vriendschap,	van	vurige	hoop	en	een	op-
recht	geloof	in	een	betere	wereld.

Zondag 16 augustus. Sail Amsterdam 
2020 / Sail-Out
•	€	109,00	p.p.	inclusief	busreis,	koffie	met	
gebak,	 boottocht	 Amsterdam-Haarlem,	
high	 tea,	 drie-gangen	 diner.	 Opstap-
plaats:	De	Wetering.	 	 	
Opstaptijd	wordt	nog	bekend	gemaakt.

Vanaf	 uw	 opstapplaats	 rijden	 we	 recht-
streeks	naar	ons	koffieadres	voor	een	kopje	
koffie	met	gebak,	hierna	vervolgen	wij	onze	
reis	naar	Amsterdam.	Wij	worden	welkom	
geheten	 in	 SAIL	 Village,	 door	 een	 hostess	
van	SAIL.	Deze	zal	u	begeleiden	naar	één	
van	de	schepen	van	Rederij	van	Hulst.	We	
worden	 om	 13.00	 uur	 gastvrij	 ontvangen	
aan	boord,	waarna	om	13.30	uur	de	 tros-
sen	losgaan.	In	de	indrukwekkende	parade	
van	diverse	schepen	en	boten	kunt	u	genie-
ten	aan	boord	en	maakt	u	dit	spektakel	van	
dichtbij	mee.

Tijdens	 de	 boottocht	 zal	 er	 een	 High-Tea	
worden	geserveerd	en	ondertussen	geniet	
u	van	het	schouwspel	op	het	water.	Om	ca.	
17.00	uur	zal	de	boot	arriveren	in	Haarlem,	
waar	de	touringcar	weer	voor	u	gereed	zal	
staan.	 We	 beginnen	 aan	 onze	 terugreis,	
maar	onderweg	stoppen	we	voor	een	goed	
verzorgd	driegangendiner.

Dinsdag 15 september:  
Prinsjesdag in Den Haag
•	€	75,00	p.p.	inclusief	busreis,	koffie	met	
gebak,	tribuneplaats,	lunchpakket,	2	uur	
vrije	tijd	 in	Den	Haag	en	diner.	Opstap-
plaats:	 De	 Wetering.	 Opstaptijd:	 08.00	
uur.

Voorafgaande	 aan	 de	 troonrede	 trekt	 er	
tussen	13.00	en	13.15	uur	een	koninklijke	
stoet	door	Den	Haag.	De	koning	en	de	be-
langrijkste	 leden	 van	 het	 Koninklijk	 Huis	
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maken	 een	 rijtoer	 met	 de	 Glazen	 Koets,	
die	 de	Gouden	Koets	 tijdens	 de	 restaura-
tie	vervangt,	van	Paleis	Noordeinde	via	het	
Lange	Voorhout	naar	de	Ridderzaal	op	het	
Binnenhof.

• Vrijdag 27 november. Bezoek aan een 
breifabriek in kerstsfeer. Informatie 
hierover volgt later.

Voor	deze	dagtochten	kunt	u	zich	opgeven	
via	 de	 opgavestrook	 in	 deze	 Toren-editie	
op pagina 71	in	te	vullen	en	met	het	ver-
schuldigde	 bedrag	 in	 te	 leveren	 bij	 Rosa-
lie	Clijsen	(Tuinstraat	24)	of	in	brievenbus	
nr.	3	van	de	Venloene.	U	kunt	ook	betalen	
door	 een	 éénmalige	machtiging	 af	 te	 ge-
ven.	Dit	heeft	onze	voorkeur.	Geef	je	tijdig	
op	want:	vol=vol	en	op=op!

Fotowedstrijd 2020
SeniorenVereniging	 Loon	 op	 zand	 organi-
seert	 samen	met	 de	 FGLoZ	wederom	een	
fotowedstrijd.	Dit	 jaar	 is	als	 thema	geko-
zen	 ‛Schoonheid	 van	 verval’.	 Men	 moet	
de	foto’s	digitaal	sturen	naar	e-mailadres:	
cah-loz@planet.nl	 en	een	geprinte	 versie	
in	 het	 formaat	A4	 of	 20	 x	 30	 cm	afgeven	
bij	Cees	Hoevenaar,	Ecliptica	14,	5175	XJ,	
Loon	op	Zand	uiterlijk	voor	1	november.

De	foto’s	moeten	zelf	gemaakt	en	van	een	
recente	 datum	 zijn.	 Ook	 moet	 de	 inzen-
der	naam	en	adres	vermelden	op	de	ach-
terzijde	 van	de	 foto.	 Een	 selectie	 van	de	
ingestuurde	 foto’s	 zal	 te	 zien	 zijn	 in	 ‘De	
Venloene’	van	7	november	tot	en	met	1	de-
cember.	De	bezoekers	 kunnen	dan	aange-
ven	welke	foto	volgens	hen	de	mooiste	is.	

De	ingezonden	foto’s	zullen	op	dinsdag	15	
december	in	‘De	Venloene’	worden	bespro-
ken	en	eveneens	zal	dan	de	uitslag	van	de	
wedstijd	bekend	worden	gemaakt.	Pak	de	
camera	 en	maak	 een	 originele,	 creatieve	
en	leuke	foto	van	“Schoonheid	van	verval”.	

Computercafé. Loop gerust binnen!
U	 kunt	 bij	 ons	 terecht	met	 al	 uw	 vragen	
over	uw	smartphone,	tablet	of	laptop.	Mis-
schien	wilt	u	graag	uitleg	over	de	werking	
van	 bepaalde	Apps	 op	 uw	 smartphone	 óf	
over	het	gebruik	van	een	programma	op	uw	
laptop	óf	over	het	ordenen	van	uw	foto’s,	
kom	dan	 langs	 in	 onze	 ruimte	 in	 De	 Ven-
loene.	Elke	tweede	en	vierde	dinsdagoch-
tend	van	de	maand	zitten	wij,	leden	van	de	
Computerwerkgroep,	 van	 10.00	 tot	 12.00	
uur	voor	u	klaar	om	uw	digitale	‘probleem-
pjes’	met	u	te	bespreken	én	proberen	op	te	
lossen.	U	wordt	gratis	geholpen.

Agenda
•	Maandag	17	februari:	 informatie	bijeen-
komst	meerdaagse	reis.	Omdat	we	graag	
willen	weten	 of	 er	 ook	 in	 2020	 belang-
stelling	 is	voor	een	meerdaagse	reis	no-
digen	wij	belangstellenden	uit	 voor	een	
informatiebijeenkomst	 op	 maandag	 17	
februari	om	14.00	uur	in	Gerlachushof	1.	
Er	 staat	 niets	 vast	 en	 uw	 aanwezigheid	
is	zonder	enige	verplichting.	U	bent	van	
harte	welkom!	□

Voor een volledig overzicht van de 
agenda, verwijzen wij u naar onze web-
site en/of de inlegvellen in de ONS.

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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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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SAMEN - LOONT

Op	Het	Witte	Kasteel	in	Loon	op	zand	was	
in	december	2019	een	bijeenkomst,	samen	
met	dhr.	 Brekelmans	 en	 onze	burgemees-
ter	op	de	achtergrond.	Er	zou	deze	avond	
gesproken	worden	over	de	armoedebestrij-
ding	in	Loon	op	zand.	Er	was	eerst	een	uit-
leg	 over	de	huidige	 aanpak	en	er	werden	
discussiegroepen	samengesteld	die	met	op-
ties	en	ideeën	zijn	gekomen	om	tot	een	be-
ter	resultaat	te	komen,	dan	nu	het	geval	is.	

Het	bleek	namelijk	dat	er	maar	60-70%	van	
de	mensen	gebruik	maken	van	deze	rege-
ling	die	vooraf	begroot	is	in	de	gelden	van	
de	 gemeente.	 Kosten	 van	 het	 onderzoek	
waren	ruim	€	11.000,	de	evaluatie	bedroeg	
€	20.000	(zie	krantenbak	Rond	de	Toren	nr.	
53/2).	 De	 bevindingen	 die	 avond	 waren	
identiek	aan	de	bevindingen	van	het	onder-
zoeksbureau:	namelijk	dat	er	minder	con-
trole/administratie	moest	komen	en	dat	de	
drempel	voor	mensen	te	hoog	was	om	hier	
gebruik	van	te	willen	maken,	dus	dat	deze	
verlaagd	moest	worden.

Dit	mede	door	de	absurde	 regel	dat	deze	
mensen	die	het	immers	niet	breed	hebben,	
dit	 tot	nu	 toe,	 zelf	moesten	voorschieten	
en	 vervolgens	 bonnetjes	 moesten	 inleve-
ren	(en	dat	vraag	je	aan	mensen	die	ieder	
dubbeltje	 moeten	 omdraaien…)	 alvorens	
ze	 het	 betaald	 kregen.	 Dit	 waren	 ook	 de	
uitkomsten	van	het	onderzoeksbureau.

Conclusie	was	dus	dat	het	bedrag	van	€	300	
per	gezin	beschikbaar	zou	worden	gesteld	
d.m.v.	 een	 pasjesregeling	 waarbij	 men-
sen	 zelf	 de	 keuze	 hadden	 om	het	 bedrag	
te	besteden	 voor	een,	 voor	hun	passende	
uitgave,	 zonder	 al	 teveel	 bureaucratie	 of	
evt.	 steekproeven.	 Je	 gaat	 er	 dan	 vanuit	
dat	er	iets	met	deze,	door	de	burgers	aan-
gedragen	 opties	 en	mogelijke	 oplossingen		
gedaan	wordt	en	serieus	bekeken	worden.	
Immers	 staat	 SAMEN	 hoog	 in	 het	 vaandel	
bij	 onze	 gemeente-ambtenaren	 en	 geven	
ze	 steeds	 het	 commentaar	 dat	 ze	 het	 zo	
goed	doen?
Echter:	 na	 de	 nieuwjaarswens	 van	 onze	
burgemeester	 te	 hebben	 gelezen	 en	 het	
artikel	 in	de	Duinkoerier	betreffende	‛het	
besluit	armoedebestrijding	Loon	op	Zand’,	
viel	 ons	 op	 dat	 het	 bedrag	 nagenoeg	 40%	
geminimaliseerd	 is,	 van	€	300,-	naar	zo’n		
€	180,-,	en	dat	er	bij	voorbaat	vanuit	wordt	
gegaan	 dat	 er	 NU	 opeens	 meer	 mensen	
gebruik	 zullen	 maken	 van	 deze	 regeling?	
Met	 andere	woorden:	 de	 begroting	wordt	
vooraf	aangepast	aan	wat	jullie	denken	en	
er	wordt	tevens	al	geld	gereserveerd	voor	
schuldhulpverlening,	waar	we	 toch	 vanuit	
gaan	 dat	 dit	 ook	 begroot	 is?	 De	WMO-ad-
viesraad	 wordt	 niet	 geconsulteerd?	Waar-
om	niet?	Daar	zijn	ze	toch	voor?

Waar	haalt	u	deze	gegevens	vandaan?	Het	
onderzoek	 heeft	 immers	 opgeleverd	 dat	
veel	mensen	geen	gebruik		maken	van	deze	
gelden.	Het	doel	was	ook	niet	om	de	kosten	
te	kunnen	verlagen,	maar	om	te	kijken	hoe	
men	de	armoedebestrijding	beter	kon	aan-
pakken!	Er	ging	namelijk	wat	mis…

Nu	is	het	bedrag	gekort.	Het	is	echter	een	
druppel	op	een	gloeiende	plaat	en	lijkt	het	
mij	meer	een	financieel	voordeel	voor	de	
gemeente	en	wel	om	de	kas	te	spekken	en	
het	 aan	 andere	 voorzieningen	 te	 kunnen	
besteden,	 als	 wel	 waar	 het	 voor	 bedoeld	
is.	Want	dat	gebeurt	er	namelijk	als	er	op	
het	eind	van	het	jaar	geld	over	is,	van	wat	

Lezers schreven ons...
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vooraf	is	begroot.	Nu	lezen	we	zelfs	dat	de	
vorige	administratiekosten	die	de	regeling	
met	zich	meebracht,	wordt	ingezet	bij	de	
schuldhulpverlening.	M.a.w.	we	 verleggen	
het	 probleem.	 Daar	 is	 de	 gemeente	 Loon	
op	zand	wel	goed	in,	gelden	vanuit	het	so-
ciale	domein	verdelen	over	andere	plannen	
die	opeens	verkeerd	begroot	zijn	en	waar	
geld	tekort	is.

Zo	is	er	immers	al	een	begroting	en	gelden	
vrijgemaakt	 voor	 de	 groenvoorziening	 in	
het	centrum	van	Kaatsheuvel	(wat	immers	
al	veel	te	veel	geld	heeft	gekost)	en	waar	
naar	mijn	 idee	 eens	wat	 zorgvuldiger	 ge-
keken	moet	worden	naar	de	doelstellingen	
van	deze	aanpak.	Kosten	groenvoorziening	
aanpakken	maar	liefst	2	miljoen	euro.	Men-
sen	waar	zijn	we	mee	bezig!	waarschijnlijk	
gaat	dit	ook	meer	kosten	en	komt	de	foute		
begroting	weer	aan	het	licht	als	het	te	laat	
is.

Ons	idee	is	om	hier	een	bepaald	bedrag	uit	
te	halen	en	dit	aan	de	mensen	te	geven	die	
beneden	de	norm	van	onze	welvaart	moe-
ten	 overleven.	 De	 groenvoorziening	 zou	
wel	op	de	agenda	van	de	Efteling	en	diens	
belastinggelden,	kunnen	komen	staan!	Im-
mers	draait	het	 in	Loon	op	Zand	vaak	om	
“het	 welbevinden	 van	 onze	 toeristen”.	
Maar	wij	hebben	dus	ook	mensen	 in	onze	
directe	 omgeving	 die	 nog	 niet	 eens	 een	
toegangskaartje	 voor	 de	 pretpark	 kunnen	
kopen!	En	ja,	sprookjes	bestaan	echt.	Als	u	
de	volgende	keer	wil	luisteren	naar	de	me-
ning	en	ideeën	van	de	bevolking,	dan	hoop	
ik	 dat	 de	 complete	 gemeenteraad	 eens	
goed	 nadenkt,	 voordat	 er	 zulke	 besluiten	
genomen	 worden	 en	 niet	 bij	 voorbaat	 al	
roept	dat	“wij	het	goed	doen”!	Immers	zit	
de	gemeenteraad	daardoor	en	voor	de	bur-
gers	en	ze	worden	betaald	door	het	belas-
tinggeld	van	al	deze	burgers.

Het	creatieve	boekhoudprogramma	van	de	
Gemeente	heeft	immers	in	het	verleden	al	

laten	zien,	dat	er	gelden	die	over	zijn,	wor-
den	besteed	aan	andere	doelen.	Zo	ook	het	
tekort	 van	 3	 miljoen	 euro,	 voornamelijk	
voortkomende	uit	de	Jeugdzorg	(onderdeel	
van	de	WMO–sociaal	domein)	in	2019.
Ter	info:	in	2015	hadden	we	een	overschot	
van	2,5	miljoen,	 in	2016	was	dat	1,7	mil-
joen	en	in	2018	een	van	€	525.000.	Wij	kun-
nen	dit	niet	anders	noemen	dan	wanbeleid	
en	willen	hier	dan	ook	graag	van	u	weten:	
Wat	 is	 er	 met	 dit	 geld	 is	 gebeurd?	 Dit	 is	
namelijk	 verdeeld	 onder	 andere	 doelen,	
belangrijk	 gevonden	 door	 de	 raadsleden,	
die	hier	ieder	een	eigen	mening	over	heb-
ben.	Het	armoedebeleid	zou	hier	dus	een	
mooi	doel	zijn	geweest,	ware	het	niet	dat	
er	weinig	mensen	hier,	ook	toen	al,	gebruik	
van	hebben	gemaakt…

Bij	elkaar	opgeteld,	“een	kind	kan	de	was	
doen”,	 is	 er	 in	 3	 jaar	 tijd	 €	 3.7	 miljoen	
overschot	 geweest	 in	 het	 sociale	 domein	
(o.a.	WMO	en	jeugdwet)	en	tot	onze	ver-

tel.: 0416 - 363 902
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bazing	was	er	opeens	in	2019	3	miljoen	te-
kort?	Dat	is	toch	bij	elkaar	6.7	miljoen	wat	
besteed	had	moeten	zijn	of	is	geweest	bin-
nen	de	WMO?	Dus	niet…	maar	wij	 zouden	
graag	 zien	 dat	 onze	 gemeenschapsgelden	
beter	besteed	zouden	worden	als	wat	 tot	
nu	toe	het	geval	is.

Iedere	gemeente	mag	doen	wat	ze	wil	met	
het	geld	dat	ze	jaarlijks	krijgt	voor	het	so-
ciale	domein,	maar	zoals	bij	de	Wet	lang-
durige	 zorg	 bij	 het	 zorgkantoor	 (zorgver-
zekeraars)	gaat	op	het	einde	van	het	jaar	
het	geld	netjes	terug	in	de	pot	om	weer	te	
kunnen	besteden	aan	mensen	die	deze	zorg	
nodig	hebben!	Het	wordt	dus	niet	verdeeld,	
want	dat	werkt	alleen	maar	begrotingsfou-
ten	 en	 creatief	 boekhouden	 	 in	 de	 hand.	
Bij	het	PGB	zijn	er	ook	mistoestanden	ge-
weest	en	hebben	mensen	hier	misbruik	van	
gemaakt.	 Dit	 is	 echter	 precies	 hetzelfde,	
aangezien	 dit	 geld	 ook	 geoormerkt	 dient	
te	worden	voor	het	sociale	domein,	zodat	

het	 juist	kan	worden	besteed	en	niet	aan	
andere	zaken	kan	worden	uitgegeven.	Be-
grotingen	zullen	dan	beter	kloppen	en	het	
geld	 zal	 op	 de	 juiste	 plek	 terechtkomen.	
Niet	 bij	 projectontwikkelaars,	 onderzoek-
bureaus	 of	 aanvullingen	 pensioensregelin-
gen	voor	(ex-)wethouders	(2017).

Het	is	niet	voldoende	meer	om	te	schreeu-
wen	dat	de	gemeente	zó’n	goed	zorgbeleid	
heeft	en	dat	je	dit	dan	vervolgens	niet	kan	
uitleggen	op	basis	van	feiten.	Een	rechter	
zou	niet	minder	willen	weten.	Het	ene	pro-
jectbureau	na	het	andere	verdiend	ontzet-
tend	 veel	 geld	 aan	 allerhande	 vraagstuk-
ken	die	de	gemeente	heeft.	Het	zou	beter	
zijn	om	eens	goed	te	luisteren	en	rond	te	
kijken	naar	wat	er	 in	een	gemeente	 leeft	
en	te	zorgen	dat	dit	eerlijk	en	hanteerbaar	
gebeurt.	Het	is	immers	niet	meer	recht	te	
praten	en	de	eindverantwoordelijke	finan-
cieel	persoon	een	speldje	op	te	pinnen	we-
gens	goede	verdiensten.	Hiermee	is	de	ge-
loofwaardigheid	van	de	gemeenteraad	naar	
een	zeer	laag	niveau	gezakt.

Vervolgens	zijn	ook	nog	de	gemeentelijke	
belastingen	 behoorlijk	 gestegen	 en	 men-
sen	voelen	heel	goed	dat	de	fouten	die	ge-
maakt	zijn	door	deze	personen	nu	rechtge-
zet	gaan	worden	doordat	zij	meer	moeten	
gaan	betalen.	Je	kan	deze	manier	van	be-
leid	 en	 boekhouden	 niet	 anders	 betitelen	
als	wanbeleid	en	onzorgvuldigheid!

Anita de Kort en Ben Aussems

•	Begin	 januari	 2020	 hebben	 wij	 deze	
brief,	 van	 ongeveer	 dezelfde	 strekking,	
gemaild	 naar	 de	 burgemeester,	 raadsle-
den	en	de	WMO-adviesraad.	Tot	op	heden	
nog	geen	reactie	ontvangen.



60

Weer meer dassen in en rond de 
Loonse en Drunense Duinen

Het	gaat	goed	met	de	das	in	de	Loonse	en	
Drunense	 Duinen.	 Hun	 leefgebied	 breidt	
zich	al	jaren	uit	naar	het	omliggende	land-
schap	en	naar	natuurgebied	Huis	ter	Heide.	
Hoewel	het	aantal	dassen	ten	opzichte	van	
2018	weer	 is	 toegenomen	met	 12	 dieren,	
kent	de	expansiedrift	van	dit	grootste	land-
roofdier	 in	 Nederland	 ook	 een	 keerzijde.	
Nooit	eerder	zijn	er	rond	de	duinen	zoveel	
dassen	doodgereden	als	in	2019.

Actieve dassenwerkgroep
De	dassenwerkgroep	 ‘Loonse	en	Drunense	
Duinen	en	omgeving’	is	er	ieder	jaar	weer	
druk	mee.	Voor	Natuurmonumenten	inven-
tariseren	zij	met	13	vrijwilligers	alle	burch-
ten	in	De	Loonse	en	Drunense	Duinen	en	op	

Huis	ter	Heide.	Maar	ook	in	het	buitenge-
bied	van	de	omliggende	gemeenten	wordt	
het	 dassenleven	 nauwkeurig	 gevolgd.	Alle	
gegevens	 worden	 vastgelegd	 in	 een	 jaar-
verslag.	Hoewel	2019	is	afgesloten	met	een	
positieve	dassenstand	had	dat	aantal	hoger	
kunnen	zijn.	Voedseltekort	en	het	verkeer	
eisten	hun	tol.

Verkeersslachtoffers
In	 het	 schemer	 gaan	 dassen	 aan	 de	wan-
del	op	zoek	naar	voedsel.	Ze	volgen	iedere	
nacht	vaste	routes	en	steken	daarbij	vaak	
wegen	over	om	bij	de	voedselrijke	weilan-
den	 te	 komen	 waar	 ze	 op	 regenwormen-
jacht	gaan.	Dat	oversteken	kost	veel	das-
senlevens.	Veertig	dassen	kwamen	daarbij	
vorig	jaar	om	het	leven.	De	twee	dodelijk-
ste	trajecten	voor	de	das	zijn	De	Heikant/
Guldenberg	ten	zuiden	van	de	duinen	en	de	
Bergstraat	 die	 door	 Huis	 ter	 Heide	 loopt.	
Het	eerste	traject	scoort	zelfs	het	grootste	
aantal	 slachtoffers	 van	 Nederland.	 Het	 is	
dus	heel	belangrijk	dat	hier	dassentunnels	
worden	aangelegd,	zodat	dassen	in	de	toe-
komst	veilig	kunnen	oversteken.

Droge zomers funest voor de   
dassenjongen
Door	twee	opeenvolgende	warme	en	droge	

 ° Er komen weer meer dassen voor rond en in de 
Loonse en Drunense Duinen.   
(Foto: Natuurmonumenten)

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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de	 route	om	de	burcht	heen	 te	 leiden	en	
niet	alleen	vanwege	de	veiligheid	voor	de	
dassen.

Wandelen in dassenland
Maak	een	mooie	wandeling	door	het	leefge-
bied	van	de	das	in	de	Loonse	en	Drunense	
Duinen.	 Wandel	 de	 Capucijnenbergroute,	
de	 Roestelbergroute	 of	 de	 Bosch	 en	 Duin	
route.	Dassen	zul	je	niet	tegenkomen,	want	
die	wanen	 zich	 pas	 veilig	 als	 alle	wande-
laars	uit	het	gebied	zijn	verdwenen.	Maar	
een	pootafdruk	of	ander	spoor	kun	je	met	
wat	geluk	wel	aantreffen.	□

zomers	 hebben	 veel	 jonge	dassen	de	 vol-
wassenheid	niet	gehaald.	De	aanhoudende	
droogte	zorgde	voor	een	zeer	 lage	grond-
waterstand,	 waardoor	 ook	 de	 regenwor-
men	de	diepte	in	gingen	en	zo	buiten	het	
bereik	van	de	dassen	komen.	En	pieren	zijn	
het	hoofdvoedsel	van	de	das.	Jonge	dassen	
hebben	nog	te	weinig	reserves	opgebouwd	
om	zo	een	periode	van	voedselschaarste	te	
overleven.

Das duikt op in mtb-route
Dassen	bouwen	hun	burchten	vaak	uit	 tot	
enorme	grote	gangenstelsels.	Zo	ligt	er	in	
de	duinen	een	burcht	met	een	oppervlakte	
van	3300	vierkante	meter	en	wel	88	uitgan-
gen.	 Dat	 is	 ongeveer	 ter	 grootte	 van	 een	
half	voetbalveld.	
Vorig	jaar	kwam	zo	een	gang	midden	op	de	
mtb-route	 uit.	 In	 dit	 geval	werd	besloten	
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Nog enkele teams welkom  
bij Loonstars 2020
Zaterdagavond	1	februari	konden	de	teams	
voor	 Loonstars	 2020	 zich	 inschrijven.	Ook	
konden	op	de	bierfiets	de	eerste	punten	al	
bij	elkaar	gefietst	en	gedronken	worden	om	
de	basis	te	leggen	voor	een	klinkend	resul-
taat	voor	het	sport-	en	spelevenement	dat	
op	vrijdag	5	juni	en	zaterdag	6	juni	gehou-
den	wordt	in	De	Wetering	en	op	de	Kasteel-
weide.

De	 organisatie	 heeft	 voor	 zichzelf	 een	
streefaantal	 teams	 in	 gedachten	 om	 het	
evenement	 zo	 aantrekkelijk	 mogelijk	 te	
maken.	Bij	het	sluiten	van	de	avond	bleek	
dat	 er	 nog	 ruimte	 is	 voor	 enkele	 teams.	
Wie	niet	in	de	gelegenheid	was	om	zich	te	
melden	of	bij	wie	het	aan	de	aandacht	 is	
ontsnapt,	kan	daarom	het	team	alsnog	aan-
melden.	Opgeven	kan		per	email	loonstars@
xs4all.nl	of	telefonisch	bij	José	Boons	06-13	
30	90	54.	Wacht	daarmee	niet	te	lang	want	
de	organisatie	gaat	vanaf	deze	week	draai-
en	en	dan	wordt	het	moeilijk	om	later	nog	
teams	in	te	plannen.

Eerste punten verdiend
Bij	de	 inschrijving	konden	de	teams	al	de	

eerste	punten	veiligstellen	door	een	goed	
resultaat	 neer	 te	 zetten	 op	 de	 bierfiets.	
Door	zo	hard	mogelijk	te	trappen	gaat	een	
glas	bier	omhoog	en	op	een	bepaalde	hoog-
te	 begint	 het	 te	 kantelen.	 Dan	 mag	 het	
leeggedronken	worden	door	de	fietser.	Dat	
ziet	er	makkelijker	uit	dan	het	is.
Zodra	je	namelijk	begint	te	drinken	kun	je	
niet	meer	 fietsen	 en	 dat	 kost	 tijd	 en	 dus	
punten.	De	fietsers	werden	hierbij	door	hun	
teamleden	hartstochtelijk	aangemoedigd.

Juryleden gezocht
Wie	niet	aan	het	spel-	en	sportevenement	
wil	 deelnemen	maar	 het	wel	wil	meema-
ken,	kan	zich	opgeven	als	jurylid.

Tijdens	de	twee	dagen	van	Loonstars	wor-
den	 er	 22	 sport-	 of	 spelonderdelen	 afge-
werkt.	 Daarvoor	 zijn	 er	 bij	 elk	 sport-	 en	
spelonderdeel	 juryleden	 nodig.	 Juryleden	
maken	dus	wel	de	geweldige	sfeer	mee	tij-
dens	deze	twee	dagen.

Ook	als	je	maar	een	van	de	twee	dagen	wilt	
jureren	ben	je	welkom.	Opgeven	kan		per	
e-mail:	 loonstars@xs4all.nl	of	 telefonisch	
bij	José	Boons	06-13	30	90	54.

Jack IJpelaar
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Gratis je verkeerskennis   
opfrissen? 
Veilig Verkeer Nederland organiseert 
gratis opfriscursussen in de gemeente 
Loon op Zand

We	willen	allemaal	zo	 lang	mogelijk	onze	
eigen	boodschappen	blijven	doen.	Makke-
lijk	een	bezoekje	brengen	aan	een	vriend	
of	 familielid.	 Zolang	 je	 dit	 kunt	 blijven	
doen,	 heb	 je	 je	 vrijheid.	 Maar	 je	 wordt	
wat	ouder	en	het	verkeer	vergt	veel	van	je	
aandacht.	Hoe	zorg	 je	dan	dat	 je	zo	 lang	
mogelijk	mobiel	blijft?

Iedereen	die	zich	dat	weleens	afvraagt	kan	
meedoen	 met	 de	 Opfriscursus	 van	 Veilig	
Verkeer	Nederland.	In	opdracht	van	de	ge-
meente	Loon	op	Zand	en	in	samenwerking	
met	 de	 lokale	 VVN	 afdeling	 en	 de	 lokale	
seniorenverenigingen	 organiseren	 we	 dit	
jaar	 een	 opfriscursus	 verkeerskennis	 voor	
de	ervaren	automobilist.	Helemaal	gratis,	
op	een	locatie	in	de	buurt	en	ook	nog	eens	
gezellig.

Waarom	 een	 opfriscursus	 nuttig	 is?	 “Na-
tuurlijk	fiets	je	al	je	hele	leven	en	heb	je	
waarschijnlijk	 al	 jaren	 je	 rijbewijs.	 Meer	
dan	 genoeg	 ervaring	 dus.”	 zegt	 Sanne	
Beemster,	projectleider	van	Veilig	Verkeer	
Nederland	in	Noord-Brabant.	“Toch	ben	je,	
als	 je	 wat	 ouder	 wordt,	 een	 stuk	 kwets-
baarder	 in	het	verkeer	dan	een	20-jarige.	
Als	er	 iets	gebeurt,	zijn	de	gevolgen	vaak	
ernstiger.	Maar	 je	wilt	wel	blijven	fietsen	

en	autorijden.	Daarvoor	kan	onze	opfriscur-
sus	 helpen:	 je	 verkeerskennis	wordt	weer	
even	 bijgespijkerd	 en	 je	 krijgt	 praktische	
adviezen	van	onze	instructeur.”	

Wat gaan we doen? 
Je	 kunt	 meedoen	 met	 een	 opfriscursus	
waar	 in	 drie	 middagen	 je	 verkeerskennis	
wordt	bijgespijkerd.	Onze	instructeur	geeft	
uitleg	over	oude	en	nieuwe	verkeersregels,	
-situaties	en	-borden.	
Ook	is	er	de	mogelijkheid	voor	deelnemers	
aan	deze	cursus	om	zich	aan	te	melden	voor	
een	individuele	praktijkrit	in	de	eigen	auto.	
(geheel	 vrijblijvend)	 Verdere	 informatie	
hierover	ontvang	je	tijdens	de	cursus. 

Doe mee met de gratis  
VVN Opfriscursus!
We	organiseren	onderstaande	cursus	waar-
bij	je	alle	dagen	wordt	verwacht:
Maandag	 16,	 23	 en	 30	maart	 a.s,	 tijdstip	
13.30	–	15.30	uur	in	Kaatsheuvel.

Ben	je	boven	de	55,	een	ervaren	verkeers-
deelnemer,	inwoner	van	de	gemeente	Loon	
op	Zand	en	is	dit	iets	voor	jou?
Meld	 je	 dan	 uiterlijk	 een	week	 voor	 aan-
vang	van	de	cursus	aan	via:		
www.vvn.nl/opfrisloonopzand
of	bel	tijdens	kantooruren:	088-5248850.

Deelname	is	gratis,	maar	let	op:	vol=vol!
Je	ontvangt	een	week	voor	aanvang	van	de	
cursus	 een	 bevestigingsmail/brief	 met	 de	
locatiegegevens.	□



64

’t Is bingo op de camping – kolderiek blijspel door ’t Moers Verzetje

Na	 meerdere	 succesvolle	 edities	 van	 ’t	
Moers	Verzetje	staat	het	volgende	blijspel	
alweer	op	de	rol.	Ook	dit	jaar	is	het	Moerse	
toneelgezelschap	er	weer	 in	geslaagd	een	
professionele	maar	 vooral	 komische	 voor-
stelling	 op	 de	 planken	 te	 brengen.	 In	 te-
genstelling	 tot	 voorgaande	 jaren	 worden	
niet	3	maar	4	voorstellingen	gegeven.	Deze	
vinden	plaats	op	6,	7,	13	en	14	maart	2020	
in	Partycentrum	’t	Maoske	in	De	Moer.	Meer	
informatie	 hierover	 is	 terug	 te	 vinden	 op	
de	website	www.moersverzetje.nl.

De	 regisseur	 van	 ‛’t	 Is	 bingo	 op	 de	 cam-
ping’	 vertelt:	 “Ook	 voor	 deze	 optredens	
is	er	weer	hard	gerepeteerd	en	vooral	ook	
geïnvesteerd	 in	 een	 nieuw	 en	 verrassend	
decor.	Het	 decor	 neemt	 je	mee	naar	 een	
alledaagse	 en	 vooral	 herkenbare	 setting	
waar	de	hoofdrolspelers	–	een	zogenaamd	
ANWB-stelletje	 –	 in	 de	meest	 absurde	 en	
lachwekkende	situaties	terechtkomen.”

Het verhaal
Het	 stuk	 speelt	zich	af	op	een	alledaagse	
camping.	Jan	(die	tegen	wil	en	dank	mee-
gaat)	 en	 Ina	 Bergervoet	 zijn	 een	 degelijk	

ANWB-stelletje.	Vooral	Jan	spreekt	eerder	
over	 kramperen	 dan	 kamperen.	 Hij	 mop-
pert	op	alles	en	iedereen.	Zij	hebben	op	de	
camping	 twee	 vrouwen	 als	 buren,	 en	 Jan	
denkt	 er	 het	 zijne	 van.	 De	 buurvrouwen	
maken	zich	erg	druk	over	een	cavia.	“Wie	
neemt	er	nu	een	cavia	mee	op	vakantie?”	

Achteraf	 krijgt	 dit	 nog	 een	 lang	 staartje,	
want	 Jan	 weet	 wel	 een	 geintje	 met	 die	
cavia	uit	te	halen.	Maar	loopt	dit	allemaal	
zoals	 Jan	 het	 verwacht?	 Ook	 de	 vrienden	
Wilfried	 en	 Janneke	 is	 niet	 het	 bezoek	
waar	hij	op	zit	te	wachten.	“Wat	doen	die	
toch	allemaal	in	mijn	huisje?”	
Het	 bezoek	 wordt	 dan	 ook	 zeker	 niet	 op	
prijs	gesteld.	Het	is	nu	eenmaal	zo:	wat	je	
zaait,	dat	zul	je	ook	oogsten.	En	dat	doet	
Jan	 dan	 ook!	 Cor	 en	 Dienke	 Bruil	 maken	
de	chaos	compleet	en	binnen	een	dag	is	’t	
Bingo	op	de	Camping!

De	 voorstellingen	 beginnen	 om	 19.30	 uur	
en	 de	 zaal	 is	 één	 uur	 voor	 aanvang	 ge-
opend.	 Vooraf	 reserveren	 is	 noodzakelijk	
en	kan	via	de	website:		 	
www.moersverzetje.nl	 of	 telefonisch	 via	
06-23596449	/	013-5159370.	De	kosten	be-
dragen	 €	 7,50.	 Partycentrum	 ‘t	Maoske	 is	
gevestigd	aan	de	Middelstraat	24,	5176	NJ	
in	De	Moer.

Toneelvereniging ’t Moers Verzetje

Gevraagd

Accordeonist,	 die	 eenmaal	 per	 week	
oude	 liedjes	 wil	 spelen	 in	 een	 verzor-
gingshuis.	Vervoer	en	vergoeding	kunnen	
geregeld	worden.

Tel.	06-27073616



65



66

Pauwelswandeling vanaf Het Witte Kasteel
Het	 is	 zondagochtend	2	 februari	2020,	de	
eerste	zondag	van	de	maand	en	dan	wordt	
er	traditiegetrouw	vanaf	Het	Witte	Kasteel	
een	 Pauwelswandeling	 gelopen.	 Een	wan-
deltocht	van	ongeveer	twee	uur	en	meestal	
door	de	 vele	 natuurgebieden	die	 Loon	op	
Zand	 rijk	 is.	Maar	deze	ochtend	 laten	we	
de	natuur	voor	wat	het	is	-	althans	het	re-
gende	 behoorlijk	 -	 en	 lopen	 we	 een	 cul-
tuurhistorische	route	door	ons	kerkdorp.

Inleiding
Deelname	 aan	 deze	 wandeling	 is	 gratis	
en	vanaf	10.00	uur	ben	 je	welkom	 in	Het	
Koetshuis	 nabij	 Het	 Witte	 Kasteel.	 Onze	
gidsen,	Piet	Broos	en	Carel	Govaarts,	heb-
ben	zich	goed	voorbereid.	Carel	heeft	zijn	
aantekeningen	bij	en	een	iPad	om	een	aan-
tal	foto’s	van	vroeger	te	presenteren	voor-
dat	we	met	 de	wandeling	 beginnen.	 Nor-
maliter	start	de	wandeling	stipt	om	10.15	
uur,	maar	vanwege	de	regen	en	de	fotore-
portage	 vertrokken	we	 nu	wat	 later.	 Piet	
vertelt	 aan	 de	 hand	 van	 enkele	 schetsen	
op	zijn	beurt	over	recente	archeologische	
vondsten	nabij	het	Tuinhuisje,	die	nog	na-
der	onderzocht	moeten	worden	door	onder	
andere	archeoloog	en	historicus	Bas	Aarts.	
Het	 Tuinhuisje	 kan	 nu,	 net	 als	 het	 Neer-
huis,	 gereserveerd	 worden	 als	 overnach-
tingsverblijf.
Het Witte Kasteel
Carel	attendeert	ons	erop	dat	het	kasteel,	
na	 de	wederopbouw,	 aanvankelijk	 kleiner	
van	opzet	was.	Dat	is	te	zien	aan	een	borst-
wering	in	het	metselwerk.	Nadien	is	er	aan	
de	oostzijde	aangebouwd.	Het	tegenwoor-
dige	aanzien	van	Het	Witte	Kasteel	werd	be-
paald	door	een	renovatie	omstreeks	1777.	
Het	geslacht	Van	Salm	tot	Salm,	toen	in	het	
bezit	van	de	heerlijkheid,	gaf	het	kasteel	
de	oorspronkelijke	vorm	van	de	woontoren	
terug.	 De	 voorburcht	 en	 de	 overbouwde	
toegangsbrug	 werden	 afgebroken.	 De	 in-

gang	 van	 de	 toren	werd	 van	 de	 oostzijde	
verplaatst	 naar	 de	 noordzijde,	 waar	 een	
nieuw	voorplein	met	bijgebouwen	verrees	
(koetshuis	en	neerhuis).	Ook	het	interieur	
werd	aangepast	aan	de	wensen	die	men	in	
18e	eeuw	had	met	betrekking	tot	comfort.
Die	 aangename	 rust	 werd	 in	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	ruw	verstoord	toen	Het	Witte	
Kasteel	na	beschietingen	zwaar	beschadigd	
werd.	 Een	 indrukwekkende	 restauratie,	
voltooid	in	1950,	gaf	Het	Witte	Kasteel	zijn	
oude	verschijning	weer	terug.

Het Zaadhuisje
We	lopen	richting	het	Zaadhuisje,	ofwel	de	
woning	van	Piet	en	Francine	Broos.	Aange-
zien	Piet	bewoner	is	van	dit	pand,	kon	hij	
een	en	ander	vertellen	over	het	waterdicht	
maken	van	zijn	huidige	woning	met	behulp	
van	architect	Hub	Prins.	
Carel	 vult	 aan	 dat	 dit	 pand	 begin	 20ste	
eeuw	het	atelier	was	van	Sophie,	een	zus	
van	Marie	en	Annette	Verheyen.	Het	Zaad-
huisje	was	oorspronkelijk	(16e	eeuw)	in	ge-
bruik	 als	 tuinmanswoning,	 poortwachters-
huisje	en	zaadhuisje.
Villa Rosa/Villa Castellanie
Schuin	tegenover	het	kasteel	liet	de	fami-
lie	Verheyen	nog	twee	villa’s	verrijzen:	Vil-
la	Rosa	(1894)	en	Villa	Castellanie	(1901).	
Villa	 Rosa	 van	 jonkheer	 Eugène	 Verheyen	
(1854-1942)	en	zijn	echtgenote	jonkvrouwe	
Rosa	van	Nispen	tot	Sevenaer,	stond	naast	
de	later	gebouwde	villa	Castellanie.
In	de	zomer	van	1901	vestigden	nog	enkele	
familieleden	van	de	kasteelbewoonsters	in	
het	 dorp,	 namelijk	 hun	 tante	 Sophie	Ver-
heyen-Borret	(1820-1910)	en	haar	dochter	
Sidonie	 (1860-1927).	 Zij	 hadden	 naast	 de	
Villa	Rosa	van	haar	neef	Eugène	(zoon	van	
haar	 broer	 Jan	 Baptist)	 een	 nieuwe	 villa	
laten	bouwen,	die	zij	de	naam	Castellanie	
hadden	gegeven.
Gedurende	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 en	
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de	bezetting	werd	er	een	afdeling	van	het	
Nationaal	 Sozialistische	 Kraftfahr	 Korps	
(N.S.K.K.)	 gehuisvest.	 Dit	 was	 een	 korps	
van	 vrijwillige	 Nederlandse	 vrachtwagen-
chauffeurs,	dat	transporten	uitvoerde	voor	
het	Duitse	leger.	De	vrachtwagens	stonden	
op	een	wei	in	de	Kasteellaan.

Toen	de	Duitsers	op	5	september	1944,	Dol-
le	Dinsdag,	zich	hals	over	kop	terugtrokken	
en	ook	Villa	Castellanie	onbeheerd	achter-
lieten,	stortte	een	deel	van	de	Loonse	be-
volking	 zich	 op	 alles	wat	 zich	 in	 het	 huis	
bevond,	beschouwde	dit	als	oorlogsbuit	en	
sleepte	weg	wat	het	dragen	kon.	Een	beet-
je	 te	 snel	 gereageerd,	 want	 de	 Duitsers	
kwamen	 al	 spoedig	 terug.	 Wie	 wat	 ‘ver-
overd’	had,	haastte	zich	de	buit	weer	terug	
te	brengen.	Op	27	oktober	1944	(bevrijding	
Loon	op	Zand)	is	Villa	Rosa	in	brand	gescho-
ten	en	totaal	verwoest,	zodat	we	nu	enkel	
nog	zicht	hebben	op	de	locatie	ervan.

Pestkerkhof
We	 lopen	 via	 het	 Vrijerslaantje	 naar	 de	
Klokkenlaan,	 dat	 vroeger	 de	 hoofdverbin-
ding	was	 tussen	 Tilburg	 en	 Loon	 op	 Zand	
tot	1846	en	dus	ook	deel	uitmaakte	van	de	
verbindingsroute	Antwerpen-Den	Bosch.	
De	 naam	 ‘Klokkenlaan’	 dankt	 haar	 naam	
wellicht	het	aan	het	ter	plekke	maken	van	
de	 klokken	 voor	 de	 huidige	 kerktoren	 in	
1460	en	1500.	Dat	was	nodig,	omdat	men	
voor	 zulke	 zware	 klokken	 geen	 transport-
middelen	had.

Omdat	 het	 enigszins	 buiten	 de	 bebouwde	
kom	van	Loon	op	Zand	lag,	werd	hier	vroe-
ger	 in	de	17e	eeuw	een	pestkerkhof	 aan-
gelegd.	 Zo	 is	 bekend	 dat	 de	 zwarte	 pest	
opnieuw	 toesloeg	 binnen	 de	 heerlijkheid	
Venloon.	Er	vielen	binnen	enkele	maanden	
300	 slachtoffers,	waaronder	 kapelaan	He-
vens	en	koster	Mathias.
Ten	 tijde	 van	 Napoleon	 werd	 voorzien	 in	
een	bredere	verbindingsweg,	zijnde	de	hui-
dige	Kasteellaan,	dat	dwars	door	de	lande-

rijen	van	het	kasteel	werd	aangelegd.

Het Raadhuis
We	 wandelen	 intussen	 via	 de	 Kerkstraat	
naar	 het	 lege	 Raadhuisplein	 waar	 vroe-
ger	 het	 raadhuis	 van	 de	 gemeente	 Loon	
op	 Zand	 heeft	 gestaan.	 In	 1853	 had	men	
bepaald	 dat	 het	 gemeentehuis	 verplaatst	
moest	worden	naar	Kaatsheuvel,	maar	dat	
ging	niet	zonder	slag	of	stoot.

De	jaren	1840-1856	kunnen	in	de	geschiede-
nis	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	worden	
beschouwd	als	de	periode	van	de	‛Straetse	
en	 Vaertse	 twisten’	 met	 als	 hoogtepunt	
de	verplaatsing	van	het	raadhuis	van	Loon	
op	Zand	naar	Kaatsheuvel.	Het	begon	met	
de	 indiening	 van	 een	 verzoekschrift	 door	
een	 aantal	 inwoners	 van	 het	 Vaartskwar-
tier	 (Kaatsheuvel)	 tot	afscheiding	van	het	

 °Zicht op de Klokkenlaan met schaapskooi. (Foto: 
Heemkundekring Loon op ’t Sandt)

 °Het Raadhuis van Loon op Zand.  
(Foto: Heemkundekring Loon op ’t Sandt)
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Straatskwartier	 (Loon	 op	 Zand).	 Het	 ver-
zoek	werd	afgewezen:	Kaatsheuvel	moest	
samen	met	Loon	op	Zand	verder	en	werd	
géén	 zelfstandige	 gemeente.	 Vervolgens	
ontstond	in	Kaatsheuvel	groot	ongenoegen	
over	 de	 aanleg	 van	 een	 provinciale	 weg	
tussen	Tilburg	en	Waalwijk,	die	 -	ondanks	
een	 hoge	 financiële	 bijdrage	 van	 de	 ge-
meente	Loon	op	Zand	-	het	dorp	Kaatsheu-
vel	links	liet	liggen.	De	treurnis	en	woede	
hierover	 vormde	een	voedingsbodem	voor	
de	 opstand	 -	 nota	 bene	 in	 het	 Europese	
revolutiejaar	 1848	 -	 van	 Kaatsheuvelse	
notabelen,	 voornamelijk	 kooplieden	 en	
leerlooiers,	 tegen	 het	 gemeentebestuur.	
Zij	wilden	een	einde	maken	aan	de	onder-
vertegenwoordiging	van	hun	dorp	in	de	ge-
meenteraad.	

Uiteindelijk	 lukte	dit	dankzij	de	bang	ge-
worden	conservatieve	koning	Willem	II,	die	
in	één	nacht	aanhanger	werd	van	het	libe-
ralisme	 en	 daarmee	 de	 nieuwe	 grondwet	
van	 Thorbecke	 met	 rechtstreekse	 verkie-
zingen	mogelijk	maakte.	 In	 1851	 koos	 de	
bevolking	een	nieuwe	 raad	die	 -	 voor	het	
eerst	 in	de	geschiedenis	 -	 in	meerderheid	
uit	 inwoners	 van	 Kaatsheuvel	 bestond.	Al	
gauw	 bleek	 dat	 de	 nieuwe	machthebbers	
geen	 behoefte	meer	 hadden	 aan	 splitsing	
van	 de	 gemeente,	 terwijl	 ze	 dat	 kort	 er-
voor	nog	met	zoveel	aandrang	bij	de	koning	
hadden	 bepleit.	 Niet	 dit	 splitsingsplan,	
maar	de	verplaatsing	van	het	raadhuis	van	
Loon	 op	 Zand	 naar	 Kaatsheuvel	werd	 hét	
grote	onderwerp	in	de	raadsvergaderingen.	

Door	 schenkingen	 en	 geldleningen	 van	
Kaatsheuvelse	 ingezetenen	 was	 de	 ver-
plaatsing	 mogelijk	 zonder	 hogere	 kosten	
en	dus	zonder	belastingverhoging.	Hierdoor	
kon	het	provinciebestuur	het	verplaatsings-
plan	niet	op	grond	van	de	slechte	financi-
ele	positie	van	de	gemeente	afwijzen.	Het	
besluit	tot	verplaatsing	hield	ook	de	sloop	
in	van	het	bestaande	 raadhuis	 in	Loon	op	

Zand.	Ondanks	heftig	verzet	van	de	Loonse	
bevolking	zette	de	raad	dit	toch	door.	Op	
de	dag	van	de	verhuizing,	15	januari	1853,	
krioelde	het	op	deze	plaats	van	opstandige	
Loonse	mensen,	gewapend	met	riek,	hooi-
vorken	en	knuppels	en	ook	de	kroegen	za-
ten	mudvol.	 Soldaten	 te	 paard	 joegen	de	
betogers	 uiteen	 en	 de	 verhuizing	 kon	 be-
ginnen.	Het	gemeentearchief	werd	op	kar-
ren	geladen	en	naar	een	tijdelijk	onderko-
men	 in	Kaatsheuvel	gebracht,	waarna	het	
raadhuis	meteen	werd	gesloopt.	
Dit	leidde	tot	'oproerige	bewegingen'	die	de	
autoriteiten	noodzaakten	tot	het	inroepen	
van	de	militaire	macht.	De	paarden	die	het	
Loonse	archief	en	meubilair	trokken,	wer-
den	 in	 Kaatsheuvel	 onthaald	 met	 peper-
koek.	Het	bleef	nog	 lang	onrustig	 in	Loon	
op	Zand.

Beklimming kerktoren
Met	goedvinden	van	pastoor	Luijckx	mogen	
we	 de	 kerktoren	 beklimmen,	 een	 unieke	
ervaring.	De	kerktoren	is	gebouwd	in	1460	
en	gefinancierd	vanuit	de	inkomsten	van	de	
turfhandel.	De	fundering	van	de	kerktoren	
is	twee	meter	breed,	telt	vier	verdiepingen	
en	 is	 57	 meter	 hoog.	 De	 toren	 kenmerkt	
zich	 door	Kempische	 of	 Brabantse	 gotiek:	
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steunberen,	 speklagen	 en	 spaarvelden,	
maar	 ook	 door	 een	 de	 metselaar	 aange-
bracht	 ‘torentje’	 aan	 de	 zuidkant	 van	 de	
toren.

Via	 de	 smalle	 torentrap	 komen	we	 op	 de	
eerste	 torenkamer	 alwaar	 het	 gerestau-
reerde	 mechanische	 torenuurwerk	 (1925-
1966)	 staat	 te	 pronken.	 Restauratie	werd	
uitgevoerd	door	Frans	Reith.	We	vervolgen	
naar	de	tweede	torenkamer	die	een	zware	
balkenlaag	bevat,	die	het	gewicht	van	de	
klokken	 en	 klokkenstoelen	 dragen.	 Deze	
ruimte	 heeft	 vroeger	 ook	 als	 gevangenis	
gefungeerd,	 een	 kluisterring	 getuigd	 daar	
nog	van.	De	derde	torenkamer	bevat	drie	
zware	klokken:	Johannes	Baptista	(St.	Jans-
klok)	uit	1460	(weegt	876	kg),	Mariaklok	uit	
1500	(weegt	1450	kg)	en	de	St.	Hubertus-
klok	door	de	parochie	geschonken	in	1945	
(weegt	 605	 kg).	 Het	 carillon	 dateert	 uit	
2001.	Op	de	klokken	van	het	carillon	zijn	
de	namen	gegraveerd	van	de	schenkers.

De pastorie
We	 vervolgen	 onze	 weg	 naar	 de	 pastorie	
naast	 de	 kerk,	 dat	 werd	 gebouwd	 door	
dezelfde	 architect	 als	 Villa	 Castellanie,	
zijnde	 architect	 T.H.	 Smeele	 in	 opdracht	
van	 pastoor	 P.H.	 Klijsen.	 Bij	 in	 gebruik	
name	ervan,	werd	rechts	voor	de	pastorie	
een	beuk	geplant.	Als	je	de	omvang	van	de	
beuk	meet	op	een	meter	hoogte,	deel	die	
uitkomst	door	2½,	dan	weet	je	ongeveer	de	
leeftijd	van	de	boom,	maar	ook	de	ouder-

dom	 van	 de	 pastorie.	We	meten	 305	 cm:	
gedeeld	 door	 2½	 levert:	 122.	Welnu,	 het	
tegeltje	in	het	portiek	van	de	pastorie	be-
vestigd	onze	meting:	2020	-	122	=	1898.

We	 beëindigen	 deze	 druilerige	 doch	 zeer	
interessante	 cultuurhistorische	 wandeling	
op	het	Oranjeplein	met	veel	dank	aan	de	
gidsen	en	begeven	ons	naar	Het	Koetshuis	
voor	een	lekkere	versnapering.

Redactie: Jacques van Dooren

Bridgemaatje gezocht
Ik	ben	op	zoek	naar	een	gezellige,	(ge-
vorderde)	bridger	man/vrouw	om	hier	of	
in	de	omgeving	te	bridgen.	Uw	reactie	
ontvang	 ik	 graag	 via	mijn	e-mailadres:	
martinaelesen@hotmail.com.
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Lotgenotenbijeenkomst Prostaatkanker

Leven met de gevolgen  
van prostaatkanker

Jaarlijks	 krijgen	 12.000	 mannen	 de	 diag-
nose	prostaatkanker.	De	arts	weet	alles	van	
prostaatkanker	 en	 de	 behandelingsmoge-
lijkheden.	Mannen	en	hun	partners	weten	
wat	het	is	om	te	leven	met	de	gevolgen	van	
deze	ziekte.
Inloophuis	TOON	Waalwijk	en	de	Prostaat-
KankerStichting	nodigen	u	en	uw	partner/

belangstellende	 uit	 voor	 een	 lotgenoten-
bijeenkomst,	die	begeleid	zal	worden	door	
vertegenwoordigers	 van	 de	 ProstaatKan-
kerStichting.

Er	met	elkaar	over	praten,	ervaringen	de-
len	en	vragen	beantwoord	zien:	dat	 is	de	
kracht	van	 lotgenotenbijeenkomsten.	Lot-
genoten	én	partners	horen	van	elkaar	wat	
zij	doormaken	en	kunnen	oplossingen	aan-
dragen.	Ook	het	ontvangen	van	praktische	
informatie	 rond	 een	 behandeling	 kan	 be-
langrijke	steun	geven.

Deze	 lotgenotenbijeenkomst	 vindt	 plaats	
op	dinsdag	18	februari	van	14.00	tot	16.00	
uur	 in	 Inloophuis	 TOON	Waalwijk,	 Jan	 de	
Rooystraat	 15,	 5141	 EN	 Waalwijk,	 tel.	
652734,	www.inloophuistoon.nl. □

Aanmeldingsformulier voor dagtochten 2020 van SeniorenVereniging Loon op Zand

Naam: ___________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________

Telefoonnummer: __________________________________________________

O   Zondag 24 mei. Passiespelen in Tegelen. (€ 55,-)

O   Zondag 16 augustus. Sail Amsterdam 2020/Sail-Out. (€ 109,-)

O   Dinsdag 15 september. Prinsjesdag in Den Haag. (€ 75,-)

Het verschuldigde bedrag zal steeds twee weken voor de betreffende tocht van   
uw bankrekening afgeschreven worden.

Naam met voorletters: _________________________ Geb. datum: ___________

Ondergetekende machtigt SeniorenVereniging Loon op Zand om éénmalig het 
verschuldigde bedrag van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

Bankrekening: _________________________ Handtekening:
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Te huur

Instapklare	semibungalow	met	slaapka-
mer	en	badkamer	op	de	begane	grond.	
Boven	voorkamer	en	grote	slaapkamer.	
Met	berging	en	garage.
Uitermate	geschikt	als	seniorenwoning	
of	 als	 overbrugging	 naar	 een	 nieuwe	
woning.	Interesse?	Mail	naar:	
karinvanoers@home.nl.	

Toren-editie 4

De	volgende	editie	van	Rond	de	Toren	(edi-
tie	4)	zal	vanaf	woensdag	26	februari	ver-
schijnen.

Uw	bijdrage(n)	voor	deze	editie	kunt	u	tot	
dinsdag	18	februari	aanbieden.	Eerder	mag	
ook:	heel	graag	zelfs!

Lees Rond de Toren ook op:  
www.ronddetoren.nl
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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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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat	 5.	 Open	 op	ma	 t/m	 vr	 11.00-15.00	
uur	en	za	van	10.00-12.30	uur.	Boeken	inleveren	
op	zaterdag	tussen	10.00	en	11.00	uur.



76



77

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:	www.scoutingpsg.nl.
Info of aanmelden:	info@scouting@psg.nl.
VERKEERSREGELAARSTEAM 
LOON OP ZAND
Secretaris	Wil	Oerlemans,	tel:	0416-757259.
e-mail:	vkr.team.loonopzand@gmail.com.

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.	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	vóór	19.00	uur
Nr.	7	verschijnt	vanaf	8	april	 31	maart	vóór	19.00	uur
Nr.	8	verschijnt	vanaf	29	april	 21	april	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.

Februari
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 Kindercarnavalsoptocht.
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.

Maart
1 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	

vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	het	Noorderbos.

6 en 7:	Toneelvereniging	’t	Moers	Ver-
zetje	speelt	voor	u	‛’t	Is	Bingo	op	de	
camping’	om	19.30	uur	in	Partycen-
trum	’t	Maoske	in	De	Moer.	

6 Het	filmhuis	van	de	SeniorenVereni-
ging	draait	‛Una	Giornata	Particola-
re’	in	Venloene.	Aanvang	14.00	uur.

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





     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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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