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De Platenkast met Michiel Monsieurs
•	Michiel	bezoekt	graag	muziekfestivals.

Aorta voelt zich thuis in Loon
•	“Wij	leveren	geen	spaghetti,	maar	lasagne.”

Buurman
•	Dierbare	herinneringen	aan	een	buurman.

Maarten van Son genomineerd
•	Maarten	genomineerd	als		
vrijwilliger	en	ondernemer.

Bitcoins of Bidcoins
•	Bidcoins	verdienen	met	pesjonkelen.

Vijfde editie Loonse Dorps Kwis
•	De	voorpret	kan	beginnen,		
inschrijven	21	maart	van	11.00	tot	14.00	uur.
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VAN DE REDACTIE...............

Er loopt een mooie kudde rond
Eén	dag	extra.	Is	dat	een	dag	meer	werken	of	een	extra	dagje	rust?	‘Als	we	de	tijd	toch	
eens	aan	onszelf	hebben’	verzuchten	we	weleens.	Hoe	combineer	je	al	je	taken,	hoe	hou	
je	alle	ballen	in	de	lucht?	Past	er	niets	meer	bij	of	kan	het	nooit	eens	rustig	aan?

Als	we	de	schijnwerper	op	Loon	op	Zand	zetten,	dan	valt	op	dat	er	een	aantal	mensen	
is	die	we	vaak	op	zien	duiken.	Niet	op	de	kar,	maar	ervoor.	Mensen	die	graag	de	boel	in	
beweging	brengen,	die	een	kar	willen	trekken,	die	altijd	nog	wel	een	gaatje	vrij	lijken	te	
hebben	en	weer	voor	een	nieuw	initiatief	te	porren	zijn.	Daar	moeten	we	als	dorp	heel	
zuinig	op	zijn.	Tegelijkertijd:	de	mensen	die	vaak	naar	voren	stappen,	houden	misschien	
ook	wel	meer	van	het	licht.

Van	de	mensen	die	liever	in	de	schaduw	blijven	-	en	daardoor	misschien	wat	minder	opval-
len	–	is	niet	meteen	gezegd	dat	zij	geen	bijdrage	leveren	of	een	mindere	bijdrage	leveren.	
Door	datgene	dat	achter	de	schermen	wordt	geregeld,	kunnen	andere	mensen	ook	het	
podium	nemen.	Welke	ruimte	de	een	in	zijn	agenda	heeft,	kan	of	wil	vrijmaken,	moet	
geen	verwachting	aan	een	ander	zijn	om	in	diezelfde	mate	actief	te	zijn.	Tegelijkertijd:	
de	schaduw	is	soms	ook	wel	erg	veilig.

Nelson Mandela	 heeft	 velen	 geïnspireerd.	 Een	
van	zijn	beroemde	speeches	gaat	over	het	 licht	
en	over	in	het	licht	gaan	staan.	Woorden	die	wat	
ver	 van	 ons	 calvinistische	 Nederland	 af	 staan,	
waar	nog	vaak	geldt:	‘doe	maar	gewoon,	dan	doe	
je	al	gek	genoeg’.	Een	fragment	uit	zijn	speech	
luidt	als	volgt:
“We vragen onszelf af “wie ben ik wel om me-
zelf briljant, schitterend, begaafd of geweldig 
te achten?” Maar, waarom zou je dat niet zijn? 
[…] Je dient de wereld niet door jezelf klein te 
houden. […] We zijn bestemd om te stralen, zoals 
kinderen dat doen. […] Die glorie is niet slechts 
in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. En als 
we ons licht laten schijnen, schept dat voor de 
ander de mogelijkheid hetzelfde te doen […]”

Je	kan	deze	tekst	op	verschillende	manieren	lezen,	maar	één	manier	is	als	het	welbekende	
spreekwoord:	Als	er	één	schaap	over	de	dam	is,	volgen	er	meer.	Toch	vinden	we	het	vaak	
moeilijk	om	dat	eerste	schaap	te	zijn.	Wij	nodigen	je	uit.	Er	loopt	een	mooie	kudde	rond	
in	Loon,	maar	we	weten	zeker	dat	deze	nog	veel	groter	kan	zijn	als	we	denken	in	mogelijk-
heden.	Dit	jaar	is	het	weer	29	februari.	Een	hele	dag	extra.	Laat	hem	niet	verloren	gaan!
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het 
is die van die, die altijd zus en zo. Maar 
wat weet je eigenlijk nog meer? Aan de 
hand van iemand zijn platenkast maken 
we graag verder kennis. Deze editie de 
vijf sleutelplaten van Michiel Monsieurs 
(Loon op Zand, 1989).

Samen	met	Tijn	Brabers,	Marleen	van	Loon,	
Teun	Buijs,	Pieter	Vermeer	en	Job	van	Sum-
meren	organiseert	Michiel	Monsieurs	al	en-
kele	jaren	LOS	in	Loon.	Wat	begon	als	een	
spontane	actie	 is	 inmiddels	een	gevestigd	
evenement	 in	 de	 vorm	 van	 een	 stichting.	
Met	 zessen	 werken	 zij	 een	 jaar	 lang	 aan	
een	 feest	 op	 de	 kasteelweide	 tijdens	 de	
maandag	 van	 carnaval	 en	 ze	 kunnen	 die	
dag	op	ruim	35	vrijwilligers	rekenen.	“Car-
naval	verandert.	Dat	mensen	vier	dagen	in	
hetzelfde	dorp	of	dezelfde	kroeg	blijven	is	
gewoon	 niet	 meer	 zo.	 De	 andere	 dorpen	
zijn	 veel	 dichterbij	 gekomen.	 Vrienden-
groepen	 stellen	 zich	 niet	meer	 samen	 op	
basis	van	woonplaats,	dat	loopt	veel	meer	
over	de	dorpen	heen.	Ook	bij	LOS.	Carna-
val	vier	je	nu	veel	meer	overal.”

Eerste plaat
Michiel	 is	 geboren	en	 getogen	 in	 Loon	op	
Zand.	 Groeide	 op	 aan	 de	 Kloosterstraat	
en	 ging	 naar	 De	 Blokkendoos.	 “Mijn	 eer-
ste	singeltje	kocht	ik	bij	Hart	van	Loon,	of	
misschien	 heette	 dat	 toen	 nog	 Kadoshop	
Broers.	Van	mijn	communiegeld	had	ik	een	
torentje	gekocht	en	mijn	eerste	single	was	
‘Flat	beat’	van	Mr.	Oizo.	Ik	zag	die	clip	op	
TMF	en	daarin	speelt	een	gele	knuffel.	Die	

maakte	toen	wel	indruk.	Vanaf	mijn	12e	was	
ik	vrijwilliger	bij	De	Kuip.	Eens	in	de	maand	
kregen	 Bart	 van	 Drunen	 en	 ik	 budget	 om	
cd’s	te	gaan	kopen	bij	de	Free	Record	Shop	
in	Tilburg.	Toen	was	er	nog	geen	muziek-
computer.”	De	cd’s	mogen	dan	verdwenen	
zijn,	het	vrijwilligerswerk	is	gebleven.	Mi-
chiel	was	voorheen	betrokken	bij	Kraok	en	
tegenwoordig	 bij	 onder	 andere	 de	 Dorps-
kwis,	carnavalsstichting	Theebuikenland	en	
dus	ook	sinds	het	begin	bij	LOS	in	Loon.

LOS in Loon – het begin
“LOS	in	Loon	begint	voor	ons	de	zondag	in	
de	week	voor	carnaval.	Dan	zetten	we	het	
terrein	uit.	Op	dinsdag	leggen	we	de	vloer,	
woensdag	komen	de	hekken	en	maken	we	
’s	 avonds	de	 spaarkas	 op.	Donderdag	ma-
ken	we	de	wagen	 klaar	 en	 vrijdag	 zetten	

 °Michiel en vrienden tijdens Mysteryland.   
 Eigen foto.
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we	het	 podium	neer.	 Zaterdag	 en	 zondag	
doen	we	mee	aan	optochten	en	op	maan-
dag	doen	we	dan	de	rest:	de	bars,	het	ge-
luid,	dat	is	wel	aanpoten.”	

LOS	in	Loon	wordt	voor	de	vijfde	keer	he-
lemaal	 in	 eigen	 beheer	 onder	 een	 eigen	
stichting	 georganiseerd,	 inclusief	 horeca.	
Toen	het	punt	kwam	dat	de	gemeente	hek-
ken	 eiste	 en	 er	 geen	 eigen	 drank	 meer	
meegenomen	 mocht	 worden,	 bracht	 dat	
ook	 financiële	 druk	 met	 zich	 mee.	 “Ons	
doel	is	altijd	geweest	om	het	gratis	te	hou-
den	en	 voor	 alle	 leeftijden.	De	enige	op-
lossing	om	dat	 te	kunnen	garanderen	was	
dat	we	de	drank	dan	ook	 in	eigen	beheer	
zouden	gaan	verkopen.	Het	is	enkele	keren	
wel	heel	spannend	geworden,	met	bijvoor-
beeld	twee	keer	code	geel	voor	het	weer.	
Omdat	we	naar	het	veld	gingen	moesten	er	
vloerdelen	 komen,	 dat	 betekende	dat	we	
met	een	groter	budget	moesten	gaan	wer-

ken,	de	begroting	en	vaste	 lasten	werden	
groter.	Het	is	onze	ambitie	om	één	jaar	in	
reserve	te	hebben	staan,	zodat	we	bij	een	
eventueel	afgelasten	het	jaar	daarop	toch	
door	kunnen.”

Beste plaat
Michiel	bezoekt	veel	festivals:	“Ik	probeer	
ieder	jaar	te	minderen,	maar	toch	zijn	het	
er	 altijd	 wel	 weer	 vijf	 tot	 tien	 per	 jaar.	
Zwarte	Cross,	Mysteryland,	Decibel,	maar	
bijvoorbeeld	 ook	Weekend	 Magnifiek.	 Dat	
is	Landal	De	Lommerbergen	dat	een	week-
endlang	wordt	omgedoopt	in	een	festival-
terrein.	 In	 het	 subtropisch	 zwemparadijs	
staan	 dan	 bijvoorbeeld	 de	 dj’s.	 Je	 huurt	
met	 je	 vriendengroep	 een	 huisje	 en	 het	
park	 is	het	hele	weekend	één	groot	festi-
val.	Als	beste	plaat	heb	ik	gekozen	voor	‘Af-
rica’	van	Toto,	maar	dan	in	de	LNTG	remix	
van	tien	minuten.	Ik	vind	dat	sowieso	een	
goed	nummer,	maar	in	die	versie	wordt	dat	
nummer	helemaal	opgebouwd.	Als	we	met	
vrienden	op	een	festival	zijn	en	we	worden	

 °LOS in Loon 2017. Foto Willem van Breugel.
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’s	morgens	wakker	dan	zet	ik	vaak	dat	num-
mer	op	en	zie	je	even	later	iedereen	met	
een	big	smile	uit	zijn	tentje	kruipen.”
Meest dierbare plaat
“Vroeger	 ging	 ik	 veel	 naar	 grands	 prix	
motorcross”	 Even	 een	 opmerking	 van	 de	
schrijver:	grands	prix	is	volgens	het	groene	
boekje	echt	het	meervoud	van	grand	prix.	
“Van	kleins	af	aan	gingen	mijn	zusje	en	ik	
daar	mee	naartoe.	Dat	waren	bij	ons	echt	
gezinsuitjes,	 door	 heel	 Europa	 gingen	we	
kijken.	Mijn	moeder	was	daar	toen	ook	al-
tijd	bij.	Vijf	minuten	voordat	het	starthek	
valt	draaien	ze	dan	‘Sandstorm’	van	Daru-
de,	dat	bouwt	heel	 langzaam	op	naar	het	
moment	van	de	start	van	de	race.	Mijn	va-
der	is	een	echte	liefhebber,	die	vliegt	nog	
steeds	heel	de	wereld	over	om	naar	wed-
strijden	te	gaan.	Van	de	18	grands	prix	 is	
hij	bij	13	of	14	aanwezig.	Zelf	heb	ik	van	
mijn	12e	tot	mijn	18e	gecrost	en	vanaf	mijn	
14e	reed	ik	wedstrijden.	Als	je	dan	met	30	
man	die	eerste	bocht	in	dook	dan	gaf	dat	
wel	echt	een	kick.”

Plaat voor elke dag
Michiel	werkt	op	De	Hoogt	bij	GPProducts	
van	Marc	Goutziers,	gespecialiseerd	in	high	
performance	 producten	 voor	 motoren	 en	
auto’s.	“Daar	ben	ik	verantwoordelijk	voor	
de	merken	 die	wij	 in	 de	 Benelux	 hebben	
en	 wat	 daar	 allemaal	 bij	 samenkomt.	 Ik	
bespreek	de	samenwerkingsafspraken	voor	
het	komende	jaar,	wat	we	voor	onze	mer-
ken	kunnen	betekenen	en	welke	events	we	
opzetten.	Inmiddels	zit	ik	zelf	niet	zoveel	
meer	 op	 de	weg,	maar	 anders	 draaide	 ik	
graag	Nederlandstalige	muziek	 in	de	auto	
op	 weg	 naar	 klanten.	 Wat	 ik	 deze	 dagen	
graag	 opzet	 is	 ‘Dan	 komt	 ze	 binnen’	 van	
Donny	van	der	Roest.”

Dan denk ik aan Loon
Als	 deze	 editie	 van	 Rond	 de	 Toren	 in	 de	
brievenbus	valt,	 ligt	carnaval	alweer	ach-
ter	ons.	Waar	hoop	je	dan	op	terug	te	kij-

ken?	“Allereerst	hoop	ik	dat	het	weer	mee	
heeft	mogen	zitten,	dat	het	een	leuke	dag	
is	 geweest	 zonder	 incidenten	 en	 dat	 ie-
dereen	 weer	 uitkijkt	 naar	 2021.	 Toen	we	
de	 stichting	hebben	opgericht	 hebben	we	
een	lange	termijnvisie	en	speerpunten	op-
gesteld.	Daarin	staat	onder	andere	dat	we	
het	gratis	willen	houden	en	voor	alle	leef-
tijden.

Het	hoeft	niet	per	se	groter	in	bezoekers-
aantallen.	De	sfeer	moet	goed	zijn.	Dat	we	
jongeren	van	11	–	12	jaar	met	een	glimlach	
naar	buiten	zien	lopen	en	ook	de	leeftijds-
genoten	van	mijn	vader.	Er	is	vaak	veel	te	
doen	over	de	muziek.	Het	bloemetjesgor-
dijn	 is	 niet	meer	 van	nu,	maar	we	willen	
ook	geen	hardstyle	feest	neerzetten	waar	
elders	 bijvoorbeeld	wel	 voor	wordt	 geko-
zen.	We	beginnen	toegankelijk	en	later	op	
de	middag	wordt	het	wel	iets	steviger.	We	
hebben	 een	 goede	 samenwerking	 met	 de	
gemeente,	 daar	 ontvangen	we	 veel	 steun	

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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van	 en	 zij	 denken	met	 ons	mee.	 Het	 ge-
luid	wordt	door	hen	gemonitord,	we	willen	
graag	sturen	op	feiten.”

Als	bezoeker	valt	het	mij	positief	op	dat	ik	
nooit	 ergens	 gedoe	 zie,	 of	meekrijg.	Ter-
wijl	 er	 met	 de	 nodige	 drank	 in	 de	 man/
vrouw	niet	veel	nodig	hoeft	te	zijn	dat	er	
onenigheid	ontstaat,	hoe	stuur	je	daarop?	
“Door	 er	 bijvoorbeeld	 voor	 te	 kiezen	 om	
de	 toegangscontrole	 door	 Loonse	 mensen	
te	 laten	 plaatsvinden.	 Daar	 is	 vaak	meer	
begrip	 voor	 dan	wanneer	 dit	 door	 de	 be-
veiliging	gebeurt.	Die	blijven	bij	ons	voor-
namelijk	op	de	achtergrond	en	kijken	mee.	
Het	is	ook	een	ons-kent-ons	feest.	We	ken-
nen	de	mensen	op	de	wagens,	we	hebben	
op	elke	wagen	een	aanspreekpunt,	als	we	
iets	signaleren	laten	we	dit	zoveel	mogelijk	
door	de	eigen	mensen	oplossen.”

“Drie	 jaar	 geleden	 was	 het	 enorm	 slecht	
weer.	We	dachten	echt	dat	het	niet	meer	
goed	 kwam.	Het	werd	 toch	 nog	 droog	 en	

 °Piet Marisael maakte Rond de Toren erop attent middels deze foto dat op 12 februari jl. twee 
banken zijn geplaatst op de hoek van de Bergstraat - Heideweg als rustpunt langs het snelfietspad.

het	veld	liep	ram	en	ram	vol.	We	stonden	
backstage	bij	de	DJ-booth	te	kijken	en	za-
gen	hoe	goed	iedereen	het	naar	zijn	zin	had	
terwijl	het	nummer	‘You’ve	got	the	love’	in	
de	 versie	 van	 Code	 Black	 werd	 gedraaid.	
Als	 ik	 dat	 nummer	 nu	 hoor	moet	 ik	 daar	
altijd	 direct	 aan	 denken.	 Ik	 hoop	 dat	we	
de	continuïteit	erin	kunnen	houden.	LOS	is	
geen	feest	voor	mensen	van	buitenaf,	maar	
vooral	 voor	 de	mensen	 uit	 Loon	 zelf.	We	
zijn	nog	op	zoek	naar	een	nieuwe	penning-
meester,	dus	als	je	enthousiast	was	over	de	
maandag	 van	 carnaval	 mag	 je	 altijd	 een		
e-mail	sturen	naar:	 	
losinloon@gmail.com.”

De	nummers	uit	deze	en	de	
voorgaande	 edities	 van	 ‘De	
Platenkast’	vind	je	op	Spoti-
fy	bij	elkaar	onder:	‘Schleif-
fert;	Ronddetoren	–	Platen-
kast’.

Redactie: Hans Schleiffert
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We spelen zelfs The Wild Rover (als het niet anders kan)

Nieuw folk duo presenteert zich: Irish Blend
Na	dertig	jaar	met	veel	
plezier	 bij	 folkgroep	
Ogham	 te	 hebben	 ge-
speeld,	heb	ik	besloten	
ermee	 te	 stoppen.	 Het	
was	 mooi:	 tientallen	
optredens	 per	 jaar	 op	
verschillende	 locaties.	
Van	 opgewaardeerde	

friteskotten	 en	 kleine	 cafeetjes	 tot	 aan	
013,	 de	 Queenshal	 in	 Edinburgh,	 mooie	
festivals	zoals	Oerol,	Elastiek,	Mull	Music-
festival	 in	 Schotland	en	niet	 te	 vergeten:	
de	Kraok!

Ogham	gaat	lekker	door,	heeft	Dennis	van	
Meel	aan	zich	weten	te	binden,	die	naast	
talentvol	doedelzakspeler	ook	fluitist	is	en	
zich	aan	het	bekwamen	is	op	de	accordeon.

Na	 mijn	 vertrek	 bij	 Ogham	 heb	 ik	 een	
oude	kennis	benaderd	met	de	vraag	of	we	
weer	 eens	 samen	 zouden	 kunnen	 spelen.	
Dat	 heeft	 geleid	 tot	 een	nieuw	duo	 ‛Irish	
Blend’	 met	 een	 repertoire	 van	 Keltische	
muziek:	Iers,	Schots	en	soms	ook	Bretons.	
Mijn	 ervaring	 met	 Ogham	 neem	 ik	 hierin	

volop	mee,	 terwijl	mijn	 duo	 partner	 Eric	
Hoop	jarenlange	ervaring	heeft	als	zanger	
in	 een	 soulband.	 Folkmuziek	 is	 het	 genre	
waar	echt	ook	zijn	hart	ligt.

Het	 eerste	 publieke	 optreden	 zal	 plaats-
vinden	 in	 De	 Kiosk,	 waar	 Frans	 Timmers	
dan	 inmiddels	 de	 nieuwe	 eigenaar	 is	 en	
een	mooie	 bierproefavond	 organiseert	 op	
zaterdagavond	 21	maart.	Misschien	 is	 het	
toevallig,	maar	dat	weekend	wordt	in	Ier-
land,	maar	ook	op	veel	andere	plekken	op	
de	 wereld,	 St.	 Patricks	 Day	 gevierd	 met	
live	traditionele	muziek	in	cafés	en	op	fes-
tivals.

Irish	Blend	zal	extra	sfeer	brengen	tijdens	
een	 toch	 al	 bijzondere	 thema-avond	met	
mooie	biertjes,	zang,	gitaren,	banjo,	bou-
zouki,	 mandoline,	 mondharmonica’s	 en	
niet	te	vergeten:	lepels.	Meer	info	over	de	
avond	 bij	 De	 Kiosk:	 info@cafedekiosk.nl	
of	bel:	361621.	Meer	informatie	over	Irish	
Blend:	Albertbull4@gmail.com	 of	 bel	 06-	
53339560.

Albert Bull

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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Geen spaghetti, maar lasagne!

Aorta Business Solutions voelt zich 
thuis in Loon op Zand
In onze serie ‘Loon in bedrijf’ worden bedrijven aan u voorgesteld 
die in ‘het Loonse’ gevestigd zijn: sommige wat langer en sommige 
wat korter. In deze editie richten we onze schijnwerper op ‘Aor-
ta Business Solutions’, dat vanaf oktober 2019 gehuisvest is in de 
sfeervolle ‘Villa Castellanie’ aan de Kasteellaan.

De	redactie	hoefde	deze	keer	niet	zelf	het	
initiatief	 te	 nemen	 voor	 dit	 artikel,	want	
zij	werd	zelf	gebeld	door	een	van	de	twee	
Aorta-directeuren	met	het	voorstel	om	een	
artikel	op	te	nemen	in	Rond	de	Toren	over	
dit	bedrijf.	En	dat	had	een	reden,	zo	bleek	
later…

Sfeervolle locatie
En	zo	zie	ik	dit	uit	1901	daterend	markante	
gebouw	 na	 jaren	 weer	 eens	 van	 binnen,	
wanneer	ik	mij	keurig	op	tijd	aandien	voor	
de	 gemaakte	 afspraak	 met	 commercieel	
directeur	Leander	van	Dongen.	Vooraf	had	
ik	nog	wat	tijd	om	een	deel	van	de	sfeer-
volle	inrichting	in	mij	op	te	nemen,	voordat	
Leander	van	Dongen	mij	begroette	en	we	
ons	 naar	 een	 ontvangstruimte	 op	 de	 eer-
ste	etage	begaven.	Vooraf	kon	ik	het	toch	
niet	nalaten	om	op	te	merken	dat	dit	toch	
wel	 een	 heel	mooie	 én	 sfeervolle	 locatie	

was	om	je	werk	te	doen,	maar	snel	ging	het	
toch	over	naar	het	‘hoe	en	wat’	van	Aorta	
Business	Solutions.	Tijdens	de	interessante	
presentatie	van	Leander	die	daarop	volgde,	
werd	mij	al	snel	duidelijk	dat	hij	de	kennis	
van	zijn	vak	tot	in	zijn	diepste	vezels	bezit.	
Het	enthousiasme	waarmee	hij	zijn	betoog	
hield,	onderstreepte	dat	overduidelijk.

Waarmee houdt Aorta Business  
Solutions zich bezig?
Het	‘product’	van	Aorta	is	‘Business	 Intel-
ligence’.	Vrij	vertaald	betekent	dat:	het	in	
opdracht	verzamelen	van	gegevens	 (data)	
van	 een	bedrijf.	 De	 verzamelde	 gegevens	
worden	omgezet	in	informatie,	die	uitein-
delijk	moet	 leiden	 tot	 kennis	 die	 ingezet	
kan	worden	ten	behoeve	van	verbeterpro-
cessen	binnen	dat	bedrijf.

Legoblokjes
Leander	 legt	 het	 zó	 uit:	 “Een	 bedrijf	 be-
staat	uit	een	aantal	‘pijlers’,	zoals	een	fi-
nanciële	afdeling,	logistiek,	verkoop,	mar-
keting	enz.	Die	pijlers	produceren	ieder	op	
hun	 beurt	 gegevens	 (data).	Wat	wij	 doen	
is,	figuurlijk	gezien,	een	‘draagbalk’	leggen	
op	die	pijlers.	De	gegevens	van	de	pijlers,	
zie	het	als	korreltjes	met	hun	eigen	kleur,	
worden	 door	 ons	 bij	 elkaar	 geperst,	 ook	
weer	figuurlijk	gezien,	tot	‘Legoblokjes’.

Die	 ‘Legoblokjes’,	 waarin	 alle	 vergaarde	
gegevens	 (data)	 van	 die	 pijlers	 bij	 elkaar	
zijn	 gebracht	 en	 waaruit	 informatie	 kan	
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worden	 gehaald	 waar	 het	 gehele	 bedrijf	
profijt	van	kan	hebben,	vormen	de	draag-
balk	waarover	ik	eerder	sprak.	Daarop	kan	
het	bedrijf	zijn	of	haar	processen	(uitvoe-
ring)	 bijsturen.	Aan	 de	 hand	 van	 de	 door	
ons	aangeboden	‘Legoblokjes’	kan	de	klant	
keuzes	 maken,	 bijvoorbeeld	 bij	 een	 be-
drijfsovername,	 een	 reorganisatie	 of	 uit-
breiding.”

Om	het	nóg	duidelijker	te	maken,	trakteert	
hij	 mij	 op	 deze	 metafoor:	 “Wij	 leveren	
geen	 spaghetti,	 waarbij	 alles	 door	 elkaar	
heen	 loopt,	maar	 lasagne,	waarbij	 de	 la-
genstructuur	duidelijk	te	zien	is!	Onze	be-
drijfsnaam	‘Aorta’	en	het	daarbij	behoren-
de	logo	is	nu	ook	beter	te	begrijpen:	zoals	
de	 aorta	 in	 het	menselijk	 lichaam	 ervoor	
zorgt	dat	alle	slagaders	zuurstofrijk	bloed	
ontvangen.	 Zo	 zorgen	 wij	 als	 Aorta	 Busi-
ness	Intelligence	ervoor	dat	de	verzamelde	 gegevensstromen	van	de	verschillende	be-

drijfsonderdelen	 tot	 één	 analyse	 worden	
verwerkt	die	de	klant	kan	inzetten	om	(nog	
meer)	succesvol	te	zijn!”

Mensen die de klant begrijpen
In	 2007	 werd	 Aorta	 Business	 Intelligence	
opgericht	door	Leander	van	Dongen	(com-
mercieel	 directeur)	 en	 René	 Baars	 (tech-
nisch	 directeur).	 Beiden	 zijn	 gepokt	 en	
gemazeld	in	de	IT-wereld	(Informatietech-
nologie).	 Leander:	 “In	 feite	 begonnen	 op	
mijn	zolderkamer.	Via	een	locatie	in	Nieu-
wegein	en	 later	 in	Waalwijk,	waar	we	de	
voordelen	mochten	ervaren	van	‘onder	de	
rivieren’	te	werken,	kregen	we	de	kans	om	
ons	bedrijf	hier	 in	Loon	op	Zand	te	vesti-
gen.	We	voelden	ons	hier	al	heel	snel	thuis.

In	dit	pand	werken	we	met	een	team	van	
12	 personen	 op	 projectbasis	 aan	 de	 op-
drachten	 van	 onze	 klanten:	 deels	 bij	 de	
klant	 aan	 huis	 en	 deels	 hier	 op	 kantoor.	
Het	zijn	stuk	voor	stuk	mensen,	werkzaam	
in	een	multidisciplinair	 vakgebied,	die	de	
klant	begrijpen.	Dit	is	een	van	de	belang-

 °Commercieel directeur Leander van Dongen van 
‛Aorta Business Intelligence’: “Wij leveren geen 
spaghetti, maar lasagne!” (Foto: RdT)

 °Het fraaie pand van ‛Aorta Business Intelligence’ 
aan de Kasteellaan, waar de vlag van de 
betreffende klant wordt gehesen als deze in 
huis is. (Foto: Aorta)



12

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. 

 



13

rijkste	vaardigheden	die	ons	werk	vereist,	
want	met	 de	meeste	 klanten	 hebben	 wij	
een	lange	termijn-relatie	en	daar	moet	je	
zuinig	op	zijn!”	Over	die	klant	gesproken:	
die	wordt	op	zijn	zachts	gezegd	nogal	ver-
wend	 door	Aorta.	 Een	 voorbeeld:	 als	 een	
van	de	klanten	een	afspraak	heeft	op	het	
kantoor	in	Loon	op	Zand,	dan	ziet	deze	de	
vlag	 van	 zijn	of	haar	bedrijf	 al	wapperen	
voor	het	gebouw	om	daarmee	hun	 identi-
teit	 te	 onderstrepen.	 Leander:	 “Daarmee	
willen	wij	 aangeven:	 deze	 klant	 is	 nu	 bij	
ons	in	huis.		En	reken	maar	dat	deze	zich	
ermee	 vereerd	 voelt!	We	 zorgen	 dan	 ook	
voor	 ‘iets	 typisch	 Loons’	 bij	 de	 koffie	 of	
gaan	we	lunchen	of	dineren	bij	Het	Witte	
Kasteel.	Want	zeg	nou	zelf:	we	zitten	hier	
toch	in	een	fantastische	omgeving?”

‘Huis van de Informatie’
Bijna	 tot	 slot	 kom	 ik	 toch	 nog	 terug	 op	
de	 fraaie	 locatie	 waar	Aorta	 is	 gevestigd	
en	 Leander	 is	 het	 daar	 geheel	mee	eens:	
“Toen	we	hier	voor	de	eerste	keer	het	pand	
bekeken,	waren	we	eigenlijk	meteen	ver-
kocht.	Want	 kijk	 maar	 eens	 naar	 de	 bui-
tenkant	ervan:	de	bouw	past	precies	in	de	
filosofie	die	wij	uitdragen	als	bedrijf	en	die	
ik	heb	proberen	uit	te	leggen.

Het	bordes	aan	de	voorkant	is	te	vergelij-
ken	met	de	eerder	uitgelegde	‘draagbalk’	
waarop	de	ruimtes	daaronder	(de	‘pijlers’)	
rusten.	 De	 bebouwing	 daarboven	 kan	 je	
zien	als	de	‘Legosteentjes’	die	uiteindelijk	
worden	aangeboden	aan	de	opdrachtgever	
om	deze	 in	 te	 zetten	binnen	 zijn	 of	 haar	
bedrijf!”	Over	metaforen	gesproken…

En	 over	 de	 naam	 ‘Villa	 Castellanie’	moet	
Leander	ook	nog	iets	kwijt:	“Door	de	naam	
‘Villa	 Castellanie’	 te	 gebruiken	 bij	 onze	
klanten,	schep	je	in	onze	optiek	teveel	af-
stand	tussen	elkaar.	En	dat	willen	we	juist	
niet.	 Daarom	 noemen	 we	 dit	 pand	 ‘Huis	
van	de	Informatie’,	want	de	klant	verlangt	
en	verwacht	die	informatie	ook	van	ons!”

Met alle genoegen
Op	 1	 maart	 aanstaande	 is	 het	 12½	 jaar	
geleden	dat	Leander	van	Dongen	en	René	
Baars	de	stap	maakten	om	‘Aorta	Business	
Solutions’	op	te	richten	en	dat	zal	zeer	ze-
ker	op	gepaste	wijze	gevierd	gaan	worden.	
In	de	afgelopen	jaren	heeft	dit	bedrijf	een	
ontwikkeling	doorgemaakt	waar	veel	ande-
re	bedrijven	alleen	maar	over	kunnen	dro-
men.	Hoewel	van	deze	gebeurtenis	 in	het	
dorp	Loon	op	Zand	niet	echt	veel	te	merken	
zal	 zijn,	 wilde	 de	 directie	 dit	 toch	 graag	
aan	de	Loonse	gemeenschap	laten	weten,	
met	als	doel	dat	meer	mensen	weten	waar	
zij	zich	precies	mee	bezig	houden.	Zie	hier	
de	 reden	waarom	wij	 het	 verzoek	 kregen	
om	mee	te	werken	aan	een	artikel	over	dit	
bedrijf.

En	dat	hebben	we	met	veel	genoegen	ge-
daan,	want	ook	wij	als	redactie	waren	best	
benieuwd	 naar	 ‘Aorta	 Business	 Intelligen-
ce’.	Met	de	stille	hoop	dat	ik	voor	de	Rond	
de	Toren-lezer	 op	begrijpelijke	wijze	 heb	
kunnen	 verwoorden	 waarmee	 de	 mensen	
van	dit	inmiddels	Loonse	bedrijf	zich	elke	
dag	bezig	houden,	feliciteer	ik	‛Aorta’	van	
harte	met	haar	12½-jarig	bestaan!

Redactie: Tiny van Hooren
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Bijzondere merel

Deze	bijzondere	merel	spotte	Maurits	Me-
vis	onlangs	in	de	buurt	van	de	Gildeweg	-	
Moleneind.	 Omdat	 deze	 bijzondere	 vogel	
normaal	 gesproken	 hier	 niet	 voorkomt,	
heeft	 Maurits	 er	 niet	 alleen	 een	 collage-
foto	van	gemaakt	voor	‛Opvallend’,	maar	is	
deze	ook	te	vinden	op	de	speciale	website:	
www.dutchbirding.nl/gallery/detail/
23885. □

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

Een boer zocht een vrouw uit Elshout,
Sjaantje, Betsie en Clara konden  
niet bekoren,
en lag niet met Berta en Edda   
in ’t koren,
omdat hij toch meer van Els houdt.

© Frans

Huishoudelijk werk gezocht

Ik	zoek	huishoudelijk	werk	en/of	schoon-
maakwerk.	Tijden	en	dagen	in	overleg.

Info:	06-	86489448.
Marguerite

Van wie?

Er	staat	al	weken	een	klapfietsje	nabij	
het	 kruispunt	 Gildeweg	 -	 Moleneind.	
Mocht	 iemand	 deze	 missen,	 dan	 weet	
deze	nu	waar	hij/zij	moet	gaan	zoeken.
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Buurman
Het	 is	 zeldzaam	benauwd	 en	warm	 als	 ik	
samen	met	 twee	buurvrouwen	 in	 de	 auto	
zit.	Met	de	jonge	woon	ik	onder	één	dak,	
de	 andere	 woont	 tegenover	 me.	 In	 ons	
smalle	 straatje	 staan	 weinig	 huizen.	 Het	
lijkt	een	 soort	 van	mini	buurtschap,	deze	
twee	 kleine	 tweekappers.	 Oorspronkelijk	
zijn	ze	gebouwd	rond	1890,	maar	door	han-
dige	 handen	 en	 veel	 vrije	 tijd	 zijn	 ze	 in-
middels	omgebouwd	tot	fijne	huizen	aan	de	
rand	van	het	dorp.	
Ons	 huis	 behoorde	 ooit	 toe	 aan	 ‘Marinus	
de	pèrdeviller’,	zo	werd	mij	ooit	verteld.	
Hoewel	 het	 hier	 fijn	 wonen	 is,	 laat	 deze	
bijnaam	weinig	ruimte	voor	romantisch	ge-
neuzel	over	vroeger	en	toen…

Sommige	 dingen	 herinneren	 nog	 aan	 die	
oude	 industriële	 tijd	 van	 leerlooiers	 en	
schoenlappers	 in	 De	 Langstraat,	 waarvan	
ons	dorp	de	zuidgrens	aangaf.	Overal	staan	
monumentale	eiken,	waarvan	de	bladeren	
gebruikt	 werden	 voor	 het	 looien	 van	 de	
huiden,	maar	als	 je	 goed	kijkt	 zie	 je	nog	
veel	meer	elementen	uit	vervlogen	tijden.
Buiten	vonden	we	vorig	jaar	nog	een	gro-

te	 gemetselde	 bezinkput	 die	 tevoorschijn	
kwam	bij	graafwerk	rond	de	vijver.	In	ons	
huis	zie	je	nog	twee	kastdeuren	die	vroe-
ger	de	bedstee	vormden	en	een	balk	in	het	
plafond	 verdeelde	 ooit	 de	 huiskamer	 in	
tweeën,	waardoor	 er	 een	 gewone	 en	 een	
‘zondagse’	kamer	ontstond.	Binnen	in	een	
laatje	liggen	een	oud	stenen	pijpje	en	een	
verweerd	pistool	van	verroest	ijzer	en	hout	
(foto	linksonder),	gevonden	bij	het	aanleg-
gen	van	de	nieuwe	fundering…	

Door	het	wonen	in	dit	smalle	straatje	kij-
ken	 we	 als	 buren	 schuin	 bij	 elkaar	 naar	
binnen.	Vanaf	1990	bleef	 ik	zó,	ook	 in	de	
dagen	dat	we	elkaar	niet	zagen	of	spraken,	
ongewild	toch	een	beetje	op	de	hoogte	van	
elkaars	wel	en	wee.	Vroeg	of	laat	wakker,	
de	kinderen	op	bezoek,	een	avondje	kaar-
ten,	de	buurman	op	zijn	 stekkie	met	een	
sjekkie	 achter	 de	 smeedijzeren	poort,	 de	
buurvrouw	 die	 het	 tafelkleed	 buiten	 uit-
klopte.	
Op	maandag	 is	 het	wasdag,	 op	dinsdag	 is	
de	 strijk	 aan	 de	 beurt,	 op	 zaterdag	 ruim	
je	de	rommel	rond	het	huis	op	en	loop	je	
met	een	zachte	veger	en	een	vochtige	doek	
langs	al	je	vensterbanken.	Op	zondag	ga	je	
met	de	kippen	op	stok	om	maandag	weer	
vroeg	naar	de	baas	te	gaan.	

Leersnijder,	dat	was	zijn	vak	en	zo	te	horen	
was	hij	er	verrekte	goed	in.	Thuis	maaide	
hij	 het	 gras,	 zette	 de	 containers	 aan	 de	
straat,	 reed	de	auto	uit	de	garage.	Buur-
vrouw	 regelde	 alles	 binnenshuis,	 behalve	
de	was,	want	die	hing	altijd	buiten.	Aan	de	
molen	of	 onder	het	 afdak.	Het	 kapje	 van	
de	afzuigkap	liet	soms	ouderwetse	geuren	
de	straat	opdwarrelen	van	hachee,	gehakt-
ballen	of	vers	getrokken	bouillon	van	vlees	
met	een	mergpijpje.	Onze	honden	boften	
maar.	Wij	trouwens	ook.
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Zonder	zich	ooit	op	te	dringen	‘zagen’	zij	
ons	óók,	wat	behalve	vriendelijk	ook	han-
dig	 was	 als	 we	 de	 poort	 weer	 eens	 open	
hadden	laten	staan,	de	sleutels	nog	op	de	
voordeur	 stonden	 of	 de	 hond	 ergens	 tus-
sendoor	geglipt	was!

De	gebruiken	en	gewoonten	van	onze	over-
buren	 deden	me	 vooral	 aan	 vroeger	 den-
ken,	aan	mijn	eigen	grootouders,	die	een	
eenvoudig,	 maar	 tevreden	 leven	 leidden.	
Alles	leek	altijd	zo	mooi	op	orde,	het	nette	
huis	en	de	tuin	vol	bloemen,	maar	volgens	
de	buurvrouw	was	dit	slechts	een	kwestie	
van	tijd	voordat	wij	dit	ook	bereikten.	Toen	
hun	 kinderen	 nog	 thuis	woonden,	 hadden	
zij	ook	een	drukker,	rommeliger	leven,	zo	
stelde	zij	mij	gerust…
Maar	 aan	 deze	 gemoedelijke	 rust	 kwam	
een	paar	 jaar	na	buurmans	pensioen	heel	
sluipend	 een	 einde,	 want	 langzaam	 be-
gon	 zich	 een	 gemene	 ziekte	 af	 te	 teke-
nen.	Het	werd	stilletjes	aan	mistig	 in	het	
hoofd	van	onze	buurman	en	waar	hij	altijd	

zo	bijdehand	reageerde,	leek	hij	nu	vaker	
na	te	moeten	denken	over	een	gevatte	op-
merking.	 Maar	 altijd	 bleef	 hij	 vriendelijk	
groetend,	waarbij	hij	ons	glimlachend	na-
keek	en	riep:	“Kijk	uit,	hè?!”	Bij	zijn	eigen	
kinderen	deed	hij	dat	nog	nadrukkelijker,	
ook	midden	in	de	nacht	na	een	verjaardag,	
maar	omdat	het	zó	bij	hem	hoorde	en	het	
zo	goed	bedoeld	was,	kon	je	er	nooit	boos	
om	worden.

Het	 staat	 altijd	 zo	mooi	 omschreven,	 dat	
zinnetje	dat	aangeeft	dat	mensen	met	een	
chronische	ziekte	afstand	moeten	doen	van	
alles	wat	hen	lief	is.	En	zo	ging	het	ook	in	
onze	 straat.	Alles	 in	 én	 rondom	 hun	 huis	
kwam	 langzaamaan	 op	het	 bordje	 van	de	
buurvrouw	te	 liggen.	Boodschappen	doen,	
koken,	autorijden,	grasmaaien,	duizenden	
eikenbladeren	 opvegen,	 voor	 de	 buurman	
zorgen;	ze	fikste	het	allemaal.	Maar	daar-

 °Drone-foto van Loon op Zand door  
 Tim Wouters (www.tim-wouters.com).
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door,	hoewel	nog	heel	fit,	raakte	ze	uitein-
delijk	zelf	ook	uitgeput.	Mantelzorg	is	een	
prachtig	 woord,	 maar	 loodzwaar	 voor	 de	
direct	betrokkenen,	zoals	u	weet.	Van	hulp	
van	buitenaf	wilde	de	buurman	niks	weten,	
waardoor	een	opname	in	een	zorginstelling	
uiteindelijk	niet	langer	uit	kon	blijven.
En	 zo	was	 onze	 buurvrouw	 opeens	 alleen	
thuis	 en	 reed	 zij	 dagelijks	 naar	 hem	 toe,	
met	een	tasje	met	was	of	iets	lekkers.	Als	
we	elkaar	 spraken	was	 er	 altijd	weer	 die	
respectvolle	 toon	 in	 haar	 stem:	 over	 de	
zorg	 voor	 haar	man,	 die	 ze	 los	 had	moe-
ten	 laten,	maar	zeker	ook	wat	betreft	de	
liefdevolle	opvang	voor	hem.	En	haar.	Te-
gen	 alle	 verwachtingen	 in	 stelde	 hij	 het	
er	 al	 snel	 goed.	Hij	 leek	 te	 genieten	 van	
alle	aandacht	en	verzorging	en	maakte	nog	
volop	grapjes	met	iedereen,	zo	vertelde	ze	
vol	trots.	Uiteindelijk	stierf	hij	na	een	kort	
ziekbed,	omringd	door	zijn	geliefden.

En	nu	zijn	we	op	weg	naar	deze	buurman,	
haar	 man.	 We	 nemen	 op	 deze	 tropische	
zomeravond	 persoonlijk	 afscheid,	 want	
bij	 het	 definitieve	 afscheid	 kunnen	 we	
niet	aanwezig	zijn.	Als	onze	dappere	buur-
vrouw,	net	weduwe,	zijn	kamer	openmaakt	
met	de	sleutel,	draait	ze	die	ook	meteen	
weer	op	 slot	 als	we	binnen	 staan.	Als	we	
reageren	met	een	verschrikte	blik	 legt	ze	
snel	uit	dat	het	beter	is	de	deur	te	sluiten	
in	 verband	met	 de	 andere	 bewoners,	 die	
weleens	aan	de	deuren	voelen	en	zo	zou-
den	kunnen	schrikken.

Een	 wat	 kille	 verpleeghuiskamer,	 strakke	
gladde	vloer,	ziekenhuisbed,	wat	foto’s	en	
herinneringen	rondom.	Daar	ligt	haar	man,	
netjes	 op	 bed,	 huiselijk	 onder	 zijn	 eigen	
dekbed.	Met	de	bloemen	en	de	kaart	nog	in	
de	handen	buigen	we	voorzichtig	over	hem	
heen:	“Och,	buurman,	toch.	Is	het	genoeg	
geweest?”	We	worden	 stil	 van	 de	 aanblik	
van	 deze	 overleden	 man,	 die	 ons	 altijd	
plaagde	en	voor	de	gek	hield.	Zijn	borstkas	
ligt	er	ademloos	bij,	de	ogen	zijn	gesloten,	

zijn	haren	en	gezicht	zijn	keurig	verzorgd,	
zijn	favoriete	trui.
Maar	vergis	ik	me	nu,	of	zie	ik	iets	van	een	
tevreden	 glimlach	 rond	 zijn	 mond?	 Voor-
zichtig	vraag	ik	of	ik	de	enige	ben	die	het	
ziet,	maar	het	was	de	anderen	ook	al	opge-
vallen;	voor	de	buurvrouw	is	het	al	dagen	
zelfs	een	geruststelling.	Het	maakt	het	af-
scheid,	dat	eigenlijk	de	laatste	grote	stap	
is	van	honderden	kleine	stapjes,	misschien	
iets	minder	heftig?

Als	we	alle	drie	op	onze	eigen	manier	af-
scheid	 hebben	 genomen,	 gaat	 de	 sleutel	
weer	 twee	keer	 in	het	 slot	en	vertrekken	
we	 naar	 huis.	 Naar	 zijn	 geliefde	 laantje.	
Over	een	paar	dagen	zal	hij	nog	één	laat-
ste	keer	de	poort	in-	en	uitrijden,	maar	nu	
met	chauffeur	en	beladen	met	bloemen	en	
linten.	“Houdoe	hè,	buurman.	En	bedankt	
voor	alles!”

Lonneke

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

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

*lid van Provoet
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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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Vanaf 2 maart aanstaande

Nachtsluiting   
huisartsenpost ETZ Waalwijk

Vanaf 2 maart is de huisartsenpost in het 
ETZ Waalwijk ’s nachts gesloten. De pa-
tiënten zijn dan aangewezen op de huis-
artsenpost aan de Lage Witsiebaan 2a in 
Tilburg.
De	 huisartsenpost	 in	 Waalwijk	 is	 tussen	
23.00	 uur	 ’s	 avonds	 en	 08.00	 uur	 ’s	 och-
tends	dicht.	Door	nachtdiensten	te	schrap-
pen,	kan	een	dokter	vaker	overdag	op	zijn	
of	 haar	praktijk	 aanwezig	 zijn	 volgens	de	
dokters	in	Midden-Brabant.	De	huisartsen-
post	 in	Waalwijk	wordt	’s	nachts	door	ge-
middeld	twee	à	drie	mensen	bezocht.

De	 huisartsenpost	 in	 Waalwijk	 is	 bedoeld	
voor	 patiënten	 van	 huisartsenpraktijken	
uit	onder	meer	Waalwijk,	Sprang	Capelle,	
Waspik,	Kaatsheuvel,	Loon	op	Zand,	Drunen	
en	Elshout.	De	huisartsenpost	 in	Waalwijk	
blijft	 overigens	wel	 gewoon	 ’s	 avonds	ge-
opend	tussen	17.00	en	23.00	uur.	Datzelfde	
geldt	in	het	weekend	en	op	feestdagen	van	
08.00	tot	23.00	uur.

Patiënten	die	’s	nachts	bellen,	worden	zo-
als	gebruikelijk	te	woord	gestaan	door	een	
doktersassistente	 of	 verpleegkundige	 van	
de	huisartsenpost.	Als	een	bezoek	aan	de	
dokter	 niet	 kan	 wachten	 tot	 de	 volgen-
de	 ochtend,	moeten	mensen	 dus	 vanaf	 1	
maart	naar	de	post	aan	de	Lage	Witsiebaan	
2a	in	Tilburg.

Er	blijft	overigens	een	dokter	beschikbaar	
die	patiënten	thuis	bezoekt	als	zij	bijvoor-
beeld	 te	ziek	zijn	om	naar	de	huisartsen-
post	te	komen.	□
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Bianca en Jannette gaan maandelijks op pad

Per maand minimaal tien lege flessen   
en twee zakken afval
In de afgelopen Toren-editie kon u een 
artikel lezen van Hans Eenshuistra over 
zijn inzet om het probleem van zwerfaf-
val rond ons eigen dorp zoveel mogelijk 
terug te dringen. Een heel mooi en goed 
initiatief, dat veel te weinig waardering 
krijgt.
Daarom	 reageerde	 ik	 namens	 de	 redactie	
dan	ook	onmiddellijk,	toen	we	een	telefo-
nische	 tip	 ontvingen	dat	 twee	dames	 aan	
de	 Heideweg	 zwerfafval	 aan	 het	 ruimen	
waren	en	dat	de	tipgever	van	mening	was	
dat	 dit	 toch	 wel	 de	 nodige	 aandacht	 in	
Rond	de	Toren	verdiende.

Op	de	Heideweg	aangekomen	moet	ik	eerst	
nog	even	zoeken,	maar	al	snel	zie	ik	twee	
dames	in	hun	fel-oranje	hesje,	met	op	de	
achterzijde	 ‛Gemeente	 schoon’,	 langs	 de	
talud	van	de	aangrenzende	N261	lopen.	Het	
blijken	Bianca	 Sluis	 en	 Jannette	 van	Tuijl	
te	zijn,	die	in	eerste	reactie	wel	wat	ver-
rast	zijn	dat	ik	ze	daar	kom	opzoeken.	Als	
ik	ze	aangeef	dat	ik	ingeseind	was,	veran-
dert	dat	meteen	in	een	‘goed	zo’-moment,	
want	dat	is	toch	wel	het	bewijs	dat	ze	daar	
opgevallen	zijn.	Ze	snappen	meteen	dat	ik	
voor	een	artikeltje	in	Rond	de	Toren	kom,	
dus	gaan	de	dames	meteen	los	waarom	zij	
dit	werk	doen.

Samen kunnen we dit probleem   
oplossen
Bianca:	 “Toen	 ik	 vernam	 dat	 het	 ‘Zwerf-
afval	Loon	op	Zand	team’	waar	Hans	Een-
shuistra	 zich	 zo	 voor	 inzet,	 vrijwilligers	
vroeg	om	mee	te	helpen	om	de	omgeving	
van	 ons	 dorp	 zoveel	mogelijk	 vrij	 te	ma-
ken	 van	 zwerfafval,	 heb	 ik	 vrijwel	 direct	
gereageerd.	Elke	inwoner	van	ons	dorp	kan	
zien	dat	zwerfafval	ook	hier	een	probleem	
is,	maar	wel	een	probleem	dat	met	de	no-
dige	vrijwilligers	een	heel	eind	kan	worden	
opgelost.	En	omdat	alleen	ook	maar	alleen	
is,	 heb	 ik	 Jannette	 gevraagd	 om	met	mij	
mee	te	doen,	waarop	zij	gelukkig	positief	
reageerde.	En	nu	hebben	we	samen	een	ei-
gen	deel	van	het	dorp,	dit	deel	van	de	Hei-
deweg	dus,	waar	wij	 gemiddeld	één	 keer	
per	maand	onze	ronde	doen	om	restafval	te	
verzamelen	en	af	te	voeren	naar	waar	het	
hoort:	in	de	kliko	of	glasbak!”

En	er	wordt	wat	afval	 verzameld	door	de	
dames!	Jannette:	“Niet	alleen	een	zak	of	
twee	 zwerfafval,	 waaronder	 veel	 ‘wiet-

 °Bianca Sluis (links) en Jannette van Tuijl ruimen 
maandelijks zwerfafval op de Heideweg.   
(Foto: RdT)
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zakjes’,	maar	ook	de	nodige	 lege	flessen:	
zeker	zo’n	10	stuks	per	keer	op	alleen	het	
deel	van	de	Heideweg	dat	wij	 lopen!	Het	
is	werkelijk	niet	te	bevatten	dat	mensen,	
jong	en	oud,	dit	doen.	Met	het	grootste	ge-
mak	 en	 zonder	 enig	 normbesef	 gooien	 ze	
wat	ze	niet	meer	nodig	hebben,	gewoon	de	
natuur	 in.	Het	 is	helaas	de	opbrengst	van	
het	alsmaar	teruglopende	fatsoen	en	des-
interesse	dat	mensen	op	dit	gebied	hebben	
en	ja:	dat	is	inderdaad	een	triest	gegeven!”	

Voldoening: goed bezig geweest!
Bianca	en	Jannette	laten	zich	hierdoor	niet	
uit	 het	 veld	 slaan.	 Zij	 gaan	 elke	 maand	
weer	een	uurtje	of	wat	erop	uit	om	 ‘hun	
deel’	aan	de	Heideweg	vrij	 te	maken	van	
restafval.	Naast	het	feit	dat	dit	werk	hen	
de	 nodige	 voldoening	 schenkt,	 vinden	 ze	
het	ook	heerlijk	om	samen	buiten	bezig	te	
zijn:	ze	zien	nogal	eens	wat,	maken	soms	
een	praatje	met	een	voorbijganger	en	heb-
ben	 samen	 ook	 veel	 te	 bepraten	 over	 al-
les	en	nog	wat.	En	als	ze	na	hun	ronde	het	
vuil	 hebben	 verzameld	 in	 zakken	en	alles	
afgevoerd	hebben,	rest	hen	het	gevoel	dat	

ze	goed	bezig	zijn	geweest	ten	gunste	van	
hun	eigen	dorp!	Daarvoor	verdienen	ze	alle	
respect	van	hen	die	er	 totaal	niet	bij	 stil	
staan,	 dat	 dankzij	 mensen	 als	 Bianca	 en	
Jannette	 die	 ervoor	 zorgen	 dat	 de	 omge-
ving	van	ons	dorp	zoveel	mogelijk	vrij	blijft	
van	zwerfafval.	Als	dit	artikel	zou	kunnen	
bewerkstelligen	 dat	 mensen	 eerst	 naden-
ken	voordat	ze	achteloos	iets	in	de	natuur	
achterlaten	dat	er	niet	hoort,	is	dat	mooi	
meegenomen.

Als	u	zich	wilt	aansluiten	bij	de	vrijwilligers	
van	het	 ‘Zwerfafval	 Loon	op	Zand	 team’,	
zoals	 Bianca	 en	 Jannette	 dat	 hebben	 ge-
daan,	kunt	u	telefonisch	contact	opnemen	
met	 Hans	 Eenshuistra	 van	 dit	 team	 via		
06–51528841.	Want	 samen	kunnen	we	ons	
dorp	zeker	schoner	maken.	Daarvan	zijn	de		
dames	overuigd.

Redactie: Tiny van Hooren

 °De verzamelde flessen gaan de glasbak in: waar 
ze ook horen! (Eigen foto)

 °Het verzamelde afval na ‛een rondje Heideweg’. 
(Eigen foto)
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Op zaterdag 15 februari werden op ’t Looiershof door vrijwilligers van de Loonse carnavals-
stichting ‛Theebuikenland’ de bekende geel-oranje sjaals te koop aangeboden. Het batig 
saldo was natuurlijk bestemd om het werk van deze stichting te bekostigen. Mede onder-
steund door de rondom aanwezige middenstand werd de hele voorraad verkocht! Foto: RdT.

  Café – Cafétaria                    
 

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

                    
MAANDSNACK MAART: 

ANONIMO € 1.25 
Een pittig gekruide gehaktsnack. 

 
Tevens zij wij opzoek naar medewerkers voor in de cafetaria. 

 
Eredivisie wedstrijden zenden wij live uit! 

 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen. 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen 
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Bereik in één keer   
ruim 3.000 huishoudens!

Facebook,	 Instagram,	
LinkedIn,	 flyers	 onder	
de	 ruitenwisser,	 een	
poster	 in	 een	 bushok-
je,	 een	 reclame	 op	 de	
radio,	 een	 luchtballon	
met	 jouw	 logo	 of	 een	
vliegtuigje	 met	 een	
banner,	adverteren	kan	
op	 veel	 manieren.	 Als	

bedrijf	of	organisatie	wil	je	jouw	doelgroep	
zo	direct	mogelijk	bereiken	en	aanspreken.	
Hoe	je	dat	het	beste	doet	varieert	van	een	
wilde	gok	tot	gerichte	strategie.

Rond	de	Toren	verschijnt	twintig	keer	per	
jaar	in	kerkdorp	Loon	op	Zand	en	valt	daar-
mee	 elke	 twee	 tot	 drie	 weken	 bij	 ruim	
3.000	huishoudens	in	de	brievenbus.	Niet	in	
bulkverpakking	 tussen	 de	 andere	 folders,	
maar	als	losse	bezorging	in	een	herkenbaar	
formaat.	Door	de	mix	van	nieuws,	achter-
gronden,	aankondigingen	en	praktische	in-
formatie	blijft	het	blad	in	veel	huishoudens	
liggen	 tot	 de	 volgende	 editie	 verschijnt.	
Adverteren	in	Rond	de	Toren	is	daarmee	bij	
uitstek	geschikt	om	jouw	bedrijf	of	dienst	
gericht	onder	de	aandacht	van	de	inwoners	
van	Loon	op	Zand	te	brengen.

Kies	 zelf	 welke	 frequentie	 of	 vorm	 van		
adverteren	het	best	past	bij	jouw	product	
of	dienst.	Daarvoor	zijn	verschillende	mo-
gelijkheden.	Al	ruim	vijftig	jaar	leest	Loon	
op	Zand	Rond	de	Toren.	Kijk	voor	de	ver-
schillende	 mogelijkheden	 en	 voorwaar-
den	op	www.ronddetoren.nl	of	stuur	een	
e-mail	naar:	info@ronddetoren.nl.	□
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Oranjeplein 31, Loon op Zand
Telefoon 0416-362938, www.williammartens.nl

Slagerij William Martens

 GESLOTEN 
 ivm CARNAVAL 

maandag 24 tot en met
zaterdag 29 februari
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391

Nu het carnaval weer voorbij is komen 
we nog even terug op het nieuws van 
voor die tijd. De storm Ciara raasde op 9 
februari over ons land. Op het Kraanven 
waaide een grote boom om en blokkeer-
de de hele weg. Dat is de enige schade uit 
ons dorp die de krant haalde.	(BD	10/2)

Loonse mensen in de krant
Loes	 Vromans-van	 de	 Pas	 overleed	 op	 12	
februari	 op	 de	 hoge	 leeftijd	 van	 97	 jaar.	
(BD	15/2)

Apotheker	 Marieke	 Kuipers	 vertelde	 over	
de	 nieuwe	 farmacogenetische	 test	 die	 in	
de	Boots	apotheek	afgenomen	kan	worden.	
Door	 het	 afnemen	 van	 DNA	 kan	 bepaald	
worden	welke	medicijnen	het	best	bij	een	
bepaalde	patient	passen.	(DK	5/2)

Maarten	van	Son,	die	partycentrum	De	Fi-
nancien	heeft	omgevormd	tot	een	all-round	
pannenkoekenrestaurant	 met	 speelfacili-
teiten	 voor	 de	 gezinnen,	 is	 genomineerd	
voor	de	award	‛Loon	op	Zand	beleeft’.	De	
nieuwe	 wethouder	 Frank	 van	 Wel	 bracht	
hem	een	oorkonde.	(DK	5/2)

Gerard	 Ijsseldijk	 won	 een	 slagroomtaart	
met	het	oplossen	van	een	kruiswoordpuz-
zel.	(DK	5/2)

Joan	 de	 Kort	 (55)	 kreeg	 uit	 handen	 van	
minister	 Koolmees	 een	 van	 de	 eerste	 di-
ploma’s	 van	 de	 Ambachtsacademie,	 een	
opleiding	 voor	 werkloze	 veertigplussers.	
Joan,	die	haar	baan	in	de	ouderenzorg	ver-
loor,	heeft	nu	de	vakbekwaamheid	om	een	

eigen	kledingatelier	aan	huis	te	beginnen.	
(DK	12/2)

Angela	Kroot,	planner	welzijn	en	 zorg	bij	
Residentie	Molenwijck,	 kreeg	onlangs	 een	
‛Klavertje-Voor’-cheque,	een	initiatief	van	
de	Bakker	en	Bosch	Group	om	verzorgend	
personeel	een	hart	 onder	de	 riem	 te	 ste-
ken.	Angela	was	voor	deze	cheque	voorge-
dragen	 door	 haar	 collega	 Irma	 Brouwers.	
(DK	12/2)

Gemeente en politiek
De	gemeente	gaat	de	kwaliteit	van	de	ser-
vice	 op	 de	 afdeling	 Burgerzaken	 verbete-
ren.	 De	 basisadministratie	 en	 de	 dienst-
verlening	 bleken	 niet	 te	 voldoen	 aan	 de	
strengere	eisen	van	het	rijk.	(BD	4/2)
Ook	 bij	 de	 afdelingen	 Infra,	 de	 buiten-
dienst	 en	 Personeel	 en	 organisatie	 staat	
de	 ambtenaren	 het	 water	 aan	 de	 lippen.	
Groot	verloop	en	vervanging	van	langdurig	
zieken	zorgen	voor	onderbezetting	en	toe-
genomen	werkdruk.	Burgemeester	van	Aart	
wil	bij	de	behandeling	van	de	Kadernota	in	
het	voorjaar	met	een	totaalplan	komen	om	
de	problemen	op	te	lossen.	(BD	15/2)

De	gemeenteraad	van	Loon	op	Zand	heeft	
een	bescheiden	investeringslijstje	van	het	
nieuwe	 college	 besproken.	 Suzan	 Mande-
makers,	Peter	Flohr,	Louis	Laros,	Bart	van	
Drunen	en	Gerben	Burgmans	en	wethouder	
Frank	van	Wel	voerden	het	woord.	Ter	spra-
ke	kwam:	de	groengeleiding	bij	de	ingang	
van	 de	 dorpen,	 de	 toeristenbelasting,	 de	
evenementensubsidies	 en	 basisschool	 De	
Start	in	De	Moer.	(BD	7/2)
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Ciara bracht weinig schade

De	 storm	 Ciara,	 die	 op	 9	 en	 10	 februari	
over	 Nederland	 trok,	 zorgde	 in	 Loon	 op	
Zand	voor	zover	bekend	niet	voor	al	te	gro-
te	schade.	Toch	werd	de	brandweer	beide	
dagen	enkele	keren	opgeroepen.	Het	ging	
dan	met	name	om	‘dwarsliggende’	bomen.	

Verder	 zag	 je	 in	 het	 dorp	 enkele	 omge-
waaide	 reclameborden,	 een	 verdwaalde	
dakpan	en	wat	kleine	afgewaaide	takken.

Op	de	foto	de	restanten	van	een	boom	aan	
het	 Kraanven,	 nadat	 de	 brandweer	 haar	
werk	gedaan	had.
(Tekst en foto: Ruud Peters)
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Op	 13	 februari	 kwam	 de	 raad	 weer	 bij-
een	om	over	het	bestuursakkoord	 ‛Schou-
ders	eronder,	samen	vooruit’	te	stemmen.		
Een	 amendement	 van	 Pro3	 om	meer	 geld	
in	 te	 zetten	 voor	 duurzaamheid	 kreeg	 al-
leen	de	steun	van	het	CDA.	Deze	twee	par-
tijen	stemden	tegen	het	bestuursakkoord.
Voorzitter	Bert	Branderhorst	van	het	Ener-
giecollectief	Loon	op	Zand	had	ook	al	op-
geroepen	om	meer	geld	 in	 te	zetten	voor	
klimaatdoeleinden.
Ook	werd	 er	 gesproken	 over	 de	 subsidies	
aan	 commerciele	 evenementen	 en	debat-
teerden	 Louis	 Laros	 van	Pro3	en	Bart	 van	
Drunen	van	Voor	Loon	‛vinnig’	over	politie-
ke	verantwoordelijkheid.	(BD	14/2)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	 is	 een	 vergunning	 aangevraagd	 voor	
Kerkstraat	 64	 (De	Gouden	 Laars),	waarbij	
de	 bestemming	 gewijzigd	 is	 van	 horeca	
naar	dienstverlenend	bedrijfspand	met	ho-
reca	en	waarbij	twee	appartementen	op	de	
eerste	verdieping	gerealiseerd	worden.	
In	de	Lindenlaan	werd	een	vergunning	aan-
gevraagd	 om	 een	 waardevolle	 boom	 te	
kunnen	kappen.	(DK	5/2)

Voor	 Van	 den	 Hummelstraat	 53	werd	 een	
vergunning	aangevraagd	voor	het	plaatsen	
van	een	dakopbouw	aan	de	achterzijde	van	
het	huis	en	voor	het	pand	Kraanven	35	voor	
een	interne	verbouwing.	(DK	12/2)

Windmolens
Iedereen	 heeft	 inmiddels	 wel	 de	 grote	
windmolens	gezien,	die	bij	de	Spinder	zijn	
gebouwd.	 Drie	 draaien	 al	 op	 proef	 en	 de	
vierde	 kampt,	 toen	wij	 dit	 schreven,	 nog	
met	technische	problemen.	11	Energiecoö-
peraties	in	en	rond	Tilburg,	waaronder	ook	
ECLoZ,	hebben	het	initiatief	genomen	voor	
dit	project.	691	Leden	hebben	 samen	1,5	
milioen	euro	bij	elkaar	gebracht	en	hopen	
op	 een	 goed	 rendement.	 7.500	 Huishou-
dens	kunnen	door	deze	molens	van	electri-
citeit	worden	voorzien.	(DK	5/2)

Onder	leiding	van	wethouder	Gerard	Bruij-
niks	 is	 door	 negen	 gemeenten	 in	Midden-
Brabant	een	Regionale	Energie-	en	Klimaat-
strategie	Hart	 van	 Brabant	 samengesteld.	
Daarin	is	plaats	voor	30	windmolens	en	een	
aantal	zonnevelden.	De	Spinder	hoort	daar	
dus	ook	bij.	Op	het	kaartje	 in	de	krant	 is	
dat	 het	 enige	 cluster	 in	 onze	 buurt.	 Het	
hele	 plan	wordt	 nu	 in	 de	 negen	 gemeen-
teraden	 besproken	 alvorens	 het	 naar	 Den	
Haag	gaat.	(BD	13/2)

Natuurbeheer
Ook	in	de	Loonse	en	Drunense	Duinen	is	het	
kommer	 en	 kwel	 vanwege	 de	 verhoogde	
stikstofuitstoot.	Algensnot	en	tankmos	be-
dekken		het	stuifzand	met	een	harde	laag,	
waardoor	 het	 zand	 niet	 meer	 wegwaait.	
Boswachter	Lex	Querelle	merkt	op	dat	het	
korhoen,	 de	 duinpieper	 en	 de	 hazelworm	
zijn	verdwenen	en	dat	de	wulp,	de	tapuit,	
geelgors,	nachtegaal	en	de	levendbarende	
hagedis	het	zwaar	hebben.	(BD	11/2)
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Wel	staat	er	in	de	Duinen	een	zogenaamde	
eikenhakhoutstoof,	die	vermoedelijk	uit	de	
middeleeuwen	stamt.	Wij	lazen	dat	in	het	
Tijdschrifit	van	de	Rijksdienst	voor	het	Cul-
tureel	Erfgoed	(15-2-2020).

Verenigingen
Gilde	St.	Hubertus	hield	op	9	februari	weer	
het	 inmiddels	 traditionele	 ‛snertconcours’	
tegen	 het	 gilde	 uit	 Udenhout.	 Daarmee	
werd	het	schietseizoen	geopend.	(DK	5/2)

Loonstars	 komt	 er	 weer	 aan.	 De	 inschrij-
ving	is	begonnen	en	de	eerste	wedstrijd	op	
de	 bierfiets	 vond	 al	 plaats	 op	 1	 februari.	
(DK	5/2)

Uilennest
Het	 Uilennest	 in	 de	 Weteringstraat	 heeft	
sinds	de	opening	in	het	afgelopen	jaar	3000	
bezoekers	 getrokken.	 Marie-Louise	 van	
Gastel,	Anneke	van	Opstal,	Hein	Verschure,	
Jack	IJpelaar	vertelden	in	de	krant	over	de	
activiteiten	die	er	plaats	vinden.	(BD	12/2)
De	titel	van	het	artikel	luidde:	‛Een	dorps-
huis	zonder	pretenties,	dat	willen	we	zijn.’	
Hebben	we	dan	straks	twee	dorpshuizen?

Voetbal
De	jongens	van	Uno	Animo	JO19-1	werden	
door	hun	sponsor	Lightronics	uit	Waalwijk	
verrast	 met	 nieuwe	 warming-upkleding.	
(DK	12/2)
Op	16	februari	voetbalde	het	eerste	elftal	
van	Uno	Animo	tegen	Madese	Boys	ondanks	
de	 voorspelde	 rukwinden.	 Het	 werd	 een	
gelijkspel	1-1	en	het	Loonse	doelpunt	werd	
gemaakt	door	Ruben	van	Loon	uit	een	voor-
zet	van	zijn	broer	Rick.	(BD	17/2)

Taxibedrijf
Taxi	Korthout,	die	wij	ook	in	ons	dorp	da-
gelijks	zien,	heeft	er	weer	een	forse	klant	
bij.	Na	het	faillissement	van	het	Zeeuwse	
vervoersbedrijf	TCR	gaat	het	contract	van	
zorgorganisatie	 Prisma	 over	 naar	 dit	 Til-
burgse	 bedrijf.	 TCR	 verzorgde	 wekelijks	

met	 60	 chauffeurs	 gemiddeld	 4000	 ritten	
voor	 Prisma,	 dat	 ook	 in	 Brabant	 cliënten	
met	een	beperking	begeleidt.	Dat	vervoer	
is	door	de	overname	veiliggesteld.

“Dit	 is	 een	 mooie	 en	 passende	 aanvul-
ling	op	ons	huidige	vervoersaanbod”,	zegt	
Bert	Korthout	van	het	taxibedrijf.	Dat	ging	
in	2013	zelf	 failliet,	maar	maakte	na	een	
snelle	 doorstart	 een	 enorme	 groeispurt	
door.	Het	bedrijf	is	nu	verreweg	de	groot-
ste	 taxi-onderneming	 in	 Midden-Brabant.	
(BD	17/2)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over	 het	 carnavalsfeest	 van	 de	 Stichting	
Verstandelijk	 gehandicapten	 Midden-Bra-
bant	 op	 16	 februari	 in	 De	 Wetering.	 Dat	
gebeurde	voor	de	38ste	keer,	maar	voor	de	
eerste	keer	met	een	gemeentelijke	subsi-
die.
Oud-wethouder	 Wim	 Aussems,	 voorzitter	
van	 de	 stichting,	 opende	 de	 middag	 en	
Martijn	 Mutsaers	 (27)	 deed	 mee	 aan	 de	
playbackwedstrijd.	(BD	11/2	en	17/2

Een	 week	 later	 was	 het	 overal	 carnaval.	
Daarover	leest	u	ongetwijfeld	in	de	volgen-
de	aflevering!	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier

De volgende Toren-editie
De	 volgende	 editie	 van	 Rond	 de	 Toren	
kunt	u	vanaf	11	maart	in	uw	brievenbus	
verwachten.

Bijdrage(n)	 voor	 deze	 editie	 kunt	 u	 tot	
dinsdag	 3	 maart	 19.00	 uur	 aanbieden.	
Eerder	mag	ook:	heel	graag	zelfs.	Daar-
mee	heeft	de	redactie	meer	tijd	om	deze	
met	alle	zorg	op	te	nemen!	Dank	u	wel!
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 ° Uno Animo J0 19/1 heeft nieuwe inloopshirts. Deze zijn aangeboden door hun sponsor Jos 
Spapens. Jos is eigenaar van Lightronics B.V. gevestigd te Waalwijk. Hartelijk dank!
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Wandelen is behandelen: ook in Loon op Zand!
Loon op Zand doet mee aan de Nationale 
Diabetes Challenge (NDC) 2020. We no-
digen mensen met diabetes en andere 
geïnteresseerden uit om vanaf 16 april 
wekelijks met ons te gaan wandelen op 
weg naar een betere gezondheid.

De	wandelingen	zijn	bedoeld	voor	mensen	
met	 diabetes,	 maar	 bewegen	 is	 voor	 ie-
dereen	 goed,	 dus	 ook	mensen	 zonder	 di-
abetes	zijn	welkom.	Natuurlijk	houden	we	
rekening	met	 ieders	niveau.	 In	september	
wandelen	we	 samen	met	 alle	 deelnemers	
uit	de	rest	van	Nederland	de	finale	op	het	
Diabetes	Challenge	Festival	in	Tilburg.	We	
denken	 dat	 iedereen	 dan	 zeker	 3	 km	 zal	
kunnen	 lopen.	 Sommigen	 gaan	 misschien	
zelfs	voor	5,	10,	15	of	20	km.	Er	wordt	een	
eigen	bijdrage	gevraagd	van	€	25,00	 voor	
het	20	weken	programma.

Op	2	april	2020	om	17.30	uur	is	er	een	in-
formatieavond	over	de	diabetes	challenge	
in	Venloene.	 Iedereen	die	 interesse	 heeft	
is	welkom.	Dit	initiatief	wordt	ondersteund	
door	wandelcoach	Marc	 Verbeek,	 Voeding	
de	 Moer,	 Diëtistenpraktijk	 de	 Voediëtist,	
Huisartsenpraktijk	 Kools	 &	 van	 Liempd,	
Fysio	Loon	op	Zand,	Podotherapie	Loon	op	
Zand,	 Huisartsenpraktijk	 Verheijen,	 Ge-
meente	 Loon	 op	 Zand,	 ContourdeTwern,	
GGD	Hart	 voor	 Brabant	 en	 het	 Steunpunt	
Aangepast	Sporten	Midden-Brabant.

De	Nationale	Diabetes	Challenge	is	een	ini-
tiatief	van	de	Bas	van	de	Goor	Foundation,	
die	 zich	 inzet	 om	 de	 kwaliteit	 van	 leven	
van	 mensen	 met	 diabetes	 te	 verbeteren	

door	middel	van	sport	en	beweging.	Onge-
veer	1	miljoen	mensen	 in	Nederland	heb-
ben	diabetes.	De	Bas	van	de	Goor	Foundati-
on	heeft	met	wetenschappelijk	onderzoek	
aangetoond	 dat	 wandelen	 een	 effectieve	
behandeling	is	bij	diabetes.	In	sommige	ge-
vallen	komen	mensen	met	diabetes	type	2	
zelfs	helemaal	van	hun	medicijnen	af,	al-
leen	door	een	gezondere	leefstijl.	De	NDC	
helpt	hen	daarbij.	Jaarlijks	brengt	de	NDC	
duizenden	mensen	met	diabetes	 in	bewe-
ging	om	zo	hun	kwaliteit	van	leven	te	ver-
beteren.

Meer weten of meedoen?
https://www.nationalediabeteschallen-
ge.nl/devenloene.
Als	u	meer	informatie	wenst	over	Nationale	
Diabetes	 Challenge,	 of	 aanwezig	 wil	 zijn	
op	 de	 informatiebijeenkomst,	 dan	 kunt	 u	
contact	opnemen	met	Caroline	Vromans,	e-
mail:	 carolinevromans@contourdetwern.
nl	en	tel:	06-10401625.	□

Hartelijk dank

Na	het	overlijden	van	mijn	man,	vader	
en	opa	

-	AD SMULDERS -

willen	wij	iedereen	hartelijk	bedanken	
voor	de	overweldigende	belangstelling.	
Het	is	voor	ons	een	grote	steun	om	nu	
het	verlies	een	plaats	te	kunnen	geven	
in	het	verdere	leven.

Riet Smulders-de Brouwer,   
kinderen en kleinkinderen
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Wie nomineert u voor Loon op Zand beleeft?

Maarten van Son is genomineerd als vrijwilliger  
en ondernemer!

Er	 wordt	 momenteel	 volop	 genomineerd;	
wie	 verdient	een	award	 voor	 zijn	of	 haar	
inzet	 als	 vrijwilliger,	 ondernemer,	 spor-
ter	of	in	de	kunst	&	cultuur?	Vóór	1	maart	
kunt	u	nog	uw	favoriet	nomineren	op:	
www.loonopzand.nl/beleeft.

Twee	weken	geleden	ging	wethouder	Frank	
van	Wel	op	pad	voor	‛Loon	op	Zand	beleeft’	
2020,	 om	 alvast	 twee	 genomineerden	 te	
vertellen	dat	ze	kans	maken	op	een	award.	
Een	daarvan	was	Maarten	van	Son	van	‘De	
Financiën’	 uit	 Loon	 op	 Zand.	 Overigens	
maakt	 iedereen	 die	 wordt	 genomineerd	
kans	op	de	award	in	zijn	of	haar	categorie;	
een	 onafhankelijke	 commissie	 bepaalt	 de	
uiteindelijke	winnaars.

Loon naar werken voor   
Maarten van Son
In	 Loon	 op	 Zand	 ging	wethouder	 Van	Wel	
langs	bij	een	ondernemer	met	een	enorm	
doorzettingsvermogen:	 Maarten	 van	 Son.	
In	 2019	 ging	 zijn	 compleet	 vernieuwde	
restaurant	De	Financiën	weer	open	na	een	
fikse	verbouwing.	De	nieuwste	technieken	
en	logistieke	oplossingen	zorgden	voor	een	
enorme	efficiency	slag.	Het	viel	niet	altijd	
mee,	maar	 er	 staan	 steeds	meer	 puntjes	
op	de	i.

Maar	 er	 werd	 niet	 alleen	 verbouwd,	 ook	
het	concept	ging	op	de	schop.	De	focus	ver-
schoof	naar	een	pannenkoekenrestaurant,	

waar	 families	 centraal	 staan.	 “Er	 is	 veel	
aandacht	besteed	aan	 spelen,”	 zo	vertelt	
een	 enthousiaste	 Van	 Son.	 “Zowel	 binnen	
als	buiten	zijn	er	veilige	speelplekken,	voor	
grote	én	kleine	kinderen.	Zo	is	het	voor	ou-
ders	en	opa’s	en	oma’s	ook	een	uitje.”

Geoliede machine op de werkvloer
Van	Son	werkt	met	een	jong	team,	dat	nog	
altijd	 groeit.	 Ook	 voor	 zijn	 medewerkers	
wil	Van	Son	de	beste	structuur.	Een	nieuwe	

 °Maarten van Son (links) was blij met zijn 
ontvangen nominatie! Rechts wethouder Frank 
van Wel. (Eigen foto)
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restaurantmanager	helpt	om	het	team	als	
een	 geoliede	 machine	 te	 laten	 werken.	
En	dat	 is	hard	nodig,	want	de	zaken	gaan	
goed.	 “Elk	 weekend	 zitten	 we	 nagenoeg	
vol.	 Ik	 hoor	 dat	 mensen	 gerust	 een	 half	
uurtje	extra	rijden	voor	een	bezoek	aan	De	
Financiën.	Normaal	ben	 ik	 iemand	die	al-
leen	vooruit	kijkt,	maar	als	ik	nu	terugblik	
ben	ik	enorm	trots	op	wat	we	bereikt	heb-
ben.”

De	 indeling	 van	 de	 zaak	 werd	 veranderd	
voor	de	best	mogelijke	 logistiek.	Wat	ook	
direct	opvalt,	is	de	prachtige	koeling	ach-
ter	 de	 bar,	 waardoor	 medewerkers	 nog	
sneller	bestellingen	kunnen	verwerken.	Er	
is	ook	uitgebreid	nagedacht	over	de	inrich-
ting.

“Op	 meerdere	 plekken	 hebben	 we	 bij-
voorbeeld	 Sonaspray	 op	 het	 plafond	 aan-
gebracht.	 Dit	 dempt	 het	 geluid	 van	 al	 te	
enthousiaste	kinderen”,	lacht	Maarten.	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

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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Bitcoins en Bidcoins
Moet Bitcoins met een t of een d, vroeg 
iemand mij. Er verder over nadenkend 
kwam ik op die oude bidcoins met een 
d, die we vroeger verdienden met het 
pesjonkelen. De ouderen onder ons zul-
len het vast nog weten en zelf hebben 
gedaan!!

Tot	in	de	jaren	zestig	van	de	vorige	eeuw	
werd	deze	vorm	van	hulp	aan	de	zielen	in	
het	 vagevuur	 veelvuldig	 toegepast	 in	 de	
Rooms-Katholieke	Kerk	op	2	november	op	
Allerzielen.	 Deze	 ‘verlossingsceremonie’	
werd	‘pesjonkelen’	genoemd,	afgeleid	van	
‛Portiuncula’.	Dit	was	een	kerkje	bij	Assisi,	
daterend	uit	de	6e	eeuw.	Daar	is	deze	cere-
monie	ooit	begonnen.	Wie	dit	kerkje	op	1	
of	2	augustus	bezocht,	kon	een	volle	aflaat	
verdienen.	Daarbij	 telde	elk	bezoek	mee,	
vandaar	dus	het	telkens	in-	en	uitgaan	van	
de	 kerk.	 De	 verbastering	 ‛Pesjonkelen’	 is	
dus	het	vergaren	van	aflaten	en	die	verzil-
veren	om	het	 verblijf	 van	een	persoon	 in	
het	vagevuur	te	verkorten.	Om	deze	min-
der	lang	te	laten	lijden.

(Bron: Brabants Historisch Informatie Cen-
trum, Rini de Groot: ‘Pesjonkelen’ om 
minder lang te lijden. En: wierookwijwa-
terenworstenbrood.nl/ontdekken/verha-
len/allerzielen-pesjonkelen)

Zo	gauw	je	de	eerste	heilige	communie	had	
gedaan	was	je	rijp	genoeg	om	zelfstandig	
te	 kunnen	 pesjonkelen.	 Je	 ging	 dan	 naar	
de	kerk,	bad	achter	in	de	kerk	zesmaal,	het	
kunnen	er	ook	vijf	geweest	zijn,	het	Onze	
Vader,	het	weesgegroet	en	het	ere	zij	onze	
vader.	Dan	ging	je	naar	buiten,	hapte	wat	
frisse	lucht	en	afhankelijk	van	de	kou	ging	
je	sneller	of	op	je	gemak	weer	de	kerk	in.	
Elke	 ronde	 verdiende	 je	 telkens	 honderd	
aflaten.	Een	mooi	rond	getal.	Met	die	ver-
diende	 aflaten	 had	 je	 ‛bonuspunten’	 ge-

spaard	die	online,	uit	het	zicht,	zonder	in-
spraak	of	wat	dan	ook,	verzilverd	werden.	
Je	kocht	iemand	vrij	uit	het	verblijf	in	de	
helse	hitte.	Overigens	zie	je	op	afbeeldin-
gen	van	mensen	 in	het	hete	vagevuur	dat	
ze	mooie	lange	haren	hebben,	dus	die	hitte	
zal	wel	meevallen.	En	als	jongen	werd	mij	
verteld	 dat	 het	 ook	 ten	 goede	 kwam	aan	
je	eigen	zielenheil,	 zeg	maar	 je	pensioen	
later.

Over	pensioen	gesproken.	Zouden	de	pensi-
oenfondsen	dit	systeem	hebben	afgekeken	
van	de	rooms-katholieken?
Je	pesjonkelt	 je	 te	 pletter	 aan	pensioen-
premie,	je	ziet	er	heel	veel	jaren	niks	meer	
van,	ze	beloven	je	gouden	bergen	en	een	
waardevast	 pensioen	 en	 als	 het	 zo	 ver	 is	
blijkt	 het	 toch	 weer	 net	 anders	 te	 zijn.	
In	 de	 hemel	 klotsen	 de	 aflaten	 tegen	 de	
plinten	net	als	bij	de	pensioenfondsen	de	

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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euro’s,	maar	steeds	zijn	er	weer	andere	fa-
beltjes	om	ze	niet	in	te	zetten	voor	de	in-
dexering	van	de	pensioenen	of	de	verlaging	
van	de	premies.

Zo	zijn	de	Bitcoins	ook	een	vorm	van	pes-
jonkelen.	 Je	 spaart	 ongrijpbare,	 niet-
aanraakbare	 Bitcoins,	 zeg	 maar	 aflaten,	
om	 die	 later	 te	 verzilveren	 om	 zodoende	
je	 verblijf	 op	 deze	 of	 een	 andere	wereld	
aangenamer	te	maken.	Het	is	voorlopig	een	
zeer	onzekere	en	onvoorspelbare	business.	
Of	het	iets	oplevert	later	is	net	als	bij	de	
aflaten	 een	 vraagteken.	 Het	 geloof	 moet	
groot	zijn.
We	hoeven	 er	 nu	 niet	meer	 voor	 naar	 de	
kerk	 te	gaan.	Er	 is	nu	een	moderne	vorm	
voor	in	de	plaats	gekomen,	we	loggen	ge-
woon	 in	 bij	 een	 digitale	 tempel	 om	 deze	
Bitcoins	aan	te	schaffen.

Van	 de	 vroegere	 online	 aflaten,	 de	 oude	
bidcoins,	kreeg	je	geen	jaaroverzicht,	dus	
ik	 weet	 helemaal	 niet	 hoeveel	 aflaten	 ik	
heb	verzameld.	Ik	zou	ze	overigens	nu	wel	
in	willen	wisselen,	maar	waar	is	het	online	
wisselkantoor	tegenwoordig	gevestigd?

Het	is	net	als	met	beleggen:	je	moet	op	tijd	
kopen	als	de	aandelen	laag	staan	en	op	tijd	
verkopen,	als	de	aandelen	hoog	staan.	Ben	
je	 te	 laat	 of	 ben	 je	 bedrogen	met	mooie	
praatjes,	jammer,	dan	moet	je	op	de	bla-
ren	zitten.

Pesjonkelen	met	Bidcoins,	Bitcoins	of	pen-
sioengeld,	het	maakt	dus	allemaal	niet	zo-
veel	uit.	Bedriegers,	mooipraters	en	goed-
gelovigen	zijn	van	alle	tijden.

Ton Biberon
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Kerkberichten van 29 februari tot 
en met 13 maart

Zondag 1 maart 9.30 uur:	1e	Zondag	van	
de	 veertigdagentijd,	 herenkoor,	 celebrant	
pastoor	Luijckx.	Jaargetijde	Toos	van	Veld-
hoven,	Jan	den	Otter	b.g.v.	verjaardag,	Jac	
en	Thea	Jansen–van	Wezel,	Anny	van	Esch–
Timmermans,	 maandelijkse	 gedachtenis	
aan	 Wim	 Beerens,	 maandelijkse	 gedach-
tenis	aan	Thom	en	Anny	Ligthart–Vermeer,	
Liesbeth	Brands–Wierckx	b.g.v.	verjaardag	
echtgenoot,	Cees	Beerens,	Rien	en	Corrie	
Haans–van	Loon,	 jaargetijde	Truus	Marisa-
el–v.d.	Velden,	overleden	ouders	van	Noije–
Jansen	en	overleden	familieleden.

Zondag 1 maart, 11.30 uur:	
Doop	Davey,	Jason	en	Rico	Vermeer.

Dinsdag 3 maart 10.15 uur:	
Kapel	 Venloene,	 celebrant	 pastor	 Groos	
(geen	misintenties	ontvangen).

Donderdag 5 maart 9.30 uur:	
dagkapel,	Pierre	Standaert.

Dinsdag 25 februari 10.15 uur:	
Kapel	Venloene,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Zondag 8 maart 9.30 uur:	2e	Zondag	van	
de	veertigdagentijd,	dameskoor,	celebrant	
pastor	Groos,	 diaken	Alexis	 Szejnoga.	 Jos	
Ligtenberg	 b.g.v.	 verjaar-
dag.

Dinsdag 10 maart   
10.15 uur:
Kapel	 Venloene,	 celebrant	
pastoor	 Luijckx.	 Thom	 en	
Anny	Ligthart–Vermeer.

Wij namen afscheid van:

Loes Vromans–van de Pas
Geboren	19	juli	1922	te	Berkel-Enschot.
Overleden	12	febr.	2020	te	Loon	op	Zand.

Dat Loes mag rusten in vrede!

Emeritaat pastor Groos
Pastor	Groos	heeft	in	samenspraak	met	het	
parochiebestuur	 besloten	 op	 1	 juni	 a.s.	
met	 emeritaat	 te	 gaan.	 Monseigneur	 de	
Korte	 heeft	 dat	 goedgekeurd	 en	 hem	 per	
1	 juni	 eervol	 ontslag	 verleend.	 I.v.m.	 het	
afscheid	van	pastor	Groos	zal	er	op	24	mei	
a.s.	 om	 11.00	 uur	 een	 bijzondere	 eucha-
ristieviering	zijn	in	de	St.	Jan	in	Kaatsheu-
vel,	waarna	u	pastor	Groos	persoonlijk	de	
hand	kunt	schudden.	Vanwege	het	vertrek	
van	pastor	Groos	zal	worden	bezien	hoe	de	
pastorale	bediening	van	onze	kerken	vanaf	
1	 juni	 wordt	 vormgegeven.	Wij	 houden	 u	
hiervan	op	de	hoogte.

Parochiebestuur en pastorale team

Biddend bijbellezen
Data	3	en	31	maart.	Tijd	van	19.30	uur	tot	
20.45	 uur	 op	 het	 parochieel	 centrum	 in	
Kaatsheuvel.	Iedereen	is	van	harte	welkom,	
gelovig	of	niet,	om	deel	te	nemen	aan	de	
bijeenkomsten.	Deze	zijn	vrijblijvend.	Bij-
bels	zijn	aanwezig.	Opgave	via:	kbrabers@
home.nl.	 U	 kunt	 ook	 bellen	 als	 u	 wenst;	
362462.	Het	zou	fijn	zijn	om	uw	voor-	en	
achternaam,	 het	 telefoonnummer,	 en	 het	
emailadres	 te	 vermelden	 bij	 aanmelding.	
Hopende	 u	 te	 mogen	 begroeten	 op	 deze	
avonden.	Met	hartelijke	groeten,

Pastoor Luijckx en Karin Brabers

Stille Omgang in Amsterdam 2020
De	Stille	Omgang	zal	dit	jaar	plaatsvinden	
in	de	nacht	van	zaterdag	21	op	zondag/22	
maart.	Het	thema	van	dit	jaar	is:	“De	luis-
terende	mens	is	AANWEZIG	bij	de	Ander…”.	
Ontleend	aan:	Frans	van	der	Lugt	S.J.	Lief-
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Gezocht

Vakantieoppas	 voor	 een	 middelgrote	
hond	voor	één	week	in	de	meivakantie	
en	twee	weken	in	de	zomervakantie.	

Voor	meer	info:	
judithleijten@hotmail.com

de	en	luisteren.	Aanmelden	en	betalen	kan	
via	 het	 secretariaat	 van	 de	 parochie	 bij	
Inge	Mols	of	bij	het	parochieel	 centrum	 ,	
Hoofdstraat	 in	 Kaatsheuvel	 tot	 uiterlijk	
vrijdag	 6	 maart	 aanstaande.	 Kosten	 per	
persoon	€	20,-.

Opstapplaats:	 bij	 de	Kerk	 St.	 Jan,	Hoofd-
straat	 in	 Kaatsheuvel,	 vertrektijd	 17.45	
uur.	 Aankomst	 weer	 in	 Kaatsheuvel	 ca.	
03.30	uur.

Op	internet	op	de	site	www.stille-omgang.
nl	kunt	u	alles	lezen	over	de	Stille	Omgang	
en	de	 route.	Als	u	YouTube	Stille	Omgang	
aanklikt	 via	 Google,	 ziet	 u	 verschillende	
mooie	 filmpjes	 over	 de	 Stille	 Omgang	 in	
Amsterdam	van	de	afgelopen	jaren.
Plechtig	lof	om	19.00	uur	in	de	H.	Hartkerk,	
Edith	Stein	parochie	te	Vught.	Dit	jaar	gaat	
onze	deken	mee,	pastoor	J.	Verbraeken	uit	
Waalwijk.	Hij	zal	voorgaan	in	het	Lof.	Om	
21.30	uur	is	de	H.	Mis	aan	de	Keizersgracht	

in	de	Onze	Lievevrouwekerk.	Na	de	 Stille	
Omgang	 is	 er	 in	 de	 Lutherse	 kerk	 op	 het	
Begijnhof	een	gezellig	samenzijn	met	kof-
fie,	 thee	 en	 broodjes,	 alles	 te	 koop	 voor	
een	schappelijke	prijs.	Tevens	is	er	aldaar	
gelegenheid	 om	 van	 het	 toilet	 gebruik	 te	
maken	 en	 ook	 in	 de	 bus.	 Van	 harte	 een	
mooie	bedevaart	gewenst!	Het	is	ieder	jaar	
weer	 een	bijzondere	 belevenis	met	 lange	
traditie.	□



38



39

‛bekende’	een	vraag	waarop	een	oplichter	
het	antwoord	niet	kan	weten.”

Veiligheidscheck als wapen   
tegen oplichting
Liane	den	Haan:	“Naast	tips	hoe	je	online	
criminaliteit	 (zoals	 via	 WhatsApp)	 voor-
komt,	doen	we	nog	veel	meer.	Onze	goed	
opgeleide	 veiligheidsconsulenten	 komen	
–	op	afspraak	–	bij	mensen	thuis	voor	een	
veiligheidscheck.	 Tijdens	 die	 check	 krij-
gen	mensen	advies	op	maat	hoe	zij	naast	
de	veiligheid	in	en	om	de	woning,	zich	ook	
kunnen	 weren	 tegen	 babbeltrucs	 (als	 ie-
mand	aan	de	deur	probeert	je	op	te	 lich-
ten)	én	online	veiligheid.”

Veiligheids10-Daagse met workshops in 
het hele land
Naast	 deze	 veiligheidschecks	 bij	 mensen	
thuis,	organiseert	ANBO	van	30	maart	t/m	
16	 april	 a.s.	 een	 Veiligheids10-Daagse:	
op	 allerlei	 verschillende	 plekken	 in	 het	
land	 kunnen	 ouderen	meedoen	 aan	work-
shops	 over	 veiligheid.	 We	 organiseren	
deze	10-daagse	 samen	met	het	Ministerie	
van	 Justitie	 en	 Veiligheid,	 het	 Centrum	
voor	 Criminaliteitspreventie	 en	 Veiligheid	
(CCV),	de	Politie,	de	Rabobank,	ABN	AMRO,	
Google,	 ING,	 Interpolis,	 Startpagina.nl,		
gemeenten	en	de	Risk	Factory’s	in	Twente	
en	Venlo.	Online	criminaliteit,	zoals	fraude	
via	WhatsApp,	is	daarbij	ook	aan	de	orde.	□

ANBO ‘wapent’ ouderen tegen WhatsApp-fraude
In	2019	 is	de	schade	die	mensen	opliepen	
door	 oplichting	 via	 WhatsApp	 verdrievou-
digd	 in	 vergelijking	 met	 het	 jaar	 ervoor.	
Dat	 blijkt	 uit	 cijfers	 van	 de	 Fraudehelp-
desk.	Vorig	jaar	werden	honderden	mensen	
slachtoffer	 van	 WhatsApp-fraude.	 Samen	
zijn	 zij	 voor	 meer	 dan	 een	 miljoen	 euro	
opgelicht.	ANBO	zet	fors	in	om	ouderen	te	
‘wapenen’	 tegen	 dit	 soort	 online	 oplich-
ting.

De	 Fraudehelpdesk	 waarschuwt	 dat	 de	
oplichters	 steeds	 slimmer	 worden	 in	 hun	
bedrog.	De	vaakst	voorkomende	vorm	van	
WhatsApp-fraude	is	de	truc	waarbij	een	op-
lichter	zich	voordoet	als	een	bekende,	zo-
als	een	goede	vriend,	zoon	of	dochter.	Ze	
kapen	de	al	bestaande	WhatsApp-accounts	
van	slachtoffers	door	voicemails	te	hacken.

WhatsApp-fraude voorkomen
Liane	den	Haan,	directeur-bestuurder	van	
ANBO:	 “Wij	 horen	 steeds	 vaker	 dat	 met	
name	ouderen	slachtoffer	worden	van	op-
lichting	via	WhatsApp.	Onze	tip	is	om	nooit	
zomaar	 geld	 naar	 iemand	 over	 te	 maken	
als	 dat	 aan	 je	 wordt	 gevraagd.	 Probeer	
eerst	zekerheid	te	krijgen	of	het	wel	‘in	de	
haak	is’.	Bel	de	persoon	met	het	nummer	
waarop	 je	hem	of	haar	normaal	belt	 (het	
nummer	uit	je	eigen	adresboek).	Dan	valt	
een	oplichter	meteen	door	de	mand.	Kun	
je	die	persoon	niet	direct	 telefonisch	be-
reiken?	Maak	dan	geen	geld	over.	Of	stel	de	
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LUNCH en DINER
RESTAURANT - TERRAS - SPEELTUIN

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid!

dinsdag t/m vr i jdag vanaf 1 1 :00 uur
zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l

NGS sport- en wellness  masseuse

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Op 28 en 29 februari

Landelijke Sterrenkijkdagen 2020
Voor	de	44ste	keer	worden	op	vrijdag	28	en	
zaterdag	29	februari	de	landelijke	sterren-
kijkdagen	 georganiseerd	 door	 de	 KNVWS	
(Koninklijke	 Nederlandse	 Vereniging	 voor	
Weer-	en	Sterrenkunde).	Zo	ook	in	Loon	op	
Zand,	 bij	 Sterrenwacht	 Orion,	 lid	 van	 de	
astronomische	vereniging	WEGA,	waar	door	
een	20	cm	spiegeltelescoop,	een	110	mm	
en	een	102	mm	lenzentelescoop	de	hemel	
kan	worden	bekeken.

de	 sterrenbeelden	 die	 nu	 waarneembaar	
zijn,	 zoals	 de	 Orionnevel,	 een	 geboorte-
plaats	van	sterren.

Zijn	 er	 vragen	 over	 deze	 astronomische	
gebeurtenissen:	 stel	 ze	 gerust!	 Er	 zijn	 op	
deze	avonden	verschillende	mensen	van	de	
astronomische	vereniging	WEGA	aanwezig,	
die	natuurlijk	ook	de	vragen	over	de	ver-
eniging	beantwoorden.
Is	het	weer	wat	minder,	dan	kan	men	de	in-
strumenten	bekijken	en	resultaten	(foto’s)	
bewonderen.

Op	 vrijdag	 28	 en	 zaterdag	 29	 februari	 is	
iedereen	welkom	 vanaf	 19.00	 uur	 tot	 on-
geveer	22.30	uur,	bij	sterrenwacht	ORION,	
Van	 Grevenbrouckstraat	 40	 in	 Loon	 op	
Zand.	 Voor	 informatie,	 bel:	 363456.	 De	
toegang	is	gratis,	aanmelden	is	niet	nodig.	
Kijk	ook	eens	op	de	website	van	onze	ver-
eniging:	www.wegaastro.nl.

Foto’s: Berry Hamers.

Wat is er zoal te zien?
In	het	begin	van	de	avond	is	de	maan	waar-
neembaar,	er	zijn	door	de	telescoop	duide-
lijk	de	bergen	en	kraters	te	zien.
Venus	 prijkt	 ’s	 avonds	 in	 het	 westen	 en	
trekt	 alle	 aandacht.	 Door	 de	 telescoop	 is	
duidelijk	 te	 zien	 dat	 ook	 Venus	 niet	 een	
perfect	rond	schijfje	is.	Alle	andere	plane-
ten	zullen	we	tevergeefs	zoeken,	die	staan	
te	dicht	bij	de	zon	om	waar	te	nemen.

En	 er	 zijn	 verschillende	 andere	 objecten	
zichtbaar,	zoals	een	open	sterrenhoop,	de	
kribbe,	 het	 is	 een	 groep	 sterren	 die	 vrij	
dicht	 bij	 elkaar	 staan	 en	 ongeveer	 tege-
lijkertijd	ontstaan	zijn	op	een	afstand	van		
577	lichtjaar,	en	de	Pleiaden.	En	natuurlijk	
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Herinneringen van Jan van Rooij   
als melkboer, deel 3

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	3.

Fout parkeren en zure melk
Als	ik	in	de	van	Salm-Salmstraat	en	de	Rijc-
kevorselstraat	kwam	had	ik	altijd	veel	last	
van	een	man	uit	Waalwijk	die	de	thuis	wer-
kende	schoenstiksters	van	werk	ging	voor-
zien.	Waar	mijn	paard	en	wagen	ook	stond,	
hij	parkeerde	zijn	auto	net	aan	de	overzij-
de.	Als	er	dan	meerdere	auto’s	stonden	te	
wachten	ging	de	chauffeur	naar	mijn	paard	
en	wagen,	deed	de	ketting	van	mijn	wiel	en	
stuurde	mijn	 paard	 zo’n	 dertig	 of	 veertig	
meter	verder.	Dat	stond	mij	niet	aan,	want	
mijn	wagen	stond	daar	het	eerst.		

En	op	een	keer,	het	was	juist	voor	het	huis	
van	 een	 daar	 wonende	 politieagent,	 zei	
ik	 tegen	 de	 chauffeur:	 “laat	 mijn	 paard	
staan.”	 	 Hij	 antwoordde:	 “Ik	 doe	 wat	
ik	 wil.”	 Ik	 ging	 bij	mijn	 paard	 staan.	 Hij	
schreeuwde:	 “Jij	 moet	 weg,	 want	 mijn	
auto	kan	er	zo	niet	langs.”	Dat	hoorde	de	
agent	 die	 zich	 net	 aan	 het	 scheren	 was.	
Die	 kwam	 naar	 buiten	 en	 zei:	 “Jan	 jij	
moet	hier	weg.”	Ik	antwoordde:	“Dat	doe	
ik	niet,	want	 ik	 stond	hier	het	eerst.	Het	
is	met	hem	elke	dag	te	doen	en	dat	neem	
ik	niet	meer.”	Daar	kwam	hij	aan,	wit	van	
zijn	scheerzeep	en	kwaad	dat	hij	was.	Toen	
kwam	zijn	vrouw	aanlopen,	pakte	hem	bij	

zijn	arm	en	zei:	 “Jij	hebt	geen	dienst	en	
bent	 niet	 in	 uniform.”	 Zijn	 vrouw	 wilde	
hem	naar	huis	duwen	en	schopte	hem	zo-
lang	totdat	hij	binnen	was.	Er	was	veel	ge-
lachen	 door	 het	 publiek	 en	mij.	Wat	was	
dat	een	reclame	voor	die	held	en	wij	rie-
pen:	“Hoera	voor	de	vrouw!”

Er	 stonden	 twee	 vrouwen	 op	 straat	 die	
riepen	tegen	mij:	“Jan	schiet	eens	op,	we	
moeten	nog	koken.	Jij	moet	ons	eerst	hel-
pen.”		En	dat	deed	ik	ook.	Toen	ik	daar	in	
de	straat	25	à	30	dames	van	melk	had	voor-
zien	 en	 in	 een	 andere	 straat	 wilde	 gaan	
venten,	 zag	 ik	 daar	 die	 dames	 nog	 staan	
praten	met	de	flessen	melk	nog	in	de	arm	
warm	tegen	hun	boezem	gedrukt.	
Voor	ik	de	andere	straat	in	reed	klapte	ik	
in	mijn	handen	en	riep	tegen	hen:	“als	nou	
morgen	de	melk	zuur	is	mag	u	niet	zeggen	
dat	het	mijn	schuld	is,	want	die	zit	daar	bij	
jullie	toch	wel	wat	warm.”	Nadien	moesten	
we	er	toch	wel	samen	om	lachen.

 ° Een nog heel jonge Jan van Rooij, met paard 
voor de boerderij van de familie van Broekhoven 
aan de Bergstraat.  
(Foto: Heemkundekring Loon op ’t Sandt)
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Brand
Bij	een	 jong	pas	gehuwd	stel	kwam	 ik	de	
keuken	binnen	bij	een	harde	wind.	Het	gas	
brandde	en	de	overhanddoek	die	er	 langs	
hing	 sloeg	 er	 omheen	 en	 vloog	 brandend	
richting	de	open	zolder.

Het	 behang	 klapte	 van	 de	 muur	 en	 ging	
brandend	dezelfde	 kant	 op	 als	 de	 vitrage	
van	het	raam.	Ik	stond	maar	te	springen	en	
het	papier	weg	te	slaan	van	het	luik	en	ik	
had	het	nog	 gered	ook.	Terwijl	 het	 jonge	
paar	vanaf	de	voorkamer	zat	toe	te	kijken,	
verlamd	van	schrik.	Alles	liep	nog	goed	af.

Oude bloempap
Bij	 een	 klant	 moest	 ik	 op	 dinsdag	 altijd	
twee	flessen	bloempap	brengen	en	de	rest	
melk.	Maar	als	de	week	om	was	gaf	zij	die	
2	 flessen	 bloempap	 weer	 aan	 mijn	 zoon	
mee	naar	de	wagen	met	de	boodschap	aan	
mij	dat	 ik	die	pap	maandag	maar	aan	an-
dere	mensen	moest	 verkopen,	want	 onze	

kinderen,	 tien	 in	 getal,	 hebben	 elke	 dag	
gezegd:	“mam	wat	kan	jij	toch	lekker	ko-
ken.”	Omdat	 ik	die	oude	pap,	die	zij	niet	
meer	wenste	te	ontvangen,	aan	de	varkens	
moest	opvoeren	omdat	ze	intussen	bedor-
ven	was	en	ik	weken	achtereen	geen	geld	
voor	die	pap	ontving,	kwam	mij	dat	veel	te	
duur	uit	en	ben	ik	maar	nooit	meer	bij	haar	
terug	gegaan.
Al	stond	zij	op	straat	mij	na	te	roepen	dat	
ik	haar	had	vergeten.	

De dame en haar poes
Op	een	ander	adres	woonde	een	oude	jon-
gedame	met	een	poes	en	een	hond.	Er	wa-
ren	meer	melkboeren	in	ons	dorp,	maar	die	
bedankten	 voor	 de	 eer	 om	 daar	 elke	 dag	
voor	4	cent	melk	te	brengen,	dat	was	toen	
een	halve	liter.
	

Ik	sprak	met	haar	af:	zet	in	uw	winkel	een	
pannetje	en	ik	breng	u	melk,	en	dat	deed	ik	
ook.	Welja,	de	dame	en	haar	poes	moesten	
ook	leven.	□
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Viva España!
Zaterdag	8	februari	organiseerden	de	seño-
rita’s	Maud,	Nanon,	Maartje	en	Femke	hun	
jaarlijkse	 recreatieve	 tennistoernooi	 voor	
leden	en	introducées.	Creatief	was	het	dit	
jaar	 opnieuw.	 Stonden	 eerdere	 edities	 in	
het	teken	van	de	wintersport	(Jetzt	Geht’s	
LoZ)	en	de	jaren	’80	(LoZt	in	the	Eighties),	
dit	jaar	was	Spanje	onder	de	titel	‘LoZ	Bal-
los’	het	thema	van	de	dag.	Dat	dit	thema	
op	meerdere	manieren	 was	 uit	 te	 leggen	
bleek	 toen	 enkele	 heren	 de	 losse	 ballen	
wel	heel	 letterlijk	hadden	genomen	en	 in	
kilt	op	de	tennisbaan	verschenen…

overgrote	 meerderheid	 had	 hier	 welde-
gelijk	 aandacht	 aan	 besteed.	 Zo	 werd	 er	
eerst	een	overval	gepleegd	door	de	 leden	
van	La	Casa	de	Papel	(inclusief	de	professor	
zelf),	rende	er	een	levensgrote	Spaanse	pe-
per	over	de	baan,	moest	je	uitkijken	voor	
verschillende	 scherp	 spelende	 cactussen,	
waren	er	diverse	 toreadors,	maar	ging	de	
originaliteitsprijs	uiteindelijk	naar	de	‘door	
de	mand	gevallen	salsaleraar’.

De	 paella	 verzorgd	 door	 William	 Martens	
zorgde	ervoor	dat	er	naast	gedronken	ook	
meer	dan	genoeg	gegeten	kon	worden	door	
de	 zestig	 deelnemers.	 Er	 volgde	 nog	 een	
lange	Spaanse	avond.

We	zijn	benieuwd	op	welke	manier	de	da-
mes	de	deelnemers	volgend	jaar	weer	LoZ	
laten	gaan.

Redactie: Hans Schleiffert

Na	ontvangst	met	sangria	kon	je	zelf	aan-
geven	welke	 ronde	 je	wilde	 tennissen	 en	
zag	je	even	later	je	naam	aan	een	cactus	
van	 een	 bepaalde	 Costa	 geprikt.	 Op	 die	
manier	 werd	 duidelijk	 met	 wie	 en	 tegen	
wie	 je	 het	 komende	 half	 uur	 zou	 spelen.	
Die	middag	en	avond	klonk	er	menig	Olé!	
en	Caramba!	over	de	baan.	Daan	Bressers	
en	Anouk	Zeegers	wonnen	uiteindelijk	om	
negen	uur	’s	avonds	de	finale.

Jezelf	 uitdossen	 in	 thema	 werd	 gewaar-
deerd	 maar	 was	 zeker	 niet	 verplicht.	 De	

We	hebben	de	lentekriebels	en	geven				
	 daarom	in	de	maand	maart	

25%	korting	op:
kaarsen
wierook
mutsen

polswarmers
	(met	uitzondering	van	reeds	afgeprijsde	artikelen)

Hoge Steenweg 23A 
Telefoon 06-15364318
www.denhoogensteen.nl

Koop gewoon in Loon!
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T
Nijmegen
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Veelbelovende start Samenspel-
groep Sophia’s Vereeniging

De	 jonge	 muzikanten	 (Esther,	 Valérie	 en	
Victor	 op	 klarinet,	 Daan	 op	 altsax,	 Janna	
en	Sofie	op	trompet	en	Margot	en	Thomas	
op	 trombone)	maakten	 een	 swingend	 be-
gin	 van	 hun	 muzikale	 samenspelcarrière	
tijdens	het	koffieconcert	van	Stichting	Mu-
ziekopleiding	Loon	op	Zand	op	16	februari	
jl.	Letterlijk	en	figuurlijk!	Pas	twee	weken	
zijn	ze	bezig	en	dan	al	hun	eerste	concert.	

Ze	spelen	(hoe	toepasselijk)	‛Swinging	Be-
ginning’	uit	‛A	Few	Notes	in	a	Box’	van	Ivo	
Kouwenhoven.	 Onder	 leiding	 van	 Wendy	
swingen	ze	het	nummer	door.	Superleuk	en	
wat	gaat	dit	goed!	Hopelijk	zullen	we	nog	
veel	meer	van	deze	muzikanten	horen.

Bernadette Essers-Jacobs
SMOL

 °Eigen foto.

 

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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Zondagochtendconcerten in Loon op Zand

‘Ontmoeten, verbinden, genieten’ op de zondagochtend

Vanaf	maart	2020	zullen	er	een	aantal	bij-
zondere	 concerten	 georganiseerd	 worden	
op	Het	Witte	Kasteel.	Hiermee	wil	stichting	
Het	Witte	Kasteel	het	culturele	erfgoed	in	
stand	houden.	De	stichting	wil	zoveel	mo-
gelijk	 mensen	 laten	 genieten	 van	muziek	
op	 de	 zondagochtend	 in	 de	 prachtige	 en	
inspirerende	 omgeving	 die	 het	 kasteel	 te	
bieden	heeft.
De	 concerten	 beginnen	 gewoonlijk	 om	
11.30	 uur	 en	 zullen	 steeds	 in	 het	 teken	
staan	van	een	uurtje	‘Ontmoeten,	verbin-
den	en	genieten’.
De	entreeprijs	van	de	concerten	is	€	12,50	
voor	volwassenen	en	€	8,00	voor	kinderen	
en	studenten.

Eerste concert – zondag 1 maart 
Het	eerste	concert	vindt	komende	zondag	
1	maart	plaats.	Leonardo	Palacios	uit	Uru-
guay	zal	het	publiek	dan	muzikaal	meene-
men	 naar	 zijn	 favoriete	 continent	 Zuid-
Amerika.	Hij	voelt	zich	erg	verbonden	met	

Het	Witte	Kasteel	en	met	Loon	op	Zand.	Hij	
heeft	al	eerder	concerten	gegeven	 in	Het	
Witte	Kasteel	en	bovendien	is	zijn	nieuwste	
CD	in	een	Loonse	studio	opgenomen.
Leonardo	Palacios	neemt	u	mee	op	een	mu-
zikale	reis	door	vijf	eeuwen	gitaarmuziek.	
Van	de	Italiaanse	renaissancemuziek	tot	de	
Argentijnse	tango.	Van	Spaanse	dansen	tot	
aan	de	Braziliaanse	bossa	nova.	De	cultu-
rele	 identiteit	van	Latijns-Amerika	 is	ont-
staan	uit	een	samenvoeging	van	Europese,	
Afrikaanse	en	Indiaanse	invloeden.	De	ont-
moeting	 tussen	 deze	 drie	 rotsen,	 die	 de	
muziek	van	Latijns-Amerika	gevormd	heb-
ben,	staan	in	dit	programma	centraal.
Het	belooft	een	prachtig	concert	te	worden.	
Meer	informatie	over	dit	concert	vindt	u	op:		
https://hetwittekasteel.nl/cultuur/.

Gastvrouwen en gastheren gevraagd
Voor	 de	 concerten	 is	 Stichting	 Het	 Witte	
Kasteel	nog	op	zoek	naar	gastvrouwen	en	
gastheren	 die	 graag	 willen	 helpen	 bij	 de	
concerten.	Op	de	concertdagen	is	de	gast-
vrouw	 of	 gastheer	 samen	 met	 de	 andere	
vrijwilligers	van	10.30	 tot	ongeveer	13.00	
uur	bezig.	De	werkzaamheden	zijn:
•	Ontvangen	van	de	gasten	en	meehelpen	
bij	 de	 garderobe	 (voor	 én	 na	 het	 con-
cert).

•	Koffie/thee	 inschenken	 vooraf	 aan	 het	
concert	of	tijdens	de	pauze.

•	Opruimen	zaal/bar.

Meer informatie
Voor	 meer	 informatie	 over	 de	 concerten	
of	over	het	ondersteunen	van	het	team	en	
dus	ook	de	stichting,	kunt	u	e-mailen	naar	
Anne-Marie	Pullens	via:		 	
cultuur@hetwittekasteel.nl.
Zij	vertelt	u	er	graag	meer	over.

Team Het Witte Kasteel
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 °Ook het zebrapad in de Kerkstraat blijft! (Foto: RdT)

Zebrapaden Loon op Zand 
behouden

De	drie	zebrapaden,	die	in	Loon	op	Zand	na	
de	 herinrichting	 van	 het	 centrum	 zijn	 te-
ruggebracht,	blijven.	Dat	besloot	het	col-
lege	van	gemeente	Loon	op	Zand	op	basis	
van	de	onderzoeksresultaten	van	een	1-ja-
rige	pilot.	Voetgangers	voelen	zich	veiliger	
en	de	snelheid	is	gedaald.

In	2017	 richtte	de	gemeente	het	centrum	
van	Loon	op	Zand	opnieuw	 in,	 zonder	ze-
brapaden.	 Bewoners	 verzochten	 de	 ge-

meente	al	gauw	om	ook	in	de	nieuwe	situ-
atie	zebrapaden	aan	te	leggen.	Die	waren	
volgens	de	richtlijnen	voor	verkeersveilig-
heid	niet	nodig.
Toch	is	samen	met	inwoners	besloten	om	de	
zebrapaden	 tijdelijk	 terug	 te	 brengen	 en	
na	een	jaar	te	onderzoeken	wat	het	effect	
was.	Het	afgelopen	jaar	is	de	daadwerke-
lijke	verkeersveiligheid	en	de	beleving	van	
inwoners	dan	ook	onderzocht.

Voetgangers	 in	 het	 centrum	 van	 Loon	 op	
Zand	 geven	 aan	 tevreden	 te	 zijn	 met	 de	
zebrapaden.	 In	hun	beleving	 rijdt	het	ge-
motoriseerde	verkeer	langzamer	en	wordt	
bovendien	beter	op	de	voetgangers	gelet.

Daarnaast	 is	 de	 snelheid	 van	 het	 gemo-
toriseerde	 verkeer	 gedaald.	 Het	 college	
heeft	daarom	dan	ook	besloten	dat	de	drie		
zebrapaden	blijven.	□
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Zondag 1 maart 
 

Agenda 
Cafe De Kiosk

Zaterdag 21 maart
 

Zaterdag 28 maart 
 

Kom proosten op Frans z'n eerste dag! 
Met de muziek van DJ Peter vanaf 15.00 uur. 

 Mad Science en grimeuse voor 
de kids in de bovenzaal

"De Kiosk proeft" vanaf 20.30 uur. Proef 6
speciaalbieren van onze brouwer met bijpassende

hapjes voor €17,50 p.p. Debuutoptreden van
Folkduo Irish Blend met Eric Hoop en Albert Bull. 
Tickets voor bierproeverij verkrijgbaar in De Kiosk.

 

Ouderwetse Vinyl avond met 
DJ Diederik Verhoeven vanaf 20.30 uur. Ginne

Spotifaai maar echte vinyl plaotjes van
vruuger.
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Uitbreiding ambassadeurs  
bij Inloophuis TOON

Onlangs	 is	 het	
genootschap	van	
de	ambassadeurs	
van	 het	 Inloop-
huis	 uitgebreid	
met	 twee	 alom	

bekende	personen:	Sjaak	Koolen	uit	Waal-
wijk	en	Rolf	Balkenende	uit	Kaatsheuvel.
Sjaak	 is	 gepensio-
neerd	 journalist	 van	
het	Brabants	Dagblad.	
Tijdens	 zijn	 werkza-
me	 periode	 was	 hij,	
samen	 met	 Ina	 van	
Cromvoirt,	 een	 van	
de	 grote	 kartrekkers	
van	 het	 Kersthuis.	
De	fantastische	opbrengst	hiervan	was	be-
stemd	voor	respectievelijk	Inloophuis	TOON	
en	hospice	Francinus	de	Wind.	Sjaak	raak-
te	 al	 vele	 jaren	 geleden	 door	 zijn	 vrouw	
Mieke	betrokken	bij	het	 Inloophuis.	Mieke	
was	naast	haar	vele	werkzaamheden	voor	
het	Inloophuis	tevens	ambassadeur.	Helaas	
werd	ook	zij	getroffen	door	kanker	en	over-
leed	op	12	mei	jl.
Sjaak	vindt	het	een	eer	om	het	werk	van	
zijn	vrouw	op	deze	manier	voort	te	blijven	
zetten.

Rolf	 Balkenende	 heeft	 met	 zijn	 media-
bedrijf	 altijd	 graag	 meegewerkt	 aan	 het	

promoten	van	het	Inloop-
huis.	 ‘Hoe	 meer	 mensen	
op	de	hoogte	zijn	van	het	
bestaan	 van	 Inloophuis	
TOON,	des	te	beter’.	He-
laas	werd	hij	zelf	ook	ge-
troffen	 door	 deze	 ziekte	
en	moest	ervaren	wat	het	

betekent	 om	met	 kanker	 en	 de	 gevolgen	
geconfronteerd	 te	 worden.	 Hij	 werd	 gast	

van	het	Inloophuis	en	heeft	daar	veel	steun	
gevonden.	Rolf	is	een	blog	begonnen	waar-
in	hij	de	lezers	op	de	hoogte	houdt	van	zijn	
wel	en	wee.
Hij	heeft	dan	ook	geen	moment	geaarzeld	
op	de	vraag	of	hij	ambassadeur	wilde	wor-
den.

Samen	 met	 de	 overige	 ambassadeurs	 en	
de	 kinder-	 en	 jeugdambassadeur	 hebben	
beide	heren	het	voornemen	om	Inloophuis	
TOON	nóg	meer	op	de	kaart	te	zetten!	□

Bijles/examentraining Engels

Voor	 leerlingen	 VMBO/Havo/VWO/
MBO,	door	HBO-leerling	docent		
Engels,	Engels	niveau	CEFR:	C1/C2
Tarief:	n.o.t.k.
Tel:	06-26114573
Mail:	J.Vrins@student.fontys.nl

tel.: 0416 - 363 902
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Carnavalsnieuws van   
‘Soos De Kuip’

Zaterdagavond	15	februari	hebben	we	een	
soosavond	gehad	met	als	thema	‘carnaval’.	
Er	 waren	 de	 nodige	 carnavalsvierders	 op	
afgekomen	en	iedereen	was	er	klaar	voor,	
gezien	 de	 vrolijk	 gekleurde	 outfits.	 Onze	
dansruimte	 versierd	met	 slingers,	 serpen-
tines	en	ballonnen.

De	muziekknop	werd	verder	opengedraaid	
en	er	werd	volop	gedanst,	gehost,	gespron-
gen,	 met	 confetti	 gestrooid	 en	 uiteraard	
luidkeels	 meegezongen!	 Zeker	 ook	 toen	
zanger	Piet	Reinieren	uit	Gilze-Rijen	kwam	
optreden.	Het	werd	een	dolle	boel	en	de	
ene	na	de	andere	polonaise	werd	 ingezet	
en	gelopen.	Iedereen	kan	weer	terugkijken	
op	een	gezellige	avond!

Graag	 nodigen	 wij	 iedereen	 uit	 om	 onze	
volgende	 soosavond	 te	 bezoeken	 op	 za-
terdagavond	14	maart.	Dan	is	er	ook	al	de	
mogelijkheid	om	kaartjes	te	kopen	voor	de	
barbeque-avond	in	juni.

Groetjes van de vrijwilligers van   
‘Soos De Kuip’

Leden gezocht voor onze  
badmintonclub

Wij	zijn	op	zoek	naar	nieuwe	leden	(M/V)	
vanaf	18	jaar,	die	op	donderdagavond	van	
19.30	tot	21.00	uur	gezellig	met	ons	willen	
badmintonnen	in	De	Wetering.

Lijkt	je	dit	wat,	neem	dan	contact	op	met	
Jeanne	Coenen	(06-49640067)	of	Henk	van	
Poorten	(06-44424094),	of	kom	op	een	don-
derdagavond	om	19.30	uur	bij	ons	langs	in	
De	Wetering	en	speel	een	maand	lang	gra-
tis	mee!

Je	hoeft	echt	niet	goed	te	zijn,	maar	wél	
enthousiast!	□
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         voorloon@gmail.com

U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

              De   

'Samen-Loont-Pas' 

Klein pasje,

  grote impact.

  

  Tel. 0416-289111.

Lammetjesdag bij   
‘De Lachende Ooi’

Op	zondag	8	maart	organiseert	Landschaps-
beheer	‘De	Lachende	Ooi’	voor	de	tweede	
keer	 haar	 jaarlijkse	 ‘Lammetjesdag’	 op	
haar	terrein	aan	het	Moleneind	29	in	Loon	
op	Zand.	 ‘De	Lachende	Ooi’	 is	gespeciali-
seerd	 in	 landschapsbeheer	door	 inzet	 van	
schaapskuddes	 in	 natuurterreinen	 in	 de	
meest	brede	zin	van	het	woord.

Begraasde	 terreinen	 zijn	 onder	 andere	
stuifzandheide,	droge	heide,	vochtige	hei-
de,	kapvlaktes,	schraalgraslanden,	dijken,	
golfbanen	en	stadsnatuur.	Zij	staan	garant	
voor	 de	 aanwezigheid	 van	 veel	 kennis	 en	
deskundigheid	bij	de	inzet	van	schaapskud-
des.	 ‘De	 Lachende	 Ooi’	 is	 gecertificeerd	
voor	 de	 kwaliteitsregeling	 “Schapen	 voor	
Natuur”.

Op	8	maart	is	jong	én	oud	tijdens	de	‘Lam-
metjesdag’	van	harte	welkom	om	de	pasge-
boren	lammetjes	te	komen	bewonderen	en	
wellicht	ook	te	aaien!	Voor	meer	informatie	
vooraf	kunt	u	bellen	met	06–41247340.	□
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Computercafé 
Loop	gerust	binnen!	U	kunt	bij	ons	terecht	
met	al	uw	vragen	over	uw	smartphone,	ta-
blet	of	laptop.	Misschien	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	orde-
nen	van	uw	foto’s,	kom	dan	langs	 in	onze	
ruimte	 in	 De	 Venloene.	 Elke	 tweede	 en	
vierde	 dinsdagochtend	 van	 de	maand	 zit-
ten	wij,	leden	van	de	Computerwerkgroep,	
van	10.00	tot	12.00	uur	voor	u	klaar	om	uw	
digitale	‘probleempjes’	met	u	te	bespreken	
én	 proberen	 op	 te	 lossen.	 U	wordt	 gratis	
geholpen.	Data	in	2020:	10	en	24	maart,	14	
en	28	april,	12	en	26	mei,	9	en	23	juni.

Geheugenfitness en Breinfit
Op	maandag	6	januari	is	de	Geheugenwerk-
plaats	in	Loon	op	Zand	gestart	met	Geheu-
genfitness.	 Iedere	maandag	 van	 13.00	 tot	
14.00	uur	vindt	dit	plaats	in	de	bibliotheek	
van	Venloene	(naast	de	ingang).	U	bent	van	
harte	welkom.
Er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden.	Vanaf	

12.30	uur	is	het	eten	van	een	broodje	te-
gen	 betaling	 mogelijk.	 Info:	 06-16655455	
of	www.geheugenwerkplaats.nl.
	
Ook	vanuit	de	geheugenwerkplaats	is	op	4	
februari	 gestart	 met	 Breinfit.	 Onderzoek	
wijst	uit	dat	beweging	een	gunstige	invloed	
heeft	op	de	conditie	van	de	hersenen.	De	
combinatie	 van	 bewegen	 en	 oefeningen	
voor	de	hersenen	verbetert	niet	alleen	de	
fysieke	gezondheid,	maar	is	ook	goed	voor	
een	ieder	die	de	hersenen	gezond	wil	hou-
den.	Kom	daarom	gezellig	op	dinsdagmid-
dag	naar	de	Breinfit	in	de	ruimte	van	de	Se-
niorenvereniging	 in	zorgcentrum	Venloene	
van	13.00	 tot	14.00	uur.	Trek	 iets	makke-
lijks	aan	waarin	je	je	prettig	voelt.	Ine	van	
Liempd,	 senioren	 sport-	 en	 bewegingslei-
der	verzorgt	de	lessen.	Er	zijn	geen	kosten	
aan	verbonden.

We	sluiten	af	met	een	lekker	kopje	koffie.	
Informatie	en	aanmelden	bij	Mevr.	Ans	Pol-
laert	tel.	361862,	of		 	 	
anspollaert@home.nl.

Agenda
•	Maandag	2	maart:	Prijsuitreiking	van	het	
rik-	 en	 jokerconcours	 met	 aansluitend	
bingo.	Aanvang	14.00	uur.
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CHINEES SPECIALITEITENRESTAURANT

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

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

Thuisbezorgen vanaf          
20 tot 100 personen
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•	Woensdag	 4	 maart:	 Teken-	 en	 schilder-
groep	1,	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Woensdag	4	maart:	Dagwandeling	omge-
ving	de	Utrecht.	Vertrek	om	8.45	met	de	
auto	vanaf	De	Wetering.

•	Donderdag	5	maart:	 Line-dance	op	5-12	
en	19	maart	van	13.00	tot	14.00	uur	voor	
beginners	en	van	14.00	tot	15.00	en	15.00	
tot	16.00	uur	voor	gevorderden.

•	Donderdag	 5	 maart:	 Rik-	 en	 jokercon-
cours	op	5-12	en	19	maart.	Aanvang	13.45	
uur.

•	Vrijdag	6	maart:	De	filmgroep	draait	de	
film	‛Una	Giornata	Particolare’	in	de	the-
aterzaal	 van	 Venloene.	 Aanvang:	 14.00	
uur.

•	Maandag	 9	 maart:	 Fotogroep	 van	 14.00	
tot	16.00	uur	in	Gerlachushof	1-2.

•	Dinsdag	 10	 maart:	 Senioren	 Computer-
café	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Gerla-
chushof,	voor	al	uw	digitale	vragen.	

•	Woensdag	11	maart:	Teken-	en	schilder-
groep	2,	van	9.30	tot	11.30	uur.

•	Woensdag	11	maart:	Nordic	Walking.		
Vertrek	om	13.30	uur	vanaf	het	fietspad	
aan	het	begin	van	de	Waalwijksebaan.

•	Maandag	16	maart:	Terugkombijeenkomst	
Valpreventiecursus	‛Zicht	op	Evenwicht’.

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

•	Iedere	maandagmiddag	van	13.00		 	
tot	14.00	uur	Geheugenfitness.

•	Iedere	dinsdag	en	donderdagochtend		
‛Bewegen	voor	Senioren’.

•	Iedere	vrijdagochtend	van	10.00		 	
tot	11.00	uur	tafeltennis.

Mededelingen Commissie Zorg
Voor	algemene	vragen	kunt	u	informatie	in-
winnen	bij	Ans	Pollaert	tel.	361862.
	
Als	 u	 bij	 ziekte	 prijs	 stelt	 op	 bezoek	 van	
SeniorenVereniging	Loon	op	Zand,	thuis	of	
in	het	ziekenhuis,	kunt	u	contact	opnemen	
met	Ans	Pollaert	tel:	361862.
		
Als	 u	 bij	 een	 huwelijksjubileum,	 andere	
heugelijke	 gebeurtenissen	 of	 een	 overlij-
den,	prijs	stelt	op	belangstelling	vanuit	de	
SeniorenVereniging,	 kunt	 u	 contact	 opne-
men	met	 Ineke	 Leijtens,	 Hertog	 van	 Bra-
bantweg	64,	5175	EC	Loon	op	Zand.
	
Voor	 de	 belastingservice	 kunt	 u	 Steffan	
Teunissen	bellen,	tel:	361315.	□
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Jubileumjaar Concordia officieel van start

Muziekvereniging Concordia uit Loon op 
Zand bestaat dit jaar 110 jaar! Op zater-
dag 7 maart vieren we tijdens een feeste-
lijke receptie dit heuglijke feit. De geno-
digden worden vanaf 14.00 uur van harte 
welkom geheten in jongerencentrum De 
Kuip aan de Klokkenlaan.
Muziekvereniging	 Concordia	 staat	 nog	
steeds	 midden	 in	 de	 maatschappij.	 Nog	
steeds	zijn	we	op	straat	zichtbaar	aanwe-

zig	tijdens	belangrijke	evenementen	zoals	
Koningsdag,	Dodenherdenking,	inhalen	van	
de	avondvierdaagse	en	de	intocht	van	Sin-
terklaas.	

Ondanks	 het	 teruglopend	 ledenaantal	 is	
Concordia	heel	erg	trots	om	het	jubileum	
te	 mogen	 vieren.	 Dit	 hele	 jaar	 zal	 het	
110-jarig	 jubileum	 gevierd	 worden,	 met	
als	 muzikaal	 hoogtepunt	 een	 groots	 the-
maconcert	op	17	oktober	in	Het	Klavier	in	
Kaatsheuvel.

Het	motto	van	muziekvereniging	Concordia	
is	“Op	ontspannen	wijze	muziek	maken	en	
daar	met	z’n	allen	van	genieten”,	waarbij	

 °Groepsfoto van ‛Harmonie Concordia’ uit lang 
vervlogen tijd. (Foto: Foto Schmidlin Tilburg)
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het	plezier	in	het	muziek	maken	belangrij-
ker	is	dan	het	foutloos	spelen.

De	muziekvereniging	 is	nog	altijd	op	zoek	
naar	 foto’s	en	krantenartikelen	uit	de	 ja-
ren	’60,	’70,	’80	en	’90.	Mocht	u	nog	over	
foto’s	of	krantenartikelen	beschikken,	dan	
houdt	 de	 muziekvereniging	 zich	 hiervoor	
van	harte	aanbevolen.	U	kunt	hiervoor	con-
tact	met	ons	opnemen	via	ons	emailadres:	
concordia.loonopzand@hotmail.com.
Wij	beseffen	dat	we	bij	het	uitnodigen	van	
de	 oud-leden	 mogelijk	 niet	 volledig	 zijn	
geweest.	 Mocht	 u	 als	 oud-lid	 geen	 uitno-
diging	 ontvangen	 hebben,	 dan	 bent	 u	 ui-
teraard	 van	 harte	welkom	om	 zaterdag	 7	
maart	bij	ons	als	gast	te	zijn!

Bestuur en leden Muziekvereniging  
‛Concordia’ Loon op Zand

	°‛Concordia Loon op Zand’ anno 2020.  
 (Eigen foto)

Alle	 informatie	 over	 EHBO-	
en	AED-cursussen	 is	 terug	te	
vinden	op	onze	website:
www.ehbo-loonopzand.nl

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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  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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willen	 ze	 het	 verleden	 laten	 herleven	 en	
hierbij	hebben	ze	uw	hulp	hard	nodig.
Wie	heeft	er	nog	verhalen,	foto’s	en	anek-
dotes	over	deze	woning	of	een	van	de	vori-
ge	eigenaren?	Kunt	u	een	verhaal	vertellen	
over	bijvoorbeeld	dokter	De	Vries,	kwam	u	
vroeger	in	dit	huis	spelen	met	zijn	kinderen	
of	bent	u	dienstmeisje	geweest?	Dan	horen	
we	dit	heel	graag	van	u!

Door	 middel	 van	 modern	 multimedia	 ge-
bruik	zullen	we	deze	verhalen	en	foto’s	aan	
de	woning	koppelen	en	blijft	de	geschiede-
nis	voor	eeuwig	tastbaar.

Dus	als	u	ons	wilt	helpen,	stuur	dan	een	be-
richtje	naar:	info@stamhuys.nl	of	bel	met	
Jeroen	van	Stratum	06-10353866.	□

100 jaar Stamhuys
Op	4	april	2020	 is	het	
100	 jaar	 geleden	 dat	
voormalig	 burgemees-
ter	 J.L.	 Besouw	 de	
eerste	steen	heeft	ge-
legd	van	de	voormalige	
dokterswoning	 aan	 de	
Van	 Rijckevorselstraat	

6	 in	 Loon	 op	 Zand.	 Sinds	 enkele	 jaren	 is	
het	huis	in	bezit	van	Jeroen	en	Doesjka	van	
Stratum	 die	 er	 samen	met	 hun	 twee	 kin-
deren	een	gezinshuis	runnen.	Dit	betekent	
dat	 ze	 vier	bewoners	met	een	 verstande-
lijke	beperking	en	enkele	kinderen	uit	de	
jeugdzorg	in	hun	gezin	hebben	opgenomen	
en	zo	samen	een	groot	gezin	vormen.

Zoals	 eenieder	 wel-
licht	al	gezien	heeft	
is	 er	 de	 afgelopen	
tijd	veel	gebeurd	om	
dit	 gemeentemonu-
ment	 weer	 in	 ere	
te	 herstellen,	 nadat	
het	jaren	leeg	heeft	
gestaan.	 Het	 is	 nog	
niet	 helemaal	 klaar,	
maar	dat	weerhoudt	
de	bewoners	er	niet	
van	 om	 dit	 heuglij-
ke	 feit	 van	100	 jaar	
oud	 met	 het	 dorp	
Loon	 op	 Zand	 te	
vieren.	 Samen	 met	
de	 Heemkundekring	
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Vijfde editie Loonse Dorps Kwis   
op 3 oktober 2020!
Na het grote succes van de eerdere vier 
edities heeft de organisatie van de Loon-
se Dorps Kwis besloten op 3 oktober 2020 
de vijfde editie van dit mooie Loonse 
evenement te gaan organiseren.
		
De	editie	van	2018	was	een	doorslaand	suc-
ces,	zo	bleek	uit	de	vele	reacties,	het	grote	
aantal	deelnemers	en	de	zéér	waardevolle	
enquête	 die	 de	 deelnemers	 na	 afloop	 in	
hebben	 gevuld.	 Het	 biedt	 de	 organisa-
tie	een	goed	fundament	om	weer	te	gaan	
sleutelen	aan	een	de	vijfde	editie	van	dit	
mooie,	Loonse	evenement.
Een	 nieuwe	 Kwis	 hoeft	 niet	 per	 se	moei-
lijker	of	uitgebreider	te	zijn	dan	de	vorige	
edities.	 We	 vinden	 het	 vooral	 belangrijk	
dat	 iedereen	kan	winnen,	zich	kan	verba-
zen	 over	 bijzondere	 opdrachten,	 andere	
teams	 de	 loef	 af	 kan	 steken	 en	 bovenal	
ontzettend	 veel	plezier	 kan	 gaan	beleven	
aan	de	Loonse	Dorps	Kwis.
	
De	 organisatie	 heeft	 een	 intensief	 brain-
stormweekend	gehad	op	een	zéér	geheime	
locatie	 ergens	 in	 den	 lande	 (bedankt	 Mi-

riam	en	Tinus!)	 en	 heeft	 een	mooi	 raam-
werk	opgebouwd	waarbinnen	we	weer	een	
mooie	 Kwis	 kunnen	
gaan	 bouwen.	 Liza	
Mutsaers	 en	 Femke	
Spapens	 zijn	 de	
organisatie	 komen	
versterken	 zodat	
de	organisatie	weer	
voorzien	 is	 van	
nieuw	bloed.
	
Op	de	 avond	 van	 3	
oktober	 vindt	 de	
vijfde	 editie	 plaats	
en	 op	 10	 oktober	 presenteren	we	 de	 uit-
slag.	 Daarna	 kunnen	 de	 deelnemers	weer	
rekenen	op	een	grandioos	finalefeest	waar-
bij	 we	 gaan	 proosten	 op	 de	 vijfde	 editie	
van	de	Loonse	Dorps	Kwis	en	we	De	Wete-
ring	weer	 op	 zijn	 grondvesten	 gaan	 laten	
trillen!
	
Een	Kwis	kan	uiteraard	niet	zonder	deelne-
mers.	We	hopen	ons	weer	 te	kunnen	ver-
heugen	op	een	groot	aantal	deelnemende	
teams	 zodat	 de	 Loonse	 Dorps	 Kwis	 weer	
een	 ècht	 Loons	 feest	 wordt	 waarbij	 het	
hele	dorp	compleet	op	z'n	kop	wordt	gezet.	
Ook	dit	jaar	is	er	slechts	één	inschrijfmo-
ment.
Op	 21	 maart	 kun	 je	 je	 team	 inschrijven	
van	 11.00	 tot	 14.00	 uur	 op	 een	 nader	 te	
noemen	locatie.	We	zouden	geen	Kwis	zijn	
als	we	die	locatie	niet	op	een	Kwis-achtige	
manier	bekend	gaan	maken.

Waar moet een team aan voldoen?
•	We	 adviseren	 tussen	 de	 10	 en	 15	 vol-	
wassen	 deelnemers	 per	 team	 aan	 te	
houden.	Op	dit	deelnemersaantal	wordt	



61

de	Kwis	gemaakt	waarbij	de	organisatie	
goed	 heeft	 gekeken	 naar	 de	 resultaten	
uit	 de	 enquête	 van	 vorige	 editie.	 Het	
zwaartepunt	zal	dus	verschuiven	naar	de	
kwaliteit	 van	 de	 Kwis	 en	minder	 op	 de	
kwantiteit.	Plezier	staat	voorop!

•	Het	is	zeker	aan	te	raden	enkele	Loonse	
mensen	in	je	team	te	hebben	of	als	hulp-
lijn,	maar	 ook	mensen	 zonder-,	 of	met	
hele	verse	Loonse	wortels	kunnen	aan	de	
Kwis	deelnemen.

•	Ieder	team	heeft	een	teamcaptain.	Deze	
captain	dient	wèl	woonachtig	 te	 zijn	 in	
Loon	op	Zand.	

•	De	Kwis	dient	gespeeld	te	worden	op	een	
locatie	in	ons	kerkdorp.

Houd	voor	 verdere	 informatie	over	de	 in-
schrijving	op	21	maart	aanstaande	de	Rond	
de	Toren,	onze	website	(loonsedorpskwis.
nl)	en	sociale	media	in	de	gaten.

De	voorpret	kan	beginnen	als	ook	het	ver-
zamelen	 van	 bronmateriaal!	 Rond	 de	 To-
rens,	 Duinkoeriers,	 screenshots	 van	 de	
Loon	op	Zand	pagina,	het	TheeBlaoike:	je	
kunt	het	zo	gek	niet	verzinnen	of	je	hebt	ze	
straks	je	ze	nodig	voor	de	vijfde	editie	van	
de	Loonse	Dorps	Kwis	op	3	oktober	2020!

Veel succes en graag tot de 21ste  maart!

Repaircafé Loon op Zand-  
Kaatsheuvel

De	 klussen	 en	dienstencentrale	 Kaatsheu-
vel	is	voor	haar	Repaircafé-	bijeenkomsten	
in	De	Wetering	op	zoek	naar:

Naaisters m/v

Regelmatig		wordt	er	tijdens	onze	bijeen-
komsten	 	 vermaak-/herstelwerk	 aangebo-
den.	Deze	klussen	willen	we	graag	blijven	
doen.

Contact: Bert Lonterman 06-53116861
Coordinator Repaircafé Loon op Zand

LoonZ gaat verhuizen!
De	 meesten	 van	 u	 zullen	 het	 al	 weten,	
maar	 LoonZ	 gaat	 verhuizen	 en	 wel	 naar	
Oranjeplein	23.

We	gaan	daar	flink	aan	de	slag	om	ongeveer	
half	maart	open	te	kunnen	gaan	met	een	
compleet	 vernieuwde,	 frisse	 winkel	 vol	
met	nieuwe	collecties!	Wij	houden	u	op	de	
hoogte	en	hopen	u	natuurlijk	straks	te	zien	
op	het	pleintje.

Vooralsnog	 zijn	 we	 geopend	 in	 de	 Kerk-
straat	op	donderdag,	vrijdag	en	zaterdag.	
Hier	 hebben	 we	 totale	 leegverkoop	 van	
ons	magazijn,	dus	kom	nog	lekker	koopjes	
shoppen.	Graag	tot	ziens!	□
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LOONSe DORPS KWIS 2020

KWISAVOND 

3 OKTOBER

FEESTAVOND 

10 OKTOBER

www.loonsedorpskwis.nl

Loonse  Dorps  Kwis

Enige inschrijfmogelijkheid

21 maart
11:00 - 14:00

@deloonsedorpskwis

5e editie
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Weet u het nog?
In	 deze	 ‛Wie,	 wat,	 waar?’	 vraagt	 de	 fo-
togroep	 van	 Heemkundekring	 Loon	 op	 ’t	
Sandt	uw	aandacht	 voor	deze	 foto,	 geno-
men	in	1967	van	de	jongensschool-klas	van	
Meester	Ad	Jansen.	Weet	u	wie	de	perso-
nen	zijn,	genummerd	met	15	en	24?

Uw	 reactie(s)	 kunt	 u	 doorgeven	 via	
het	 te	 lange	 e-mailadres:	 secretaris@
heemkundekringloonoptsandt.nl. Of	 bel	
naar: 06-10114684. □

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Taxi Korthout neemt vervoer van 
Prisma cliënten over van failliet TCR

Vervoersbedrijf	 Taxi	 Korthout	 in	 Tilburg	
heeft	een	akkoord	bereikt	met	zorgorgani-
satie	Prisma	over	het	voortzetten	van	het	
vervoer	van	haar	cliënten	van	en	naar	dag-
besteding	vanaf	maandag	17	februari.	Taxi	
Korthout	neemt	de	bussen	en	het	personeel	
(de	 chauffeurs),	 die	 al	 jaren	 verantwoor-
delijk	 zijn	 voor	 het	 vervoer	 van	 cliënten	
van	Prisma,	over	van	het	failliet	verklaarde	
TCR.	 Door	 de	 overeenkomst	 tussen	 beide	
partijen	is	het	vervoer	voor	de	cliënten	ge-
garandeerd.

Leo Platschorre,   
woordvoerder van Prisma:
“We zijn opgelucht dat we samen met Taxi 
Korthout het vervoer kunnen continueren 
zodat cliënten geen hinder ondervinden 
van het faillissement van TCR. Ons uit-
gangspunt was om de chauffeurs van TCR 
te behouden, want zij kennen onze cliën-
ten en weten als geen ander hoe zij hen op 

een fijne manier van a naar b kunnen bren-
gen. Voor de cliënten verandert er nu niets 
en dat is erg fijn. We zijn de curatoren 
dankbaar dat zij samen met Taxi Korthout 
naar een passende oplossing hebben toege-
werkt, met het welzijn van de cliënten in 
het achterhoofd. We leven mee met de an-
dere medewerkers van TCR waarvoor het 
nog onduidelijk is wat er gaat gebeuren.”

“Wij zijn verheugd dat wij het vervoer 
voor Prisma cliënten kunnen continueren. 
We nemen de onzekerheden weg bij zowel 
de chauffeurs als de cliënten en dat is het 
belangrijkste. Wij zullen dan ook niets 
veranderen aan de dienstverlening die zij 
gewend zijn. Voor ons is het een mooie en  
passende aanvulling op ons huidige ver-
voersaanbod” aldus	Bert	Korthout.

De	chauffeurs	 zijn	 inmiddels	 ingelicht	 tij-
dens	een	bijeenkomst	op	het	Centraal	Kan-
toor	van	Prisma	in	Waalwijk.	□
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Kindgebaren tijdens MamaCafé

Gebaren	 als	 ondersteuning	 gebruiken	 in	
communicatie	met	 kinderen	 doe	 je	 vaker	
dan	je	denkt!	Je	doet	het	veelal	onbewust,	
zo	 is	 gebleken	 uit	 ervaringen	 van	 ouders	
tijdens	het	MamaCafé	van	vrijdag	7	febru-
ari	jl.
Jessica	 Bogers,	 Babygebaren	 Den	 Bosch,	
deelde	die	ochtend	met	ons	haar	kennis	en	
ervaringen	en	nam	ons	mee	 in	de	diverse	
toepassingsmogelijkheden	 van	 gebaren.	
“Gebaren	kunnen	kinderen	helpen	om	zich	
te	uiten,	het	kan	zelfvertrouwen	geven	en	
het	gevoel	van	beter	begrepen	te	worden.	
Ook	worden	hersengebieden	optimaal	aan-
gesproken	door	de	combinatie	van	gespro-
ken	taal	met	gebarentaal,”	zo	vertelde	zij.	
Ook	gaf	ze	ons	enkele	tips	mee	om	gebaren	
thuis	te	integreren:

•	Start	 met	 het	 gebruiken	 van	 gebaren,	
wanneer	 mogelijk,	 tussen	 de	 6	 en	 8	
maanden.

•	Begin	 met	 betekenisvolle	 gebaren	 als	
mama,	papa,	drinken	en	slapen	(basisbe-
hoeften).

•	Neem	 hooguit	 3-5	 gebaren	 tegelijk	 om	
jezelf	en	je	kind	eigen	te	maken.

•	Probeer	andere	opvoeders	(grootouders,	
gastouder,	kinderopvang)	erbij	te	betrek-
ken.

Gewoon	beginnen	zou	ik	zeggen!

Het	volgende	MamaCafé	van	6	maart	staat	
in	het	 teken	van	 ‘Massage	voor	Baby’s	en	
jonge	Kinderen’.	Ook	dan	is	elke	geïnteres-
seerde	weer	welkom	 in	 de	 Loonse	 Biblio-
theek	 van	 9.30-11.00	 uur.	 Mocht	 je	 nog	
een	 pop	 hebben	 liggen	 thuis,	 neem	 deze	
dan	mee.	 Voel	 je	 thuis	 en	wees	welkom,	
tot	dan!

Karin van der Bruggen
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Uitreiking vijf gemeentelijke 
zilveren erespelden

Op	 donderdag	 20	 februari	 reikte	 burge-
meester	Hanne	van	Aart	vijf	gemeentelijke	
zilveren	 erespelden	 uit	 aan	 de	 bestuurs-
leden	 van	 de	 Stichting	 750	 jaar	 Heerlijk-
heid	gemeente	Loon	op	Zand.	De	uitreiking	
vond	plaats	in	de	raadzaal	van	Het	Klavier	
te	Kaatsheuvel.

In	 2019	 vond	 de	 viering	 en	 herdenking	
van	 ‘750	 jaar	 Heerlijkheid	 Loon	 op	 Zand’	
plaats.	Een	burgerinitiatief	dat	in	2018	ont-
stond	 lag	 ten	 grondslag	 aan	 een	 gedegen	
plan	om	in	samenspraak	met	verenigingen	
en	gemeente	van	2019	een	heuglijk	jaar	te	
maken	door	het	organiseren	van	herdenkin-
gen	en	activiteiten.
Het	 gezamenlijke	 doel	 van	 de	 vieringen	
was	 de	 onderlinge	 samenhang	 tussen	 in-
woners	en	 verenigingen	 te	bevorderen	en	
de	 culturele	 waarden	 te	 versterken.	 De	
feestelijke	 activiteiten	 vonden	 plaats	 in	
alle	drie	de	kernen	van	de	gemeente	Loon	
op	Zand.	Voor	de	aansturing	en	organisatie	
werd	een	stichting	opgericht.

Terugkijkend	 kan	 worden	 vastgesteld	 dat	
de	organisatie	van	de	activiteiten,	festivi-
teiten	en	herdenkingen	uitstekend	verliep	
en	mede	daardoor	‘Loon	op	Zand	750	jaar’	
een	 doorslaand	 en	 hooggewaardeerd	 suc-
ces	werd.
De	hiervoor	geschetste	doelstellingen	wer-
den	ruimschoots	behaald	en	de	herdenkin-
gen	 en	 activiteiten	 hebben	 ook	 zelf	 hun	
plaats	in	de	geschiedenis	van	Loon	op	Zand	
verworven.

Als	blijk	van	waardering	en	erkentelijkheid	
voor	 hun	maatschappelijke-,	 culturele	 en	
historische	verdiensten	voor	de	gemeente	
Loon	op	Zand,	heeft	het	 college	besloten	
de	gemeentelijke	zilveren	erespeld	toe	te	
kennen	 aan	 de	 vijf	 bestuursleden	 van	 de	
Stichting	 750	 jaar	 Heerlijkheid	Gemeente	
Loon	op	Zand,	te	weten:
	
•	de	heer	Bert	Branderhorst,	voorzitter	en	
in	2018	initiatiefnemer

•	mevrouw	 Maria	 Dierckxsens–Oderkerk,	
secretaris

•	de	heer	Peter	Essers,	penningmeester	
•	mevrouw	Loes	Heijs-Schouten,	bestuurs-
lid

•	de	heer	Ad	van	Laarhoven,	bestuurslid

Op	 donderdagavond	 20	 februari	 vond	 de	
presentatie	van	het	speciale	foto	herinne-
ringsboek	van	de	vieringen	van	het	750-ja-
rig-bestaan	 plaats.	 Tijdens	 deze	 bijeen-
komst	in	de	raadzaal	van	Het	Klavier,	werd	
het	eerste	exemplaar	aangeboden	aan	bur-
gemeester	Hanne	van	Aart.
	
Direct	na	deze	overhandiging	ging	de	bur-
gemeester	 over	 tot	 de	 uitreiking	 van	 de	
erespelden.	□
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ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

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

Voorleeskampioen
Donderdag	6	februari	vond	de	lokale	voor-
ronde	 plaats	 van	 de	 Nationale	 Voorlees-
wedstrijd	in	De	Wetering.

Lieke	 van	 der	 Velden	 van	 basisschool	 De	
Vaert	 is	winnaar	geworden	van	de	Loonse	
ronde	van	de	Nationale	Voorleeswedstrijd.	
Zij	las	voor	uit	‛Botje’	van	Janneke	Schot-
veld.

In	een	zinderende	finale	streden	zeven	kan-
didaten	 donderdag	 om	 de	 titel	 ‛voorlees-
kampioen	 van	 gemeente	 Loon	 op	 Zand’.	
De	 voorleeswedstrijd	 werd	 gehouden	 in	
De	Wetering,	waar	ruim	140	kinderen	zich	
hadden	verzameld	om	de	kandidaten	met	
yells	en	spandoeken	aan	te	moedigen.

De	zeven	finalisten	lazen	ongeveer	vijf	mi-
nuten	voor	uit	hun	boek.	Nadat	alle	finalis-
ten	hadden	voorgelezen,	had	de	driekoppi-
ge	jury	de	loodzware	taak	om	een	winnaar	
uit	te	roepen.

De	jury	bestond	uit:
•	Frank	van	Wel,	wethouder	gemeente	 	
Loon	op	Zand

•	Roodkapje,	Efteling	Kaatsheuvel

•	Dhr.	P.	Kok,	directeur-bestuurder	van	de			
Bibliotheek	Midden-Brabant

Uiteindelijk	 werd	 Lieke	 uitgeroepen	 tot	
voorleeskampioen!	 De	 publieksprijs	 was	
voor	 Linde	 van	 Oosterhout	 van	 O.B.S.	 de	
Touwladder.	 Voorleeskampioen	 Lieke	 gaat	
door	 naar	 de	 halve	 Provinciale	 finale	 op	
7	maart	in	Cultureel	Centrum	Jan	van	Be-
souw	in	Goirle.	De	Bibliotheek	Midden	Bra-
bant	 wenst	 Lieke	 veel	 succes	 in	 Goirle.	
De	 presentatie	was	 in	 handen	 van	 rapper	
Thomas	van	Vliet,	Ongelovige	Thomas	ver-
zorgde	ook	de	pauzeact.

Emely Kok, Programmamaker   
Bibliotheek Midden-Brabant
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Bedankt allemaal!
Carnaval	 2020	 zit	 erop!	 Prins	 Jeroen	 d’n		
Irste,	adjudant	Pirke	en	veldwachter	Pietje	
van	Haperen	kunnen	trots	zijn	op	ons	mooie	
Theebuikenland.	We	kunnen	terugkijken	op	
een	 zeer	 gezellig,	 goed	 bezocht	 en	 goed	
verlopen	editie.	Er	is	door	alle	betrokkenen	
hard	gewerkt	om	alle	evenementen	tot	een	
succes	te	maken.

Carnaval	 is	 een	 volks-	 en	 verbroederings-
feest.	 Dat	 carnaval	 anno	 2020	 nog	 steeds	
leeft	 in	 onze	 gemeenschap	 is	 helder,	 niet	

alleen	 vanwege	 het	 aantal	 bezoekers	 dat	
tijdens	alle	evenementen	aanwezig	was.

Juist	dankzij	de	lokale	en	regionale	onder-
nemers,	 instellingen,	 basisscholen,	 belan-
genbehartigers	en	tal	van	vrijwilligers	die	
zich	vaak	al	vele	jaren	belangeloos	 inzet-
ten,	kunnen	we	carnaval	organiseren	zoals	
wij	dat	op	dit	moment	doen.	Dit	geeft	veel	
vertrouwen	en	een	goed	gevoel	voor	de	ko-
mende	jaren.

Met dank aan alle begunstigers!
Voor	ons	als	Stichting	Theebuikenland	zijn	
sponsors	 van	 grote	 waarde.	 Graag	 willen	
we	 onze	 sponsors	 en	 anonieme	 begunsti-
gers	dan	ook	van	harte	bedanken	voor	hun	
bijdrage.	Bedankt	voor	jullie	bijdrage	aan	
het	fantastisch	openbaar	carnaval	2020	in	
Theebuikenland.	 Zonder	 jullie	 steun	 zou	
dit	niet	mogelijk	zijn	geweest.

WIJ DOUWE DEUR…	 en	 kijken	 alvast	 uit	
naar	volgend	jaar…!

Stichting Theebuikenland
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

Spoedgevallen	’s	avonds,	’s	nachts	en	in	
het	weekend:	085	-	53	60	300.
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor	P.	Luijckx,	tel.	361215	of	06-48919633
Oranjeplein	1,	5175	BE		Loon	op	Zand	 	
website:	parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten	 op	 maan-,	 dins-,	 donder-	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   

 

Ver louw-Bouw bv

� Bouw

� Ver bouw en re no va tie

Gil de weg 85

5175 SR Loon op Zand

Tel 0416 363329

Mob 06 22950676

Fax 0416 364457

ver louw-bouw@home.nl

www.verlouw-bouw.nl
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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.	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
Nr.	9	verschijnt	vanaf	13	mei	 5	mei	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
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.

1 Gitaarconcert	Leonardo	Palacios	om	
11.30	uur	in	Het	Witte	Kasteel.

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.

7 Vanaf	 09.30	 uur	 herhalingscursus	
‘Reanimatie,	AED	 en	 levensredden-
de	 handelingen	 bij	 volwassenen	 en	
kinderen’	in	De	Wetering.

8 ‘De	Lachende	Ooi’	organiseert	haar	
jaarlijkse	 ‘Lammetjesdag’	 op	 haar	
terrein	aan	het	Moleneind.

11 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

13 Alles	Kids?	in	De	Kuip:	Crazy	Hair.
13 Nico	 Schut	 Rik-	 en	 Jokerconcours	

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

13 en 14:	 Toneelvereniging	 ’t	 Moers	
Verzetje	speelt	voor	u	‛’t	Is	Bingo	op	
de	camping’	om	19.30	uur	in	Party-
centrum	’t	Maoske	in	De	Moer.	

14 29e	Gemeentelijke	Bridgekampioen-
schappen	 bij	 Café-cafetaria	 Lily	
van	10.00	 tot	±	17.00	uur.	 Inschrij-
ving	 sluit	 op	 8	 maart.	 Voor	 info:		
bcloonopzand@home.nl.

17 Algemene	 ledenvergadering	 EHBO-
vereniging	St.	Rafaël	Loon	op	Zand	
in	De	Wetering.

18 Repair	Café	in	De	Wetering	van	19.00	
tot	21.00	uur.

20 Het	filmhuis	van	de	SeniorenVereni-
ging	draait	 ‛Bohemian	Rhapsody’	 in	
Venloene.	Aanvang	14.00	uur.

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