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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 15,15
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,25
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 19,00
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 27,00
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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Kennismaking met Frans & Dany
•	Mensen	dragen	De	Kiosk	een	warm	hart	toe.

Digi Ditjes & Datjes
•	Rhea	helpt	ons	met	‛de	digitale	wereld’.

Kinderopvang Buitenlust - eerste 
lustrum
•	Waar	kinderen	nog	steeds	‘vies,	
moe	en	gelukkig’	mogen	zijn!	

Vuurdoop Stichting Theebuikenland
•	Glansrijk	geslaagde	carnavalsoptocht.

‛Bonte Middag’ in Venloene
•	De	gasten	werden	‛achter		
het	behang	geplakt!’
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overige	kopij	vóór	dinsdag	17	maart	19.00	uur.
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

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

Complimenten
Heel	 eerlijk	 gezegd?	 Hoeveel	 complimenten	 krijgt	 u	 per	 dag?	 En	 hoeveel	 deelt	 u	 er	
uit?	 Is	dat	 in	of	 juist	uit	balans?	Complimenten	uitdelen	schijnt	nog	steeds	een	beetje		
on-Nederlands	te	zijn.	Ligt	de	oorzaak	in	onze	calvinistische	of	nuchtere	inslag?	Feit	is	wel	
dat	we	t.o.v.	andere	landen	minder	complimenten	maken	dan	gemiddeld.

Kunt	u	het	zich	van	vroeger	herinneren?	Zeiden	uw	ouders	dat	u	er	prachtig	uitzag	of	dat	
de	kleur	van	uw	ogen	zo	mooi	was?	Prees	de	leerkracht	u	de	hemel	in	bij	de	eerste	grote	
deelsom	of	het	 foutloos	opgelezen	 leesplankje?	Bij	Rond	de	Toren	kunnen	we	ons	daar	
niets	meer	van	herinneren,	maar	daar	is	de	gemiddelde	leeftijd	ook	boven	middelbaar,	al	
wordt	er	hard	gewerkt	aan	‘verjonging’!
Vroeger	 werkte	 het	 namelijk	
anders.	 Als	 je	 iets	 fout	 deed	
kreeg	 je	 straf.	 Men	 trok	 aan	
je	oor	of	 je	kreeg	een	tik	met	
het	 rietje.	 Oh,	 wij	 zijn	 zeker	
geen	 voorstander	 van	 de	 her-
invoering	van	lijfstraffen,	maar	
waar	we	ook	niet	dol	op	zijn	is	
het	onbeperkt	rondstrooien	van	
complimenten.	Dat	 schijnt	 dus	
de	 dagelijkse	 realiteit	 te	 zijn	
voor	 ‘millennials’,	 de	 groep	
jongeren	die	rond	de	eeuwwis-
seling	geboren	werd.	Zij	zijn	in	
de	eerste	20	jaar	al	meer	‘be-
stuit’,	 dan	 u	 in	 uw	 hele	 leven	
mee	zult	maken.	Alles	wat	goed	is	wordt	genoemd	en	beroemd.	Dat	maakt	hen	blijkbaar	
erg	gevoelig	voor	positieve	aandacht.	Zonder	cijfer	op	school	of	een	beloning	in	het	ver-
schiet	is	het	moeilijk	hen	te	motiveren.

Niet	alles	heeft	echter	een	beloning	nodig	en	een	fout	maken	is	ook	nog	eens	leerzaam.	
Het	bevordert	je	zelfoplossend	vermogen.	Of	zoals	Winston	Churchill	zei:

Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waaruit je wat 
kunt leren, vroeg in je leven kunt maken.

Wij	van	Rond	de	Toren	vinden	een	complimentje	leuk	hoor,	vooral	als	het	vullen	van	80	
lege	bladzijden	weer	een	 feit	 is.	Maar	dat	 is	mede	dankzij	u,	 trouwens!	Bedankt.	Dat	
compliment	mag	u	in	uw	broekzak	steken.
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Een kennismaking met Frans & Dany

“Veel mensen dragen De Kiosk een    
warm hart toe”
Als ik bij Frans en Dany thuis afspreek 
om dit verhaal te schrijven, duurt het 
nog veertien dagen voordat zij De Kiosk 
daadwerkelijk overnemen. Op het mo-
ment dat deze editie van Rond de Toren 
verschijnt, hebben zij hun eerste tien 
dagen er inmiddels op zitten.
Een	gesprek	in	de	stilte	voor	de	storm.	Een	
kennismaking	met	twee	mensen	die	enorm	
veel	 zin	 hebben	 om	 een	 nieuw	 avontuur	
aan	te	gaan	en	daar	al	druk	mee	bezig	zijn.	
Over	een	besluit	dat	niet	zomaar	tot	stand	
kwam	en	in	de	dankbaarheid	om	zo’n	mooi	
bedrijf	over	te	kunnen	nemen.

Even voorstellen
Eerst	maar	even	voorstellen	voor	wie	hen	
nog	 niet	 kent.	 Frans	 is	 48	 jaar	 en	 Dany	

(spreek	uit:	Deenie)	43	en	zij	wonen	sinds	
2009	in	Loon,	nadat	zij	in	2008	de	sleutel	
van	hun	huis	hadden	gekregen.	Ze	kennen	
elkaar	 28	 jaar	 en	 hebben	 samen	 dochter	
Rosalie	van	acht	jaar	oud.

“Het	wonen	hier	beviel	ons	direct	erg	goed”	
begint	 Frans.	 “Er	 woonden	 al	 behoorlijk	
wat	vrienden	en	kennissen	in	Loon	op	Zand,	
waardoor	het	voor	ons	niet	moeilijk	was	om	
aan	te	haken	bij	sociale	activiteiten	in	het	
dorp.	Het	gemoedelijke	heeft	ons	altijd	al	
aangesproken.	 Er	 gebeurt	 hier	 heel	 veel.	
Natuurlijk	 kwamen	 we	 ook	 regelmatig	 in	
De	Kiosk	voor	een	hapje	en	een	drankje.	De	

 °De nieuwe eigenaren van De Kiosk:   
 Frans Timmers en Dany de Rijck, (Eigen foto).
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Kiosk	heeft	een	gemoedelijke	sfeer	en	een	
hoog	huiskamergehalte	en	 is	daarmee	ge-
zellig	voor	jong	en	oud.	Dat	past	bij	ons.”

Van borrelpraat naar werkelijkheid
“Frans	heeft	altijd	gekscherend	gezegd:	als	
De	Kiosk	 te	koop	komt,	dan	gaan	we	met	
Joris	en	Dianne	praten”	gaat	Dany	verder.	
“Dat	was	natuurlijk	meer	borrelpraat	dan	
serieus	bedoeld,	maar	via	bekenden	hoor-
den	we	op	een	bepaald	moment	dat	Joris	
een	partner	zocht.

Daar	 hebben	 we	 thuis	 toen	 samen	 goed	
over	 gesproken.	 Waarom	 zouden	 we	 niet	
gaan	 praten?”	 en	 zo	 geschiedde.	 Joris	
zocht	een	partner	en	Frans	heeft	hem	toen	
gevraagd	of	hij	het	ook	in	zijn	geheel	wilde	
verkopen.
Negen	maanden	later	zetten	beide	partijen	
hun	handtekening	onder	dezelfde	overeen-
komst.	 “Dat	 werd	 een	 heel	 mooie	 avond	
met	champagne	en	twee	tevreden	partijen	
aan	dezelfde	tafel”,	besluit	Frans.

Weet je wat jij moet doen?
Dat	De	Kiosk	van	iedereen	is	bleek	wel	op	de	
avond	dat	bekend	werd	dat	Frans	en	Dany	
de	nieuwe	eigenaars	werden,	“want	dit	is	
iets	waar	ook	wij	samen	aan	beginnen”	be-
nadrukt	Frans	een	aantal	keer	tijdens	ons	
gesprek.	“Joris	informeerde	op	donderdag-
avond	zijn	personeel	over	de	overname	en	
om	half	zes	ontplofte	niet	alleen	mijn	te-
lefoon,	maar	ook	die	van	mijn	broer	Mark”	
vertelt	 Frans.	 “Iedereen	 reageerde	 met:	
‘Wat	leuk!’,	bijna	steevast	gevolgd	door	de	
zin:	‘weet	je	wat	jij	moet	doen…?’	ik	denk	
werkelijk	waar	dat	ik	die	zin	wel	meer	dan	
honderd	keer	heb	gehoord.	Daarin	merken	
we	hoe	sterk	De	Kiosk	van	iedereen	is.”

Het concept blijft gelijk
Dany:	 “Veel	mensen	 dragen	 De	 Kiosk	 een	
warm	 hart	 toe.	 Dat	 vraagt	 allereerst	 om	
respect	en	daar	willen	we	ook	heel	zorgvul-
dig	mee	 omgaan.	 Joris	 en	 Dianne	 vonden	

het	 zelf	 belangrijk	 dat	 De	 Kiosk	 overging	
naar	 iemand	 die	 De	 Kiosk	 ook	 een	 warm	
hart	toedraagt	en	op	dezelfde	manier	naar	
het	concept	van	De	Kiosk	kijkt	zoals	zij	dat	
altijd	 hebben	 gedaan.	 Het	 is	 belangrijk	
dat	iedereen	zijn	plek	blijft	krijgen	en	het	
geeft	 ons	 juist	 heel	 veel	 energie	 om	 ons	
daarvoor	in	te	kunnen	gaan	zetten.	Het	is	
superknap	wat	 Joris	 en	Dianne	 in	 20	 jaar	
hebben	neergezet	en	wij	zijn	trots	dat	wij	
degenen	 zijn	 die	 dit	 verder	 mogen	 gaan	
uitbouwen.”

Overdracht in goed overleg
“De	samenwerking	en	onderhandeling	met	
Joris	 en	 Dianne	 is	 enorm	 goed	 gegaan.”	
Gaat	Frans	verder.	“Het	is	een	hele	plezieri-
ge	overdracht	die	in	goed	overleg	verloopt.	
De	zaak	blijft	gewoon	open	en	op	de	dag	
dat	Joris	voor	het	 laatst	afsluit	doe	 ik	de	
volgende	dag	voor	het	eerst	de	deur	open.	
Dat	betekent	dat	ik	nu	al	regelmatig	in	De	
Kiosk	ben	en	overleg	heb	met	het	team	en	
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  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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aanschuif	 bij	 afspraken	 met	 mensen	 die	
bijvoorbeeld	hun	feest	willen	plannen.	We	
helpen	elkaar	om	de	zaak	goed	af	te	ron-
den	en	op	te	starten.	Dany	en	ik	hebben	er	
heel	veel	zin	in	om	met	het	energieke	team	
dat	er	nu	staat	aan	de	slag	te	gaan.”

De toekomst
“Natuurlijk	zijn	er	plannen,	maar	we	gaan	
eerst	 maar	 eens	 beginnen”.	 Dochter	 Ro-
salie	 is	met	 een	 vriendinnetje	 al	 aan	 het	
nadenken	 over	 de	 kinderkaart	 en	 vraagt	
vaak:	‘wanneer	krijg	je	De	Kiosk	nou?’	In	de	
praktijk	zal	Frans	vooral	op	de	vloer	te	zien	
zijn	waarbij	 Dany	 de	 administratie,	 plan-
ning,	marketing	 en	 communicatie	 op	 zich	
zal	nemen.	Frans	heeft	25	jaar	in	het	be-
drijfsleven	gezeten	en	Dany	 is	 stewardess	
geweest	bij	KLM,	heeft	gewerkt	als	HR-me-
dewerker	en	is	nu	communicatiemedewer-
ker	bij	IBN,	een	van	de	grootste	werkgevers	
van	Brabant.	“We	hebben	veel	mensen	 in	
onze	 omgeving	 met	 heel	 behoorlijke	 ho-

reca	ervaring,	waar	we	ook	te	rade	kunnen	
gaan	voor	zaken	waar	we	ongetwijfeld	te-
genaan	zullen	lopen,	maar	we	zijn	zelf	ook	
klant	geweest,	vinden	kwaliteit	belangrijk	
en	hebben	ons	huiswerk	zo	goed	mogelijk	
gedaan.”

Bierproeverij
Het	 eerste	 evenement	 op	 de	 kalender	 is	
‛De	Kiosk	proeft’,	op	21	maart.	Een	proeve-
rij	van	zes	speciaalbieren	van	de	brouwer	
met	bijpassende	hapjes	voor	€	17,50	met	
daarbij	 het	 debuutoptreden	 van	 Folkduo	
Irish	 Blend	met	 Eric	 Hoop	 en	Albert	 Bull.	
Tickets	voor	de	bierproeverij	zijn	verkrijg-
baar	bij	De	Kiosk.

Rond	 de	 Toren	 wenst	 Frans	 en	 Dany	 heel	
veel	 succes	en	geluk	 in	het	nieuwe	avon-
tuur	dat	zij	samen	als	nieuwe	eigenaars	van	
De	Kiosk	aangaan.

Redactie: Hans Schleiffert
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 Digi Ditjes & Datjes

  @ Door Rhea Flohr

De redactie van Rond de Toren is blij dat 
zij Rhea Flohr bereid heeft gevonden om 
in de oneven edities van Rond de Toren 
onder de noemer ‛Digi Ditjes & Datjes’ 
onderwerpen te bespreken uit ‛de digita-
le wereld’ waar we als jong én oud bijna  
allemaal mee te maken hebben. In deze 
editie treft u haar eerste bijdrage.

Deze keer in ‛Digi Ditjes & Datjes’:

WhatsApp
Een	 nieuwe	 rubriek	 in	 de	 Rond	 de	Toren,	
dat	zag	ik	wel	zitten!	Vanaf	deze	editie	zal	
ik	in	de	oneven	edities	Digi	Ditjes	&	Datjes	
delen.
Als	docent	op	een	middelbare	school	merk	
ik	 dat	 veel	 leerlingen	 het	 eigenlijk	 best	
moeilijk	vinden	om	hun	weg	goed	te	vinden	
in	de	digitale	wereld.	Wanneer	we	een	ou-
deravond	organiseren	over	social	media	en	
online	gedrag	blijkt	dat	eigenlijk	veel	van	
de	ouders	ook	niet	helemaal	precies	weten	
hoe	het	nu	allemaal	zit.

De	afgelopen	 jaren	heb	 ik	me	verdiept	 in	
het	 online	 leven	 van	 kinderen	 en	 media	
opvoeding.	Deze	kennis	deel	 ik	graag	met	
jullie	via	deze	rubriek.	Doe	er	je	voordeel	
mee!	Een	ding:	ik	ben	geen	ouder	dus	voor	
mij	geen	strijd	met	zoon	of	dochter	of	die	

telefoon	 nu	 wel	 of	 niet	 mee	 naar	 boven	
gaat!	Het	is	niet	mijn	bedoeling	om	te	zeg-
gen	 hoe	 het	moet,	 ik	 hoop	 tot	 nadenken	
aan	te	zetten.	In	deze	aflevering	gaat	het	
over	‘WhatsApp’

Minimumleeftijd
De	 eerste	 vraag	 die	 we	 aan	 brugklas	 ou-
ders	stellen	is:	Wie	zit	er	met	zijn	of	haar	
kind	op	WhatsApp?	90%	reageert	hier	posi-
tief	op.	De	meeste	 leerlingen	die	naar	de	
brugklas	 gaan	 zijn	 11	 of	 12	 jaar	 oud.	 De	
minimumleeftijd	om	gebruik	te	maken	van	
WhatsApp	is	(voor	inwoners	in	de	EU	sinds	
25-5-2018)	16	jaar.

Pikante foto’s
Waar	het	in	het	verleden	nog	best	een	hele	
toestand	 was	 om	 een	
pikante	foto	van	jezelf	
te	delen	met	je	kalver-
liefde,	 is	 dat	 nu	 met	
een	klik	geregeld.
Geen	 probleem	 na-
tuurlijk,	 hoort	 bij	 be-
ginnende	 liefdes.	 De	
adder	 onder	 het	 gras	 zit	 hem	 in	 het	 feit	
dat	een	foto	ook	met	een	klik	doorgestuurd	
is…	naar	heel	veel	andere	mensen	tegelijk.	
Iets	om	over	na	te	denken.	Daarnaast	is	er,	
in	het	geval	van	jongeren	onder	de	18	jaar,	
sprake	 van	 kinderporno	 en	 dat	 is	 gewoon	
strafbaar.

Heuh? Wat bedoel je?
Niet	alleen	voor	jeugd	een	aandachtspunt	
maar	ook	voor	ons	als	volwassenen	goed	om	
met	elkaar	af	te	stemmen	wat	je	commu-
niceert	en	hoe.	Maak	je	gebruik	van	emoji?	
Heb	je	dan	met	elkaar	afgesproken	wat	ze	
allemaal	betekenen?	Miscommunicatie	ligt	
op	de	loer.	Een	gifje	kan	in	dit	geval	soms	
wat	duidelijker	zijn.

WhatsApp fraude
De	afgelopen	jaren	zijn	steeds	meer	men-
sen	 slachtoffer	 van	 fraude	 via	WhatsApp.	
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De	 oplichters	 worden	 steeds	 slimmer	 om	
hun	 slachtoffers	 te	 laten	 geloven	 dat	 ze	
een	 ‘bekende’	 zijn	 die	 geld	 nodig	 heeft.	
Het	schadebedrag	was	vorig	jaar	meer	dan	
1	miljoen	euro.

Handige tips
•	Wist	 je	 dat	 je	 in	 WhatsApp	 makkelijk	
kunt	zoeken	naar	foto’s	en	 links	die	ge-
deeld	zijn?

•	Wil	je	al	op	je	beginscherm	kunnen	lezen	
wie	 er	wat	 naar	 je	 appt?	 Of	 zet	 je	 dat	
liever	uit?

•	Constant	 op	 de	 hoogte	 van	 de	 ontwik-
kelingen	 in	 een	 groepsapp	 of	 liever	 op	
mute?

•	Wacht	je	tot	de	vinkjes	blauw	zijn	of	heb	
je	je	leesbewijzen	uit	staan?

•	Kan	 iedereen	 je	 zomaar	 toevoegen	 aan	
een	 groep	 of	 heb	 je	 dat	 ingesteld	 voor	
alleen	je	contacten?

Verder lezen en kijken?
Op	mijn	website	heb	ik	links	geplaatst	naar	
meer	 achtergrondinformatie.	 Laat	 daar	
ook	vooral	je	vragen,	opmerkingen	en	tips	
achter!	bit.ly/RdTDDenD	(let	op:	hoofdlet-
tergevoelig)	Liever	live	in	gesprek?	Vrijdag	
13	en	20	maart	zit	 ik	van	18.30	tot	20.00	
uur	in	de	bibliotheek	voor	vragen.	□

Woensdag: soepdag in de 
Buurtkamer!

Het	is	genieten	geblazen	in	de	Buurtkamer	
aan	de	Van	Rijckevorselstraat	56	van	de	al-
lerlekkerste	soep	op	de	volgende	woensda-
gen:

•	Woensdag	18	maart	met		 	
verse	groentesoep.

•	Woensdag	25	maart	met		 	
verse	kippensoep.

•	Woensdag	1	april	met	 	 	
verse	tomatensoep.

Op	deze	woensdagen	is	er	een	vrije	inloop	
van	12.00	tot	13.00	uur,	dus	kom	proeven	
en	 genieten	 van	 de	 soepen	 die	 u	worden	
geserveerd.	Wij	 vragen	 hiervoor	 per	 keer	
slechts	een	eigen	bijdrage	van	€	0,50.	□
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Kinderopvang Buitenlust bestaat vijf jaar

Waar kinderen nog steeds ‘vies, moe en  
gelukkig’ mogen zijn!
Op	zondag	1	maart	was	het	precies	vijf	jaar	
geleden	 dat	 Kinderopvang	 Buitenlust	 aan	
de	Blauwloop	begon	met	kinderdagopvang	
voor	kinderen	van	0	tot	4	jaar	en	met	BSO	
(Buitenschoolse	opvang)	voor	kinderen	van	
4	tot	12	jaar	in	een	fraai	en	geheel	op	de	
kleine	gasten	aangepast	onderkomen.	

Voor	een	artikel	hierover	in	Rond	de	Toren-
editie	van	12	maart	2015	bezocht	onze	re-
dacteur	 Ton	 Kalkers	 deze	 bijzondere	 kin-
deropvang,	 waar	 kinderen	 ‘vies,	 moe	 en	
gelukkig’	mogen.	Afgelopen	week	mocht	ik	
namens	de	Toren	opnieuw	aanschuiven	bij	
initiatiefneemster	Petra	de	Kort,	om	de	af-
gelopen	vijf	jaren	nog	eens	door	te	nemen	
met	als	centrale	vraag:	“Hoe	gaat	nu	met	
Buitenlust?”

Behoorlijke groei
Het	is	gezellig	buurten	met	Petra:	zeker	als	
het	over	Buitenlust	gaat.	De	trots	straalt	er	

zichtbaar	vanaf	als	ze	verteld	over	de	ont-
wikkelingen	die	hier	in	de	afgelopen	jaren	
hebben	 plaatsgevonden.	 Petra:	 “In	 2005	
begonnen	we,	na	zeven	jaar	van	voorberei-
ding,	in	dit	gebouw	met	een	aantal	kinde-
ren	voor	dagopvang	en	een	aantal	voor	de	
BSO.	Door	de	jaren	heen	is	dit	aantal	alleen	
maar	gegroeid.	Op	dit	ogenblik	hebben	we	
de	zorg	over	twee	groepen	van	16	kinderen	
voor	kinderdagopvang	(voltijdse	kinderop-
vang)	van	0	tot	4	jaar	en	een	groep	van	13	
kinderen	 in	 de	 leeftijd	 van	 4	 tot	 12	 jaar	
voor	buitenschoolse	opvang	(BSO).
Zoals	het	er	nu	naar	uitziet,	zitten	we	over	
enkele	maanden	vol	voor	wat	de	BSO-groep	
betreft.	Inderdaad:	een	behoorlijke	groei.	
Over	het	aantal	aanmeldingen	hebben	wij	
dus	niet	te	klagen.	Bestond	ons	team	van	
verzorgsters	 in	2015	nog	uit	4	medewerk-
sters:	inmiddels	zijn	er	dat	22	die	in	deel-
tijden	aan	Buitenlust	zijn	verbonden!”

Ouders maken een bewuste keus
Als	ouders	overwegen	de	zorg	van	hun	kind	

 °Het fraaie gebouw van Buitenlust, dat 1 maart 
2015 in gebruik werd genomen.
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of	kinderen	toe	te	vertrouwen	aan	Buiten-
lust,	hebben	zij	via	hun	website	www.kin-
deropvangbuitenlust.nl	er	al	deels	kennis	
mee	 kunnen	 maken.	 Hierop	 is	 te	 lezen:	
“Wij	 vinden	 het	 vanzelfsprekend	 dat	 kin-
deren	in	contact	staan	met	de	natuur.	Kin-
deren	leren	hiermee	omgaan	op	een	leuke,	
ongedwongen	en	educatieve	manier.”

Over	die	opvang	zegt	Petra:	“Wij	gaan	heel	
expliciet	met	de	kinderen	om.	Ouders	ma-
ken	dan	ook	een	bewuste	keus	om	hun	kind	
aan	ons	toe	te	vertrouwen.	Onze	kracht	is	
dat	wij	investeren	in	de	kwaliteit	van	onze	
medewerksters	 en	 dat	 de	 kinderen	 bepa-
lend	zijn	in	de	visie	die	wij	als	Buitenlust	
uitdragen.
Een	paar	voorbeelden:	als	een	kind	moe	is,	
heeft	het	behoefte	aan	rust	en	leggen	wij	
die	 in	 bed.	 Bij	 het	 eten	 bepaalt	 het	 zelf	
hoeveel	 voeding	 het	 tot	 zich	 neemt,	 dus	
van	voeding	‘opdringen’	is	geen	sprake.	En	
wanneer	we	gaan	knutselen,	voor	zover	er	
behoefte	is,	mag	deze	zelf	bepalen	wat	het	
gaat	maken:	hoe	het	er	ook	uitziet.	Bij	ons	
zie	je	dan	ook	geen	knutselwerkjes	zien	die	
(bijna)	allemaal	gelijk	aan	elkaar	zijn.”

Focus op kwaliteit
Voor	de	komende	vijf	jaar	wordt	bij	Buiten-
lust	de	focus	meer	gelegd	op	kwaliteit	dan	
op	kwantiteit:	niet	alleen	omdat	het	aantal	
aanmeldingen	goed	op	peil	blijft,	maar	om-
dat	ook	bij	een	bedrijf	zoals	Buitenlust	er	
toch	een	is,	stilstand	in	veel	gevallen	ach-
teruitgang	betekent.	En	dat	 is	het	 laatste	
wat	men	wil!	 	 Zo	 is	medewerkster	Nancy	
bezig	met	het	ontwikkelen	en	training	van	
de	overige	medewerksters	met	de	methode	
‘babygebaren’:	bedoeld	om	de	hele	kleine	
kinderen	te	laten	begrijpen	wat	ze	willen,	
door	middel	van	simpele	maar	heel	duide-

lijke	 gebaren.	 Petra:	 Deze	 methode	 doet	
wonderen	 in	het	bevorderen	 van	de	 com-
municatie	 tussen	 kind	 en	 medewerkster	
waardoor	 deze	 elkaar	 beter	 begrijpen	 en	
dat	 leidt	weer	 tot	 vermindering	 van	 frus-
tratie.”

Naast	het	bijhouden	op	het	gebied	van	kin-
deropvang,	 wordt	 in-	 en	 om	 het	 gebouw	
ook	 het	 nodige	 aangepast	 en	 veranderd	
waar	nodig.	Zo	 is	de	buitenruimte	van	de	
BSO	op	de	schop	gegaan	en	wordt	binnen-
kort	 weer	 opengesteld	 voor	 certificering.	
Certificering	 (in	 feite:	 controle	 of	 ruimte	
of	plaats	veilig	is	waarvoor	het	bedoeld	is)	
wordt	op	gezette	tijden	uitgevoerd	om	de	
kwaliteit	 en	 veiligheid	 te	 waarborgen	 en	
dient	 ook	 na	 elke	 aanpassing	 of	 verande-
ring	uitgevoerd	te	worden.	

Zonder	 certificering	 mag	 een	 ruimte	 als	
deze,	die	volgens	Petra	 ‘uitdagend’	 is	ge-
worden,	niet	gebruikt	worden.	Ook	de	bui-
tenruimte	van	de	groep	0-4	jaar	zal	 in	de	
lente	worden	aangepakt,	want	dat	is	na	vijf	
jaar	gebruik	zeker	nodig,	en	zal	daarna	op-
nieuw	worden	gecertificeerd.	

 °Bij Buitenlust krijgen kinderen alle aandacht 
die ze verdienen! (Foto: RdT)
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Vallen en opstaan
Nadat	ik	het	‘buitengebeuren’	heb	mogelijk	
bekijken,	waar	de	nodige	kinderen	heerlijk	
in	 hun	 overalletjes	 aan	 het	 spelen	 zijn,	
geeft	 Petra	 haar	 visie	 op	 hetgeen	 zij	 en	
haar	medewerksters	met	Buitenlust	willen	
uitdragen:	“Wij	willen	omgaan	met	gezon-
de	risico’s,	om	daarmee	de	kinderen	zelf	te	
laten	leren	wat	wel	en	niet	kan.	Op	die	ma-
nier	kunnen	ze	sneller	hun	eigen	probleem-
pjes	oplossen	en	houden	ze	in	het	vervolg	
meer	rekening	met	dezelfde	situaties.	Met	
deze	 aanpak	 van	 ‘vallen	 en	 opstaan’	 be-
vorder	je	hun	eigen	ontwikkeling.	Als	je	als	
leiding	 teveel	 ‘over-beschermend’	 wordt,	
bewijs	je	een	kind,	die	daardoor	niets	leert	
en	klein	blijft,	bepaald	geen	dienst.”

Op	zondag	1	maart	werd	het	eerste	lustrum	
van	 Buitenlust	 op	 passende	wijze	 gevierd	
met	 alle	 betrokkenen	 en	 hun	 eventuele	
partners.	Tijdens	dit	moment	werden	vier	
medewerksters	 in	het	zonnetje	gezet	om-
dat	zij	vanaf	de	opening	op	1	maart	2015	
actief	zijn	bij	deze	kinderopvang.	Zoals	Pe-
tra	het	aan	mij	aangaf:	“Ze	werden	die	dag	
bedankt	voor	‘Vijf	jaar	 loyaliteit’.	En	wat	
de	toekomst	betreft:	die	zien	we	wel	zit-
ten!	Inmiddels	hebben	we	onze	positie	voor	
wat	de	kinderopvang	in	deze	regio	betreft,	
duidelijk	neergezet.
Dat	kan	alleen	maar	door	de	juiste	mede-
werksters	 aan	 te	 trekken,	 niet	 voor	 ver-
nieuwingen	uit	de	weg	te	gaan	en	vooral:	
te	luisteren	naar	de	kinderen	en	ze	alles	te	
bieden	in	een	omgeving	waar	ze	‘vies,	moe	
en	gelukkig’	mogen	zijn!

NL Doet
Voordat	ik	weer	afscheid	neem	van	Petra,	
vraagt	zij	mij	of	 ik	nog	een	verzoekje	wil	
‘meenemen’	 in	 mijn	 artikel	 over	 Buiten-
lust,	waar	 in	 het	 kader	 van	 de	 landelijke	
actie	‘NL	Doet’	op	zaterdag	14	maart	van	
10.00	tot	12.00	uur	een	klus	wordt	uitge-
voerd.

Petra:	“Op	ons	kinderdagverblijf	staan	een	
aantal	prachtige	eikenbomen	aan	de	rand	
van	de	buitenruimte.	We	willen	de	proces-
sierupsen	 zo	 veel	 mogelijk	 tegengaan	 en	
gaan	 hiervoor	 nestkastjes	 ophangen	 voor	
de	mezen.	Deze	 nestkastjes	 zijn	 al	 in	 el-
kaar	gezet,	maar	willen	we	graag	nog	wat	
kleurrijker	maken	voordat	ze	in	de	bomen	
gehangen	worden.
Voor	het	verven	en	ophangen	van	die	kast-
jes	hebben	wij	hulp	nodig	van	kinderen	en	
eventueel	ouders.	Mochten	er	mensen	zijn	
die	ons	dan	willen	helpen,	dan	kunnen	zij	
zich	opgeven	via	www.nldoet.nl of	ons	een	
mailtje	sturen	via	info@kinderopvangbui-
tenlust.nl.

Wilt	u	meer	weten	over	Kinderopvang	Bui-
tenlust,	kijk	dan	op	hun	website:	
www.kinderopvangbuitenlust.nl.	 	
Beslist	de	moeite	waard!

Redactie: Tiny van Hooren
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Vuurdoop heropgerichte Stichting  
Theebuikenland meer dan geslaagd
Het	was	nog	even	billen	knijpen	op	maan-
dag	24	februari	of	de	jaarlijkse	carnavals-
optocht	 door	 ons	 dorp	wel	 door	 zou	 kun-
nen	 gaan.	 Na	 de	 nodige	 stormen	 in	 de	
dagen	daarvoor	die	in	veel	plaatsen	leidde	
tot	 afgelasting	 of	 verplaatsing	 van	 hun		
carnavalsoptocht.	 Maar	 de	 weergoden		
waren	Theebuikenland	goed	gezind	en	alles	
kon	geheel	volgens	planning	doorgaan!

Voor	 het	 bestuur	 van	 de	 heropgerichte	
Stichting	 Theebuikenland	 was	 de	 organi-
satie	 van	deze	optocht	 in	 feite	hun	vuur-
doop.	Zij	hebben	de	organisatie	van	‘Filoz	
Events’	overgenomen	die	dit	evenement	in	
de	afgelopen	vijf	 jaar	had	georganiseerd.	
Het	was	dan	ook	begrijpelijk	dat	stichtings-
voorzitter	Hans	Immerzeel,	samen	met	alle	
vrijwilligers	en	‘ondersteunende	diensten’	
met	de	nodige	gezonde	spanning	aan	deze	
dag	begonnen.
Vragen	 als:	 “Is	 alles	 geregeld	 zoals	 afge-
sproken?”	en	“Hebben	we	toch	niets	over	

het	 hoofd	 gezien,	 wat	 tot	 een	 probleem	
kan	leiden?”	zullen	hier	en	daar	zeker	door	
het	 hoofd	 zijn	 gegaan,	 voordat	 het	 een-
maal	zover	was.	De	tocht	begon	uiteinde-
lijk	tegen	de	klok	van	13.30	uur.

Gezelligheid troef!
Tijdens	 de	 opstelling	 van	 praalwagens,	
loopgroepen	 en	 geluidswagen	 op	 o.a.	 het	
parkeerterrein	van	Uno	Animo	en	De	Kuip	
aan	 de	 Klokkenlaan,	 werden	 alle	 deelne-
mers	en	verkeersregelaars,	jury	en	overige	
ondersteuners	‘gebriefd’	in	De	Kuip	voordat	
de	optocht	uiteindelijk	kon	beginnen.	Dat	
er	 toen	nog	wat	motregen	 viel,	 kon	 geen	
mens	deren:	iedereen	was	van	plan	om	er	
een	geweldig	 gebeuren	van	 te	maken!	En	
dat	lukte	vrijwel	meteen.	Gelijk	was	gezel-
ligheid	troef:	zeker	door	de	afwisseling	die	
in	de	optocht	was	doorgevoerd.	Het	werd	

 °De eerste prijs bij de loopgroepen, inclusief de 
‛Harrie van de Ven-bokaal’, ging naar de ‛Dikke 
Dinnekes’. (Foto: RdT)
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een	bijzonder	afwisselende	mix	van	 loop-
groepen	 (in	 feite	dé	 sfeermakers	 van	een	
optocht	als	deze),	de	praalwagens	en	ge-
luidswagens.
Het	publiek,	dat	door	het	steeds	beter	wor-
dende	weer,	massaal	op	dit	gebeuren	was	
afgekomen,	vooral	op	en	rond	het	Oranje-
plein,	 genoot	 van	 hetgeen	 zich	 voor	 hun	
ogen	afspeelde	en	deed	dat	dan	ook	volop!	
Zeker	ook	onze	burgemeester,	die	met	haar	
gevolg	 dit	 bijzondere	 defilé	 afnam	 vanaf	
een	 podium	 strategisch	 opgesteld	 bij	 ’t	
Loons	Kwartier.

Gezamenlijk een geweldige optocht 
gerealiseerd
Zo	rond	16.00	uur,	nog	net	voordat	de	re-
gen	 zich	 weer	 aandiende,	 werd	 de	 stoet	
ontbonden	 bij	 De	 Wetering.	 Hier	 werden	
een	uurtje	 later	de	prijzen	uitgereikt	aan	
degene	 waarvan	 de	 jury	 had	 geoordeeld	
dat	zij	de	beste	waren	van	hun	groep.	Dit	
overigens	met	alle	respect	voor	alle	deel-
nemers	die	in	gezamenlijkheid	deze	Loonse	
carnavalsoptocht	zo	bijzonder	maakten.

De	eerste	prijs	bij	de	jeugd	tot	en	met	12	
jaar	ging	naar	RSCK	en	bij	de	jeugd	van	12	
tot	en	met	18	jaar	ging	deze	naar	CV	‘Op	z’n	
kop’,	die	daarmee	ook	 in	het	bezit	kwam	
van	 de	 ‘Albert	 Beerens-wisselbokaal’.	 Bij	
de	 loopgroepen	 gingen	 ‘De	 Dikke	 Dinne-
kes’	met	de	hoogste	notering	aan	de	haal	
en	namen	daarmee	ook	de	‘Harrie	van	de	
Ven-bokaal’	mee	naar	huis.	De	meisjes	en	
jongens	van	LOS-kids	wonnen	in	de	catego-
rie	‘Geluidswagens’	en	bij	de	praalwagens	
ging	de	eerste	prijs	naar	CV	‘De	Slijpers’.

Met	deze	optocht	heeft	de	nieuwe	Stichting	
Theebuikenland	haar	eerste	vuurdoop	met	
glans	doorstaan,	hoewel	volgens	voorzitter	
Hans	 Immerzeel	 er	 nog	best	 zaken	waren	
die	volgend	jaar	beter	kunnen	én	moeten.	
Maar	met	dit	 team	gaat	dat	 zeker	 lukken	
en	wordt	nu	al	uitgekeken	naar	de	versie	
van	2021!

Lovende reacties
De	 reacties	 die	 je	 hier	 en	 daar	 van	 het	
publiek	 hoorde,	 waren	 meer	 dan	 lovend.	
Dat	moet	 de	 organisatie	 goed	 doen	 na	 al	
het	werk	dat	zij	in	de	afgelopen	maanden	
heeft	verzet	met	sponsorondersteuning	van	
de	nodige	bedrijven	uit	onze	omgeving	die	
het	 Loonse	 carnavalsgebeuren	 een	 meer	
dan	warm	hart	toedragen.	De	redactie	van	
Rond	de	Toren	kreeg	onderstaande	reactie	
binnen,	die	wij	u	niet	willen	onthouden:

Beste mensen van Rond de Toren,

Vanuit mijn woonkamer heb ik ENORM ge-
noten van de carnavalsoptocht dit jaar.  
Mooi versierde wagens, leuke carnavals-
muziek en niet te vergeten: geweldig leu-
ke, originele loopgroepen. Mijn man, gas-
ten en ik kijken weer uit naar het volgende 
jaar!!

Na zoveel negatieve berichten van vorig 
jaar vond ik dat deze positieve reactie ze-
ker vermeld mocht worden. Complimenten 
aan alle mensen die dit mogelijk gemaakt 
hebben. Dank, dank, dank!!!

Till Hermans–Salden

Gelukkig hebben we de foto’s nog...
Wilt	u	alle	foto’s	zien	die	wij	als	Rond	de	
Toren	tijdens	de	optocht	hebben	gemaakt,	
dan	moet	u	zeker	naar	onze	website	gaan:	
www.ronddetoren.nl.	Als	u	daar	‘Archief’	
aanklikt	 en	 dan	 weer	
‘Fotogalerij’,	 kunt	 u	
‘Carnavalsoptocht	2020’	
aanklikken.

Hier	kunt	u	geheel	rech-
tenvrij	 de	 foto’s	 die	 u	
wilt,	 binnenhalen	 voor	
eigen	gebruik.

Redactie Rond de Toren
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Herinneringen van Jan van Rooij   
als melkboer deel 4

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	4.

Bezuinigen op water
Bij	een	huis	stonden	drie	regentonnen	langs	
elkaar	en	er	was	een	waterkraan	tegen	de	
muur	 bevestigd.	 Op	 een	 tafel	 stond	 de	
melkkoker	 die	moest	 worden	 omgespoeld	
om	het	 aanbranden	 van	de	melk	 te	 voor-
komen.	
Dat	omspoelen	deed	ik	ook	altijd,	maar	wat	
ik	 niet	 wist	 was	 dat	mevrouw	 verscholen	
achter	een	deur	stond	te	wachten.	Plotse-
ling	riep	ze:	“oh,	ben	jij	dat	die	zich	altijd	
bemoeit	met	het	gezin	van	een	ander.”	Mijn	

vraag	 was:	 “hoe	
kom	 je	 daar	 nou	
bij?”	 Haar	 ant-
woord	 was:	 “de	
hele	 week	 door	
laat	 ik	 de	 kraan	
langzaam	 lopen,	
dan	heb	 ik	altijd	
gratis	water	voor	
de	was,	want	dan	
loopt	 de	 meter	
niet	 op	 en	 jij	
draait	 altijd	 de	
kraan	dicht.”	
Ik	 zei	 tegen	 de	

vrouw:	“Het	is	wel	bekend	dat	u	niemand	
vertrouwt,	maar	dat	u	zo	ver	zou	gaan	had	
ik	niet	verwacht.	Want	volgens	mij	bent	u	
zelf	 niet	 te	 vertrouwen,	 want	 dat	 gratis	
water	is	verkregen	door	diefstal.”

Even binnenwippen
Een	dame	woonde	op	een	bovenhuis.	Toen	
ze	buiten	stond	en	de	deur	in	het	slot	had	
getrokken,	 ontdekte	 ze	 dat	 ze	 de	 sleutel	
was	 vergeten.	 Wat	 nu?	 Ze	 liep	 een	 hon-
derd	meter	 verder	 en	 ging	 daar	 een	 lad-
der	halen,	maar	die	was	een	meter	te	kort.	
Zij	kon	met	haar	hand	net	het	raamkozijn	
vastpakken	 en	 probeerde	 naar	 binnen	 te	
klimmen	 en	 na	 veel	 moeite	 lag	 ze	 met	
haar	buik	op	de	raamdorpel	en	wipte	op	en	
neer	 juist	 toen	er	 fabriekspersoneel	 langs	
kwam.	Toen	ze	haar	zagen	wippen,	begon-
nen	ze	allemaal	hard	te	schreeuwen	en	dat	
hielp	 denk	 ik,	 want	 ze	 zwaaide	 nog	 een	
paar	keer	met	haar	benen	door	de	lucht	en	
viel	naar	binnen	tot	groot	plezier	van	het	
publiek.

Goede raad kwam te laat 
Het	regende	die	dag	erg	veel.	Ik	stond	juist	
melk	te	tappen	toen	de	pastoor	langs	kwam	
en	zei:	“Jan,	ik	raad	je	aan	de	melkbussen	
goed	dicht	te	houden	want	anders	komt	er	
te	veel	water	bij".	Ik	gaf	hem	als	antwoord:	
“Mijnheer	pastoor,	u	komt	wat	laat	met	uw	
boodschap	want	ik	heb	er	vanmorgen	thuis	
al	genoeg	water	bij	gedaan	dus	dat	hoeft	
niet	meer.”

Maar	 toen	 ik	bij	de	nonnen	kwam,	 liepen	
die	al	te	lachen,	want	de	pastoor	had	het	
al	verteld	en	erbij	gezegd:	“aan	hem	is	een	
goede	 pastoor	 verloren	 gegaan	 met	 zijn	
rappe	bek.”

De hond van mijn schoonvader
Het	hondje	van	mijn	schoonvader	was	nogal	
een	dienstklopper	en	was	bij	een	klant	van	
mij	 binnengelokt.	 Daar	 hadden	 ze	 tegen	
elkaar	 gezegd:	 “die	 zullen	we	 eens	 gauw	

 °Jan van Rooij.      
 (Foto: Heemkundekring Loon op ’t Sandt)
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naar	 huis	 sturen.”	 Ze	 bonden	 een	 klomp	
aan	 zijn	 mooie	 pluimstaart	 en	 stuurden	
hem	de	straat	op,	maar	zo'n	twintig	meter	
verder	bleef	hij	 staan	met	veel	 jeugd	er-
omheen,	totdat	ik	erbij	kwam.	Een	man	zei	
tegen	mij:	 “kom	maar	 eens	 naar	 je	 hond	
kijken.”	
Toen	ik	het	touw	los	wilde	maken,	beet	hij	
in	mijn	hand	en	ik	zei	tegen	de	hond:	“dan	
zie	 je	 zo	maar	 thuis	 te	 komen.”	De	hond	
draaide	 zich	 om	en	 drukte	 een	 hoopje	 in	
de	klomp	en	ging	met	klomp	en	lading	naar	
huis.	Wat	werd	daar	om	gelachen	door	kin-
deren	en	groten.	Bij	thuiskomst	waren	mijn	
schoonvader	en	mijn	vrouw	erg	kwaad	dat	
ik	om	zoiets	nog	kon	lachen.

Wijwater
Bij	een	groot	gezin,	het	was	tegen	Pasen,	
werd	ook	wijwater	gehaald	en	dat	wijwater	
stond	in	melkflessen	op	de	aanrecht.	Toen	

ik	daar	binnen	liep,	riep	moeder	de	vrouw:	
“Jan	 je	moet	even	wachten,	want	 ik	ben	
juist	het	eten	aan	het	brengen	en	ik	moet	
eerst	 opscheppen.”	 Tijdens	 het	 wachten	
heb	 ik	 de	 melkflessen	 omgespoeld	 in	 de	
gootsteen.	Toen	 de	moeder	 ontdekte	wat	
ik	 had	 gedaan	 riep	 ze	uit:	 “Jan,	wat	 heb	
jij	nou	gedaan?	Nu	hebben	wij	geen	wijwa-
ter	meer	en	de	kerken	zijn	al	gesloten.	Wat	
nu?"	 Ik	 liep	 naar	 de	 keuken	 en	 zei	 tegen	
haar	man	en	kinderen	(tien	in	getal):	“kom	
gauw	naar	buiten	bij	het	putje	en	ga	dan	
met	zijn	allen	kruisjes	zitten	maken	totdat	
de	put	droog	is.	Dan	hoef	je	van	mij	geen	
kruisje	meer	 te	maken	 tot	 Pasen	 van	 het	
volgend	 jaar	en	als	 je	dan	weer	wijwater	
gaat	halen	doe	het	dan	niet	meer	in	mijn	
flessen	a.u.b.,	want	dan	zal	het	misschien	
weer	verkeerd	lopen.”

Wordt vervolgd
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Team Clemens
Mijn	naam	is	Jos	Clemens	(57	jaar).	In	oktober	2018	is	bij	mij	borstvlieskanker	gecon-
stateerd.	Momenteel	krijg	ik	immunotherapie.	Deze	therapie	zit	nog	in	een	ontwikke-
lingsfase.	Ik	ben	blij	dat	ik	de	kans	krijg	en	mee	mag	doen	met	dit	onderzoek/studie.

Om	zelf	een	steentje	bij	te	kunnen	dragen	aan	de	ontwikkelingen	voor	kankeronder-
zoek,	heb	ik	mezelf,	samen	met	mijn	drie	zoons,	mijn	zwager	en	nog	een	dorpsgenoot	
opgegeven	 voor	Alpe	 d’HuZes	 op	 4	 juni	 2020.	Wij	willen	 graag	 zoveel	mogelijk	 geld		
inzamelen	voor	kankeronderzoek.

Waarom wij meedoen aan Alpe d’HuZes?

Wij	doen	mee	aan	Alpe	d’HuZes	omdat	wij	geloven	dat	wij	samen	kunnen	werken	aan	
een	wereld	waarin	je	niet	meer	doodgaat	aan	kanker,	willen	jullie	ons	a.u.b.	steunen?
Daarom	vragen	wij	jullie	om	een	bijdrage	voor	het	KWF,	het	bedrag	is	vrij.	Wij	waarde-
ren	iedere	bijdrage	en	ervaren	dit	als	meer	dan	alleen	maar	een	financiële	steun.	Het	
geeft	ons	enorm	veel	energie	om	uw	bijdragen	binnen	te	zien	komen.	Doneren	kan	ook	
via	onze	webpagina:	https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/TeamClemens.

Bij	voorbaat	dank!	-	Team	Clemens	-	Elke	EURO	telt	en	helpt!



21

Keuze architect nieuwe Wetering valt op 
bureau De Twee Snoeken

Uit	vier	inschrijvingen	en	presentaties	heb-
ben	WPG	en	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	 ge-
kozen	voor	De	Twee	Snoeken	uit	’s-Herto-
genbosch	 om	 vorm	 te	 gaan	 geven	 aan	 de	
nieuwe	 Wetering.	 Hun	 inschrijving	 werd	
goed	 beoordeeld	 op	 alle	 criteria	 en	 een	
uitstekende	prijs-kwaliteitsverhouding.
Kenmerkend	voor	de	visie	zijn	het	dorpse	
karakter,	veel	licht	en	openheid	en	de	ver-
binding	met	de	omgeving.
	
De	Wetering	Plan	Groep	en	gemeente	Loon	
op	Zand	hebben	zorgvuldig	alle	ingediende	
offertes	beoordeeld.	De	duidelijke	visie	en	
de	goede	scores	op	alle	criteria,	maakt	dat	
de	 Bossche	 archi-
tect	de	beste	aan-
bieding	deed.

WPG	 en	 de	 ge-
meente	 zijn	 erg	
te	spreken	over	de	
nieuwe	 invulling	
met	archetypische	
kappen.	Deze	slui-
ten	perfect	aan	op	
de	 dorpse	 struc-
tuur	 en	 zijn	 goed	
van	 schaal	 en	
maat.	In	de	visie	is	
ook	veel	aandacht	
besteed	 aan	 licht	
en	 openheid.	 Dat	
geeft	 een	 vrien-
delijk	en	plezierig	

beeld	 en	 sluit	 goed	 aan	 op	 het	 interieur.	
Dit	 versterkt	 het	 idee	 van	 de	 ‘huiskamer	
van	Loon	op	Zand’.	Het	samensmelten	van	
plein	en	gebouw	is	een	mooi	thema.

De	 architect	 keek	 ook	uitgebreid	 naar	 de	
verbinding	 met	 de	 omgeving.	 Er	 is	 veel	
aandacht	 voor	de	positie,	de	behandeling	
en	de	uitstraling	van	het	monument.

Met	 een	 bijpassende	 groene	 voortuin-	
inrichting	kan	het	voorplein	een	mooi	dorps	
karakter	krijgen.	Ook	de	aansluiting	op	de	
Kasteelweide	is	goed	in	beeld	gebracht;	er	
ontstaat	een	mooie	zichtlijn	op	het	monu-
ment.

Samen	 met	 alle	 betrokken	 partijen	 gaan	
we	hier	nu	invulling	aan	geven.	□

 ° Impressie van de toekomstige vernieuwde 
Wetering. (© De Twee Snoeken)
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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.

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
    
  
   
   
 

  

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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In het weekend van 18 en 19 april 2020 
organiseert KLOZ (Kunst Loon op Zand) 
een expositie voor amateur kunstenaars  
van de gemeente Loon op Zand en om-
streken in de grote zaal van De Wetering 
tijdens DE NACHT VAN LOON.

Zoals	 afgelopen	 jaren	 heeft	 KLOZ	 ervoor	
gekozen	de	expositie	niet	beperkt	te	hou-
den	tot	de	inwoners	van	de	gemeente	Loon	
op	Zand,	maar	wil	zij	ook	kunstenaars	uit	
de	 omliggende	 gemeentes	 hiervoor	 uitno-
digen.	Omdat	we	daardoor	veel	aanmeldin-
gen	 verwachten	 is	 het	 aantal	 te	 plaatsen	
werkstukken	per	kunstenaar	beperkt.	Aan-
meldingen	worden	in	volgorde	van	binnen-
komst	behandeld.

Wij	vragen	kunstenaars	recent	werk	aan	te	
leveren.	 Het	mogen	 schilderijen	 zijn,	 ke-
ramiek,	 glaswerk,	 beelden,	 wandkleden,	
sieraden,	houtwerk	enz.

Op	vrijdag	17	april	kunt	u	tussen	19.00	en	
20.00	uur	maximaal	drie	werkstukken	inle-
veren.	Alle	werkstukken	worden	geplaatst	
en	opgehangen.	De	leden	van	de	KLOZ	rich-
ten	de	zaal	op	vrijdagavond	en	zaterdag	in.	
Aangezien	 alle	 werkstukken	 op	 panelen	
komen	 te	 hangen	mogen	 de	 stukken	 niet	
breder	zijn	van	90	cm.	Er	zijn	ook	consoles	
en	schildersezels	beschikbaar.

Zaterdagmiddag	om	15.00	uur	is	de	officië-
le	opening.	Op	zaterdag	is	de	expositie	ge-
opend	van	15.00	–	19.00	uur	en	op	zondag	
van	10.00	–	16.00	uur.	Het	ophalen	van	de	
werkstukken	is	op	zondag	van	16.00	–	17.00	
uur.

De	 bijdrage	 voor	 de	 expositie	 is	 €	 25,00.	
Dit	bedrag	is	inclusief	een	consumptiekaart	
t.w.v.	€	10,00.	Bij	verkoop	van	een	werk-
stuk	 bent	 u	 20%	 van	 de	 verkoopprijs	 ver-
schuldigd	aan	KLOZ.

Wat	kunnen	wij	u	bieden	voor	dit	bedrag?
•	Een	goed	uitgelichte	expositie.
•	Een	openingswoord	door	een	bekend		 	
persoon.

•	Een	 PR	 afdeling	 die	 de	 publiciteit	 gaat	
verzorgen.

•	Digitale	uitnodigingen.

Graag	vernemen	wij	of	u	aan	deze	exposi-
tie	wilt	 deelnemen.	Om	u	 aan	 te	melden	
stuurt	u	vóór	25	maart	een	e-mail	naar:	 	
kunstloonopzand@gmail.com.

Voor	 meer	 informatie	 over	 KLOZ	 en	 het	
werk	dat	wij	doen,	verwijzen	wij	u	graag	
naar	onze	website:
www.kunstloonopzand.nl.	□
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‘Bonte middag’ in Venloene

Vrijdag	21	februari	werd	er	al	volop	carna-
val	gevierd	in	zorgcentrum	Venloene.	In	de	
ochtend	werden	de	gordijnen	opengescho-
ven	om	te	kijken	naar	de	kinderoptocht	die	
voorbijtrok	en	om	14.00	uur	stond	de	‘Bon-
te	carnavalsmiddag’	op	het	programma.

De	theaterzaal,	in	de	kleuren	geel	en	rood	
versierd,	was	afgeladen	vol	met	bewoners,	
verzorgers	 en	 niet	 te	 vergeten:	 de	 vele	
vrijwilligers.	 Ze	 werden	 hartelijk	 welkom	
geheten	 door	 Prins	 Jeroen	 d’n	 Irste,	 die	
werd	 vergezeld	 door	 adjudant	 Pirke	 en	
veldwachter	Pietje	van	Haperen.

Nadat	Mari	van	Heijst	en	Ellie	Willems	ge-
eerd,	 geprezen	 en	 onderscheiden	 waren	
wegens	 hun	 tomeloze	 inzet	 om	deze	 car-
navalsmiddag	al	 jarenlang	te	organiseren,	
kon	 het	 echte	 feest	 beginnen.	 Een	 twee	
uur	durend	muziekfeest,	verzorgd	door	di-
verse	personeelsleden	die	de	kans	grepen	
om	 zich	 van	 hun	 dagelijkse	werktenue	 te	
ontdoen	 en	 zich	 te	 transformeren	 tot	 ar-
tiest.

De	spits	werd	afgebeten	door	de	drie	vrou-
welijke	Toppers	met	hun	potpourri	van	zee-
mansliedjes.	Om	nog	niet	al	te	veel	deining	
te	 veroorzaken,	 werd	 het	 podium	 daarna	
ingenomen	door	Sugar	Lee	Hooper	met	“Oh	
wat	 ben	 je	mooi”.	 En	 nadat	 iedereen	 dit	
compliment	had	aanvaard	was	het	 lachen	
geblazen	 met	 een	 sketch	 van	 André	 van	
Duin	“mijnheer	en	mevrouw	de	Bok,	al	ver	
op	leeftijd	en	in	blijde	verwachting”.

Geen kamerbreed tapijt...
Het	kan	verkeren	en	er	heet	aan	toegaan	
in	Venloene,	want	niet	veel	 later	werd	er	
“Brandend	 Zand”	 gezongen	 door	 Anneke	
Grönloh.	Haar	werd	het	té	heet	onder	haar	
voeten,	maar	de	volgende	artiest	ging	toch	
volop	in	galop	over	het	podium	en	door	de	
zaal:	Andre	 van	Duin	met	 het	 liedje	 ‘M’n	
opoe	heeft	’n	zadel	op	d’r	rug’.	Nadat	het	
paard	weer	in	de	gang	stond,	was	het	tijd	
om	de	groene	grasmat	uit	te	rollen	voor	de	
zingende	voetbaltrainer	Barry	Hughes,	die	
toch	 wel	 “een	 kamerbreed	 tapijt“	 wilde	
hebben.	Dat	 lukte	niet,	wat	jammer	was,	
want	 de	 volgende	 artieste	was	 gewapend	
met	deegroller,	koekenpan	en	mattenklop-
per:	Tineke	Schouten	met	“Smoesjes	Arie”.	
Na	deze	muzikale	tirade	over	het	‘zat	zijn’	
was	 het	 een	 mooi	 moment	 om	 de	 pauze	
aan	te	kondigen.

Binnen	 de	 kortste	 keren	 werd	 iedereen	
voorzien	 van	 een	 drankje	 naar	 keuze	 en	
al	nippend	aan	een	wijntje,	 lepelend	aan	
de	 advocaat	met	 slagroom	 of	 het	 glaasje	

 °De gasten werden ‛achter het behang   
 geplakt!’ (Foto: RdT)
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fris	drinkend,	zat	men	gezellig	bij	elkaar.	
De	 gefrituurde	hartige	 snacks	 vonden	ook	
gretig	 aftrek	 en	 toen	 de	 inwendige	mens	
voldoende	was	 gesterkt,	 kon	 de	 volgende	
serie	van	optredens	weer	van	start.

Met een lach en een traan
Het	eerste	optreden	na	de	pauze	had	met-
een	 een	 pikant	 kantje:	 het	 nummer	 van	
Rita	 Corita	 “Kant	 aan	 mijn	 broek”.	 Na	
dit	luchtige	nummer	met	de	rok	af	en	toe	
zeer	hoog	opgetrokken,	trokken	Sugar	Lee	
Hooper	en	André	van	Duin	de	wandelbroek	
en	 schoenen	aan	en	paradeerden	zij	over	
het	 podium	 al	 zingend	 het	 “Lied	 van	 de	
wandelclub”.

Niet	veel	 later	pakten	zij	de	benenwagen	
en	werd	er	plaats	gemaakt	voor	“Madam-
men	 met	 een	 bontjas”.	 De	 zingende	 gi-
taar	spelende	Urbanus	werd	omringd	door	
mooie	 vrouwen,	 gehuld	 in	 bontjas.	 Zij	
maakten	het	echt	te	bont	en	van	dat	druk,	
rondspringend	 vrouwelijk	 schoon	 ging	 het	
over	in	de	ode	aan	Soerabaja,	stad	op	het	
eiland	 Java,	 gezongen	door	Anneke	Grön-
loh.	De	theaterzaal	viel	stil,	want	artieste	
Anneke	vertolkte	dit	lied	met	haar	arm	om	
een	bewoonster	van	 Indonesische	afkomst	
heengeslagen.
Na	dit	ontroerend	moment	rolde	het	met-
een	 weer	 de	 drukke	 hilarische	 kant	 op,	
want	 André	 van	 Duin	 nam	 zijn	 tekst	 van	
“De	 rol	 van	 de	 behanger”	 zeer	 letterlijk	
op.	 Samen	 met	 zijn	 collega’s	 plakten	 zij	
bijna	 iedereen	 in	 de	 zaal	 achter	 het	 be-
hang.	Zij	bleven	zelf	niet	plakken	en	maak-
ten	plaats	voor	 Imca	Marina,	Carry	Tefsen	
en	Sugar	Lee	Hooper,	die	al	walsend	over	
het	podium	gingen.	Ook	in	de	zaal	werd	er	
meegedeind,	ingehaakt	en	her	en	der	een	
voorzichtig	walsje	gedaan.

Na	 deze	 muzikale	 gezelligheid,	 gebracht	
door	het	personeel,	werd	als	afsluiting	van	
deze	middag	 het	 woord	 gegeven	 aan	 be-
woonster	mevrouw	van	Pijnenburg	als	ton-

praoter	 5ke.	Het	was	effe	dur	douwe	eer	
zij	met	rollator	het	podium	op	was,	maar	
dat	zijn	ze	hier	wel	gewend.		Zij	is	destijds	
bewust	 in	dit	 zorgcentrum	komen	wonen,	
want	 hier	 wordt	 iedereen	 met	 Dreft	 ge-
wassen	en	dat	gaat	tweemaal	zo	lang	mee	
is	haar	verteld.	En	5ke	merkte	op	dat	dat	
goed	gelukt	is	hier	in	Venloene.	Zij	ging	na	
haar	 betoog	 onder	 luid	 applaus	 stapvoets	
weer	op	huis	aan,	want	het	was	mooi	ge-
weest.

En	 dat	 lieten	 ook	 alle	 artiesten	 weten,	
toen	 zij	 nog	 een	 keer	 het	 podium	 betra-
den	om	“Het	is	de	hoogste	tijd”	van	André	
Hazes	ten	gehore	te	brengen.	Ook	voor	mij	
als	redacteur	was	het	tijd	om	aan	huis	te	
denken,		maar	het	was	een	zeer	muzikale,	
gezellige,	 bonte	 carnavalsmiddag	 in	 zorg-
centrum	Venloene.

Redactie: Kitty van Merode

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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  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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392

Het belangrijkste nieuws van de afgelo-
pen weken ging natuurlijk over het co-
ronavirus. Nederland was het laatste 
land in West-Europa, waar het virus, oor-
spronkelijk afkomstig uit China, opdook 
en wel in ons dorp. 

Ondertussen	 weet	 iedereen	 dat	 het	 een	
dorpsgenoot	was,	die	het	virus	in	Lombar-
dijen	 (Milaan)	 heeft	 opgelopen,	 waar	 hij	
voor	 zaken	moest	 zijn.	Hij	werd	op	26-2-
2020	 in	 isolatie	 opgenomen	 in	 het	 ETZ	 in	
Tilburg.	(BD	28/2)

Loon	 op	 Zand	 werd	 'overspoeld'	 door	 de	
landelijke	media.	Terecht	kopte	onze	regi-
onale	krant:	 "Loon	op	Zand	had	meer	 last	
van	de	media,	dan	van	het	virus."	(BD	29/2)

Zo	 had	 een	 landelijk	 dagblad	 de	 kop:	 'In	
Loon	 op	 Zand	 blijven	 ze	 er	 héél	 nuchter	
onder".	 In	 het	 artikel	 werden	 Joris	 Gout-
ziers,	Frank	de	Veer,	Tobias	Rapati	en	Mar-
vin	IJpelaar	geciteerd.	(Trouw	29/2)

Ondertussen	 ging	 het	 leven	 gewoon	 door.	
Will	 van	 Esch	 (82)	 ging	 gewoon	 naar	 de	
kerk,	waar	pastoor	Luijckx,	die	ook	op	de	
TV	was,	voorging	o.a.	in	een	gebed,	dat	de	
wetenschappers	van	God	de	wijsheid	ont-
vangen	om	een	goed	vaccin	te	vinden.	Ook		
Frans	Timmers	had	op	 zijn	eerste	dag	als	
kroegbaas	van	het	Kiosk-café	maatregelen	
genomen.	(BD	2/3)

Loonse mensen in de krant
Leo	van	Loon	overleed	op	24	 februari,	87	
jaar	oud.	(BD	25/2)

Het	 overlijden	 van	 Katrijn	 Klerks-Janssen	
in	2003	werd	op	1	maart	herdacht	in	de	Lu-
caskerk	in	Tilburg	(BD	25/2)

James	Hannam	stond	op	de	foto	omdat	hij	
25	 jaar	 lid	 is	 van	de	EHBO-vereniging	Da-
miaan	 in	 Kaatsheuvel.	 Ook	 bij	 St.	 Rafael	
waren	 jubilarissen.	Ze	 stonden	ook	op	de	
foto,	maar	naar	de	namen	moesten	we	ra-
den.(DK	19/2)

Jan	Bernard	Koolen,	directeur	van	Residen-
tie	Molenwijck,	kreeg	als	ondernemer	een	
nominatie	 voor	 de	 award	 ‛Loon	 beleeft’.	
(DK	19/2)

Peter	 Knip	 blijft	 voorzitter	 van	 het	 Ver-
keersregelaarsteam	 in	 onze	 gemeente.	
Verder	zitten	in	het	bestuur	Wil	Oerlemans,	
Wil	van	Beers,	Jan	Snoeren	en	Leendert	
Hiddingga.	Frank	Nijkamp	zorgt	voor	de	ad-
ministratie.	(DK	19/2)

Het	 mysterie	 van	 de	 trouwring,	 die	 door	
Vincent	 van	 Kuijck	 was	 gevonden,	 is	 op-
gelost.	Hij	was	 van	 Leen	 van	Gorkum	die	
op	het	Kraanven	woonde	en	daar	als	boer	
werkzaam	was.	(BD	20/2)

Ad	 van	 de	Wouw	 is	 nog	 steeds	 bezig	met	
fietsen	repareren.	Samen	met	drie	collega's	
knapt	hij	in	zijn	garage	fietsen	op	voor	de	
'fietsenbank'.	Die	verstrekt	ze	dan	weer	aan	
mensen	met	een	minimuminkomen,	status-
houders	en	vluchtelingen.	(BD	20/2)

Joris	Goutziers	en	Hein	Verschuren	werden	
lid	in	de	Orde	der	Theebuiken.	(DK	26/2)
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Joris	en	Dianne	kregen	ook	in	de	krant	een	
groot	artikel	vanwege	hun	afscheid	als	uit-
baters	van	De	Kiosk.	(BD	27/2)

Carnaval
Twee	 lange	 carnavalsoptochten	 trokken	
door	 ons	 dorp	 op	 vrijdag	 21	 en	maandag	
24	 februari,	 terwijl	 in	 onze	 omgeving	 de	
optochten	 van	 22	 en	 23	 februari	 werden	
afgelast	vanwege	de	harde	wind	en	de	re-
gen.	Drie	jongens	met	hun	rollator	haalden	
de	krant:	“We	zèn	nog	jong	mar	doen	ons	
ouder	 veur.	 Daarom	 douwen	 we	 gewoon	
deur!”	(BD	25/2)

Pastoor	Peter	Luijckx	haalde	met	zijn	car-
navalspreek	 van	 23	 februari	 ook	 de	 pers.	
(DK	26/2)

750 jaar Heerlijkheid
Bert	Branderhorst,	Maria	Dierckx,	Peter	Es-
sers,	Loes	Heijs	en	Ad	van	Laarhoven	kre-
gen	de	zilveren	erespeld	van	de	gemeente	
vanwege	 hun	 inzet	 als	 bestuur	 van	 het	
feestjaar	 750	 jaar	Heerlijkheid-Gemeente	
Loon	op	Zand.	Met	de	uitgave	van	het	fo-
toboek	zijn	hun	activiteiten	beëindigd.	 In	
het	 krantenartikel	werd	ook	meegedeeld,	
dat	de	speciaal	gemaakte	feestkleding	voor	
geïnteresseerden	beschikbaar	is.	(BD	21/2)

Gemeente en politiek
De	gemeente	Loon	op	Zand	en	de	curator	
Mr.	Pieter	Boomaars	 van	het	 failliete	 SMC	
zijn	het	niet	eens	over	de	afwikkeling	van	
dit	faillissement.	De	gemeente	zou	zich	in	
de	 aanloop	 van	 dit	 faillissement	 bevoor-
deeld	 hebben.	 Daardoor	 komt	 het	 niet	
tot	de	 schikking	die	de	 rechter	had	voor-
gesteld.	 Intussen	 lopen	 de	 proceskosten	
voor	de	gemeente	op	van	€	80.000,-	naar		
€	130.000,-.	(BD	26/2)

De	 gemeente	 neemt	 maatregelen	 tegen	
de	verkoop	en	het	gebruik	van	lachgas	op	
straat.	Daar	komt	een	boete	op	te	 staan.	
(BD	27/2)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	is	een	vergunning	aangevraagd	voor	Hei-
deweg	 2	 voor	 het	 bouwen	 van	 een	 bijge-
bouw	en	het	kappen	van	drie	bomen;	voor	
Kloosterstraat	 107	 voor	 het	 bouwen	 van	
een	 kelder	 en	 voor	 Hoge	 Steenweg	 117	
voor	het	bouwen	van	een	berging.	 (DK	19	
en	26/2)

Zorg en welzijn
In	Residentie	Molenwijck	werden	500	lam-
pen	in	de	gemeenschappelijke	ruimten	ver-
vangen	door	LED-verlichting.	Pieter	van	Til-
burg,	teamleider	van	de	technische	dienst,	
is	er	trots	op.	De	lampen	kunnen	centraal	
bediend	worden	met	een	app.	(DK	26/2)

De Wetering
Op	 17-2-2020	 werd	 er	 een	 opiniërende	
raadsvergadering	gehouden	samen	met	de	
Wetering-Plan-Groep.	 Er	 is	 een	 architect	
gezocht	 voor	 het	 toekomstige	 dorpshuis,	
dat	 de	 sportzaal	 en	 het	 middengedeelte	

tel.: 0416 - 363 902
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van	de	bestaande	Wetering	zal	omvatten.	
Het	 voormalige	 kloostergebouw/pastorie	
wordt	 verkocht	 aan	 een	 projectontwik-
kelaar,	die	er	een	hostel	of	horeca	 in	kan	
vestigen.	WPG-voorzitter	Jan	Coenen,	pro-
jectleider	 Maarten	 School	 en	 wethouder	
Jan	Brekelmans	presenteerden	de	plannen.	
Frans	 Stobbelaar	 (GB),	 Bart	 van	 Drunen	
(Voor	Loon),	Mieke	Broeders	(CDA)	en	Peter	
Flohr	(Pro3)	gaven	reacties.	(BD	18/2)

Voetbal
Het	team	MO15-1	van	Uno	Animo	kreeg	van	
de	sponsors	Jack	van	Lier,	Barbas	bellfires	
en	Stylish	Glass	nieuwe	trainingspakken.
De	dames	zijn	onlangs	gepromoveerd	naar	
de	 eerste	 klasse	 en	 speelden	 hun	 eerste	
wedstrijd	tegen	HSSC	’61	uit	Hei	en	Boei-
cop	 in	 Zuid-Holland.	 Helaas	 verloor	 Uno	
met	2-3.	(DK	19/2)

Niet pluis
De	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	 staat	 op	 de	

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier

derde	plaats	in	het	landelijk	overzicht	van	
de	aantallen	jongeren	die	door	de	rechter	
naar	bureau	Halt	zijn	gestuurd.	Zandvoort	
en	Tilburg	staan	op	plaats	1	en	2.	Midden-
Brabant	 scoort	 in	 zijn	algemeenheid	hoog	
op	deze	lijst.	(BD	21/2)

Op	 zondag	 1	 maart	 is	 op	 de	 Midden-Bra-
bantweg	een	auto	over	de	kop	geslagen.	De	
24-jarige	bestuurster	uit	Tilburg	is	naar	het	
ziekenhuis	gebracht.	De	politie	onderzoekt	
of	zij	door	een	andere	automobilist	‛afge-
sneden’	zou	zijn.	(BD	2/3)

Tot	zover	deze	aflevering	van	de	Kranten-
bak.	We	hopen	dat	het	nieuws	over	het	co-
ronavirus	snel	minder	wordt	en	wij	wensen	
alle	betrokken	dorpsgenoten	veel	sterkte.□
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Scheiding
Sinds kort zijn we gescheiden en ik moet 
zeggen, het was even wennen, maar nu 
ben ik er blij mee en bevalt het me wel. 
En dat geldt zeker ook voor mijn ex-part-
ner.
Het	was	al	een	hele	tijd	hommeles.	Steeds	
ruzie	over	gebruik	van	diverse	zaken,	pro-
gramma’s	 die	 door	 elkaar	 heen	 liepen	 en	
dingen	 die	 opeens	 weg	 waren.	 Het	 was	
geen	 doen	 meer.	 We	 zaten	 elkaar	 steeds	
meer	in	de	weg.	De	sfeer	werd	er	niet	be-
ter	op	en	de	irritaties	werden	steeds	gro-
ter.	Er	moest	iets	gebeuren.

Iedereen	die	ik	spreek	reageert	ontzet	en	
vol	ongeloof.	Hoe	kan	dat	nou!!??	Jullie	zijn	
zo’n	leuk	stel	en	passen	zo	goed	bij	elkaar	
en	meer	van	dat	soort	uitspraken.
Ik	leg	dan	uit	dat	we	eerst	hebben	getwij-
feld	 en	 er	 lang	 over	 nagedacht	 hebben,	
want	je	bent	al	zo	lang	bij	elkaar.	We	heb-
ben	onze	kinderen	en	 schoonkinderen	ge-
raadpleegd	en	toen	die	zeiden	dat	we	dat	
altijd	moesten	doen,	hebben	we	de	knoop	
doorgehakt	en	onze	zoon	de	opdracht	ge-
geven	 om	 de	 nodige	 stappen	 te	 zetten.	
Toen	hij	eenmaal	aan	de	slag	was	gegaan	
met	de	scheiding	was	er	al	snel	geen	weg	

meer	terug.	Na	twee	dagen	was	het	gere-
geld	en	zijn	we	in	goede	harmonie	uit	el-
kaar	gegaan.	Ieder	zijns	weegs	en	met	een	
goede	 verdeling	 van	 de	 dingen	 die	 ieder	
wilde	hebben	en	houden.

Het	was	 even	 lastig	 om	 de	 foto’s	 te	 ver-
delen.	Wil	jij	die	foto’s	ja	of	nee	hebben.	
Kiezen	was	 soms	 lastig.	 Dat	 gaf	 toch	wel	
wat	gedoe.	En	toen	bleek	ik	opeens	de	va-
kantieverhalen	 niet	 meer	 te	 hebben,	 die	
stonden	 allemaal	 bij	 haar.	 Ook	 de	 films	
gaven	 problemen.	 Zij	 kon	 ze	 opeens	 niet	
meer	bekijken.	Maar	ook	daar	zijn	we	uit-
gekomen.	Al	 met	 al	 viel	 de	 ellende	 toch	
achteraf	gezien	wel	mee.	We	zijn	blij	dat	
we	dit	hebben	kunnen	regelen	zonder	dure	
advocaat	en	andere	kosten.	Het	is	dus	geen	
vechtscheiding	geworden.

Heerlijk	dat	we	nu	elkaar	niet	meer	irrite-
ren	en	gewoon	op	onze	iPad	kunnen	werken	
zonder	 dat	 er	 allerlei	 gekke	 onverwachte	
interventies	plaats	vinden	door	haar	of	om-
gekeerd	door	mij.	Het	werkt	gewoon	niet	
om	samen	één	account	te	hebben.

Ja,	 zo’n	digitale	 scheiding	van	die	 smart-
apparaten	kan	ik	iedereen	aanbevelen.

Ton Biberon
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Open Tuinen   
Midden Brabant 2020

Sinds	 2005	 zet	 een	 aantal	 tuineigenaren	
in	 onze	 omgeving	 de	 tuinpoort	 open	 voor	
tuinliefhebbers,	 waaronder	 Landgoed	 Het	
Witte	 Kasteel,	 Ons	 Buiten	 (Kraanven	 10)		
en	Hof	’t	Einde	(Bergstraat	66)	in	Loon	op	
Zand.	Wat	ooit	begon	als	initiatief	van	en-
kele	 tuiniers,	 is	 inmiddels	 uitgegroeid	 tot	
een	jaarlijks	terugkerend	tuinfeest.
Er	zijn	tuinen	afgevallen	en	nieuwe	tuinen	
bijgekomen,	 maar	 wat	 is	 gebleven	 is	 de	
passie	en	liefde	voor	groen	die	in	alle	tui-
nen	te	zien	is.	
Elke	 deelnemende	 tuin	 is	 verschillend,	
vaak	ontworpen	en	aangelegd	door	de	tuin-

eigenaar	en	met	veel	liefde	onderhouden.	
De	tuinen	variëren	in	grootte	van	1000	m2	
tot	maar	liefst	1,2	hectare.
In	een	aantal	tuinen	zijn	planten	van	eigen	
kweek	te	koop	en	soms	ook	honing	uit	de	
eigen	bijenstal.

Open dagen in Loon op Zand in 2020
•	Op	15	en	22	maart:	Stinzenplantendagen	
op	Landgoed	Het	Witte	Kasteel.

•	25	 en	 26	 april:	 Bollenweekend	 op	 Het	
Witte	Kasteel,	Ons	Buiten	en	Hof	’t	Einde.

•	21	mei:	Voorjaarsdag	op	Het	Witte	Kas-
teel,	Ons	Buiten	en	Hof	’t	Einde.

•	4	en	5	juli:	Zomerweekend	op	Het	Witte	
Kasteel,	Ons	Buiten	en	Hof	’t	Einde.	Op	
het	voorplein	van	het	Witte	Kasteel	wordt	
op	zondag	5	juli	de	“Natuurlijk	leven	en	
genieten	markt”	georganiseerd.

•	22	en	23	augustus:	Nazomerweekend	op	
Het	Witte	Kasteel,	Ons	Buiten	en	Hof	’t	
Einde.	 Ons	 Buiten	 en	 Tuinen	 Landgoed	

Het	 Witte	 Kasteel	 zijn	 alleen	
op	zondag	open.

www.tuinenmiddenbrabant.nl	
laat	 de	 actuele	 gegevens	 zien	
over	openstelling	van	alle	deel-
nemende	tuinen	in	onze	omge-
ving	 die	 meedoen	 aan	 ‘Open	
Tuinen	Midden	Brabant	2020’.

De	 tuinen	zijn	open	van	10.00	
tot	 17.00	 uur,	 entree	 €	 2,50	
p.p.p.t.	inclusief	een	consump-
tie.	Buiten	de	open	dagen	zijn	
bijna	alle	 tuinen	voor	groepen	
op	afspraak	te	bezoeken.	□ 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Gevonden

Wat	 Mobiele	telefoon	in	leren	etui
Wanneer:	Zaterdag	29	febr.	17.00	uur
Waar:	 Op	trottoir	naast	winkel		 	
	 Frans	Smits,	Oranjeplein
Wie	 Mijn	telefoonnr.	0633703911.

Besmettingen coronavirus   
in Loon op Zand

Op	 maandag	 2	 maart	 jl.	 bevestigde	 het	
RIVM	 dat	 inmiddels	 vijf	 personen	 in	 Loon	
op	 Zand	 positief	 zijn	 getest	 op	 het	 coro-
navirus.	Het	betreft	een	familielid	en	een	
bekende	van	de	eerste	patiënt.	Beide	per-
sonen	zijn	thuis	in	isolatie.	De	GGD	brengt	
ook	 de	 contacten	 van	 deze	 personen	 in	
kaart	 door	middel	 van	 contactonderzoek.	
Hun	gezondheid	wordt	twee	weken	gemo-
nitord.	 Bij	 klachten	 worden	 zij	 door	 de	
GGD	getest.

Burgemeester	Hanne	 van	Aart:	 “We	 leven	
mee	met	de	personen	van	wie	vandaag	be-
kend	 werd	 dat	 zij	 positief	 zijn	 getest	 op	
het	 coronavirus.	 Dit	 geldt	 uiteraard	 ook	
voor	 de	 familieleden	 die	 al	 enkele	 dagen	
in	 thuisisolatie	 zitten.	 Naast	 het	 bekend-
maken	 van	 deze	 nieuwe	 positief	 geteste	
personen,	is	het	belangrijk	ook	te	melden	
dat	een	aantal	testen	gelukkig	negatief	is.”

Maatregelen coronavirus
De	gemeente	volgt	het	advies	en	de	infor-
matie	van	de	autoriteiten,	de	GGD	en	het	
RIVM,	op	de	voet.	Het	advies	is	om	thuis	te	
blijven	bij	lichte	luchtwegklachten	in	com-
binatie	met	een	recent	bezoek	aan	een	van	
de	 risicogebieden.	 Dit	 zijn:	 China,	 Zuid-
Korea,	 Iran,	 Singapore	 en	Noord-Italië.	 In	
Noord-Italië	gaat	het	om	de	volgende	pro-
vincies:	 de	Aostavallei,	 Piëmont,	 Lombar-
dije,	Trentino-Zuid-Tirol,	Friuli-Julisch-Ve-
netië,	 Veneto,	 EmiliaRomagna	 en	 Ligurië.	
GGD	en	RIVM	geven	aan	dat	er	geen	reden	
is	voor	extra	maatregelen.

Meer informatie
Het	RIVM	heeft	op	haar	site	veel gestelde 
vragen en antwoorden	over	het	coronavirus	
staan.	Veel	 vragen	worden	op	de	website	
rivm.nl	beantwoord.	Mensen	met	specifie-
ke	vragen	over	hun	eigen	gezondheid	kun-
nen	 het	 beste	 contact	 opnemen	met	 hun	
huisarts	of	het	informatienr:	0800-1351.	□
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Echo-nieuws

Hebt u altijd al willen zingen bij een koor 
maar hebt u nog nooit de stap gezet ? Dan 
is dit uw kans!

Op	maandag	16	maart	organiseert	Lieder-
tafel	Echo	der	Duinen	een	openbare	repeti-
tie	in	het	repetitielokaal	in	De	Wetering	in	
Loon	op	Zand,	waarbij	wij	als	koorleden	u	
als	 geinteresseerde	 graag	 willen	 uitnodi-
gen.

D’n	Echo,	zoals	we	in	de	volksmond	worden	
genoemd,	 is	 een	 koor	 met	 veel	 trouwe	
leden	 met	 uiteenlopende	 leeftijden	 die	

ervoor	zorgen	dat	er	een	fijne	onderlinge	
sfeer	heerst.	Het	repertoire	is	heel	divers:	
van	Beethoven	tot	Bernstein.	Er	wordt	vaak	
a	 capella	 gezongen	 (dus	 zonder	muzikale	
begeleiding),	 maar	 de	 moderne	 werken	
worden	 indien	gewenst	ook	begeleid	door	
piano.

Als	 u	 het	 notenschrift	 kunt	 lezen	 is	 dat	
fijn,	maar	het	is	beslist	geen	voorwaarde.	
U	bent	sowieso	van	harte	welkom	om	eens	
te	ervaren	hoe	het	is	om	mee	te	zingen	in	
een	zanggroep.	Het	zit	er	bijna	dik	in	dat	
we	16	maart	een	muziekstuk	voor	ons	neus	
krijgen	dat	ook	voor	de	leden	nieuw	is.	Dus	
voor	allen	een	nieuwe	start!

Ga	de	uitdaging	aan:	zing	met	ons	mee	en	
kom	maandagavond	16	maart	om	19.50	uur	
naar	De	Wetering	in	Loon	op	Zand.	We	zul-
len	u	van	harte	welkom	heten	en	wegwijs	
maken	 in	 het	 verloop	 van	 de	 avond.	 De	
repetitie	 is	 van	 20.00	 tot	 22.00	 uur,	 met	
een	 kwartiertje	 pauze	 om	 21.00	 uur.	 Zet	
deze	stap,	kom	en	verras	uzelf…	en	ons!

Graag	tot	16	maart!

Bestuur en leden van    
Liedertafel Echo der Duinen

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553   
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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15 en 22 maart van 11.00 tot 17.00 uur

Stinzendag: voorjaarsbloeiers en 
genieten op Het Witte Kasteel

Al	vele	jaren	staan	 in	de	vroege	 lente	di-
verse	 bol-	 en	 knolgewassen	 (stinzenplan-
ten)	en	andere	 voorjaarsbloemen	 in	bloei	
op	 het	 landgoed	 van	 Het	 Witte	 Kasteel.	
Vanwege	 de	 grote	 belangstelling	 organi-
seert	 Het	 Witte	 Kasteel	 dit	 jaar	 daarom	
opnieuw	 twee	 Stinzendagen,	 zodat	 ook	 u	
kunt	meegenieten	van	bosanemonen,	hya-
cinten	of	bijvoorbeeld	speenkruid.	Tijdens	
rondwandelingen	 op	 15	 maart	 om	 11.00	
en	13.30	uur	en	op	22	maart	om	11.00	en	
13.15	uur,	vertelt	de	gids	u	er	graag	meer	
over.	Na	afloop	hebt	u	stinzenplanten	van	
dichtbij	kunnen	bewonderen,	weet	u	meer	
over	welke	er	zijn,	wat	de	geschiedenis	van	
stinzenplanten	 is,	 waar	 u	 deze	 het	 beste	
in	 uw	 eigen	 tuin	 kunt	 planten	 en	 hebt	 u	
bovendien	kennisgemaakt	met	mooie	voor-
jaarsbloeiers	in	de	kasteeltuin.

Genieten van een hapje en een drankje
Even	uitrusten	na	de	rondleiding?	Dat	kan,	
op	 het	 pittoreske	 terras	 van	 de	 binnen-
plaats,	dat	een	prachtig	uitzicht	biedt	op	
het	kasteel.	Het	is	er	heerlijk	toeven	met	
een	drankje	en	hapje.

Meer informatie?
Hebben	 we	 u	 inmiddels	 enthousiast	 ge-
maakt?	 Kom	 dan	 ook	 en	 ontdek	 wat	 Het	
Witte	Kasteel	allemaal	te	bieden	heeft	tij-
dens	 deze	 inspirerende	 dag.	 De	 toegang	
is	gratis	en	reserveren	is	niet	nodig!	Meer		
informatie	op:	www.hetwittekasteel.nl.	□	

 °Bloeiende stinzenplanten op Landgoed   
Het Witte Kasteel. (Foto: Gifts of Nature,  
Marga Boutkan, 3 maart 2020.)

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Oproep

Dit is een oproep voor vrijwilligers om te 
fietsen met cliënten van de A.S.V.Z. uit 
Udenhout.

Wij	zijn	een	groep	enthousiaste	mensen	uit	
Loon	op	Zand,	die	het	 super	 gezellig	 vin-
den	om	met	cliënten	van	de	A.S.V.Z	 (Vin-
centius)	te	gaan	fietsen.	Wij	fietsen	op	de	
dinsdagavonden	 in	 de	maanden	 april	 t/m	
half	 september	als	begeleiders	 van	meer-
dere	 groepjes	 in	 de	 mooie	 omgeving	 van	
Udenhout/Loon	op	Zand.

Wie zorgt voor aanvulling?
De	 begeleiders	 uit	 Loon	 op	 Zand	 fietsen	
vanaf	 vertrekpunt	 hoek	 Kloosterstraat/
Ecliptica	 om	 18.30	 uur	 gezamenlijk	 naar	
Udenhout.	 Bij	 Vincentius	 voegen	 we	 ons	
bij	de	cliënten	en	dan	wordt	er	gefietst	tot	
20.30	-	20.45	uur.	Onderweg	is	er	natuurlijk	
ruimte	om	gezellig	koffie	te	drinken.	Uiter-
lijk	om	21.30	uur	zijn	we	dan	weer	terug	in	
ons	dorp.

Wij	zijn	op	zoek	naar	aanvulling	voor	onze	
‛begeleidersgroep’	en	zouden	het	fijn	vin-
den	als	er	nog	andere	enthousiaste	vrijwil-
ligers	uit	Loon	op	Zand	zich	willen	aanslui-
ten	voor	deze	dankbare	activiteit.	Dat	kan	
als	‛vaste’	of	als	‛inval’-groepsbegeleider.

Aanmelden
U	kunt	zich	aanmelden	of	nadere	informa-
tie	vragen	bij:

•	Letty	Haen,	 	 	 	
tel.	06-11838932	of	0416-361707.

•	Bert	Jansen,	tel.	06-51235971.

Oh	ja,	natuurlijk	fietsen	we	alleen	als	het	
weer	het	 toelaat,	 dat	wordt	elke	dinsdag	
opnieuw	bekeken.

Leden van de Fietsclub ASVZ

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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Nominatie
Dinsdag	 11	 februari	
ontving	 ik	van	wet-
houder	 Bruijniks	
de	 nominatie	 voor	
‛Ondernemer	 Loon	
op	Zand	beleeft’.	Ik	
voelde	me	‘overval-

len’	 en	 ook	 vereerd.	Wat	 een	 bijzondere	
erkenning	 voor	 iemand	 die	 een	 bepaald	
ander	beeld	heeft	bij	het	begrip	‘onderne-
mer’.	 Ik	 ben	 geen	eigenaar,	 ik	 ben	 ‘rent-
meester’	 van	 een	 prachtig	 concept	 dat	
al	meer	dan	40	 jaar	bestaat.	Waarvoor	 ik	
goed	moet	zorgen	om	het	unieke	van	het	
concept	van	Residentie	Molenwijck	door	te	
geven.	Waarschijnlijk	is	de	nominatie	voor-
al	bedoeld	om	betekenis	te	geven	aan	het	
feit	dat	u	ziet	dat	er	goed	voor	het	behoud	
en	de	doorontwikkeling	gezorgd	wordt.	En	
daarmee	het	doorgeven	van	het	 ‘verhaal’	
van	Residentie	Molenwijck.

Behoud	 en	 doorontwikkeling	 van	 Residen-
tie	Molenwijck	concretiseren	zich	in	zowel	
het	onderhouden	en	verbeteren	van	de	ap-
partementen,	de	openbare	ruimtes	en	het	

park	met	tuinen	en	vijverpartij.	Naast	ook	
het	 onderhouden	 en	 doorontwikkelen	 van	
het	concept.

Residentie	Molenwijck	 is	 een	moderne	 en	
zeer	actuele	 (geclusterde)	woonvorm	met	
een	gezond	 leefklimaat	 van	gelijkgestem-
den.	Het	is	mijn	overtuiging	dat	deze	bij-
zondere	woonvorm	met	zijn	specifieke	cul-
tuur	 gedijt	 in	 een	 goede	 open	 verbinding	
met	 de	 directe	 omgeving,	 de	 buren,	 de	
straat,	de	wijk.	Met	een	persoonlijk-zake-
lijke	 verbinding	 naar	 het	 plaatselijke	 be-
stuur	en	in	goed	contact	met	gelijksoortige	
woonvoorzieningen	in	de	directe	omgeving,	
waarvan	 Het	 Laar	 in	 Tilburg	 en	 regionaal	
gewortelde	organisaties	als	Maasduinen	en	
Schakelring	voorbeelden	zijn.	Betrouwbare	
samenwerkingen	 met	 onze	 leveranciers	
voegen	eveneens	waarde	toe	aan	de	stra-
tegie	van	de	stichting.

Een	mens,	en	 in	mijn	eenvoudige	redene-
ring	daarmee	ook	een	stichting	(waarin	het	
immers	 de	 mensen	 zijn	 die	 de	 stichting	
‘maken’),	is	niet	gemaakt	om	lang,	te	lang	
alleen	en	eenzijdig	te	opereren.	Een	mens,	
en	daarmee	deze	stichting,	heeft	baat	bij	
samenwerken,	 om	mensen	 geven	 en	 voor	
anderen,	indien	nodig,	te	zorgen.

In	het	actuele	tijdsgewricht	voorzie	ik	een	
omwenteling	naar	meer	samenwerking	over	
elkaars	eigen	grenzen	heen.	Collega’s,	be-
woners	en	aspirant-bewoners	beseffen	dit	
maar	al	te	goed.	Residentie	Molenwijck	is	
met	ruim	140	medewerkers	een	belangrijke	
regionale	werkgever	en	met	180	bewoners	
een	niet	te	kleine	en	ook	niet	een	te	grote	
woongemeenschap.	 Dat	 kun	 je	 nooit	 al-
leen,	dat	kan	alleen	door	samen	de	schou-
ders	er	onder	te	blijven	zetten	en	nieuwe	
verhalen	aan	Residentie	Molenwijck	toe	te	
voegen.	In	2021	al	voor	het	45ste	jaar.

Jan Bernard Koolen, directeur
 ° Wethouder Gerard Bruijniks overhandigt de 
nominatie aan Jan Bernard Koolen. (Eigen foto)
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Kerkberichten van   
14 tot en met 27 maart

Zondag 15 maart 9.30 uur:	3e	Zondag	van	
de	 veertigdagentijd,	 herenkoor,	 celebrant	
pastor	 Groos.	 Jaargetijde	 Cor	 Mol,	 Christ	
Vermeer	b.g.v.	verjaardag.

Dinsdag 17 maart 10.15 uur:	
Kapel	Venloene,	celebrant	pastoor	Luijckx,	
geen	misintenties	ontvangen.

Zondag 22 maart 9.30 uur:	4e	Zondag	van	
de	veertigdagentijd,	dames-	en	herenkoor,	
celebrant	 pastoor	 Luijckx.	 Jos	 Biemans,	
Piet	Horvers.

14.30 uur:	Kerk	St.	Jan	Kaatsheuvel,	Swing	
Folkband	Unicorn	georganiseerd	door	Stich-
ting	Trias.

Dinsdag 24 maart 10.15 uur:	
Kapel	Venloene,	celebrant	pastoor	Luijckx.	
4e	 jaargetijde	 Toos	 en	 Wil	 Vermeulen,	 4e	
jaargetijde	Wim	Kools.

Wij namen afscheid van:
Leo van Loon
Geboren	5	april	1932	te	Loon	op	Zand.
Overleden	 24	 februari	 2020	 te	 Loon	 op	
Zand.
Dat Leo mag rusten in vrede!

Vastenaktie 2020
26	februari	is	de	Vastenactie	van	start	ge-
gaan.	Dit	jaar	is	het	thema	‛Werken	aan	je	
toekomst’.	 We	 laten	 zien	 hoe	 belangrijk	
het	is	dat	kinderen	in	Zambia	en	Kenia	niet	
alleen	 naar	 de	 basisschool	 kunnen	 maar	
ook	 een	 vervolgopleiding	 krijgen	 om	 een	
vak	 te	 leren.	Dat	 vergroot	 kun	 kansen	op	

werk,	 waarmee	 ze	 een	 redelijk	 inkomen	
kunnen	verdienen.	Achter	in	de	kerken	lig-
gen	folders	en	vastenzakjes.

Voor	 kinderen	 liggen	 er	 knutselplaten	 om	
een	vastendoosje	te	maken	en	ook	place-
mats.	Bij	de	uitgangen	van	de	kerken	staan	
Vastenaktiebussen	voor	uw	donaties.	Doet	
u	ook	mee?	Uw	gift	wordt	 ten	zeerste	op	
prijs	gesteld.

Biddend Bijbellezen
Datum	31	maart.	Tijd	van	19.30	tot	20.45	
uur	op	de	pastorie	in	Loon	op	Zand.	Ieder-
een	 is	van	harte	welkom,	gelovig	of	niet,	
om	 deel	 te	 nemen	 aan	 de	 bijeenkomst.	
Deze	 is	 vrijblijvend.	 Bijbels	 zijn	 aanwe-
zig.	 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	e-mailadres	te	
vermelden	 bij	 aanmelding.	 Hopende	 u	 te	
mogen	begroeten	op	deze	avonden.

Met hartelijke groeten,
Pastoor Luijckx en Karin Brabers

Bedevaart
De	 parochiebedevaart	 gaat	 dit	 jaar	 naar	
Venlo	met	een	eucharistieviering	in	de	ka-
pel	van	O.L.V.	van	Genooi	en	een	lof	in	de	
St.	Martinuskerk.	We	zullen	een	mooi	pro-
gramma	samenstellen.	Noteer	deze	datum	
alvast	 in	 uw	 agenda.	 In	 tegenstelling	 tot	
vorige	jaren	hebben	we	het	dagprogramma	
ingekort.	Vertrek	om	9.00	uur.	De	lunch	zal	
bestaan	uit	een	warm	en	koud	buffet.	Na	
het	 lof	 rijdt	 de	 bus	 terug	 zodat	 we	 rond	
18.30	uur	weer	aankomen	in	Loon	op	Zand.	
Het	diner	komt	dit	keer	te	vervallen.
Meer	 informatie	 en	 het	 aanmeldformulier	
kunt	u	vinden	in	de	volgende	Rond	de	To-
ren.

Coronavirus
Ik	denk	dat	wij	onze	oren	niet	konden	gelo-
ven	toen	op	27	februari	jl.	bekend	werd	dat	
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Opgeven van misintenties
Op	werkdagen	via	tel:	361215	van	8.45	
tot	12.15	uur	(secretariaat)	of	via	e-mail:		
secretariaat@parochiewillibrord.nl	
of	 op	 andere	 dagen	 en	 tijden	 door	 de	
intentie(s)	 met	 het	 bedrag	 van	 €	 13,-	
per	intentie	in	een	envelop	te	doen	en	
deze	 te	 deponeren	 in	 de	 brievenbus	
van	de	pastorie.	In	de	kerk	ligt	ook	een	
formulier	 om	 misintenties	 op	 te	 ver-
melden.	 Graag	 duidelijk	 vermelden	 op	
welke	datum	u	de	misintentie	wenst	en	
voor	wie	deze	is	bedoeld.

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

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

het	coronavirus	bij	een	 inwoner	van	Loon	
op	Zand,	in	onze	parochiegemeenschap,	is	
aangetroffen	en	inmiddels	helaas	bij	meer	
mensen	 in	 Nederland.	 De	 pers	 stroomde	
toe	en	zocht	antwoorden	op	vragen	die	nog	
niet	konden	worden	gegeven.
Na	de	persconferentie	die	in	Tilburg	werd	
gegeven	werd	mij	gevraagd	door	Een	Van-
daag	 een	 interview	 te	 geven,	 waarin	mij	
werd	 gevraagd	 hoe	 ik	 als	 pastoor	 van	 de	
parochie	hier	mee	omga.	U	kunt	dit	bij	uit-
zending	gemist	terugvinden.

De	eerste	zondag	van	de	veertigdagentijd	
heeft	als	thema	'beproeving'.	Jezus	beproe-
vingen	 in	 de	woestijn,	maar	 die	woestijn	
kan	ook	in	ons	leven	allerlei	vormen	aanne-
men.	Nu	is	dat	bijvoorbeeld	het	stukje	nie-
mandsland	waarin	 je	 terechtkomt	 als	 het	
coronavirus	een	bedreiging	vormt	dichtbij	
en	je	vertrouwen	beproeft.	Je	naaste	om-
geving	wordt	geraakt	en	de	aandacht	wordt	
ongevraagd	op	je	gevestigd.	Als	parochie-
gemeenschap	ontstaken	wij	afgelopen	zon-
dag	voor	het	altaar	een	kaars	om	deze	lieve	
mensen	te	steunen	en	voor	hen	te	bidden.

De	 Nederlands	 Bisschoppenconferentie	
was	 voorbereid	 op	 het	 virus	 dat	 ons	 land	
nu	heeft	getroffen	en	heeft	direct	alle	pa-
rochies	 het	 volgende	 meegedeeld	 zodat	
ieder	 zijn	 of	 haar	 steentje	 kan	 bijdragen	
ter	preventie	van	verspreiding	van	het	Co-
ronavirus.

Nu	het	virus	ook	in	Nederland	is	vastgesteld	
laten	 de	 Nederlandse	 bisschoppen	 weten	
dat	met	ingang	van	de	vieringen	van	29	fe-
bruari	en	1	maart	het	volgende	van	kracht	
is	in	de	Nederlandse	Kerkprovincie,	zolang	
het	virus	nog	niet	onder	controle	is:
•	Tijdens	vieringen	in	parochies	en	instel-
lingen	is	het	ontvangen	van	de	communie	
op	de	tong	niet	mogelijk.	

•	De	communie	kan	alleen	op	de	hand	wor-
den	 ontvangen	 en	 dient	 alleen	 door	 de	
celebrant	uitgereikt	te	worden.

•	De	 kelkcommunie	 is	 voorbehouden	 aan	
de	celebrant.

•	Kerkgangers	geven	elkaar	bij	de	vredes-
wens	niet	de	hand.

•	Er	wordt	geen	gebruik	gemaakt	van	wij-
water	 bij	 binnenkomst	 en	 verlaten	 van	
de	kerk.

•	Ook	het	handen	drukken	bij	het	uitgaan	
van	de	kerk	wordt	achterwege	gelaten.

De	bisschoppen	vragen	de	gelovigen	om	te	
bidden	 voor	 alle	 mensen	 die	 wereldwijd	
slachtoffer	zijn	van	het	virus	en	voor	allen	
die	patiënten	met	hun	zorg	en	deskundig-
heid	begeleiden.	Nu	ook	voor	hen	die	in	Ne-
derland	zijn	getroffen	door	het	virus.	Laten	
wij	ons	als	parochianen	van	de	parochie	H.	
Willibrord	aansluiten	bij	dit	gebed.	□
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Coronavirus wordt 
mediavirus

Ons	eigen	Loon	op	Zand	werd	donderdag	27	
februari	zo	ongeveer	wereldnieuws	omdat	
een	inwoner	vermoedelijk	besmet	was	met	
het	coronavirus	en	opgenomen	was	in	een	
speciaal	daarvoor	 ingerichte	kamer	 in	het	
ETZ	in	Tilburg.

Een	dag	later	stortten	de	media	zich	op	ons	
dorp.	Tijdens	de	weekmarkt	en	omliggen-
de	straten	werden	bezoekers	door	diverse	
journalisten	naar	hun	mening	gevraagd	en	
stelden	 enkele	 ‘schotelwagens’	 zich	 op	
voor	De	Wetering	om	al	dat	‘wereldnieuws’	
door	te	stralen	naar	Hilversum.	De	opgeno-
men	beelden	en	 interviews	waren	te	zien	
in	diverse	actualiteitenprogramma’s.

Op	 donderdagavond	 barstte	 de	 ‘sociale	
media’	en	verschillende	nieuws-apps	al	uit	
hun	voegen,	toen	het	nieuws	in	rap	tempo	
bekend	werd	 in	 Loon	 op	 Zand.	 Ook	werd	
hier	weer	heel	wat	onzin	als	reactie	achter-

gelaten,	zoals	een	mevrouw	die	het	nodig	
vond	 een	 sneer	 richting	 gemeentebestuur	
uit	te	delen,	dat	volgens	haar	niet	voldoen-
de	zou	doen	in	zijn	communicatie	richting	
burgers…	Wellicht	een	volgende	keer	eerst	
maar	eens	goed	nadenken	voordat	 je	 iets	
te	snel	je	mening	geeft.

Tot	op	de	dag	van	het	ter	perse	gaan	van	
deze	editie	werden	er	nog	journalisten	ge-
spot	 in	ons	dorp	op	zoek	naar	het	 laatste	
coronanieuws.	Gelukkig	is	wat	betreft	het	
mediacircus	de	 rust	weer	enigszins	 terug-
gekeerd.	

Laten	we	hopen,	dat	dit	alles	 snel	achter	
de	 rug	zal	zijn	met	name	voor	de	minder	
fortuinlijke	dorpsgenoten.

Hoe	 dan	 ook,	 een	 bijkomend	 positief	 ge-
volg	 is,	dat	Loon	op	Zand	duidelijk	op	de	
(wereld)kaart	is	gezet.□

 °Ons dorp was vrijdag 28 februari voor heel ven 
‛wereldnieuws’, getuige de ‛schotelwagens’ die 
bij De Wetering werden opgesteld,   
(Foto: Ruud Peters)
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Aanslag gemeentebelastingen op de deurmat

Deze week valt de aanslag voor de ge-
meentebelastingen op de deurmat. Op 
het aanslagbiljet staat een aantal belas-
tingen die afhankelijk zijn van de per-
soonlijke situatie. Inwoners van Loon op 
Zand betalen één bedrag voor: Onroe-
rende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing, 
afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

Stijging afvalstoffen- en rioolheffing
De	 afvalstoffenheffing	 (en	 rioolheffing)	
stijgt	fors.	In	heel	het	land	is	die	ontwikke-
ling	te	zien.	Waarom	de	stijging	in	Loon	op	
Zand	nodig	is,	leggen	we	u	hier	uit.
1.	Met	de	inkomsten	uit	de	afvalstoffenhef-

fing	betaalt	de	gemeente	de	inzameling,	
afvoer	 en	 het	 laten	 verwerken	 van	 uw	
huishoudelijk	afval.	Als	de	inkomsten	te	
laag	zijn	en/of	de	kosten	 te	hoog,	vul-
len	we	 die	 aan	 uit	 de	 spaarpot	 van	 de	
gemeente	 (‘algemene	 reserve’).	 Deze	
spaarpot	is	intussen	leeg	geraakt.	Tege-
lijkertijd	 zijn	 de	 afvalkosten	 gestegen.	
De	 kosten	 kunnen	 niet	 meer	 betaald	
worden	uit	de	inkomsten	van	deze	belas-
ting.	De	afvalstoffenheffing	in	2020	stijgt	
ook	meer	dan	andere	jaren.

2.	Andere	 ontwikkelingen	 hebben	 ook	 in-
vloed	op	het	tarief.	Als	gemeente	moe-
ten	we	ons	houden	aan	nieuwe	landelijke	
regels	en	contracten.	 In	die	contracten	
speelt	 de	 marktwerking	 een	 grote	 rol,	
bijvoorbeeld	door	hogere	brandstofprij-
zen	of	hogere	lonen.

3.	Daarnaast	 heeft	 de	 gemeente	 Loon	 op	
Zand	 de	 afgelopen	 jaren	 geen	 tarief-
stijging	doorgevoerd,	waar	dat	wel	had	
gemogen.	In	totaal	is	er	in	de	laatste	10	

jaar	 geen	 stijging	 geweest,	 hoogstens	
een	enkele	indexering.

Al	deze	zaken	hebben	geleid	tot	deze	stij-
ging	van	de	afvalstoffenheffing.	De	stijging	
was	nog	hoger	geweest	als	wij	niet	samen	
ons	best	hadden	gedaan	om	de	berg	rest-
afval	 kleiner	 te	maken.	Het	 scheiden	 van	
afval	is	dus	nog	steeds	erg	belangrijk.

Ook	in	het	geval	van	rioolheffing,	heeft	de	
gemeente	de	laatste	jaren	geen	indexering	
toegepast.	Was	 dat	 wel	 gedaan,	 dan	 was	
het	tarief	nu	hetzelfde	geweest.

Betalen met automatische incasso
Betaalt	 u	 de	 belastingaanslag	 liever	 in	
meerdere	 keren?	 Vraag	 dan	 een	 automa-
tisch	 incasso	 aan	 via	 www.loonopzand.
nl/betaling-gemeentebelastingen	(let	op:
inloggen	 met	 DigiD).	 Of	 vul	 de	 machti-
gingskaart	 voor	 een	 automatische	 incasso	
in	en	 stuur	deze	 terug	aan	de	 gemeente.	
De	machtigingskaart	vindt	u	bij	de	aanslag.	
Bedragen	onder	€	40,00	kunnen	niet	via	au-
tomatische	incasso	worden	voldaan.

Bent u het niet eens met   
de WOZ-waarde?
De	 gemeente	 stelt	 van	 uw	woning	 of	 be-
drijfspand	de	WOZ-waarde	vast.	Vindt	u	de	
waarde	te	hoog?	Of	hebt	u	een	ander	be-
zwaar	over	uw	aanslag?	Neem	dan	contact	
met	ons	op	via	0416	-	289111.	Dit	noemen	
wij	 een	 informeel	 bezwaar.	 Het	 voordeel	
van	 een	 informeel	 bezwaar	 is	 dat	 u	 snel	
een	antwoord	heeft.	Een	formeel	bezwaar	
kost	door	procedures	enkele	maanden.
Het	 inschakelen	 van	 bureaus	 om	bezwaar	
te	maken	tegen	uw	WOZ-waarde	jaagt	de	
gemeente	 op	 kosten.	 Als	 u	 gelijk	 krijgt,	
moet	 de	 gemeente	 de	 bureaus	 minimaal	
522	 euro	 vergoeding	 betalen.	 De	 kosten	
zijn	daardoor	hoog	voor	de	gemeente,	dus	
indirect	ook	voor	de	inwoners.
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Kwijtschelding
Wanneer	 u	 de	 gemeentebelastingen	 niet	
kunt	 betalen,	 hebt	 u	 misschien	 recht	 op	
kwijtschelding	 van	 uw	 aanslag	 (maximaal	
75%).	Dit	hangt	van	uw	inkomen	en	vermo-
gen	af.	Als	de	gemeente	weet	dat	u	hierop	
recht	hebt,	dan	ziet	u	dit	op	uw	aanslag-
biljet	 staan.	 Is	 dit	 niet	 het	 geval	 en	wilt	
u	 kwijtschelding	 aanvragen?	 Neem	 dan	
contact	 op	 met	 het	 Servicepunt	 Welzijn,	
Wonen	 en	 Zorg	 via:	 servicepuntwwz@
loonopzand.nl	 of	 bel:	 0416-289247.	 Elke	
dag	bereikbaar	van	9.00	tot	12.30	uur.	

Vragen of meer informatie
Hebt	 u	 nog	 vragen	 of	 wilt	 u	 meer	 infor-
matie?	Neem	dan	contact	met	ons	op	via:	
belastingen@loonopzand.nl	 of	 bel	 0416-
289111.	U	kunt	ons	bereiken	van	maandag	
tot	 en	met	donderdag	 van	 9.00	 tot	 12.00	
uur	 en	 van	 13.00	 tot	 16.00	 uur.	 Op	 vrij-
dag	niet.	Of	kijk	op	www.loonopzand.nl/
gemeentebelastingen.	□

Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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Activiteiten voorjaar 2020

Buteyko-ademmethode
Wij	organiseren	in	2020	weer	een	cursus	in	
de	Buteyko-ademmethode.	Deze	zal	zijn	op	
maandag	30,	dinsdag	31	maart,	woensdag	
1,	maandag	6	en	dinsdag	7	april	’s	avonds	
van	 19.00	 tot	 21.00	 uur.	 Plaats:	 wijkcen-
trum	’t	Sant,	Beneluxlaan	74,	Tilburg.
Deze	methode	 is	 ontwikkeld	 door	 Dr.	 Bu-
teyko,	in	de	60er	jaren	in	Rusland.	Hij	was	
ernstig	ziek	en	heeft	zichzelf	genezen	met	
deze	ademmethode.	Hij	merkte	ook	in	de	
kliniek	 waar	 hij	 werkte	 dat	 zijn	 patiën-
ten	 er	 baat	 bij	 hadden	 en	 dat	 bepaalde	
klachten	verdwenen.	Deze	methode	werkt	
heel	 goed	 bij	 astma,	 keelpijn,	 hoest,	 hy-
perventilatie,	hooikoorts	en	andere	lucht-
wegaandoeningen.	 Het	 werkt	 echter	 ook	
bij	 andere	 klachten.	 Er	 zijn	 wonderbaar-
lijke	genezingen	bij	mensen,	die	intensief	
getraind	 hebben.	 De	 schrijfster	 van	 het	
boekje	 ‘Leef	 gezond,	 adem	 rustig’	 over	
de	 Buteyko	 Ademmethode,	 Masha	 Antho-
nissen-Kotousova,	geeft	deze	cursus	in	Til-
burg.	Zij	is	opgeleid	door	Dr.	Buteyko	zelf.

Mensen	reageren	positief	na	de	cursus.	Heb	
je	 interesse	kijk	dan	op	de	website	www.
buteyko-methode.eu	Op	deze	website	vind	
je	 een	 interview	 met	 de	 grondlegger	 Dr.	
Buteyko.	Voor	vragen	kun	je	altijd	contact	
met	ons	opnemen.

Chinese gezondheidsoefeningen,   
Qigong en Taijiquan
Qigong,	‘Energie-oefeningen’,	is	een	onder-
deel	 van	de	Traditionele	Chinese	Genees-
kunde.	 Je	 wordt	 soepeler,	 je	 evenwicht	
wordt	 beter	 en	 je	 lichaamsenergie	 gaat	
beter	 doorstromen.	Taijiquan	 is	 de	meest	
innerlijke	Chinese	zelfverdedigingskunst	en	
Qigong	is	hier	een	onderdeel	van.	De	lessen	
in	Loon	op	Zand	zijn	op	maandagmorgen	en	
donderdagavond	en	in	Tilburg	op	zaterdag-
morgen.	Een	proefles	is	altijd	mogelijk.

Wereld Taiji-dag
Op	25	april	2020	is	het	Wereld	Taiji-dag.	Op	
die	dag	komen	over	de	hele	wereld	men-
sen	die	Taijiquan	beoefenen	bij	elkaar,	om	
met	elkaar	te	trainen	en	dit	te	vieren.	Dit	
varieert	van	kleine	lokale	groepjes	tot	hele	
grootschalige	 Chinese	 festivals.	 Ons	 pro-
gramma	bij	de	Sprankenhof	in	Udenhout:
10.00	–	12.00	uur	trainen	met	z’n	allen
12.00	–	13.00	uur	lunch	met	soep
13.00	–	14.00	uur	demonstraties	van		 	

diverse	Taijiquan-vormen.
Degenen	die	al	eerder	met	ons	ge-
traind	 hebben	 kunnen	 hierbij	 aan-
sluiten.	Wel	graag	van	tevoren	even	
doorgeven.

Voor meer informatie: 
Albeweging:	telefoon	362004,		 	
e-mail:	albeweging@kpnmail.nl 
website:	www.albeweging.nl.

Met de hartelijke groet

Rian Smolders en Wim Weel
Albeweging
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Filmhuis van SeniorenVereniging 
Loon op Zand en Venloene

Eind	 maart	 en	 begin	 april	 draaien	 we	 de	
laatste	drie	films	van	dit	seizoen.	Alle	films	
worden	 vertoond	 in	 de	 theaterzaal	 van	
Venloene.	 We	 beginnen	 om	 14.00	 uur	 en	
de	entree	bedraagt	€	2,-	inclusief	een	kop	
koffie/thee.	Schrijf	de	data	maar	alvast	op	
de	keukenkalender.	Ze	zijn	echt	de	moeite	
waard.

Vrijdag: 20 maart 2020
Aanvang: 14.00 uur
Film: ‛Bohemian Rhapsody’
Duur: 130 minuten

Ondanks	 een	 moeizame	 voorgeschiede-
nis	–	hoofdrolspelers	die	afhaakten	(onder	
wie	Sacha	Baron	Cohen)	en	het	ontslag	van	
regisseur	Bryan	Singer	tijdens	de	opnamen	
wegens	 absentie	 –	 is	 Bohemian	 Rhapsody	
een	 waardig	 monument	 geworden	 voor	
Queen-zanger	Freddie	Mercury.
De	 tragiek	 van	 deze	 poplegende,	 die	 op	
45-jarige	 leeftijd	 aan	 aids	 overleed,	 ligt	

voortdurend	 op	 de	 loer	 in	 deze	 film	 die	
suggereert	dat	hij	 door	 zijn	biseksualiteit	
een	gespleten	persoonlijkheid	had	met	bij-
horend	onberekenbaar	gedrag.
Zijn	 liefde	 voor	 kledingverkoopster	 Mary	
Austin	wordt	aandoenlijk	uit	de	doeken	ge-
daan,	maar	Bohemian	Rhapsody	toont	ook	
hoe	Mercury	op	jongens	viel	waardoor	zijn	
relatie	met	Mary	 stuk	 liep	met	veel	hart-
zeer	tot	gevolg.

Onder	 regie	 van	 X-Men-regisseur	 Singer	
weet	 hoofdrolspeler	 Rami	 Malek	 alle	 fa-
cetten	van	Mercury’s	 karakter	 treffend	 te	
raken:	zijn	zelfverzekerde,	aan	arrogantie	
grenzende	optreden,	zijn	geniale	muzikale	
invallen,	de	geborgenheid	die	Queen	hem	
aanvankelijk	bood	en	zijn	spilzucht.
De	klassiekers	van	de	band	zijn	zeer	geraf-
fineerd	 in	de	film	verweven,	met	als	apo-
theose	 het	 optreden	 in	 1985	 tijdens	 Live	
Aid.	 Ook	 het	 ontstaan	 van	 de	 Bohemian	
Rhapsody	 komt	 voorbij.	 Maar	 ook	 deze	
filmbiografie	 legt	 niet	 uit	waar	deze	 song	
over	gaat.
Bohemian	Rhapsody	is	een	ode	aan	Queen,	
zijn	muziek	en	uitzonderlijke	zanger	Fred-
die	Mercury.

Vrijdag: 27 maart 2020
Aanvang:  14.00 uur
Film: ‛The Wife’
Duur:  100 minuten

Tientallen	 jaren	 zetten	 Joan	 Castleman	
haar	 eigen	 ambities	 en	 dromen	 opzij	 om	
haar	man,	 de	 overspelige	 Joe	Castleman,	
te	 steunen	 om	 zijn	 literaire	 carrière	 tot	
een	succes	te	maken.
Het	 hoogtepunt	 in	 zijn	 loopbaan	 lijkt	 be-
reikt	 te	 zijn,	 wanneer	 Joe	 de	 Nobelprijs	
voor	 literatuur	wint.	Het	 stel	 reist	 samen	
met	hun	zoon	af	naar	Stockholm	om	hier	de	
prijs	in	ontvangst	te	nemen.	Joan,	die	haar	
man	 altijd	 heeft	 gesteund	en	haarzelf	 op	
een	tweede	plek	zette,	komt	tot	het	besef	
dat	ze	zo	niet	langer	door	kan	gaan.
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De	film	komt	op	een	mooie,	niet	te	snelle	
manier	 op	 gang	 en	 het	 verhaal	 heeft	 je	
meteen	 in	de	greep.	Het	stel	 lijkt	 in	eer-
ste	 instantie	gelukkig,	maar	al	snel	zie	je	
kleine	scheurtjes.
“The	 Wife”	 is	 een	 fascinerend	 verhaal,	
dat	 subtiel,	maar	 sterk	 is	 opgebouwd.	De	
subtiele	aanpak	zorgt	ervoor	dat	de	kijker	
langzaamaan	doorheeft	hoe	de	relatie	van	
Joan	en	Joe	in	elkaar	zit.	Het	wordt	steeds	
duidelijker	hoe	Joans	leven	zich	heeft	ge-
vormd	en	hoe	lang	ze	zichzelf	op	de	tweede	
plek	heeft	gezet	om	haar	man	maar	te	kun-
nen	 steunen	en	dat	 terwijl	 Joe	meerdere	
malen	een	“scheve	schaats”	reed.

Het	 verhaal	 kent	 erg	 sterke	 karakters.	
Enerzijds	vraag	je	je	af	waarom	een	intel-
ligente	vrouw	als	Joan	al	die	opofferingen	
voor	haar	overspelige	man	heeft	gemaakt	
en	 anderzijds	 vraag	 je	 je	 af	 waarom	 Joe	
handelt	zoals	hij	doet	en	waarom	hij	zijn	
vrouw	de	 opofferingen	 laat	maken	 die	 ze	
maakt	 als	 hij	 daadwerkelijk	 zoveel	 van	
haar	houdt	als	hij	beweert.

Flashbacks	laten	zien	hoe	het	stel	in	de	ja-
ren	50	samenkwam	en	hoe	Joan	zich	heeft	
ontwikkeld	als	persoon	en	hoe	ze	in	de	situ-
atie	terecht	is	gekomen,	waar	ze	nu	in	zit.	
De	flashbacks	 zijn	waardevol	om	te	 snap-
pen	hoe	Joan	zich	veertig	jaar	later	voelt.
“The	Wife”	heeft	een	sterke	verhaallijn	en	
een	goede	cast.

Vrijdag: 3 april
Aanvang: 14.00 uur
Film: ‛De Lunchbox’
Duur: 100 minuten

In	 de	 sleur	 van	 alledag	 vinden	 twee	 on-
bekenden	uit	Mumbai	 (India)	 elkaar	 in	de	
mooie,	 ingetogen	film.	Een	bijzonder	ver-
haal,	waarbij	humor	en	realisme	gecombi-
neerd	worden	tot	een	prachtig	geheel.
In	de	drukte	van	de	stad	en	haar	gezinsle-
ven	probeert	Ila	haar	huwelijk	nieuw	leven	

in	te	blazen	door,	op	advies	van	haar	buur-
vrouw,	heerlijke	maaltijden	in	de	lunchbox	
van	 haar	 man	 te	 stoppen.	 De	 lunch	 box	
wordt	elke	dag	door	de	 lunch	box-service	
van	Mumbai	bij	Ila	opgehaald	en	vervolgens	
naar	het	werk	van	haar	man	gebracht,	zoals	
dit	bij	vele	gezinnen	in	Mumbai	gebeurt.
Maar	 per	 ongeluk	 belandt	 Ila’s	 lunchbox	
op	het	verkeerde	bureau.	Het	bureau	van	
de	eenzame	en	ongelukkige	kantoormede-
werker	Saajan.	Het	begin	van	een	bijzon-
dere	relatie.	Gaat	liefde	werkelijk	door	de	
maag?

Wanneer	Ila	erachter	komt,	dat	haar	lunch-	
box	niet	bij	haar	man	terecht	komt,	besluit	
ze	een	briefje	 in	de	 trommel	 te	 stoppen.	
Saajan	 schrijft	 haar	 een	 bericht	 terug	 en	
er	ontstaat	een	 lunchbox	correspondentie	
tussen	deze	twee.
Zowel	Saajan	als	Ila	is	ongelukkig	met	het	
leven	en	ze	luchten	hun	hart	bij	elkaar,	om-
dat	ze	dat	niet	bij	een	ander	kunnen.
Het	 lichtpuntje	 dat	 ze	 voor	 elkaar	 zijn,	
geeft	 hen	 stof	 tot	 nadenken	 over	 hun	 le-
ven.

Het	open	einde	is	gewaagd.	Het	laat	je	als	
kijker	 achter	 met	 het	 “anti-climax”	 ge-
voel,	maar	siert	tegelijk	deze	film.
Het	 is	 realistisch	 en	 geeft	 je	 fantasie	 de	
ruimte	voor	een	eigen	invulling.

Namens de filmcommissie,
Henk Schellekens, Bert Mathijssen  
en Piet van Riel
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Basiscursus Tuinieren bij Groei 
& Bloei De Langstraat
Eind	maart	start	bij	Groei	&	Bloei	De	Lang-
straat	de	Basiscursus	Tuinieren	voor	ieder-
een	die	wat	meer	wil	 leren	over	een	 van	
de	leukste	hobby’s	die	er	is,	lekker	buiten	
bezig	zijn	in	je	tuin.

Aan	bod	komen	o.a.	het	plannen	van	een	
nieuwe	 tuin	 of	 het	 aanpassen	 van	 de	 be-
staande	 tuin,	 gazononderhoud,	 bodem-
verbetering	 en	 bemesting	 en	 natuurlijk	
de	 basiskennis	 over	 planten,	 struiken	 en	
bomen.	 Deze	 cursus	 wordt	 gegeven	 door	
tuinarchitecte	Wilma	de	Munnik	uit	Drunen	
en	is	verdeeld	over	drie	maandagavonden,	
telkens	van	20.00	tot	±	22.00	uur.
•	Cursusdata:	23	maart,	6	en	20	april.
•	Locatie:	Ontmoetingscentrum	De	Haven,	
Leefdaelhof	11,	Waalwijk-Centrum.

•	Kosten	voor	drie	lesavonden:	€	40,00.	
Voor	leden	Groei	&	Bloei:	€	35,00.

•	Een	 kopje	 koffie/thee	 wordt	 verzorgd	
door	Groei	&	Bloei.

Elke	cursist	ontvangt	een	informatiemapje	
met	 de	 behandelde	 onderwerpen	 en	 een	
handige	 jaarkalender	 “wat	 te	 doen	 in	 de	
tuin”	 als	 naslagwerk.	Aanmelden	 kan	 per	
mail	naar:	info@delangstraat.groei.nl.
De	 aanmelding	 is	 definitief	 na	 ontvangst	
van	 het	 cursusgeld	 op	 bankrekening	NL33	
RABO	 0334	 234	 204,	 t.n.v.	 Groei	 &	 Bloei	
De	Langstraat	en	o.v.v.	‘Basiscursus	Tuinie-
ren’.	Inschrijven	voor	15	maart	2020.

Kijk	voor	meer	informatie	over	deze	cursus	
en	 over	 de	 andere	 activiteiten	 van	 Groei	
&	 Bloei	 Afdeling	 De	 Langstraat	 op	 www.
delangstraat.groei.nl.
Voor	wie	altijd	al	wat	meer	wil	weten	over	
tuinieren	en	hoe	je	meer	plezier	kunt	halen	
uit	de	eigen	tuin,	maar	niet	goed	raad	weet	
met	het	stukje	grond	bij	zijn	of	haar	huis,	
is	deze	cursus	zeer	geschikt.	□

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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Ook op de N261

Trajectcontrole en maximum snelheid 100 km/uur  
Het	 hing	 al	 jaren	 in	 de	 lucht	 dat	we	 ook	
op	N-wegen	extra	moeten	 gaan	 letten	op	
de	maximumsnelheid.	Inmiddels	is	het	zo-
ver.	Het	traject	tussen	Eembrugge	en	Bun-
schoten	was	als	eerste	aan	de	beurt	waar	
te	 snel	 rijdende	 automobilisten	 vanwege	
Trajectcontrole	een	bekeuring	kunnen	ver-
wachten.	In	de	rest	van	het	land	volgen	an-
dere	trajecten	nog	dit	jaar:	dus	ook	op	de	
N261	van	Waalwijk	van	Tiburg.

Maximaal 100 kilometer op snelwegen
In	 het	 komende	 weekend	 gaat	 de	 maxi-
mumsnelheid	 op	 de	 snelweg	 in	 heel	 Ne-
derland	omlaag.	Vanaf	dan	mag	 je	 tussen	
06.00	 en	 19.00	 uur	 niet	 harder	 dan	 100	
kilometer	 per	 uur	 rijden.	 Vanaf	 19.00	 tot	
06.00	 geldt	 de	maximumsnelheid	 die	mo-
menteel	geldig	is.

Wie	te	hardt	rijdt	op	N-wegen,	kan	op	dit	
moment	enkel	met	een	flitspaal	of	mobiele	
flitser	tegen	de	lamp	lopen.	Trajectcontro-
les	moeten	echter	permanente	handhaving	
mogelijk	maken.	Op	diverse	plekken	in	het	
land	 zijn	 er	 in	 de	 afgelopen	 twee	 jaar	 al	
trajecten	 er	 voor	 ingericht,	 alleen	 tot	 op	
heden	 hoefde	 je	 daar	 nog	 niet	 te	 vrezen	
voor	een	boete.	Vanaf	maandag	24	febru-
ari	 is	 dat	 veranderd	 met	 de	 indienststel-
ling	van	Trajectcontrole	op	het	traject	van	
Baarn	naar	Bunschoten.

Andere	trajectcontroles	verspreid	door	het	
land	 zullen	op	een	 later	moment	dit	 jaar	
ook	aan	gaan.	Zo	ook	op	de	N261	van	Waal-
wijk	naar	Tilburg,	waar	maar	al	te	vaak	met	
veel	te	hoge	snelheden	wordt	gereden.	De	
eerdere	 problemen	 met	 de	 software	 en	
stroomvoorziening	 lijken	 dus	 achter	 de	
rug	te	zijn.	Oorspronkelijk	zouden	de	tra-
jectcontroles	vorig	jaar	toegepast	worden,	
maar	 vanwege	 de	 aangegeven	 problemen	
ging	dat	toen	niet	door.

Uitstel van executie
De	overheid	heeft	ook	een	back-up	datum	
gepland	voor	het	geval	de	operatie	niet	keer	
kan	slagen	tussen	12	en	16	maart.	Mocht	dit	
een	weekend	vol	noodweer	of	protesteren-
de	automobilisten	worden,	heeft	de	over-
heid	26	tot	en	met	30	maart	in	de	agenda	
gezet	voor	een	tweede	poging.	

Rijkswaterstaat

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Maak gerust eens een 
afspraak, dit kan aan 

huis of op kantoor. De 
koffie staat klaar!

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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‘Wij bemiddelen bij problemen in  
uw wijk’

Hans	Luijben	 is	buurtbemiddelaar.	“Ik	be-
middel,	 of	 anders	 gezegd	 onderhandel,	
tussen	bewoners	bij	problemen	over	 leef-
baarheid	 in	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand.	
Samen	met	alle	anderen	uit	het	wijkteam	
werk	ik	aan	een	prettig	leefklimaat	in	uw	
wijk.	 Hierbij	 staat	 zelfstandigheid	 en	 ei-
gen	verantwoordelijkheid	van	de	bewoners	
centraal.

U	 kunt	 bij	 ons	 terecht	 voor	 alle	 klachten	
die	met	buren	te	maken	hebben.	Maar	pas	
als	 u	 er	 samen	niet	meer	 uitkomt	 en	dus	
hulp	nodig	hebt.

Om	over	het	conflict	te	praten	is	hulp	van	
beide	 partijen	 nodig.	 Samen	 zoeken	 we	
dan	 naar	 oplossingen	 waar	 iedereen	 het	
mee	eens	 is.	Beide	partijen	zijn	 zelf	 ver-
antwoordelijk	 voor	 de	 door	 hen	 gekozen	
oplossingen.	Zij	moeten	na	de	bemiddeling	
er	namelijk	samen	verder	uitkomen.

Een	 buurtbemiddelaar	 is	 neutraal	 en	 ge-
traind	 om	 oplossingen	 tussen	 partijen	 te	
bereiken.	Ruzie	in	de	buurt	oplossen	is	gra-
tis.

 °Hans Luijbers. (Eigen foto)

Na	een	melding	van	het	wijkteam	kom	ik	in	
actie.	Ook	kunnen	de	bewoners	direct	met	
mij	spreken	voor	ondersteuning	bij	conflic-
ten	waar	zij	zelf	niet	meer	uitkomen.”	
Iedere	dinsdag	en	donderdag	van	9.00	t/m	
10.30	 uur	 kunt	 u	 bij	 het	 inloopspreekuur	
terecht	bij	het	wijkpunt	in	uw	buurt	(Pan-
nenhoef,	 De	 Doelen	 of	 Het	 Klavier).	 Of	
meldt	uw	probleem	bij	het	wijkteam.	Zie	
gegevens	staan	hieronder.

Onze	kracht	is	dat	we	nauw	samen	werken	
met	medewerkers	 van	 de	 gemeente	 Loon	
op	 Zand,	 Casade,	 Politieteam	 Langstraat,	
Farent,	Thebe,	Maasduinen,	 IndigoGGZ	en	
de	GGD.	Elk	wijkteam	werkt,	onder	leiding	
van	een	wijkcoördinator,	met	een	vast	team	
van	specialisten	dat	de	wijk	goed	kent.
t
Uw	vraag,	probleem	of	voorstel	 is	bij	ons	
welkom.	Neem	contact	op	met	de	sociaal	
werkers	van	ons	wijkteam!	Wij	zoeken	sa-
men	met	u	naar	mogelijkheden	om	u	ver-
der	te	helpen.

Telefoon:	0416–289	247	(ochtend).
E-mail:	 servicepuntwwz@loonopzand.nl.
Internet:	 www.samenwerkenaandewijk.nl.
Facebook:facebook.com/	
	 samenwerkenaandewijk.	□

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Fotocollage Carnavalsoptocht 2020
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Carnavalsperikelen...
Ruud	Peters	schoot	deze	twee	foto’s	tijdens	
het	Loonse	carnaval.	De	eenzame	bezoeker	
op	de	foto	boven	werd	gezien	op	zaterdag-
middag	op	het	Kiosk-terras,	terwijl	die	nog	
gesloten	was.	Een	overgebleven	feestvier-
der	van	de	dag	ervoor	wellicht?

De	 plaskruizen	 op	 de	 foto	 onder	 stonden	
klaar	voor	het	feest	op	carnavalsmaandag.	
Duidelijk	voor	de	heren,	maar	waar	moes-
ten	dames	met	hoge	nood	naar	toe?
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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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Deskundige op 24 maart aanwezig tijdens interactief Digicafé over Internet 

Dingen	 regelen:	 het	 gebeurt	 steeds	 vaker	
op	de	computer,	via	internet.	Bijvoorbeeld	
zorgtoeslag	 aanvragen,	 een	 rijbewijs	 ver-
lengen	 of	 een	 afspraak	maken	 bij	 de	 ge-
meente.	Daarvoor	moet	je	kunnen	omgaan	
met	een	computer	én	via	internet	een	Di-
giD	kunnen	aanvragen.	Dit	kan	lastig	zijn.	
Daarom	organiseren	de	Bibliotheek	Kaats-
heuvel	 en	 Mantel-Match	 op	 dinsdag	 24	
maart	een	interactief	Digicafé	met	als	the-
ma	 Internet.	 Een	 deskundige	 vertelt	 over	
uitdagingen	die	 je	op	 internet	tegen	kunt	
komen,	geeft	tips	en	antwoord	op	vragen.	
Ook	is	een	bibliotheekmedewerker	van	het	
Informatiepunt	Digitale	Overheid	aanwezig	
voor	alle	vragen	over	dingen	online	dingen	
regelen	met	de	overheid.

Het programma op 24 maart
Wil	je	meer	weten	of	heb	je	vragen	over	on-
line	dingen	regelen	met	de	overheid	via	de	
computer,	 internetten	 of	 internetfraude?	
Schuif	dan	aan	bij	het	interactieve	Digica-
fé.	Tijdens	dit	Digicafé	in	het	Mantel-Match	
café	vertelt	een	deskundige	over	de	uitda-
gingen	van	het	internet	en	worden	tips	ge-
geven	om	onder	andere	 internetfraude	te	
herkennen.	Ook	is	er	de	mogelijkheid	om	je	
in	 te	 schrijven	voor	de	cursus	Digisterker.	
Voorafgaand	 geeft	 een	 bibliotheekmede-

werker	uitleg	over	het	 Informatiepunt	Di-
gitale	Overheid,	waar	je	terecht	kunt	met	
vragen	over	bijvoorbeeld	het	digitaal	rege-
len	van	een	uitkering,	belastingaangifte	en	
zorgtoeslag.	En	is	er	ruimte	om	individuele	
vragen	te	stellen.

Praktische informatie
Wanneer:	 dinsdagochtend	24	maart	
Waar:	 Mantel-Match	café,		 	
	 Peperstraat	13	Kaatsheuvel
Tijd:		 van	10.00-12.30	uur
Kosten:	 deelname	is	gratis
Aanmelden:in	het	Mantel-Match	café		
	 en	in	de	Bibliotheek	Kaatsheu-	
	 vel	en	via	kaatsheuvel@ 
 bibliotheekmb.nl	of	telefo-	
	 nisch	via	0416	274	379
Informatiepunt Digitale Overheid
Wil	je	iets	regelen	via	de	computer	en	kun	
je	wel	wat	hulp	gebruiken?	Wil	je	zelf	be-
ter	leren	omgaan	met	de	websites	van	de	
overheid?	 Of	 ken	 je	 iemand	 die	 wel	 wat	
hulp	 kan	 gebruiken?	 Goed	 opgeleide	 me-
dewerkers	 van	 de	 bibliotheek	 helpen	 je	
graag	verder,	denken	mee	of	verwijzen	je	
door	 naar	 de	 juiste	 organisatie.	 Ook	 kun	
je	gratis	computercursussen	volgen.	Zodat	
je	 voortaan	dingen	 zelf	 kunt	 regelen	met	
de	 overheid	 via	 de	 computer.	Met	 vragen	
over	de	(digitale)	overheid	kun	je	(tijdens	
service-uren)	 terecht	 in	 de	 Bibliotheek	
Kaatsheuvel,	maar	ook	tijdens	spreekuren	
op	locatie.	Kijk	voor	data	en	tijden	op	bi-
bliotheekmb.nl/informatiepunt	 of	 vraag	
ernaar	in	de	bibliotheek.	□
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Padden nu al massaal aan de wandel

Kwetterende	 vogels	 en	 bloeiende	 krokus-
sen	 kondigen	 het	 voorjaar	 aan.	 Maar	 er	
is	 nog	 een	 natuurfenomeen	 waardoor	 je	
weet	dat	het	lente	wordt:	de	massale	pad-
dentrek	is	weer	begonnen!	Voor	gemeente	
Loon	op	Zand	en	Natuurmonumenten	is	dat	
hét	moment	 om	het	 Spinderspad	 tijdelijk	
af	 te	 sluiten.	 Zo	 worden	 honderden	 ver-
keersslachtoffers	 voorkomen.	 De	 weg	 is	
afgesloten	vanaf	maandag	24	 februari	 tot	
het	einde	van	de	paddentrek,	ongeveer	zes	
weken	later.

Ontwaakt uit de winterslaap
Met	 een	 nachttemperatuur	 van	 boven	 de	
8°C,	het	langjarig	gemiddelde	ligt	rond	het	
vriespunt(!),	ontwaken	amfibieën	nu	al	uit	
hun	winterslaap.	In	de	herfst	zoeken	deze	
dieren	redelijk	verspreid	een	droge	plek	op	
om	te	overwinteren.	Maar	 in	het	voorjaar	
keren	 ze	 juist,	 nagenoeg	 tegelijkertijd,	
massaal	terug	naar	waterrijke	gebieden	om	
zich	daar	voort	te	planten.

Onderweg	zijn	er	tal	van	obstakels,	waarbij	
het	oversteken	van	wegen	de	gevaarlijkste	
hindernis	is.	Daarom	zie	je	langs	veel	we-
gen	 schermen	 en	 emmers	 staan,	waar	 de	

padden	in	vallen.	Vrijwilligers	zetten	deze	
dieren	twee	keer	per	dag	over.	Ook	zijn	er	
op	 veel	 plekken	 paddentunnels	 gemaakt	
voor	een	veilige	onderdoorgang.

Minder slachtoffers,   
meer leven in de vennen
In	 natuurgebied	Huis	 ter	Heide	 is	 de	 trek	
goed	 te	 zien	 bij	 het	 Blauwe	Meer.	 Vooral	
het	Spinderspad	is	een	‘paddenknooppunt’	
in	deze	periode.	Toen	jaren	geleden	bij	het	
Blauwe	 Meer	 in	 slechts	 twee	 nachten	 al	
187	platgereden	dieren	gevonden	werden,	
trok	Natuurmonumenten	aan	de	bel	bij	de	
gemeente.	De	gemeente	Loon	op	Zand	re-
ageerde	 snel	 en	 adequaat.	 Sinds	 dat	 jaar	
wordt	de	weg	tijdens	de	paddentrek	afge-
sloten.	 En	 met	 succes.	 De	 padden,	 maar	
ook	kikkers	en	salamanders	profiteren	van	
de	maatregel.	Bij	tellingen	blijkt	namelijk	
dat	 veel	meer	 dieren	 zich	 in	 de	 verschil-
lende	vennen	hebben	gevestigd.	□

 °Lars Ursem, bron: Natuurmonumenten
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Collecte Hartstichting  
5 tot en met 11 april 

Contant	geld	is	vandaag	de	dag	meestal	de	
grootste	 afwezige	 in	 uw	portemonnee	 vol		
pasjes.	Gelukkig	wordt	dit	verholpen	door-
dat	de	collectant	naast	de	bus	ook	een	QR	
kan	 bieden.	 Even	 scannen	 en	 u	 kunt	 zelf	
bepalen	wat	u	dit	jaar	als	gift	wil	overma-
ken.	Lekker	makkelijk.

Dit	jaar	is	de	collecteweek	als	de	zomertijd	
haar	2e	week	is	ingegaan.	Mocht	u	blij	zijn	
met	deze	langere	avonden	en	graag	er	op	
uit	willen,	dan	zouden	we	het	zeer	op	prijs	
stellen	om	deze	extra	tijd	te	willen	geven	
om	 te	 collecteren	 voor	 de	 Hartstichting.	
Gelukkig	hebben	we	een	fijne	club	mensen	
die	dit	al	 jaren	doen	maar	 ieder	jaar	zijn	
er	collectanten	die	om	persoonlijke	reden	
even	een	jaartje	over	willen	slaan.	Mocht	
u	denken:	 “dit	 lijkt	me	wel	wat”,	u	bent	
van	harte	welkom	om	u	aan	te	melden	als	
collectant.

Stuurt	u	mij	uw	e-mail:	bschleiffert@ziggo.
nl	of	bel	mij	(361661)	en	ik	neem	contact	
met	u	op.

B. Schleiffert
coördinator Hartstichting Loon op Zand

 

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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Gezocht: foto’s van Koninginnedag/
Koningsdag in Loon op Zand

Het	 archief	 van	 de	
Heemkundekring	 bevat	
heel	wat	 foto’s	 van	Ko-
ninginnedag/Konings-
dag.	We	willen	dan	ook	
in	 april	 een	 foto-expo-
sitie	 organiseren	 met	

dit	 thema.	Om	deze	expositie	 zo	 volledig	
mogelijk	 te	 kunnen	 samenstellen	 zijn	 we	
op	zoek	naar	(meer)	foto’s	van	Koninginne-
dag/Koningsdag	in	Loon	op	Zand.	Dus	kijk	
eens	 in	 uw	 fotoalbums	 en	 help	 de	 heem-
kundekring	 om	 de	 collectie	 compleet	 te	
maken!
Indien	u	foto’s	heeft	en	deze	beschikbaar	
stelt	 aan	de	heemkundekring	dan	worden	
uw	 foto’s	 sowieso	 opgenomen	 in	 ons	 ar-
chief	 en	wellicht	worden	 ze	 ook	 gebruikt	

voor	de	expositie.
U	kunt	uw	foto’s	inleveren	bij	de	heemkun-
dekring.	Maar	u	kunt	ze	ook	digitaal	aanle-
veren	(wel	in	hoge	resolutie).

Ook	is	het	mogelijk	dat	wij	uw	foto’s	scan-
nen	zodat	u	de	originelen	weer	mee	naar	
huis	kunt	nemen.	Dan	is	een	afspraak	maken	
wel	wenselijk.	 Stuur	uw	 foto’s	door	naar:	
fotograaf@heemkundekringloonoptsandt 
.nl	of	e-mail	voor	een	afspraak.

Vermeld	 in	 uw	 e-mail,	 indien	 bekend,	 de	
gegevens	die	bij	de	foto	horen,	zoals:	naam	
fotograaf,	 jaartal	en	namen	van	personen	
die	op	de	foto	staan.

Hartelijk	dank	voor	uw	hulp!

Fotowerkgroep
Heemkundekring Loon op ’t Sandt

 °Koningsdag 2019 (Archief RdT)
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Belastingaangifte over het jaar 2019
Ook	dit	jaar	worden,	als	service	van	de	Se-
niorenVereniging	 Loon	 op	 Zand,	weer	 be-
lastingaangiften	 ingevuld	 en	 zorg-	 en/of	
huurtoeslag	 aangevraagd.	 Deze	 belasting-
service	is	bestemd	voor:	AOW-gerechtigden	
met	 een	 inkomen	 van	 €	 35.000	 voor	 een	
alleenstaande;	 €	 50.000	 voor	 gehuwden/
samenwonenden.
Vier	belastinginvullers	van	de	SeniorenVer-
eniging	Loon	op	Zand	staan	voor	u	klaar	om	
deze,	 voor	 sommigen	 lastige,	 klus	 te	 kla-
ren.	In	onze	ruimte	in	Venloene	worden	de	
formulieren	op	de	computer	ingevuld	in	uw	
bijzijn	en	meteen	verzonden.	U	krijgt	een	
kopie	mee	van	uw	aangifte.	Bent	u	niet	in	
de	 gelegenheid	 om	 naar	 Venloene	 te	 ko-
men,	 dan	 bezoeken	 wij	 u	 thuis.	 Bij	 het	
invullen	 van	 uw	 belastingaangifte	 wordt	
meteen	gekeken	of	u	 in	aanmerking	komt	
voor	zorgtoeslag	en/of	huurtoeslag.
Denk	niet,	als	ik	er	recht	op	heb	zal	ik	het	
wel	krijgen,	want	zo	werkt	het	niet.	Deze	
toeslagen	moeten	aangevraagd	worden,	u	
krijgt	deze	niet	automatisch!

Hebt	 u	 vorig	 jaar	 geen	 huur-	 en/of	 zorg-
toeslag	ontvangen	en	denkt	u	daar	gezien	
uw	 inkomen	wel	 recht	 op	 te	 hebben?	Tot	
1	 september	 2020	 kunnen	 deze	 achter-
stallige	 toeslagen	 over	 2019	 alsnog	 aan-
gevraagd	 worden.	 Voor	 meer	 informatie	
of	 hulpaanvraag	 bij	 het	 invullen	 van	 uw	
belastingaangifte	en	aanvraag	 zorgtoeslag	
en/of	 huurtoeslag,	 bel	 Steffan	 Teunissen,	
tel.	 361315,	 contactpersoon.	 (bestaande	
klanten	worden	 benaderd	 door	 hun	 eigen	
belastinginvuller.)

Activiteiten computerwerkgroep
Themabijeenkomst:	Digitale	Nalatenschap
Op	dinsdag	17	maart	om	14.00	uur	wordt	

uitgebreid	ingegaan	op	het	thema	Digitale	
nalatenschap.	In	deze	tijd	is	dit	een	belang-
rijk	 thema	 waar	 iedereen	 mee	 te	 maken	
heeft	 of	 krijgt.	Waar	 gaat	 het	 om?	Waar-
schijnlijk	heeft	u	in	de	afgelopen	jaren	al	
veel	 informatie	 verzameld	 op	 uw	 compu-
ter,	 tablet	 of	 smartphone.	 Denk	 bijvoor-
beeld	aan	uw	foto’s.	Ook	bezoekt	u	web-
sites,	heeft	u	bijv.	een	Facebookpagina	óf	
digitale	abonnementen.	Kortom	er	 is	 veel	
persoonlijke	 informatie	 terug	 te	 vinden	
op	 uw	 apparaten	 en	 op	 internet.	Weet	 u	
al	wat	uw	nabestaanden	met	uw	gegevens	
moeten	doen	als	u	overleden	bent?	Weet	u	
al	wat	u	nu	al	kunt	vastleggen?

Beseft	u	wat	nabestaanden	moeten	weten	
om	uw	digitale	wereld	op	een	juiste	manier	
en	volgens	uw	wensen	af	te	kunnen	ronden?	
Word	bewust	van	uw	digitale	nalatenschap!	
Kom	op	17	maart	naar	deze	bijeenkomst	en	
laat	u	voorlichten.	Kosten:	€	2,-	(inclusief	
koffie/thee).

Computercafé
U	 kunt	 bij	 ons	 terecht	met	 al	 uw	 vragen	
over	uw	smartphone,	tablet	of	laptop.	Mis-
schien	wilt	u	graag	uitleg	over	de	werking	
van	 bepaalde	 apps	 op	 uw	 smartphone	 óf	
over	het	gebruik	van	een	programma	op	uw	
laptop	óf	over	het	ordenen	van	uw	foto's,	
kom	dan	langs	in	onze	ruimte	in	Venloene.	
Elke	tweede	en	vierde	dinsdagochtend	van	
de	maand	 zitten	 leden	 van	de	Computer-
werkgroep	van	10.00	tot	12.00	uur	voor	u	
klaar	om	uw	digitale	'probleempjes'	met	u	
te	 bespreken	 en	 proberen	we	 deze	 op	 te	
lossen.	 U	 wordt	 gratis	 geholpen.	 Data	 in	
2020:	 24	maart,	 14	en	28	april,	 12	en	26	
mei,	9	en	23	juni.

Informatiemiddag 20 april 2020  
‛Donoren zijn van levensbelang’
Op	1	juli	2020	gaat	de	nieuwe	donorwet	in.
Iedere	 Nederlander	 van	 18	 jaar	 en	 ouder	
moet	dan	een	keuze	gemaakt	hebben	over	
orgaandonatie.	Het	is	best	een	ingewikkeld	
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onderwerp	met	moeilijke	keuzes!
De	SeniorenVereniging	Loon	op	Zand	houdt	
voor	u	een	lezing,	die	door	Dhr.	J.	van	der	
Schans	van	de	Nederlandse	Stichting	Trans-
plantatie	wordt	verzorgd.	U	krijgt	die	mid-
dag	op	al	uw	vragen	een	antwoord.
In	de	volgende	editie	/	uitgave	van	dit	blad	
geven	we	meer	 informatie.	 Noteer	 alvast	
de	datum	in	uw	agenda!

Sail Amsterdam 2020 / 16 augustus
Opstapplaats	en	tijd	worden	 later	bekend	
gemaakt.	 De	 prijs	 voor	 deze	 dagtocht	 is		
€	109,-.	U	moet	zich	wel	vóór	15	maart	2020	
aanmelden	middels	onderstaande	strook.
In	 de	 slotceremonie	 van	 SAIL	 Amsterdam	
2020	varen	tientallen	indrukwekkende	Tall	
Ships	op	zondag	16	augustus	in	vol	ornaat	
richting	IJmuiden.	Honderden	fans	zwaaien	
de	schepen	en	hun	bemanning	vaarwel.	Er-
vaar	deze	eretocht	zelf,	vaar	mee	en	wordt	
onderdeel	van	deze	spectaculaire	SAIL-Out	
Parade.	 Eén	 voor	 één	 vertrekken	 de	 Tall	
Ships	 richting	 IJmuiden	 om	 hun	 route	 te	
vervolgen	op	zee.	De	tocht	is	onvergetelijk	
en	biedt	van	nabij	een	geweldig	zicht	op	de	
imposante	Tall	Ships.
Vanaf	 onze	 opstapplaats	 in	 Loon	 op	 Zand	
rijden	 we	 naar	 ons	 koffieadres	 voor	 een	

kopje	 koffie	met	 gebak,	 hierna	 vervolgen	
wij	 de	 reis	 naar	Amsterdam.	 Wij	 worden	
welkom	 geheten	 in	 SAIL	 village	 door	 een	
hostess	van	SAIL.	Deze	zal	ons	begeleiden	
naar	één	van	de	 schepen	van	Rederij	 van	
Hulst.	 We	 worden	 om	 13.00	 uur	 gastvrij	
ontvangen	 aan	 boord,	 waarna	 om	 13.30	
uur	de	trossen	los	gaan	voor	een	tocht	over	
het	Noordzeekanaal	naar	Haarlem.	Tijdens	
deze	tocht	kunnen	we	genieten	van	de	in-
drukwekkende	parade	van	diverse	schepen	
en	boten	om	ons	heen.	Tijdens	de	boottocht	
zal	er	een	High-Tea	worden	geserveerd.

Om	ca.	17.00	uur	zal	onze	boot	arriveren	in	
Haarlem	waar	de	touringcar	weer	voor	ons	
gereed	zal	staan.	SAIL	2020	is	weer	voorbij.	
Tijdens	onze	terugreis	wordt	onderweg	ge-
stopt	we	voor	een	goed	verzorgd	drie	gan-
gen	diner.	□

Aanmeldingsformulier voor Sail Amsterdam/Sail-Out op zondag 16- 8-2020

Naam:	 ________________________________________	 Voorletters:	____________
Geboortedatum:	 _______________________________
Adres:	 ________________________________________________________________
Tel.nr.:	 ________________________________________

Ondergetekende	machtigt	 SeniorenVereniging	 Loon	op	Zand	om	éénmalig	 van	 zijn/
haar	bankrekening	€	109,-	p.p.	af	te	schrijven.	Dit	bedrag	wordt	begin	augustus	van	
uw	rekening	afgeschreven.	Aanmelden	vóór	15	maart	2020.

Bankrekening:	 _______________________________	 	 	 	
Handtekening:

Te koop aangeboden

Wasmachine,	 wasdroger,	 koelkast,	 diep-
vries,	 gasfornuis	 i.z.g.st.	Tevens	 allerlei	
antiek,	 vintage,	 retro	en	brocante	 spul-
len	uit	inboedel.	
Tel:	06-51294131	(Loon	op	Zand)
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Schotse en Ierse folk

Unicorn	is	een	bekende	naam	in	de	folk	we-
reld.	De	groep	behoort	tot	de	top	van	wat	
Nederland	 aan	 semiprofessionele	 muziek	
te	bieden	heeft.
De	wortels	van	de	musici	uit	Noord-Holland	
liggen	bij	de	Ierse	en	Schotse	folk,	maar	op	
het	 veelzijdige	 repertoire	 staat	 ook	blue-
grass,	 klezmer	 en	 Nederlands-	 en	 Engels-
talige	 zeemansliedjes/shanties.	 Unicorn	
maakt	 al	 bijna	 vijfentwintig	 jaar	 furore	
met	 aanstekelijke	 liveoptredens	 die	 stee-
vast	uitlopen	op	een	sfeervol	feestje.

Bezetting
Unicorn	 wordt	 gevormd	 door	 Martien	 Tij-
burg	 (accordeon),	 John	 Kuiper	 (gitaar),	
Jolanda	Traabach	 (zang)	 en	 Erna	 Sommer	
(viool/fiddle).

Erna Sommer speelt	al	sinds	haar	11de	le-
vensjaar	 viool.	 Dus	 het	 was	 bijna	 logisch	
dat	 zij	 naar	 het	 conservatorium	 ging.	 Na	
haar	 diploma	 speelde	 zij	 viool	 in	 de	mu-
sicals	van	Joop	van	der	Ende.	De	volgende	
stap	was	het	Noord-Nederlands	orkest	waar	

zij	1e	 violiste	 is.	Haar	 speelstijl	 kenmerkt	
zich	 o.a.	 door	 een	 opvallend	 prachtige	
volle	en	krachtige	vullende	toon	die	zij	uit	
haar	viool	weet	te	halen	en	een	onberispe-
lijke	techniek.

Jolanda Traabach	 deed	 zangauditie	 voor	
de	musical	 Jesus	 Christ	 Superstar	waarna	
zij	naar	het	conservatorium	ging.	Na	haar	
studie	besloot	zij	op	reis	te	gaan	naar	Ier-
land.	Zij	werd	zo	verliefd	op	Ierland	en	de	
Ierse	muziek	dat	zij	een	jaar	later	besloot	
daar	te	gaan	wonen,	werken	en	vooral	mu-
ziek	 te	 gaan	 maken.	 In	 Ierland	 heeft	 zij	
een	cd	gemaakt	met	louter	 Ierse	muziek/
songs.	Na	twee	jaar	in	Ierland	gewoond	en	
gewerkt	 te	 hebben	 keerde	 zij	 terug	 naar	
Nederland	 en	 stortte	 zich	 in	 vele	 stijlen	
muziek.	Op	dit	moment	houdt	Jolanda	zich	
naast	Unicorn	vooral	bezig	met	het	geven	
van	 zangles	 in	Haarlem	en	 leidt	 daar	 ook	
een	Wereldmuziek	koor.

John Kuiper	is	een	fenomenaal	gitarist	die	
dat	 in	 het	 verre	 folk-verleden	 ook	 bewe-
zen	heeft.	Met	de	Engelsman	Piers	Hayman	
vormde	hij	een	succesvol	duo	 in	de	 jaren	
70/80.	Zij	hebben	drie	langspeelplaten	op	
hun	naam	staan.	Hij	was	een	graag	gezie-
ne	gast	in	de	folk	scene	in	Haarlem.	John	

heeft	een	uitgesproken	mening	over	
muziek	 en	 kan	 zijn	 creatieve	muzi-
kale	geest	ten	volle	benutten	binnen	
de	 band	 Unicorn,	 waarvan	 hij	 met	
Martien	samen	medeoprichter	is.

Martien Tijburg	 werd	 als	 het	 ware	
geboren	 met	 een	 accordeon	 in	 zijn	
handen.	Hij	is	een	allround	duizend-
poot	op	de	accordeon	en	heeft	 een	
geheel	eigen	kenmerkende	speelstijl.	
Martien	kan	allerlei	gangbare	accor-
deonstijlen	spelen,	maar	de	folkmu-
ziek	spreekt	hem	het	meest	aan.	Hij	
speelt	 al	 jaren	 in	 diverse	 formaties	
en	is	diverse	malen	als	gastspeler	in-
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gezet	bij	het	inspelen	van	diverse	cd’s.	Hij	
wordt	 gewaardeerd	 om	 zijn	 creatieve	 en	
geheel	 eigen	 flexibele	 stijl	 van	 spelen	 en	
is	daardoor	een	belangrijke	schakel	in	het	
kenmerkende	 Unicorn-groepsgeluid.	 Zijn	
sterk	 ontwikkeld	 begeleidend	 vermogen	
(o.a.	 met	 de	 baskant	 van	 de	 accordeon)	
maakt	het	aantrekken	van	een	bassist	bin-
nen	de	band	overbodig.

Ierse sferen
Gezegend	met	mooie	stemmen	en	bakken	
muzikaal	talent	brengen	zij	de	aanwezigen	
in	Ierse	sferen	met	verstilde	Ierse	ballads,	
levenslustige	 folksongs	 en	 meeslepende	
Ierse	golden	oldies.

De	band	neemt	het	publiek	moeiteloos	mee	
en	laat	voelen	wat	er	door	de	eeuwen	heen	
leefde	in	Ierland.	Inmiddels	heeft	de	band	
vier	cd’s	op	haar	naam	staan,	waarvan	‛A	
new	Horizon’	en	de	recentste	cd	‛Destinati-
on	unknown’	onder	de	liefhebbers	van	Kel-
tische	 muziek	 faam	 genieten.	 Hoewel	 de	
traditionele	Ierse	en	Schotse	dansliedjes	en	
ballades	nog	altijd	de	hoofdmoot	van	een	
Unicorn	optreden	uitmaken	zoekt	de	band	
ook	 nadrukkelijk	 naar	 verwante	 muziek-
stijlen	over	de	aardbol.	Unicorn	weet	het	
enthousiaste	publiek	tot	de	laatste	minuut	
te	boeien	maar	ook	te	ontroeren.	Gelachen	
wordt	 er	 om	 de	 humoristische	 aankondi-
gingen	van	de	nummers,	een	prachtige	mix	
van	emoties	en	voluit	genieten.

Wie	 Swing-Folkband	Unicorn
Wanneer	 Zondag	22	maart	2020
Hoe laat	 14.30	uur
Waar	 Sint	Jan’s	Onthoofding	te		 	
	 Loon	op	Zand
Prijs	 Entree:	€	10,-

Collecteweek ReumaNederland   
van start

In	de	week	van	16	tot	en	met	21	maart	is	
de	 jaarlijkse	 collecteweek	 van	 ReumaNe-
derland.	Ook	dit	jaar	kunt	u	de	collectant	
aan	de	deur	 verwachten.	Ondanks	de	on-
zichtbaarheid	van	de	ziekte,	kampen	meer	
dan	2	miljoen	Nederlanders	met	de	grote	
impact	 die	 reuma	 heeft	 op	 hun	 dagelijks	
leven.	 Met	 meer	 geld	 kan	 ReumaNeder-
land	onderzoek	naar	betere	behandelingen	
financieren	 en	 ervoor	 zorgen	 dat	 mensen	
met	reuma	mee	kunnen	doen	in	de	maat-
schappij.	

Geen contant geld?
Alle	collectanten	hebben	een	QR-code	op	
hun	legitimatiebewijs	staan.	Hiermee	kunt	
u	eenvoudig	met	uw	smartphone	een	dona-
tie	aan	de	deur	doen.	Natuurlijk	is	het	ook	
mogelijk	om	contant	geld	in	de	collectebus	
te	doneren.

Meer weten over de impact van reuma?
Kijk	op	www.reumanederland.nl/collecte 
voor	 zes	 filmpjes	 die	 u	meenemen	 in	 het	
leven	met	reuma.	□
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Rabobank De Langstraat publiceert  
maatschappelijk jaarverslag 2019

Impact maken we samen
Rabobank	De	Langstraat	heeft	onlangs	haar	
maatschappelijk	jaarverslag	2019	gepubli-
ceerd.	 De	 bank	 legt	 hierin	 maatschappe-
lijke	 verantwoording	 af.	 Het	 uitgebreide	
maatschappelijk	 jaarverslag	 illustreert	 de	
lokale	 bijdrage	 van	 Rabobank	 aan	 mens,	
milieu	en	maatschappij.

Coöperatief dividend
Rabobank	is	betrokken	bij	veel	maatschap-
pelijke	initiatieven	en	investeert	een	deel	
van	 haar	 winst	 in	 de	 samenleving.	 Deze	
investering	wordt	ook	wel	het	coöperatief	
dividend	genoemd.	Het	totaal	bestede	be-
drag	 aan	 coöperatief	 dividend	 over	 2019	
verspreid	 in	 Nederland	 is	 45,5	 miljoen	
euro.	Rabobank	De	Langstraat	heeft	hier-
van	€	411.548,-	coöperatief	dividend	geïn-
vesteerd	in	de	regio.

Zo	investeerde	ze	€	200.000	middels	Rabo	
ClubSupport	in	verenigingen	en	stichtingen	
in	de	regio.	Een	ander	voorbeeld	is	vereni-
gingsondersteuning,	waarin	ze	samen	met	
NOC*NSF	verenigingen	helpen	zelfredzaam	
en	toekomstbestendig	te	maken.	Zo	organi-
seerde	V.V.	Desk	bijvoorbeeld	een	‘Jong	en	
Oud’	project,	met	als	doel	om	oudere	en	
minder	mobiele	inwoners	van	de	gemeente	
uit	 te	 nodigen	 om	bij	 DESK	 samen	 te	 ko-
men,	wedstrijden	te	bekijken	en	samen	te	
praten	over	voetbal.	Op	deze	manier	hoopt	
V.V.	Desk	de	onderlinge	verbondenheid	 te	
stimuleren	tussen	de	mensen	van	alle	leef-
tijden	die	bij	de	club	te	gast	zijn.

Een	 ander	 voorbeeld	 is	 dat	 middels	 een	
bijdrage	van	het	Stimuleringsfonds	leerlin-
gen	van	het	d’Outremontcollege	bouwden	
aan	 een	 door	 zonne-energie	 aangedreven	
boot	om	onderling	te	racen	tijdens	de	Solar	
Challenge.

Maatschappelijke impact voor de regio
Een	 van	 Rabobanks	 speerpunten	 om	 blij-
vend	het	verschil	te	maken,	is	klanten	ver-
der	helpen	op	het	gebied	van	zelfredzaam-
heid,	ondernemerschap	en	digitalisering.
Ook	het	versterken	van	de	 lokale	 leefom-
geving,	bijdragen	aan	een	duurzame	voed-
selproductie	en	verduurzaming	van	de	wo-
ningmarkt	zijn	belangrijk.

Directievoorzitter	 Dick	 van	 Rhee	 over	 de	
bijdrage	van	deze	lokale	bank	voor	de	re-
gio:	 “Rabobank	 De	 Langstraat	 streeft	 als	
coöperatieve	 bank	 samen	met	 haar	 zake-
lijke	 en	 particuliere	 klanten	 naar	 het	 re-
aliseren	 van	 hun	 ambities	
voor	een	duurzame	samen-
leving.	 Door	 onze	 financi-
ele	dienstverlening,	kennis	
en	 relevante	 netwerken	
te	 verbinden,	 maken	 we	
samen	de	Langstraat	 ster-
ker.”	□



65

VVN en Gazelle organiseren de 
workshop ‛Het Nieuwe Fietsen’

(Mede)	door	fietsen	blijven	ouderen	langer	
gezond,	 sociaal	 en	 zelfredzaam.	 Ouderen	
fietsen	graag,	maar	ze	zijn	ook	kwetsbaar	
in	het	verkeer.	Alle	senioren	die	willen	blij-
ven	fietsen	en	met	elkaar	ervaringen,	leuke	
routes	 en	 tips	 uitwisselen,	 zijn	 van	 harte	
welkom.

De	 workshop	 staat	 onder	 leiding	 van	 een	
expert	van	Veilig	Verkeer	Nederland	en	in	
het	teken	van	vrij	bewegen	in	het	verkeer,	
ondanks	dat	we	allemaal	een	jaartje	ouder	
worden.	Onderwerpen	die	aan	bod	komen	
zijn	o.a.	slim	omgaan	met	drukke	fietspa-
den,	kwetsbaarheid	in	het	verkeer,	condi-
tie	van	het	lichaam,	veilig	fietsen.

Onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	en/
of	thee	leren	deelnemers	met	behulp	van	
praktische	 filmpjes,	 foto’s	 en	 stellingen	
meer	over	‛Het	Nieuwe	Fietsen’.
De	 workshop	 is	 op	25 maart van	 10.00	 –	
12.30	uur	in	Waalwijk.

Aanmelden
Wilt	u	graag	veilig	blijven	fietsen	en	heeft	
u	interesse	in	deze	workshop,	meldt	u	zich	
dan	aan	via	onderstaande	link:
www.vvn.nl/opfriscursussen.
Deze	workshop	sluit	aan	bij	het	programma	
'Doortrappen'	(een	initiatief	van	het	minis-
terie	van	Infrastructuur	en	Waterstaat)

Denk	 om	 uw	 veiligheid	 in	 het	 verkeer	 en	
graag	tot	ziens!	□
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Heemkundekring presenteert 
lezing door Paul Faes
Op	woensdag	25	maart	om	19.30	uur	pre-
senteert	 Paul	 Faes	 een	 lezing	 in	De	Kiosk	
over	 de	 M.A.St.	 Paul	 bezocht	 de	 Loonse	
en	Drunense	Duinen	al	sinds	zijn	jeugd	en	
ontdekte	in	het	nationaal	park	een	aantal	
jaren	geleden	een	vergeten	stukje	geschie-
denis.	Verstopt	 in	de	bossen	van	het	park	
ligt	 een	 indrukwekkend	 kraterlandschap.	
Het	zijn	de	restanten	van	de	M.A.St.,	een	
Duits	munitiedepot	uit	de	Tweede	Wereld-
oorlog.	 Een	 wandeling	 door	 het	 gebied	
wekte	 zijn	 interesse	 en	 daar	 begon	 een	
zoektocht	naar	de	historie	van	dit	gebied.

Tijdens	het	onderzoek	kwam	de	geschiede-
nis	 van	 het	 munitiedepot	 langzaam	maar	
zeker	weer	tevoorschijn.	De	onderzoeksre-
sultaten	wil	hij	graag	delen	tijdens	zijn	le-

zing	op	25	maart.	Zowel	een	reconstructie	
van	de	M.A.St.	als	de	gebeurtenissen,	die	
tijdens	de	oorlog	op	en	rond	het	munitie-
depot	 plaatsvonden,	 komen	 aan	 de	 orde.	
Daarnaast	worden	ook	de	naoorlogse	jaren	
van	het	M.A.St.-terrein	en	de	situatie	anno	
2020	in	de	lezing	belicht.

Toegift
Voor	 geïnteresseerden	 vindt	 op	 zaterdag	
28	maart	om	14.00	uur	
vanaf	het	Vredesmonu-
ment	 een	 historische	
wandeling	 plaats	 door	
het	 gebied	 onder	 lei-
ding	van	de	gids	Jos	van	
Spaandonk.

Deelname	 alleen	 mogelijk	 bij	 opgave	 na		
afloop	 van	 de	 lezing.	 Voor	 leden	 is	 deel-
name	gratis,	niet	leden	betalen	€	2,50	voor	
beide	activiteiten.	□
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Lezingencyclus over rechtspraak door de eeuwen heen

Moord en doodslag in het archief

Brabants	 Historisch	 Informatie	 Centrum	
(BHIC),	 Regionaal	 Archief	 Tilburg	 en	 mr.	
Erik-Jan	 Broers	 (Tilburg	 Law	 School,	 Til-
burgUniversity)	organiseren	voor	de	derde	
keer	 de	 succesvolle	 serie	 lezingen	 over	
rechtspraak	 vanaf	 de	 middeleeuwen.	 De	
drie	bijeenkomsten	van	Moord	en	doodslag	
in	het	archief	worden	gehouden	in	april	en	
mei.	 De	 eerdere	 twee	 series	waren	 in	 no	
time	volgeboekt,	reden	om	een	derde	serie	
te	organiseren.

De	deelnemers	geven	zich	op	voor	de	drie	
zaterdagen	 dat	 er	 lezingen	 zijn:	 4	 en	 18	
april	en	2	mei.	De	 lezingen	volgen	elkaar	
op,	dus	aanwezigheid	bij	alle	drie	de	bij-
eenkomsten	 wordt	 op	 prijs	 gesteld.	 Vrij-
wel	 alle	 presentaties	 worden	 gehouden	
op	 basis	 van	 archiefdocumenten	 uit	 de	
schepenbankarchieven	 van	 Regionaal	 Ar-
chief	 Tilburg	 en	 het	 archief	 van	 de	 Raad	
van	Brabant	van	het	BHIC.	Het	publiek	kan		
luisteren	naar	de	verhalen	over	de	beulsfa-

milies	 uit	 Breda	 (waarvan	 sommige	 leden	
ook	 chirurgijn	 waren	 om	 de	 verdachten	
tussendoor	op	te	lappen),	processen	tegen	
dieren,	hoon	en	laster	(‘een	scherpe	tong	is	
vreeswekkender	 dan	 een	 scherp	wapen’),	
en	de	strapatsen	van	Engele	Jantje	en	Klein	
Truiken.	Zij	waren	lid	van	criminele	bendes	
die	 het	 platteland	 in	 de	 18e	 eeuw	 onvei-
lig	 maakten.	 Beiden	 werden	 uiteindelijk	
opgepakt	voor	vagebondisme.	Engele	Jan-
tje	 werd	 gestraft	 door	 ophanging	 en	 zijn	
aangezicht	 werd	 geblakerd,	 Klein	 Truiken	
verdween	voor	15	jaar	in	het	tuchthuis	en	
werd	verbannen.

Tijdens	 de	 serie	 komen	 vele	 vormen	 van	
strafrecht	 voorbij.	 Medewerkers	 van	 de	
twee	 archieven	 vertellen	 over	 de	 bron-
nen	 waarin	 deze	 misdaden	 en	 processen	
beschreven	 staan.	 Veel	 van	 die	 bronnen	
zijn	 digitaal	 beschikbaar.	 In	 het	 archief-
materiaal	 is	 geen	 abstract	 recht	 terug	 te	
vinden,	 maar	 ‘recht	 met	 een	 menselijk	
gezicht’.	Recht	dat	is	toegepast	op	‛echte’	
mensen	 van	 vlees	 en	 bloed	 die	 ooit	 met	
het	 strafrecht	 in	aanraking	zijn	gekomen.	
De	 criminele	 processen	 bieden	 een	 grote	
variëteit	aan	misdaden:	van	beledigingen,	

burenruzies	en	diefstal	tot	
verkrachting,	 moord	 en	
doodslag.

Het	 doel	 van	 deze	 lezin-
gencyclus	 is	 om	 belang-
stellenden	kennis	te	laten	
maken	 met	 en	 inzicht	 te	
geven	 in	 de	 rechtsgang	
van	vroeger.	Daarbij	komt	
bijvoorbeeld	 aan	 bod	 op	
welke	 wijze	 een	 straf-
proces	 werd	 gevoerd,	 de	
verweermiddelen	 van	 de	
verdachte	 en	 de	 werk-
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zaamheden	 van	 de	 beul.	 Bij	 de	 lezingen	
zijn	 verschillende	 soorten	 archiefstukken	
te	zien.

Geïnteresseerden	 kunnen	 zich	 tot	 en	met	
31	 maart	 2020	 per	 e-mail	 aanmelden	 via	
info@regionaalarchieftilburg.nl	 o.v.v.	
Moord	en	doodslag.	Deelname	is	kosteloos	
(inschrijven	kan	alleen	als	 je	bij	alle	drie	
de	 bijeenkomsten	 aanwezig	 bent).	 Er	 is	
plaats	 voor	 maximaal	 50	 deelnemers.	 De	
lezingen	vinden	plaats	op:

•	4 april	 van	 10.00	 tot	 12.30	 uur	 (locatie	
BHIC)

•	18 april	van	10.00	tot	12.30	uur	(locatie	
Regionaal	Archief	Tilburg)	

•	2 mei	 van	 10.00	 tot	 12.30	 uur	 (locatie	
BHIC)

Adres:	 BHIC:	Zuid	Willemsvaart	2,	 		
	 5211	NW	’s-Hertogenbosch
Adres:	 Regionaal	Archief	Tilburg:		 	
	 Kazernehof	75,	5017	EV	Tilburg	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

Spoedgevallen	’s	avonds,	’s	nachts	en	in	
het	weekend:	085	-	53	60	300.
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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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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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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten	 op	 maan-,	 dins-,	 donder-	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSTKANTOOR (in	Coop,	Oranjeplein	47)
Maandag	 t/m	 woensdag:	 8.00-19.00	 uur.	 Don-
derdag	 en	 vrijdag:	 8.00-20.00	 uur.	 Zaterdag:	
8.00-18.00	uur.	Zondag:	11.00-17.00	uur.
KLUSSEN- en DIENSTEN CENTRALE
Schotsestraat	4c,	Kaatsheuvel,	tel:	531573.
Open:	 maandag	 t/m	 donderdag	 van	 9.30	 tot	
12.00	 uur.	Aanvragen:	 via	 email:	 kdc@loonop-
zand.nl	en	via	onze	website:	www.kdc-loz.nl.
REPAIR CAFÉ LOON OP ZAND
Elke	3e	dinsdag	van	de	maand	in	De	Wete-
ring	van	19.00	tot	21.00	uur.
BIBLIOTHEEK 
De	Wetering,	 tel.	 363868.	Maandag	en	woens-
dag	 van	 13.30-17.00	 uur.	 Dinsdag	 en	 zaterdag	
van	 10.00-12.00	 uur.	 Vrijdag	 van	 13.30-20.00	
uur.	Inleveren	via	buitenbrievenbus.
MUZIEKVERENIGING CONCORDIA
Repetities	drumfanfare	elke	dinsdag	van	19.30	
tot	22.00	uur	in	Jongerencentrum	De	Kuip.
VOLLEYBALCLUB SET-UP
Trainingsavonden	 op	 woensdagavond	 voor	 de	
herencompetitie	en	recreanten	in	De	Wetering.
info:	www.vvsetup.nl	of	info@vvsetup.nl.
SCOUTING PASTOOR SIMONS GROEP
Klokkenlaan	44.	Voor	info:	www.scoutingpsg.nl.
Info of aanmelden:	info@scouting@psg.nl.
VERKEERSREGELAARSTEAM 
LOON OP ZAND
Secretaris	Wil	Oerlemans,	tel:	0416-757259.
e-mail:	vkr.team.loonopzand@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENAMBULANCE:	013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In	dit	overzicht	zijn	de	Rond	de	Toren-edities	opgenomen,	die	in	de	komende	periode	
zullen	uitkomen.	Voor	een	vlotte	afhandeling	is	het	nodig	de	inleverdata	van	de	kopij	
strikt	aan	te	houden.	Data	onder	voorbehoud.	Wijzigingen	worden	tijdig	aangegeven.
2020	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	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
Nr.	10	verschijnt	vanaf	27	mei	 19	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.

Maart
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.

14 Méli	 Mélo,	 het	 nieuwe	 programma	
van	Tango	Y	Canciones	-zang	-	gitaar	
-	accordeon	-	in	De	Hasseltse	Kapel	
om	20.15	uur.	Kaartjes	à	€	12,50	via	
tangoycanciones@gmail.com.

15 Stinzendag	bij	Het	Witte	Kasteel.
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.

22 Stinzendag	bij	Het	Witte	Kasteel.
22 Culturele	Stichting	Trias	presenteert	

Swing	 Folkband	 Unicorn	 om	 14.30	
uur	in	St.	Jans	Onthoofding	te	Loon	
op	Zand.

25 Heemkundekring	presenteert	een	le-
zing	door	Paul	Faes	over	de	M.A.St.	
in	De	Kiosk	om	19.30	uur.

27 Het	filmhuis	van	de	SeniorenVereni-
ging	draait	 ‛The	Wife’	 in	Venloene.	
Aanvang	14.00	uur.

27 Laatste	avond	Nico	Schut	Rik-	en	Jo-
kerconcours	 2019-2020	 bij	 v.v.	 Uno	
Animo,	 aanvang	 20.00	 uur,	met	 al-
gehele	prijsuitreiking.

28 3	Dorpen	Concert	2020	om	19.30	uur	
in	 ’t	Maoske,	 De	Moer	m.m.v.	Mid-
denorkest	 Harmonie	 Kaatsheuvel,	
Opleidingsorkest	 Sophia’s	 Vereeni-
ging	 en	 Muziekvereniging	 De	 Moer.	
Toegang	gratis.

29 Taxatiedag	van	kunst,	antiek	en	ju-
welen	 door	 Kunsthandel	Art	 Dumay	
van	 13.00-17.00	 uur	 in	 Het	 Witte	
Kasteel.	Entree	€	5,-,	max.	3	stuks.

April
3 Het	filmhuis	van	de	SeniorenVereni-

ging	draait	‛De	Lunchbox’	in	Venloe-
ne.	Aanvang	14.00	uur.

5 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	
vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	Bos	en	Duin	(met	de	fiets).

7 EHBO-cursus	 ‘Oog-,	 oor-,	 neus-	 &	
gebitsletsels,	steken	en	beten’	in	De	
Wetering	van	20.00	tot	22.00	uur.

8 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

10 Alles	Kids?	in	De	Kuip:	Sprookje.
12 Paasbrunch	bij	Het	Witte	Kasteel.
18 en 19:	42e	Nacht	van	Loon	op	Zand	-	

WSV	Hart	van	Brabant.

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