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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 € 15,50
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,60
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 19,50
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 27,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite



3

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

Welkom terug!
Welkom terug beste lezers! Na zeven weken zomerreces heet de redactie van Rond de 
Toren iedereen weer van harte welkom bij de eerste Toren na de zomervakantie: editie 13 
van jaargang 2021. Wij hebben het toetsenbord al eerder ter hand genomen om ervoor te 
zorgen dat u, met dank aan de aanbieders van kopij en de eigen redacteuren, geen blanco 
pagina՚s	treft	in	deze	editie.

In de Rond de Toren-appgroep is er geen sprake geweest van een reces, er is druk heen 
en weer geappt en zoals dat in appgroepen gaat vliegen de onzinnige maar vermakelijke 
opmerkingen over het beeldscherm. Zeker ook zinnige mededelingen: ‘Heeft er iemand 
tijd voor een interview?’, ‘Is dit misschien iets voor de volgende editie?’. Wees gerust we 
hebben voor de belangrijke zaken ook altijd nog onze e-mailgroep, waarin louter serieuze 
zaken worden besproken tussen de tweewekelijkse vergaderingen door. Wat een feest was 
de laatste vergadering voor de zomervakantie, we mochten weer live in De Kuip samenko-
men! Veranderingen van kapsels hadden we kunnen bijhouden via het mooie ZOOM, maar 
er gaat toch niks boven echt aan tafel bij elkaar zijn in een redactieoverleg.

We	hopen	dat	eenieder	fijne	weken	heeft	beleefd,	binnen	de	landsgrenzen	of	erbuiten	
met hopelijk geen of weinig gedoe met vaccinatie- of negatieve testbewijzen. Deels door 
de nog steeds geldende coronaregels hebben velen van u de vakantie in Nederland doorge-
bracht, met dit jaar geen tropische temperaturen. Sterker nog: de échte zomerse dagen 
zijn op één hand te tellen. Achteraf gezien zijn het, ondanks de tegenwerkende weersom-
standigheden, voor velen toch nog erg ontspannende weken geworden. Je moet er toch 
iets van maken nietwaar?

Laten we vooral alle zegeningen tellen, want wat een ellende hebben veel mensen binnen 
en buiten de landsgrenzen meegemaakt en maken dat nog steeds mee. Overstromingen, 
bosbranden, een orkaan, een aardbe-
ving, je land moeten ontvluchten… dan is 
een zonnestraaltje meer of minder totaal 
niet van belang.

Terug naar de Rond de Toren. De redactie 
gaat er weer, zoals het hoort, tegenaan 
en hopen de komende edities weer te 
mogen vullen met vooral positief nieuws. 
Zelf iets te vertellen? Laat het ons weten 
en we nemen het graag voor u op.
Voor nu: veel leesgenoegen met deze 
editie!
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Niels Kuijl:

Nieuwe wijkagent voor Loon op Zand
Mijn contacten met de politie gingen tot 
nu toe niet verder dan een enkele boete 
voor te snel rijden en foutparkeren. Verder 
staat nog stevig in mijn herinnering mijn 
opa met grote snor in uniform.
Hij was de plaatselijke veldwachter in mijn 
geboortedorp die samen met zijn collega’s 
de kermisruzies soms met harde hand of 
wapenstok	beslechtte,	bekeurde	voor	fiet-
sen zonder licht en de kattenkwaad uithal-
ende jeugd corrigeerde.

Maar de tijden zijn veranderd en de taak 
van de (wijk)agent is mee veranderd. Mijn 
beeld	van	de	door	het	dorp	lopende,	fiet-
sende, rijdende wijkagent, die bijna ieder-
een kent en die een praatje maakt, een 
vertrouwde	 figuur	 is	 in	 het	 dorp,	 ja,	 die	
taak van wijkagent wordt op dit moment 
zo niet meer ingevuld.

Niels Kuijl
De aanstelling van Niels Kuijl (37), senior 
bij het cluster gebiedsgebonden poli-
tiewerk, als wijkagent voor het dorp Loon 
op Zand, De Moer en de wijk De Draaiboom 
in Kaatsheuvel was aanleiding om eens 
kennis te maken met hem en zijn werk. Hij 
volgt Remy Slangen op.
We maakten een afspraak op een rustige 
zondagmiddag zonder noodoproepen en 
spoedmeldingen, maar dat was toeval, om 
eens door te praten over de moderne rol 
van de wijkagent.

Voorgeschiedenis
De energieke Niels is begonnen als beroeps-
militair, hij wilde zijn kennis uitbreiden en 
andere ervaringen opdoen. Een opleiding 
bij de academie lichamelijke opvoeding 
(ALO) volgde, maar het vooruitzicht om 
de rest van zijn leven les te gaan geven, 
was voor hem toch niet avontuurlijk en 
uitdagend genoeg. Met deze voorgeschie-
denis was een overstap naar de politie 
vrij logisch. De politie bleek de juiste 
mix van werkzaamheden te bieden waar 
Niels zich nu als brigadier en generalist bij 
thuis voelt. Afwisselend in actie komen, 
alert zijn, observeren en communiceren,  
duidelijk kunnen zijn. Probleemoplossend 
bezig zijn, denken én doen en daarbij con-én doen en daarbij con-n doen en daarbij con-
sequent handelen. Je moet van afwisse 
ling houden en je goed staande houden in 
stressvolle situaties.

In 2012 is hij gestart met de driejarige 
MBO4 politieopleiding aan de politieaca-
demie. Vanaf 2016 is Niels werkzaam bij 
het team De Langstraat en heeft hij zijn 
ervaringen uitgebreid en verdiept en 
heeft hij gaandeweg meer verantwoorde-
lijkheden gekregen. Vanaf september 2020 
is hij gestart met het traject wijkagent en 
gaandeweg bleek die pet goed te passen 
en	vanaf	mei	2021	is	hij	officieel	als	wijk- 
agent aangesteld. Samen met twee col-
lega’s, Merijn Bults en Jan van Eijndhoven, 
vormt hij het wijkagententeam van de  
gemeente Loon op Zand.

Wat doet een wijkagent?
Tegenwoordig is de wijkagent niet meer  
alleen	agent	voor	zijn	specifieke	wijk,	maar	
blijft hij of zij toch de generalist die ook bij 
het andere politiewerk wordt ingezet. Zo is 
het beleid, zo kan de medewerker breed 
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inzetbaar blijven, al zijn vaardigheden op 
peil houden en zijn andere ambities in-
kleuren. De beschikbare menskracht speelt 
daarbij vast ook een rol.
Doel is om wijkagenten zoveel mogelijk in 
hun wijk te laten zijn. Maar dat wordt soms 
anders gevoeld en ervaren zowel door de 
wijkagent als de burger. Er is druk op de 
politiecapaciteit.

worden՚.	Hij	is	het	oog	en	het	oor	van	de	
politieorganisatie en geeft informatie door 
aan de lokale politieteams. Belangrijk is 
daarom zich als vertrouwenspersoon en 
hulpverlener een positie in de wijk te ver-
werven. Zo nodig is hij daarnaast repressief 
bezig (bekeuren) of doet hij aan concrete 
preventie (waarschuwen, voorlichten, be-
wust maken). Hij heeft altijd twee petten 

op: hulpverlener en strafrech-
telijke handhaver.

Een hoofdtaak van de wijkagent 
zijn de contacten met instan-
ties en buurtbewoners maar 
ook mensen die zelf met pro-
blemen kampen of die dreigen 
af te glijden naar criminaliteit. 
In voorkomende gevallen zal 
de agent zo snel mogelijk door-
verwijzen naar professionele 
(hulpverlenings)instanties.

Schakel tussen wijk en politie 
Belangrijk dus om goede contac-
ten in je wijk te hebben. Ken-
nen en gekend worden. Sommige 
bewoners	 geeft	 het	 een	 fijn	 en	
veilig gevoel als ze een politie-
man zien lopen, anderen vinden 
het genoeg als ze de politie bel-
len, die vervolgens komt. Je bent 
de schakel tussen de wijk en de 
politie. Wijkagenten hebben, als 

spil in de wijk, samen met partners zoals 
gemeente, maatschappelijk werk en jeugd-
werk, woningbouwvereniging de taak om 
de veiligheid in hun buurt in de gaten te 
houden.

De wijkagent heeft een belangrijke sig-
nalerende rol omdat hij vaak in de wijk 
is waar de risicojongere aanwezig is. Hij 
kan bijvoorbeeld signaleren wie er actief 
deelnemen in een jeugdgroep, maar ook 
wie de meelopers zijn en of er jonge broer-
tjes of zusjes bij betrokken raken.

 °Niels Kuijl (Eigen foto).

Volgens Wikipedia is een wijkagent(e) een 
politie-ambtenaar die in een wijk of buurt 
nauwe contacten onderhoudt met bewo-
ners en partners in de wijk. De wijkagent is 
de schakel tussen de wijk enerzijds en de 
politie anderzijds.

De wijkagent houdt zich deels met alge-
meen politiewerk bezig, zoals surveilleren 
op straat en het oplossen van incidenten. 
Dit	 in	 het	 kader	 van	 ՙkennen	 en	 gekend	
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Veelheid van taken
Er ligt dus veel op het bordje van de wijka-
gent. Niels noemt er een aantal: “situaties 
die te maken hebben met veiligheid, leef-
baarheid en sociale problemen.
Denk maar aan: lawaaioverlast, inbraken, 
babbeltrucs, verwaarlozing, overlast ge-
vende jongeren, burenruzie, stalking, 
milieudelicten, criminaliteit, snelheidso-
vertredingen,	 heling	 gestolen	 fietsen,	 
wietkwekerijen, verkeersonveilige situa-
ties, enz. Meerdere meldingen op één adres 
is altijd aanleiding tot nader gesprek. Ook 
proberen we te bemiddelen tussen par-
tijen.

Verder bezoeken we ook bedrijven ter ken-
nismaking samen met andere instanties als 
bijv. gemeente, Enexis, Casade en kijken 
of alles volgens de regels verloopt.
Daarbij doe je als wijkagent niet alles zelf, 
maar verwijst ook door naar collega’s of 
andere instanties, maar uiteindelijk is de 
wijkagent wel het aanspreekpunt voor de 
wijk en mede verantwoordelijk voor de 
veiligheid en leefbaarheid.

Pappenheimers kennen
We zijn goed op de hoogte van wat zich af-
speelt in de wijk. Kennen ondertussen onze 
pappenheimers. Zo kunnen problemen wor-
den aangepakt en mogelijk voorkomen.”
Niels benadrukt ook: “Je bent preven-“Je bent preven-Je bent preven-
tief bezig met bewust maken, voorlich-
ten en waarschuwen, maar ook met direct 
hulpverlenen en daarnaast is handhaven 
ook je taak. Maar ik hoop wel een benader-
bare wijkagent te zijn.

Je draait als wijkagent ook gewoon mee 
als er noodoproepen binnenkomen tijdens 
je dienst. Je wilt wel zoveel mogelijk tijd 
besteden in je wijk, maar dat lukt niet al-
tijd. Ook de nachtdiensten werken vertra-
gend op je contacten en het afwerken van 
zaken in de wijk. Dat is wel eens frustre-

rend want je kunt dan je werk en contact 
in de wijk niet doen op de manier zoals je 
zou willen.”

Wat zou je nog willen zeggen tegen de 
Rond de Toren-lezers?
“We merken dat mensen soms terughou-We merken dat mensen soms terughou-
dend zijn om te bellen naar de politie. “Ik 
wist niet dat ik daarvoor ook de politie kon 
bellen.” Beter een keer teveel dan een 
keer te weinig gebeld.
Het gaat dan vaak over zaken die opval-
len, anders zijn dan gebruikelijk. Afwijk-
ende gewoontes bijv. een auto die je niet 
kent en al een paar dagen in je straat staat 
en waar een vreemde geur omheen hangt, 
gedrag dat lijkt op dealen, vernielingen, 
overlast, niet normaal gedrag. Maak een 
foto, neem het kenteken op. Probeer ken-
merken te onthouden en op te schrijven 
van kleding, postuur, lengte, huidskleur, 
gezicht, bril, baard, opvallende zaken als 
manier van lopen, litteken, tatoeages, 
enz. De inwoners kennen hun omgeving en 
zijn de ogen en oren van hun buurt. Met dit 
soort gegevens kan de politie weer verder,” 
zegt Niels tot slot.

De taak van zowel handhaver als hulpver-
lener	 lijkt	me	 een	 taak	 die	 een	 flexibele	
houding en goede communicatievaardig-
heden van de betrokken wijkagent vraagt.

We wensen Niels Kuijl veel succes met  
de opbouw van zijn contacten in Loon op 
Zand, zodat hij als wijkagent een goede 
schakel is tussen bewoners en politie.

Je kunt helpen. Bellen dus als je iets 
vreemds ziet.

•	Geen spoed wel politie:  
0900-8844.

•	Anoniem: 0800-700.
•	Bij spoed: 112.

Redactie: Ton Kalkers
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Summer Fair 2021

Dat Loon op Zand een ondernemend dorp 
is, kan voor u als lezer van Rond de Toren 
geen verrassing zijn. Zo kriebelde het ook 
bij de Loonse ondernemers Britt van den 
Broek van Lunchroom ’t Benkske en Wendy 
Dijkhuizen van Wendy’s Beautyshop. Zij 
hebben zin om weer wat aan te pakken en 
iets op touw te zetten. Het liefste samen 
met andere ondernemers. Met een idee 
hebben zij verschillende ondernemers be-
naderd, en de interesse bleek groot. Het 
plan werd steeds concreter en Summer Fair 
2021 werd geboren.

Aan dit initiatief doen maar liefst 21 lokale 
ondernemers mee. Deze komen voorname-
lijk uit Loon op Zand, maar er is er ook een 
aantal van buitenaf aangetrokken om te 

  
Voer, brokken & muesli 

Veulenmelk 
Hooi & stro 

Houtkrullen & vlas 
Likstenen & lijnzaadolie 
Vitamines & mineralen 

Halsters & touwen 
Borstels & 

verzorgingsproducten 
Beloningssnoepjes 

Speelballen 
 

Paarden 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 

Wij bezorgen ook thuis 

zorgen voor een interessant en divers aan-
bod. Zo is er voor een ieder wat wils!
Deze ondernemers zullen op deze gezellige 
fair hun producten tonen, op het parkeer-
terrein	van	Easyfit,	Kerkstraat	5.
Zo zijn er onder andere kleding, sieraden, 
cosmetica, boeken, accessoires, cadeau-
tjes, enz. te verkrijgen.

Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten 
en Lunchroom ’t Benkske zal zorgen voor 
heerlijke versnaperingen en ook zijn er lek-
kere zoetigheden aanwezig.

De Summer Fair vindt plaats op zondag 12 
september van 12.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang is gratis en de corona-regels worden 
uiteraard gerespecteerd, dus u kunt met 
een gerust hart een kijkje komen nemen. 
De organisatie hoopt op een zonnige dag 
met	een	flinke	opkomst!	□



10

Oordeel niet te snel
“Oordeel niet te snel” is een opmerking 
die ik meekreeg uit mijn opvoeding die be-
halve lief, ook consequent was. Lang voor 
mijn moeder overleed, stierf mijn vader 
al. Het was een ingewikkelde man. Hij was 
vaak ziek, maar zorgde behalve voor een 
huis vol zorgen ook voor een leven met ver-
rassingen en rumoer; mijn moeder was het 
stabiele fundament waarop ons gezin ge-
bouwd was, de basis voor ons latere leven. 

Over een paar dingen waren mijn vader en 
moeder het gelukkig wel altijd eens, o.a. 
je zorgt voor elkaar en je zorgt ervoor dat 
andere mensen geen last van je hebben. 
Daarom moest alles altijd fat-soen-lijk ver-
lopen. Ik ben niet roomser dan de paus of 
beter dan een ander, maar soms ben ik zo 
fatsoenlijk dat ik er zelf boos om word. Mijn 
collega vraagt na een lange vakantie of ik 
de lessen al voorbereid heb, nota bene een 
taak uit haar eigen functieomschrijving. 
Daar sta ik weer eens, met mijn mond vol 
tanden, terwijl het enige wat ik zou moe-
ten zeggen maar uit vier woorden bestaat: 
DOE HET LEKKER ZELF! Hoe moeilijk is het? 
Het gevolg laat zich raden, want ze krijgt 
die presentatie gewoon en ik kijk haar met 
een steeds schuiner oog aan, terwijl ik het 
zelf op kan, zelfs op móet lossen.

Fatsoen, een raar woord, waar een overdo-
sis dus ook overlast geeft. Een gebrek aan 
fatsoen trouwens ook.
Als ik naar een omschrijving van fatsoen 
zoek,	 kom	 ik	 bij	 verschillende	 definities	
uit. Wikipedia verwoordt het misschien nog 
het handigst:

“Fatsoen is het voldoen aan de geldende 
normen en waarden en kan worden gezien 
als een groot aantal sociale conventies, die 
worden bijgebracht aan een kind tijdens 
de opvoeding door de ouders.”

Wikipedia vergeet hier waarschijnlijk even 
dat de opvoeding niet alleen bij de ouders 
ligt en men hier grootouders, familie en 
een sociaal netwerk overslaat. Grootou-
ders hebben sowieso een grote rol in de 
opvoeding, kijk maar eens een uurtje aan 
school als de bel gaat. Waar mijn moeder 
riep dat ik goed mijn best moest doen, hoor 
je nu roepen dat de kinderen veel plezier 
moeten maken. Och, het is maar waar je 
op let.

De Dikke van Dale is kort, maar krachtig 
over fatsoen:
fat·soen (het; o; meervoud: fatsoenen)
1 goede manieren in de omgang

Met deze omschrijving kan ik niet zoveel, 
want wat is goed en vooral, wat is dan min-
der goed en wat is zelfs slecht?
Fatsoenlijkheid heeft te maken met het 
dagelijks gedrag van mensen en is sterk af-
hankelijk van de plek waar je geboren bent 
of de cultuur of religie waartoe je behoort. 
Toevallig noemt Wikipedia een voorbeeld 
over kleding die op het strand correct is, 
maar in de stad niet als fatsoenlijk wordt 
gezien. Dat fatsoen en de voorbeelden 
ook onderhevig zijn aan de tijd noemen 
zij niet, maar is mij meteen wel duidelijk, 
want het modebeeld in de zomer van 2021 
laat zien dat er weinig verschil is tussen 
strand- en stadskleding. De discussie over 
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schaarse kleding op scholen zegt hier vol-
doende. Dat leeftijd bij fatsoenlijk gedrag 
ook meespeelt missen ze ook, maar is wel 
degelijk het geval. Je lacht om een klein 
kind dat in zijn neus peutert en groene 
palingen opeet, maar een volwassene die 
hetzelfde doet wordt héél anders bekeken. 
Een kind mag wijdbeens op een bankje 
gaan zitten of met handen en voeten eten 
in een restaurant; ik ben benieuwd wat er 
zou gebeuren als ik dat doe met mijn leef-
tijd van 60 min 1.

Nog ingewikkelder wordt het als je de 
vergelijking trekt tussen kinderen die let-
terlijk	of	figuurlijk	buiten	de	lijntjes	kleu-
ren. Meestal vindt men dat mooi en uniek. 
Ben je wat ouder, dan wordt het al gauw 
vreemd. Als je een volwassene op straat 
hardop tegen zichzelf hoort praten, denk 
je eigenlijk gelijk dat er iets mis is. Mis-
schien omdat je dat als kind wordt afge-
leerd?

Fatsoenlijkheid heeft in Nederland een ne-
gatieve bijklank gekregen, waarschijnlijk 
omdat het gelijk zou staan aan bekrompen-
heid en weinig tolerantie voor ‘ander’ ge-
drag. Het wordt ook gezien als een gevoel 
van onvrijheid, omdat het mensen belet te 
doen waar ze zin in hebben. Rekening hou-
den met elkaar kost nou eenmaal moeite.

Sinds 26 februari 2020 weten we wat extra 
vrijheidsbeperkingen inhouden, al zijn er 
landen denkbaar waar het stukken erger is. 
Tijdens die coronacrisis werden wij vaak 
op onszelf teruggeworpen en we misten  
sociale contacten. We konden elkaar vin-
den op de app, in de supermarkt of in een 
online vergadering, maar schraal was dat 
wel. Het echte contact zit ook voor mij in 
elkaar aankijken, op kunnen snuiven wat 
mensen voelen of bedoelen en elkaar een 
knuffel	 of	 schouderklopje	 kunnen	 geven.	
Daarom begrijp ik eerlijk gezegd niks van 

de golf aan ongeduldige of zelfs hatelij-
ke opmerkingen die ik om me heen hoor 
of lees. Een mevrouw die over me heen 
hangt om gauw vòòr mij die broccolistronk 
te pakken, een dorpsbewoner die me uit-
scheldt omdat ik de hondenpoep niet op-
ruim, de columnist die zijn leven niet zeker 
is omdat hij het protest tegen de komst van 
Afghaanse vluchtelingen afkeurt.

Wat maakt dat we zo snel oordelen? Waar-
om trekken de meeste mensen meteen hun 
mond open? Is het internet een vuilnisbak 
aan rottige reacties? Waarom ontstonden 
juist nu de woorden azijnpissers en droef-
toeters? Maar vooral: hoe komen we daar in 
hemelsnaam nog ooit vanaf?
In de klas laat ik mijn toekomstige zorgstu-
denten	altijd	een	filmpje	zien	over	oorde-
len over anderen. Achter ieder verhaal zit 
namelijk een verhaal. Een mening hebben 
is prima, maar oordelen is echt een stap 
te ver.

Dit	filmpje	is	te	zien	via	de	link	of	met	de	
QR-scanner van je telefoon, zie pag. 48 
voor	uitleg.	De	film	is	in	het	Engels,	maar	
voor mij is het de beste uitleg ooit. Zoek 
eventueel wat woorden op, maar kijk. En 
kijk het nog maar eens. Kippenvel?
https://youtu.be/cDDWvj_q-o8

Dat je zelf nooit te 
oud bent om te leren 
en altijd waakzaam 
moet blijven bewijst 
dit voorbeeld.
Tijdens de zomerva-
kantie verbleven we 
op een camping in het 

Duitse Sauerland, dicht bij de mensen die 
we uit een bevriend (brandweer)dorp ken-
nen. We waren er al vaak, maar meestal 
in de winter en altijd in een hotelleke. Nu 
stonden we op de camping. Een prachtig 
gelegen plek aan de rivier de Eder, die fris 
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en helder aan de caravans voorbij stroom-
de. De aanwezige caravans stonden er een 
stuk minder fris bij: de meesten groen, be-
dekt met mos, omringd met brandnetels, 
vlieren en bramen. Vervallen, verwaar-
loosd. De eigenaar was een smoezelige 
man met slechts een paar tanden, waarbij 
de onderste tand, eenzaam en alleen, erg 
opviel tijdens het praten. Maar hij vertel-
de ons vriendelijk dat we zelf een plek uit 
mochten zoeken, wat bijna nergens meer 
mag.

De groenste caravan van het veld heb ik 
daarna een beetje uitgelachen, maar de 
stickers die erop stonden uit alle landen 
maakten me nieuwsgierig naar het verhaal 
erachter. En ja hoor, oordelen was ook hier 
geen goede conclusie. De eigenaars waren 
rond de 80 jaar oud en door corona al twee 
jaar niet in de gelegenheid hun geliefde ca-
ravanneke te bezoeken, laat staan weg te 
sleuren. Ik zie die twee oudjes bijna op de 
bank zitten.

En voor die mevrouw die zo lelijk tegen 
mij deed bij die hondendrol? Mijn poepzak-

jes waren op en wat u niet weet omdat u 
te snel oordeelde, maar ik wel? Ik ging er 
thuis gewoon een ophalen!
#doeislief

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Ondernemend Loon
Corona heeft er voor gezorgd dat we dich-
ter bij huis gaan kopen en beleven. Dat 
merken natuurlijk ook de lokale onderne-
mers, die het gevoel hebben dat er geen 
ontmoetingsmoment is voor ondernemende 
mensen in Loon op Zand.
Vandaar dit idee om op basis van eenmaal 
per	 maand	 zo՚n	 ontmoetingsmoment	 te	 
realiseren.

Voor wie
•	Ondernemende mensen, dus ook voor  

verenigingen in Loon.
•	Mensen die in Loon ondernemen maar er 

niet wonen.
•	Mensen die in Loon wonen maar een  

onderneming elders hebben.

Wat het niet moet worden
•	Pitch avond.
•	Leads jagen.
•	Kaartjes folderen.
•	Sponsor scoor-avond.

Wat het wel moet worden
•	Een avond waar ondernemend Loon  

elkaar ontmoet.
•	Leer wat er in je directe omgeving te  

halen valt.
•	Startpunt	voor	bij	elkaar	op	de	koffie	te	

gaan.
•	En gewoon gezellig.
•	Non	profit!

Waar en hoe?
•	Eén keer per maand begin van de maand 

bijv. oktober starten (dan moet de coro-
na ellende wel overzichtelijk zijn).

•	Eerste avond bij De Kiosk, als er bedrij-
ven zijn die willen hosten is dat alleen 
maar leuk. Kan ook bij voldoende animo 
via bezoek-carrousel: zo kunnen kleinere 
bedrijven zich ook presenteren.

•	Even kijken hoe we het met de drankjes 
en hapjes doen, misschien kan Frans dit 
verzorgen. Het doel is niet om er een  
gratis drankavond van te maken.

•	Opgeven via een facebook event pagina 
van Ondernemend Loon.

•	Drankjes eigen rekening (gemeente -wet-
houder heeft toegezegd dat ze wat wil-
len sponsoren). Drankkaart en afrekenen 
bij de verzorger van de horeca.

Hoe dit in de toekomst zich verder ont-
wikkelt, staat nog open. Via de Facebook- 
pagina zal via polls de voorkeuren geïnven-
tariseerd worden!
Voor nu: heb je vragen ideeën laat ze we-
ten via 06-53643027 aan Antoon Frijters.

Zijn er mensen die zich willen inzetten voor 
dit verhaal als bestuurslid of een handje 
toesteken bij de events, kan zich melden 
bij Antoon@brilliant-bottles.com.

Eerste datum word snel gecommuniceerd, 
afhankelijk	van	Covid-maatregelen!	□
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Tiende editie van uniek Loons evenement

Loon op Zand wacht een bijzondere tiende 
Kerstklokkenloop!
De vakantieperiode ligt grotendeels achter 
ons. De meesten van ons zijn weer in hun 
‘normale doen’ en bezig met het leven van 
alledag, zoals dat vóór de vakantieperiode 
niet anders was.
Dat geldt ook voor de organisatoren van 
evenementen, die door de beperkingen van 
de bestaande corona-regels genoodzaakt 
waren geplande evenementen te annule-
ren of op zijn minst aan te passen. Inmid-
dels lijkt het grootste leed wat dat betreft 
achter ons te liggen, maar helemaal vrij 
van alle regels en bepalingen zijn we nog 
(lang) niet.

Ook de organisatie van de tiende Loonse 
Kerstklokkenloop, die dit jaar op zondag 
19 december zal worden gehouden, is zich 
hiervan terdege bewust. Toch gaat zij er-
van uit, gezien de huidige positieve ont-
wikkelingen waarin steeds meer mensen 
zich laten vaccineren, dat Loon op Zand dit 
jaar haar tiende Kerstklokkenloop gaat be-
leven: een Kerstklokkenloop die vanwege 
de tiende editie een heel bijzondere moet 
gaan worden.
Uiteraard zal het een ‘verantwoorde’ 
Kerstklokkenloop worden, die geheel zal 
voldoen aan de dan geldende corona-regels 
van het RIVM.

Veel werk te doen
Het vele werk achter de schermen dat 
vooraf gedaan moet worden om ook van 
deze Loonse Kerstklokkenloop een suc-
ces te maken, is al geruime tijd geleden 
opgestart. Want er moet heel wat gedaan 
worden! Denk hierbij aan het aantrekken 
van voldoende sponsoren om alles sluitend 
te krijgen, aanvragen tot deelname ver-
werken, voorbereidende werkzaamheden 
vanuit de werkploeg, het bepalen van de 
route, overleg met ondersteunende organi-
saties/bedrijven en locaties, aansturen van 
de verschillende werkgroepen, zorgen voor 
de nodige publiciteit, enz.

Kerstwintercircus
Als je iets te vieren hebt, moet je dat ook 
duidelijk laten merken. Dat is ook de me-
ning van de organisatie. Vandaar dat van-

 °Ook de tiende Loonse Kerstklokkenloop wordt 
een bijzonder sfeervol gebeuren! (Foto: RdT)
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wege het jubileumjaar onder andere wordt 
uitgepakt met een junior-ijsbaan die ge-
plaatst zal worden bij Brasserie De Kiosk, 
een carillon vanuit het orkest van André 
Rieu en niet te vergeten de dochter van 
zandkunstenaar Gert van de Vijver, die op 
zijn minst net zulke mooie zandtekeningen 
kan maken als haar vader.
Samen met alle deelnemers en vrijwilligers 
die zich elke twee jaar weer melden voor 
hun medewerking en daarmee de vaste 
kern van dit evenement vormen, kan het 
niet anders zijn dan dat het een bijzondere 
10e editie gaat worden.

Maar dat is nog lang niet alles. Uniek in 
dit jubilerende jaar, is de komst van een 
professioneel circus. De Loonse Kerstklok-
kenloop presenteert het ‘Kerstwintercir-
cus’, waar het hooggeëerd publiek zich kan 
vermaken met de nodige acts en optredens. 

Het ̔ Kerstwintercircus՚

Kaartverkoop voor dit circus zal geschieden 
via een verkoopactie in samenwerking met 
de Coop te Loon op Zand. Onder andere in 
de volgende edities van Rond de Toren zal 
de organisatie u hierover verder informe-
ren.

Waardering
Dat de Loonse Kerstklokkenloop op veel 
waardering van velen mag rekenen, is in-
middels wel duidelijk. Van meet af aan 
heeft de lokale bevolking de Kerstklok-
kenloop in haar hart gesloten. Het is uit-
gegroeid tot een bijzonder sfeervol eve-
nement dat uniek is in zijn soort en voor 
velen een gebeuren om naar uit te kijken. 
In de tussentijd kunt u van de ontwikkelin-
gen op de hoogte blijven via:  
www.loonsekerstklokkenloop.nl.

Welkom om mee te helpen
Het is al gezegd in dit artikel: het organise-
ren van een evenement als de Loonse kerst-
klokkenloop brengt heel wat werk met zich 
mee. Dankbaar werk dat door vele vrijwil-
ligers wordt gedaan. Voelt u zich aange-
spoord om ook mee te helpen, dan nodigt 
de organisatie u uit om contact op te ne-
men met Gerrie Govers via mobielnummer 
06 – 27264982. Mailen kan natuurlijk ook: 
Gerriegovers@hotmail.com. U bent meer 
dan van harte welkom!

Redactie: Tiny van Hooren
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Meet-and-greet met landelijke, lokale en regionale CDA’ers

CDA’ers over de plattelandsontwikkeling   
in Hart van Brabant
De druk op het landelijke gebied in Hart 
van Brabant neemt alsmaar toe, als ge-
volg van de woningbouwopgave, de toe-
nemende economische ontwikkeling in de 
logistieke sector en het noodzakelijk na-
tuurbeheer om adaptief in te spelen op de  
klimaatverandering.
Tijdens de meet-and-greet op 16 septem-
ber aanstaande gaan CDA’ers in op de ge-
volgen voor de plattelandsontwikkeling in 
de komende tien jaar. Zij vragen zich af 
hoe het landschap van Hart van Brabant er 
dan uitziet.

De CDA-afdelingen van Loon op Zand en 
Waalwijk nodigen u graag uit op 16 sep-
tember a.s. bij ’t Maoske in De Moer. De 
aanvang is om 19.45 uur. De bijeenkomst 
sluit omstreeks 22.00 uur. De deelname 
is beperkt, omdat rekening wordt gehou-
den met de anderhalvemetermaatregel. 
U dient zich vooraf aan te melden op:  
bestuur@cdaloonopzand.nl

Omgevingswet
Met de uitwerking van de Omgevingswet 
wordt de regie verlegd vanuit de Nationale 
Omgevingsvisie naar de provinciale omge-
vingsvisie. In het gemeentelijk omgevings-
plan worden de regels gesteld voor de ge-
meentelijke fysieke leefomgeving.
Hoe past de uitwerking van de Omgevings-

wet bij de vraagstukken die nu aan de 
orde zijn? Of vergen de vraagstukken voor 
de ruimtelijke-economische kwesties een 
meer landelijke aansturing onder één mi-
nisteriële verantwoording?

Verduurzaming van de landbouw
Een brede denktank onder leiding van oud-
landbouwminister Cees Veerman wil dat 
een nieuw kabinet inzet op concrete maat-
regelen en geld om boeren en tuinders te 
helpen bij de transitie naar een duurzame 
landbouw.
Veerman	heeft	daarvoor	een	pamflet	opge-
steld voor het nieuwe kabinet. De oud-mi-
nister deed dat samen met 29 organisaties 
en bedrijven, waaronder Rabobank, Cosun, 
FrieslandCampina, boeren, Natuurmonu-
menten, wetenschappers, ontwerpers en 
bestuurders. De opstellers willen dat jaar-
lijks 1,5 tot 2 miljard euro wordt vrijge-
maakt voor de landbouwtransitie.

Hoe dienen volgens het CDA boeren en 
tuinders de komende jaren Europees of 
landelijk te worden geholpen bij een duur-
zamere bedrijfsvoering? Pleit het CDA voor 
een ministerie van Ruimte, Landbouw en 
Natuur?

Eerlijke en duurzame (lokale)   
economie
Het CDA wil een vitale agrarische sector 
stimuleren, die zorgt voor werkgelegen-
heid en het landschap. Op lokaal niveau 
wil het CDA een landbouwvisie ontwikkelen 
met aandacht voor alternatieve verdien-
modellen, bijvoorbeeld op het gebied van 
energieopwekking en natuurontwikkeling 
met kansen voor een toekomstbestendige 
landbouw. Het CDA wil werken aan maat-
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werk gericht op de eigen verantwoorde-
lijkheid van agrariërs. Extra inspanning in 
ruimtelijke kwaliteit of energietransitie le-
vert ruimte op om te ondernemen. Het CDA 
wil agrariërs stimuleren ook zorg te dragen 
voor natuurbeheer.

Hoe kan het lokale CDA in het verkiezings-
programma voor de Gemeenteraadsverkie-
zingen 2022 serieus werk maken van een 
eerlijke en een duurzame economie: een 
economie met ruimte voor lokaal (agra-
risch) ondernemerschap?

Inleiders en panelgesprek
Tijdens de meet-and-greet gaan Theo Riet-
kerk en Peter Essers, CDA-senators, in een 
hybride werkwijze in op deze thematieken 
en vragen. Door Theo Rietkerk wordt inge-
gaan op de verschillende thema’s van de 
Omgevingswet. Peter Essers gaat in op de 
financiële	aspecten	van	de	genoemde	the-
matieken.

Daarna volgt een panelgesprek onder lei-
ding van Gert-Jan van den Dries. In het ge-
sprek wordt aan Hans Peter Verroen (porte-
feuillehouder samenwerking landschap en 
natuur) en Alwijn ten Cate, respectievelijk 
DB- en AB-lid namens het CDA van Water-
schap Brabantse Delta, Kees de Jong, DB-
lid van het genoemde waterschap, Ruud 
Spohr en Mieke Broeders-Habraken, CDA-
raadsleden uit Waalwijk en Loon op Zand, 
gevraagd op welke wijze vanuit hun frac-
tie of bestuur wordt ingespeeld op deze  
thematieken.

Aan het einde van het gesprek wordt aan 
Theo	 en	 Peter	 gevraagd	 om	 een	 reflec-
tie en wat zij meenemen naar de Haagse  
Senaatsfractie.

Meer informatie kunt u vinden op www.
cdaloonopzand.nl of e-mail naar info@
cdaloonopzand.nl. 
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Inschrijving geopend!

EASYFIT RUN 2021   
(4 of 8 kilometer)

Easyfit	 Loon	 op	 Zand	 zal	 op	 zaterdag	 18	
september in de Loonse en Drunense Dui-
nen een hardloop evenement organiseren. 
De opbrengst van dit evenement zal gaan 
naar de Loonse Kerstklokkenloop.

Je kunt je inschrijven voor 1 of 2 rondes, 
waarbij je 4 of 8 km hardloopt. Inschrijven 
kan	via	een	inschrijflijst	op	de	club,	waar	
je contant kunt betalen voor deelname.

Voor iedereen!
Dit evenement is bedoeld voor iedereen, 
lid of geen lid. Neem dus gerust die spor-
tieve	buurman	of	fitte	tante	mee!

Belangrijk om nu al te weten:
•	Wanneer: zaterdag 18 september.
•	Aanvang: 13.30 uur   

(start RUN om 14.00 uur).
•	Locatie: Wandelroute Bosch en Duin.
•	Afstand: 4 of 8 km.
•	Inschrijfgeld: € 7,50.
 
Inschrijven: aan de balie van sportschool 
Easyfit	Loon	op	Zand,	Kerkstraat	5	in	Loon	
op Zand. 
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De Geheugenwerkplaats gaat met twee    
activiteiten starten in Loon op Zand
De Geheugenwerkplaats heeft sinds 2018 
zijn bekendheid verworven in Kaatsheuvel. 
De Geheugenwerkplaats is een centrum 
waar mensen met geheugenproblemen en 
hun naasten, vrijblijvend binnen kunnen 
lopen met alle vragen die te maken heb-
ben met het geheugen. Mensen kunnen een 
kopje	koffie	drinken	en	eventueel	mee	doen	
aan een activiteit, een maaltijd nuttigen, 
deelnemen aan een ondersteuningsgroep 
voor mantelzorgers of een advies vragen 
aan de dementieconsulent of andere des-
kundigen op het gebied van dementie.

Kortom: ontmoeten, informeren 
en actief bezig zijn met onder-
steuning van het geheugen!

De Geheugenwerkplaats draagt 
ertoe bij dat de mens met ge-
heugenproblemen en/of (begin-
nende) dementie op normale 
wijze deel kan uitmaken van de 
samenleving, door de centrale 
plaats, de laagdrempeligheid, 
de gezamenlijke inzet van vrij-
willigers, mantelzorgers, ver-
enigingen en professionals. Hiermee is de 
Geheugenwerkplaats het startpunt van de 
Dementievriendelijke Gemeente Loon op 
Zand.

Nu ook in Loon op Zand
Omdat er grote behoefte is aan deelname 
aan de twee vaste activiteiten met name 
van mensen uit Loon op Zand, gaan we 
deze twee activiteiten aanbieden in Lokaal 
63 in Loon op Zand (voorheen de brand-
weerkazerne).

Vanaf donderdag 2 september starten we 
wekelijks	 met	 Geheugenfitness	 van	 13.00	

tot	 14.00	 uur.	 Geheugenfitness	 is	 een	
groepsactiviteit waarbij, in spelvorm, ge-
werkt wordt aan het geheugen.
Van 14.30 tot 15.30 uur wordt BreinFit ge-
geven onder begeleiding van een beweeg-
coach. BreinFit is ook een groepsactiviteit 
waarbij gewerkt wordt aan het geheugen in 
combinatie met bewegen.

Op 19 augustus heeft de opening plaatsge-
vonden in het bijzijn van wethouder Jan 
Brekelmans (foto). Er is toen al een voor-
proefje gegeven van een lesje BreinFit!

De Geheugenwerkplaats is een samenwer-
kingsproject van verschillende organisaties 
die zich geconformeerd hebben met de uit-
gangspunten en de visie en die blijvend een 
bijdrage	 (financieel	 of	 in	 natura)	 leveren	
aan dit initiatief (de Wever, Thebe, Mijzo 
en Zorggroep Elde Maasduinen).

Het doel is dat mensen met geheugenpro-
blemen of een vorm van dementie zolang 
mogelijk en op een zo’n prettig mogelijke 
manier thuis kunnen blijven wonen. U kunt 
vrijblijvend deelnemen, zonder indicatie 
of verwijzing! Deelname aan deze groeps-
activiteiten zijn kosteloos.
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Als u belangstelling hebt, kom langs op 
donderdagmiddag! Adres: Lokaal 63 (voor-
malige brandweerkazerne), Van Salm Salm-
straat 61 in Loon op Zand.
U	kunt	uw	auto	of	fiets	parkeren	op	het	ei-
gen terrein van Lokaal 63, bereikbaar vanaf 
de Hoge Steenweg.

Locatie Kaatsheuvel in de Rode Loper, 
Pauluspotterplein 42 Kaatsheuvel
Gedurende de vakantieperiode is de in-
loop op maandag en donderdag van 10.00 
tot 13.00 uur normaal geopend geweest en 
deze blijft geopend.

Vanaf maandag 30 augustus zijn we in 
Kaatsheuvel ook weer gestart met Geheu-
genfitness	op	maandag	van	13.00	tot	14.00	
uur en op donderdag van 13.00 tot 14.00 
uur	met	Breinfit.

Wij ontmoeten u graag!

Geen tijd voor de nagelsalon?
PuriNails komt bij u langs 

om de nagels te verzorgen. 
(Poly/gel) verlenging, 

een leuk kleurtje of nailart.

www.purinails.nl
+31 6 160 701 96
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Prijswinnaars ballonvaart   
zijn bekend

In het kader van de opening van de groene 
geleiding op 4 juli jl. hebben Gebiedscom-
missie	Centrum	ՙLoon	op	Zand՚	en	de	ge-
meente Loon op Zand een ansichtkaarten-
actie georganiseerd.
Mensen werden opgeroepen om teksten 
te bedenken voor de ansichtkaarten. De 
ansichtkaarten toonden mooie panden en 
doorkijkjes van Loon op Zand en zijn ge-
maakt door Jacques Bertens. Jacques ver-
telde nog dat hij het lastig had gevonden 
om de foto’s te maken zonder verkeer en 
de vele omleidingsborden die er stonden 
in de periode dat hij de foto’s maakte. Hij 
constateerde dat het behoorlijk druk is in 
Loon op Zand.

Veel mensen hebben de 
kaarten opgehaald in de 
winkels en vervolgens tek-
sten bedacht. De twee 
‘beste’ groeten konden een 
ballonvaart voor 2 personen 
winnen.
Een jury bestaande uit Jac- jury bestaande uit Jac-bestaande uit Jac-
ques Bertens (dorpsfoto-
graaf), oud-burgemeester 
Wim Luijendijk (als betrok-
ken inwoner) en wethouder 
Gerard Bruijniks kozen uit 
de teksten twee winnaars. 
De criteria originaliteit, 
toekomstgerichtheid en 
positiviteit waren daarbij 
leidraad. Ze kregen een 
lijst met de ingezonden 
groeten/wensen zonder de 
namen van de inzenders. Ze konden dus 
onbevooroordeeld kiezen.

Op zaterdag 28 augustus, mocht wethou-
der Gerard Bruijniks namens de gebieds-

commissie Loon op Zand (vertegenwoor-
digd door Jan van Besouw, Ron van Vugt 
en Maikel van der Velden) en namens de 
jury bij De Kiosk in Loon op Zand de prijs 
uitreiken aan de twee prijswinnaars. Zowel 
Maikel van der Velden als Gerard Bruijniks 
memoreerden dat en hoe het doorgaande 
lint van Loon op Zand groener, veiliger en 
aantrekkelijker is gemaakt. De planning is 
om de vergroening en de verbeelding van 
het duinlandschap verder door te zetten 
naar De Wetering. “We willen mensen nog 
meer verleiden naar het gezellige Loon op 
Zand te komen”, betoogde de wethouder.

De familie van de Plas uit Udenhout was 
aanwezig en won met de tekst: ‘Fantasti-
sche groeten uit het prachtige en gezellige 
Loon op Zand’. Zij bedachten de tekst tij-

 °Uit handen van wethouder Gerard Bruijniks 
(links) ontvingen de heer en mevrouw v.d. Plas 
uit Udenhout de gewonnen prijs. Geheel rechts 
Ron van Vugt van de Gebiedscommissie Loon op 
Zand. (Foto: RdT)
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dens het eten van een ijsje op een bankje 
in Loon op Zand. De prijswinnaar uit De 
Moer (op zijn verzoek niet met naam en 
foto vermeld) won met de tekst: ‘Is corona 
uit het land, kom naar het Bourgondische 
Loon op Zand’. Laten we hopen dat beide 
zaken in vervulling gaan.

Met open armen ontvangen
Tijdens de ballonvaart kunnen de winnaars 
samen met een tweede persoon Loon op 
Zand van bovenaf gaan bekijken. De ballon 
zal (als het weer geschikt is om te varen) 
op zondag 12 september na 17.00 uur op-
stijgen vanaf de Kasteelweide in Loon op 
Zand. De wethouder roept op om niet mas-
saal naar de weide te komen, maar vanuit 
de eigen tuin de ballonvaart te volgen. “We 
blijven alert op corona! We willen onze in-
woners en toeristen met open armen kun-
nen ontvangen.”

Redactie: Ton Kalkers

Vermissing reisdocument en/of 
rijbewijs
Bent u uw paspoort of identiteitskaart 
kwijt? Geef dit dan zo snel mogelijk door 
aan de gemeente. Dit is nodig om misbruik 
van uw persoonsgegevens te voorkomen. 
Daar kunt u veel last mee krijgen. Na deze 
melding is het document niet meer te ge-
bruiken. Mocht u het alsnog terugvinden, 
dan moet u het inleveren bij de gemeente.
U kunt online aangifte doen van een ver-
mist paspoort of identiteitskaart via: www.
loonopzand.nl/paspoort.

Rijbewijs
Bent u uw rijbewijs kwijt of is het gestolen? 
Voor online aangifte van het rijbewijs gaat 
u naar www.loonopzand.nl/rijbewijs. Kies 
voor ‘rijbewijs kwijt of gestolen’ en klik op 
de link. U komt dan terecht op de website 
van het RDW.

Als registratiedatum vult u de datum in 
waarop u de vermissing meldt (‘vandaag’ 
dus), niet die waarop u de vermissing be-
merkte. Wacht hoe dan ook niet te lang 
met het aangeven van de vermissing. Voor-
kom dat anderen ongestoord met uw rijbe-
wijs aan de haal kunnen gaan.

Bron: Loon op Zand Nieuws.nl
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Voorleesmiddag voor peuters,  
kleuters en hun (groot)ouders!

In de Bibliotheken Kaatsheuvel en Loon op 
Zand wordt elke maand op woensdagmid-
dag voorgelezen.

Er zal steeds worden voorgelezen uit ver-
schillende boekjes; want voorlezen is leuk 
en leerzaam voor kinderen.
Naast dat het natuurlijk erg gezellig is, is 
het ook van groot belang voor de taalont-
wikkeling van een kind. Kinderen die regel-
matig worden voorgelezen hebben name-
lijk een grotere woordenschat.

•	Je bent woensdagmiddag op onderstaan-
de data van harte welkom bij het voor-
leesuurtje in de Bibliotheek van Loon op 
Zand aan de Kloosterstraat 2.

•	Tijd: 15.00 - 15.30 uur.
•	Data: 22 september, 24 november en 22 

december 2021.
•	Graag aanmelden bij de bibliotheek 

of mail naar:     
loonopzand@bibliotheekmb.nl.

•	De toegang is gratis. 

WE MOGEN WEER FEESTEN! 
HIGH TEA  

FEESTBUFFET 
BORRELPLANKEN 

VOLLEDIG VERZORGDE BBQ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

www.lekkergewoonuitloon.nl 
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Waar en wanneer
We nodigen je graag uit om de expositie in 
Het Uilennest aan de Weteringstraat 17a in 
Loon op Zand te bezoeken. Hierbij houden 
we rekening met de actuele corona-ad-
viezen. De ruimte is rolstoeltoegankelijk. 
De entree is vrij en bezoekers zijn vrij ter 
plaatse een donatie t.b.v. PSP spierziekte 
te doen, t.n.v. Cure PSP (www.curepsp.
org).

De opening
De opening van de expositie was zaterdag 4 
september, maar is nog te bezoeken op 10, 
11, 12, 17, 18 en 19 september van 12.00 
uur tot 17.00 uur. Op zondag 19 septem-
ber van 15.00 tot 17.00 uur is de afsluiting. 
Marjan hoopt zelf bij de afsluiting aanwe-
zig te zijn. 

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

Exoot
Op de Loonse Molenstraat op 6 augustus 
werd	deze	kreeft	aangetroffen.	Het	bleek	
een Amerikaanse rode rivierkreeft te zijn. 
Deze werd in Nederland in 1985 voor het 
eerst	aangetroffen.	Het	is	een	ongewenste	
exoot die veel schade aan de natuur ver-
oorzaakt. (Foto: Ruud Peters)
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Nu de zomervakantie op een einde loopt, 
maken we de balans op van wat er in de 
afgelopen periode uit ons dorp de krant 
haalde: een bonte verzameling van fei-
ten en gebeurtenisssen.

Jeugdvakantiewerk
Dit vond dit jaar plaats in afgeslankte vorm 
vanwege de coronamaatregelen. In plaats 
van	zo՚n	400	kinderen	waren	er	nu	ruim	50.	
De Wetering was gesloten, maar het Duin-
kliederen ging door. (BD 18/8)

Loonse mensen in de krant
Cees van Bijsterveld overleed op 21 augus-
tus, 77 jaar oud. (BD 24/8)

Brian Klaassen (7), Roos Hendriks (10), 
Dijck Schilders (12) en Jimmy van Nooije 
(13) gaan uit onze gemeente naar het Ne-
derlands Kampioenschap Stoepranden op 
19 september in Arnhem. (DK 14/7)

Anja Vugts speelde op Huis ter Heide ver-
stoppertje met een van de Schotse Hoog-
landers. (BD 28/7)

Jack IJpelaar schreef een impressie over  
ՙhet	 verdriet	 van	 Loon՚:	 de	desolate	 toe-
stand van de voormalige Volvogarage aan 
de Hoge Steenweg. (DK 28/7)

Zoë van Gogh (7) deed voor de eerste keer 
mee aan de zomerchallenge om te zor-
gen dat haar leestempo op peil blijft, nu 
de school dicht was vanwege de vakantie. 
Haar moeder Pascal Ansems vond dat een 
goed idee. (BD 29/7).

Marc Boers stond in de krant, omdat hij 

naast de aanschaf van zonnepanelen ook 
pleit voor de opvang van regenwater in 
regentonnen om energie te besparen. (BD 
14/8)

Ceciel van Hoof en Dianne Goutziers gaan 
met	hun	ՙtoppers՚	de	plantenbakken	bij	De	
Wetering	ՙOp	en	Top՚	bijhouden.	(DK	18/8)

De Duinkoerier-slagroomtaart van week 30 
werd gewonnen door mevr. G. van Iersel-
van Noije uit de Kerkstraat 14M. (DK 18/8)

Jack IJpelaar reageert op een voorstel van 
de Antwerpse burgemeester Bart de Wever, 
die van Vlaanderen en Nederland één land 
wil maken. Jack wil niet verder gaan dan 
Vlaanderen, Brabant, Limburg en Zeeland. 
Nederland	ՙboven	de	rivieren՚	kijkt	immers	
vaak arrogant op het Zuiden neer. De nieu-
we staat zou dan ook niet Nederland, maar 
ՙBourgondië՚	moeten	heten.	(DK	18/8)

John Schouten heeft jarenlang gewerkt als 
fotograaf onder meer voor het Brabants 
Dagblad. Een vijftal jaren geleden zocht 
hij een nieuwe uitdaging en ging bij de 
politie werken. Daar is hij inmiddels als 
hoofdagent werkzaam in de binnenstad van 
Tilburg. (BD 21/8)

Tonny van de Nostrum, die aan de Heide-
weg woont, vertelt in een uitvoerig artikel 
over de veranderingen die de laatste jaren 
aangebracht werden in de verkeerssituatie 
rond haar huis. Haar conclusie is dat het 
daar	nu	verre	van	ՙidyllisch՚	is!	(BD	27/8)

Gemeente en politiek
Vivian Pouw (35) is de nieuwe gemeentese-
cretaris en algemeen directeur van de ge-
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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



29

meente Loon op Zand. Pouw werkte hier-
voor 12,5 jaar bij de gemeente Rotterdam, 
het laatste als programmamanager corona 
bij Veiligheidsregio Rijnmond. Zij woont   
met haar man en twee kinderen in het Gel-
derse Beneden-Leeuwen. (BD 14/7)

Verenigingen in onze gemeente die hun ac-
commodatie huren van de gemeente krij-
gen geen huurverhoging voor de kiezen. 
Vanwege de impact van de coronamaat-
regelen besloot de gemeente de tarieven 
voor (semi-)maatschappelijke organisaties 
niet te indexeren. (BD 21/7)

Alle politieke fracties in de gemeenteraad 
hebben in de raadsvergadering van 15 juli, 
toen het rapport van bureau Berenschot 
werd besproken, gekozen voor het zelfstan-
dig blijven van onze gemeente, al worden 
er wel voorwaarden aan verbonden. Over 
twee en een half jaar wordt geëvalueerd 
of er van die voornemens iets terecht ge-
komen	is.	De	werkgroep	̔ Loon	naar	Tilburg՚	
denkt er duidelijk anders over. (DK 21/7)

Het aantal inwoners in onze gemeente is 
in de eerste helft van 2021 gegroeid met 
128 naar 23.632. Er waren 127 geboortes 
en 135 sterfgevallen. (BD 31/7)

Volgend schooljaar wil men ook in onze ge-
meente	de	weekendschool	ՙPetjes	Af՚	gaan	
starten in navolging van Oisterwijk. Het is 
bedoeld voor kinderen van 10 tot 14 jaar, 
die op dertig zondagen een programma 
voorgeschoteld krijgen, waarbij ze inzicht 
kunnen krijgen in hun mogelijkheden voor 
de toekomst. (BD 13/8)

Er	komen	binnenkort	ՙgroene	scooters՚	be-
schikbaar in ons dorp. Iedereen kan met 
een	speciale	app	van	zo՚n	scooter	gebruik	
maken.	 Het	 bedrijf	 ՙGo	 Sharing՚	 heeft	 al	
felgroene scooters gestationneerd in Til-
burg, Breda en Waalwijk. (BD 24/8)

Wetering
De renovatie van cultureel centrum en 
sporthal De Wetering in Loon op Zand wordt 
steeds verder naar achteren geschoven. 
Verenigingen en organisaties zijn er niet 
blij mee. De staat van onderhoud is slecht. 
“Het is niet meer van deze tijd”, zegt Nico 
Castelijn, voorzitter van de Loonse volley-
balvereniging Set Up. (BD 26/7)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Bergstraat 76 en Van Immer-
seelstraat 17 voor woningverbouwingen,  
voor Loonse Molenstraat 42A voor verho-
ging van een rundveestal, voor Willibror-
dusstraat 52 t/m 66 (renoveren van daken 
van 8 woningen), Gagarinstraat 28 (vervan-
ging garage door schuur met overkapping), 
Gildeweg 68 (bouw schuur) en Land van 
Kleef 2 (erker). Ook werd een vergunning 
ter inzage gelegd voor een zonnepark aan 
de Heideweg.

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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Een omgevingsvergunning werd verleend 
aan Koningstraat 13 (dakkapel achter-
zijde), Gagarinstraat 10 (interne verbou-
wing), voor Lindenlaan 4 en Gildeweg 51 
(uitbreiding woonhuis). (DK 14, 21 en 28/7, 
18/8)

De Spinder
In Tilburg-Noord bij De Spinder komen 
steeds meer installaties i.v.m. de energie-
voorziening. Dit alles pal naast beschermd 
natuurgebied. Vanwege het grote belang 
ook voor ons dorp van wat er in dit gebied 
gebeurt, geven wij een uitvoerig citaat uit 
het artikel van Ben Ackermans in het Bra-
bants Dagblad van 13 augustus:

“Het was passen en meten toen TenneT, 
beheerder van het Nederlandse elektri-
citeitsnetwerk, juist in het gebied tegen 
landgoed Huis ter Heide nóg een groot 
bouwwerk dropte. Momenteel alleen nog 
op papier, maar medio 2026 moet het er 
daadwerkelijk staan: een hoogspannings-
station met een oppervlakte die gelijk is 
aan	zo՚n	tien	voetbalvelden.

Wie komend vanuit Tilburg over de Midden-
Brabantweg rijdt, ziet van het energieland-
schap niet overdreven veel. Twee taluds en 
bomenrijen verhinderen dat. Te ruiken valt 
er meer, als de ramen van de auto open 
staan en de wind verkeerd. De veroorzaker 
is de iets verder weg gelegen stortplaats, 
die als berg wél opvalt.

Waterzuivering

Maar meteen na het onderlangs passe-
ren van de kruising met de Burgemeester 
Bechtweg kun je links toch ook de vele 
gebouwen van de 'energiefabriek' van wa-
terschap De Dommel ontwaren. Die staat 
op het terrein van de regionale waterzui-
veringsinstallatie, gespecialiseerd in het 
onschadelijk maken van wat wij door de 
wc spoelen. De fabriek wint biogas uit het 
rioolslib van acht waterzuiveringsinstalla-

ties in de provincie, en daar draait onder 
andere het bedrijf zelf op. Maar ook Bra-
bantse bussen.

Veel van het waterzuiveringsterrein be-
staat uit, jawel, gezuiverd water. In afge-
paste hoeveelheden gaat dat naar sloten en 
beken in het buitengebied. Met twee van 
de vier turbines van de coöperatie Spinder-
wind is het in 2019 nog voller geworden. En 
daar komt dan ook nog nieuwbouw bij.

Hoogspanningsmasten

Waarom juist op die toch delicate plek? 
Omdat precies daar twee hoogspannings-
netwerken bij elkaar komen, legt Susan van 
den Berg uit. Zij is bij TenneT projectleider 
van het hoogspanningsstation Tilburg. Het 
ene is de bestaande 380 kV-verbinding, on-
derdeel van een landelijke ring, waarnaast 
dit decennium een - zeker in De Moer en 
Loon op Zand omstreden - nieuw tracé van 
Borssele tot Tilburg wordt aangelegd. Door 

Frank Verhoof
Kloosterstraat 24A   5175BJ Loon op Zand
06-26781499   info@fvhinstallaties.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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+ Prive cursussen Engels op eigen niveau
+ Groepslessen Engels basis
+ Groepslessen Engels gevorderden
+ Bijlessen Engels
+ Zakelijk Engels

Meer informatie:
Marjolein Ligtenberg-Essers
1e graads bevoegd docent Engels
Ursa Major 19
5175VK Loon op Zand
06-44400775

www.aplusengels.nl

A+
English language courses
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deze verbinding en via het hoogspannings-
station wordt de via windmolens op zee 
geproduceerde elektriciteit verdeeld over 
het land.

Het andere net dat de Spinder passeert, 
met 150 kV-capaciteit, is overbelast. “Wat 
het hoogspanningsstation straks doet, is 
een koppeling maken tussen die twee net-
ten. Via een transformator wordt de stroom 
omgezet naar het hoogspanningsstation 
aan de Kalverstraat in Tilburg-Noord, via 
een ondergrondse kabel. Zo komt er op dat 
150 kV-net meer ruimte.”

Maar	een	abc՚tje	 is	de	 locatie	niet.	Verre	
van. “Het was bijna werken op de vierkan-
te meter”, zegt Gerrit Modderkolk, omge-
vingsmanager bij TenneT, over de inpassing 
van het station.

Nieuwbouw

Dat station is wel groot, maar niet mas-
sief. Een technisch geheel met installaties, 
portalen, lijnen, pilaren en bliksempieken. 
Verder wat kleine gebouwtjes, een cen-
traal dienstengebouw voor onderhoudsper-
soneel - in principe is het station onbemand 
- en vooralsnog drie transformatoren. “Die 
worden ingepakt, zodat het geluid wordt 
tegengehouden.”

TenneT hoopt in 2023 met bouwen te kun-
nen beginnen. Daaraan gaat een inspraak-
fase vooraf over het inpassingsplan. Ver-
wacht wordt dat dit in het eerste kwartaal 
van 2022 ter inzage komt te liggen, in het 
najaar volgt een beslissing van de minister. 

Met Natuurmonumenten, eigenaar van Huis 
ter Heide, voert TenneT op dit moment nog 
overleg in het belang van de fauna. Mod-
derkolk: “We nemen meer tijd om bij de 
aanleg zo min mogelijk wild te storen, en 
ervoor te zorgen dat de ecologische ver-
binding tussen natuurgebied De Brand en 
Huis ter Heide zo goed mogelijk kan functi-

oneren.” Er komt ook een natuurlijke over-
gang naar de bosschages aan de noordkant. 
Daarnaast wordt het verloren bos en de 
natuur in het gebied gecompenseerd door 
nieuwe natuur en bomen.

Met het waterschap en de gemeente Til-
burg is de netbeheerder al rond. Zo wordt 
de hap die het hoogspanningsstation uit 
de	 huidige	 effluentvijver	 (waarin	 het	 ge-
zuiverd water wordt verzameld) neemt 
gecompenseerd door de aanleg van twee 
nieuwe waterbergingen aan beide kanten 
van de Midden-Brabantweg. Dat is een on-
derdeel van het veel grotere toekomstige 
Waterlandschap Pauwels. TenneT betaalt 
dit deel.

Pauwels

Het gebied direct rondom de waterzuive-
ring is Water- en Energiepoort Pauwels ge-
doopt. De samenwerkende partijen hebben 
het ontwerp klaar liggen.

Na vele jaren van aankondigingen is nu ook 
de	 fiets-	 en	 ecologische	 passage	 in	 zicht,	
die onder de Midden-Brabantweg door 
loopt. Opgeteld bij de aanleg van de ecolo-
gische zone op het zuiveringsterrein zijn de 
kosten bijna 6,3 miljoen euro. De Efteling 
betaalt op grond van oude natuurcompen-
satie-afspraken meer dan een derde deel 
daarvan.” (BD 13/8)

Mestfabriek
Een ander bericht over het gebied De Spin-
der: De nodige vergunningen zijn afgege-
ven zodat John Horrevorts uit Hilvarenbeek 
daar een mestfabriek kan gaan bouwen. 
(BD14/8)

Dit plan is bij de wijkraad in Tilburg-Noord 
en vele andere Tilburgse politici helemaal 
niet goed gevallen. Zij zeggen dat de men-
sen in Tilburg-Noord en Loon op Zand door 
deze plannen niet serieus worden geno-
men. (BD 17/8)
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Burgemeester en wethouders van onze ge-
meente hebben de provincie hierover een 
dringende	 brief	 geschreven:	 zo՚n	 fabriek	
mag de kwaliteit van leven voor de inwo-
ners niet aantasten en ook het toerisme 
mag er niet onder lijden. (BD 25/8)

Wegen
De	 snelfietsroute	 F261	 Tilburg-Waalwijk	
is inmiddels op 8 juli feestelijk geopend 
waarbij zelfs een Fietsorkest een rol speel-
de. (DK 14/7)

Natuurbeheer
Ook in onze omgeving (in Kaatsheuvel bij  
Ijsbaan en Europalaan) werd de blauwalg 
aangetroffen,	waar	honden	en	mensen	heel	
ziek van kunnen worden. (BD 13/8)

Televisietoren
Deze naam voor de toren aan de Financiën 
is eigenlijk niet meer terecht. Hij dient 
niet meer voor de televisie, wel nog voor 
de radio.
Verder is het bedrijf Hosting2GO erin ge-
vestigd, een bedrijf dat domeinnamen re-
gistreert en websites host. De toren is net 
als de 23 andere mediatorens in Nederland 
eigendom van het Spaanse telecombedrijf 
Cellnex. (BD 20/8)

Voetbal
Sponsor Rick Broers voor-
zag Uno Animo 3 van ge-
heel nieuwe shirts, broe-
ken en sokken. Op 3 juli 
werd het nieuwe tenue 
gepresenteerd en nam 
het elftal afscheid van 
trainer Jack Ansems en 
vier spelers. (DK 14/7)

Overige sport
De Cochonnetclub orga-

niseerde op 10 juli een z.g. doubletten-
toernooi,	 waaraan	 25	 ՙparen՚	 meededen	
uit de hele regio (tot Antwerpen toe!). (DK 
21/7)
Voorbij
Wij lazen in de krant en de weekbladen 
over de Open Tuinen, die open waren in 
het weekend van 21-22 augustus: Het Witte 
Kasteel,	Ons	Buiten	(Kraanven	10)	en	Hof	՚t	
Einde (Bergstraat 66). (DK 18/8)

Verwacht
worden	het	 jaarlijks	 kunstevent	 ՙZicht	 op	
Loon՚	op	zondag	19	september	in	De	Wete-
ring en Het Witte Kasteel en de expositie 
van Marjan Horvers-de Nijs in Het Uilen-
nest. (DK 18 en 25/8)

Dit was de oogst van twee maanden kran-
ten bijhouden. Als je het zo bij elkaar ziet, 
gebeurt er in acht weken toch nog wel re-
delijk wat. Hoe dan ook, u bent weer hele-
maal op de hoogte! □

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

 ° Impressie van de mestverwerkingsinstallatie  
die VTTI Bio Energy wil bouwen op De Spinder. 
© VTTI
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Repaircafé gaat weer van start 
in Loon op Zand

Het reguliere Repaircafé van KDC gaat 
weer van start op dinsdag 21 september. 
U bent dan weer welkom vanaf 19.00 uur 
in De Wetering te Loon op Zand. Vanwege 
corona was het sinds het voorjaar van 2020 
niet mogelijk om een regulier Repaircafé 
te houden, maar nu kunnen we gelukkig 
weer als vanouds aan de slag.

Een afspraak maken of aanmelden is niet 
nodig. Uiteraard nemen we wel maatre-
gelen om te voorkomen dat het te druk 
wordt. Daarnaast verwachten we van ie-
dere bezoeker dat de 1,5 meter afstand 
houden nadrukkelijk wordt gerespecteerd.
In Loon op Zand wordt het Repaircafé ge-
houden op iedere derde dinsdagavond van 
de maand van 19.00 tot 21.00 uur in De 
Wetering.

Waarvoor kunt u bij het Repaircafé  
terecht?
Onze vrijwilligers proberen echt alles te 
repareren. Zoals bijvoorbeeld een kapot 
snoer,	 lekke	 fietsband,	 afgebroken	 stoel-
poot, repareren van kleding, elektronica 
of computers. En wij repareren altijd gra-
tis. Dus heeft u iets te repareren, kom dan 
eens naar het Repaircafé! Want weggooien 
kan altijd nog.

Ook is het Repaircafé altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Bent u handig en lijkt 
het u wat om andere mensen te helpen hun 
spullen te repareren? Meld u dan aan bij de 
balie in het vrijwilligershuis of kom langs 
op een Repaircafé-avond.

Graag zien wij u dinsdag 21 september! 

Stichting Taxus Taxi zamelt ruim 
4.360 chemokuren in!

Dit jaar heeft Stichting Taxus Taxi samen 
met de vele donateurs en partners een 
record hoeveelheid taxussnoeisel ingeza-
meld. Het ambitieuze doel voor 2021 was 
vastgesteld op 425.000 kilo, maar door de 
toewijding van alle donateurs is het gelukt 
om ruim 480.000 kilo in te zamelen. Deze 
gigantische hoeveelheid is goed voor meer 
dan 4.360 chemotherapieën.

“We zijn ontzettend blij met het resul-
taat”, aldus een zegsman van de stichting: 
“Zonder alle mensen die dit jaar hun takje 
hebben bijgedragen was het nooit gelukt. 
Heel erg bedankt”.

De grote hoeveelheid regen, het broeie-
rige weer in juni en de nieuwe donateurs 
hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de 
opbrengst beter was dan verwacht werd. 
In de massaal aangeboden taxusnaalden zit 
een belangrijke grondstof voor chemothe-
rapieën tegen verschillende soorten kan-
ker, zoals eierstok-, borst- en longkanker, 
maar ook tegen kanker van de slijmvliezen 
en in sommige gevallen voor chemothera-
pieën tegen alvleesklier- en slokdarmkan-
ker.

Groeiend succes
Het succes van Stichting Taxus Taxi groeit 
elk jaar. Steeds meer taxus eigenaren we-
ten de Taxus Taxi te vinden. Door het ver-
strekken van gratis materialen wordt het 
donateurs steeds gemakkelijker gemaakt 
om deel te nemen aan de inzameling.

Ook in 2022
Na het succes van de afgelopen jaren kan 
een vervolg niet uitblijven. Ook in 2022 
gaat Stichting Taxus Taxi weer op pad om 
zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zame-
len. Volg de actie via www.taxustaxi.nl. 
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KIEN’s Kolumn
Camping Flirt
Na twee uur rijden parkeer ik de volge-
laden auto op het parkeerterrein van de 
camping. Strek mijn benen en wrijf over 
mijn gezicht. Mijn passagiers hebben 
een dutje gedaan en zijn nog wat duf, 
maar ik ben er helemaal klaar voor.

Manlief begint direct de auto uit te la-
den. Ik loop naar ons vakantieverblijf 
en bepaal het potentieel. Als een ek-
ster scan ik de andere campinggasten. 
Veel gezinnen met jonge kinderen. Altijd 
praktisch voor het maken van vriendjes.

Dat betekent ook andere mannen in 
shorts met nog redelijke lijven. Ook zij 
scannen het nieuw aangekomen volk op 
de wisseldag. Mannen jagen, ik ook, lach 
vriendelijk terug maar vooral naar de an-
dere mama’s. Die scan ik ook en beoor-
deel wie ik ‘kan hebben’ of niet. Vrouwen 
kijken eigenlijk niet welke mannen ‘in or 
out their league’ zijn, maar kijken wel-
ke vrouw ze fysiek, in schoonheid, qua 
humor, bingo skills, mini-disco dance 
moves, etc. kunnen overtreffen.

Zo heb ik eens gelezen dat vrouwen zich 
voor een feestje niet opdoffen om man-
nen te imponeren maar om er mooier uit 
te zien dan de andere aanwezige vrou-
wen. Uiteindelijk is wel het doel om een 
man mee te nemen naar huis (of een 
knipoog te krijgen van een andere papa 
tijdens het doen van de afwas bij het ge-
zamenlijke sanitairgebouw), maar de lat 
ligt bij de andere vrouwen.

Nu is de lat op de camping over het al-
gemeen niet zo hoog, dus met mascara 
op en rokje topje aan maak ik al snel de 
blits. Daarom hou ik ook zo van het dou-
che- en opmaakritueel in het sanitairge-
bouw. Zo eentje met nul privacy waarbij 
ik stiekem kan gluren in andermans toi-
lettas. Kan zien of ze überhaupt parfum 
heeft meegenomen en als niet, dan doe 
ik snel een snufje op. Zij ziet dat ik mas-
cara op doe, dus doet zij het ook.

Later die ochtend help ik de man die bij 
deze vrouw hoort met het vinden van 
een voetbal en dat schept een band. 
Camping life, zo heerlijk ongecompli-
ceerd. Na het avondeten en het in slaap 
kroelen van de kinderen, stel ik voor om 
in mijn eentje de afwas te doen. Manlief 
heeft het verdiend na het overleven van 
een waterpistolengevecht. Zo gracieus 
mogelijk, voor zover dat kan met een 
te zwaar krat vol met vuile vaat, loop 
ik naar de afwasplaats en scan weer de 
omgeving. Goede timing, de man van 
deze vrouw begroet me met een enorme 
glimlach en zegt: “ben jij ook de lul?” Ik 
zeg: “ja graag”. Na een geamuseerde 
blik van hem stort ik me snel op de af-
was en ben ik blij dat we morgen naar 
huis gaan. 
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Collecte Nierstichting 2021

De collecte voor de Nierstichting is dit jaar 
van 19 tot en met 25 september. De Nier-
stichting heeft zich jarenlang hardgemaakt 
voor een betere donorwetgeving. Het is 
voor ons onacceptabel dat jaarlijks een 
kleine 200 nierpatiënten overlijden omdat 
een donornier voor hen te laat komt.

Een jaar geleden werd de donorwet inge-
voerd. Dankzij deze nieuwe wet staan alle 
Nederlanders ouder dan 18 jaar geregis-
treerd in het Donorregister.
Zo’n 76% van de volwassen Nederlanders 
heeft een bewuste keuze gemaakt over 
wat er na overlijden met zijn of haar or-
ganen mag gebeuren. Wij willen hen hier 
enorm voor bedanken. Dat is veel meer dan 
verwacht, een mijlpaal!

De Nierstichting is sinds 1968 actief. Al 
meer dan een halve eeuw van kleine en 
grote successen, van vooruitstrevend on-
derzoek en innovatie.
In die tijd heeft de stichting heel wat dro-
men kunnen realiseren, maar kan deze al-
leen maar realiseren dankzij de inkomsten 
uit de collectes. De ultieme droom van de 
Nierstichting is nierziekten te kunnen ge-
nezen. Want dialyse en transplantatie bie-
den nierpatiënten een perspectief, terwijl 
we genezen als een duurzame oplossing 
beschouwen.

De Nierstichting wil nierpatiënten zoveel 

mogelijk helpen en bijstaan, maar dat kost 
geld. Dit wordt gebruikt voor:

•	preventie: mensen met een nierziekte 
eerder opsporen en behandelen;

•	transplantatie: kortere wachttijd voor 
een donornier;

•	de draagbare kunstnier: een apparaat 
dat falende nieren continu vervangt en 
op het lichaam kan worden gedragen;

•	zelfmanagement: nierpatiënten nieuwe 
mogelijkheden bieden om zelf de regie 
te houden over ziekte en behandeling;

•	directe ondersteuning van nierpatiënten 
op	sociaal,	financieel	en	maatschappelijk	
gebied.

Let op dat medicijnen alleen hun werk veilig 
kunnen doen, als de nieren hun werk doen.  
Daarom lanceerde de Nierstichting de 
Check Nier & Medicijn op de volgende site: 
checknierenmedicijn.nierstichting.nl.

Nierpatiënten bedanken alvast iedereen 
voor hun gift én de vrijwilligers voor hun 
inzet tijdens de collecte. Ook in Loon op 
Zand gaan in deze week diverse collectan-
ten op pad, hopelijk komen ze bij u niet 
aan een gesloten deur.

Mocht u geen kleingeld in huis hebben, 
dan kunt u ook via QR-code doneren en als 
u niet thuis bent dan kunt u een bedrag 
sms’en naar de Nierstichting. U doneert 
bijvoorbeeld eenmalig € 2,-: SMS NIER2 
naar 4333 of u doneert eenmalig € 5,-: SMS 
NIER5 naar 4333.

Nierstichting, afdeling Loon op Zand
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Meer groen in de gemeente Loon op Zand

Plantenbakken bij De Wetering Op En Top verzorgd
Loon	op	Zand	profileert	zich	als	een	groene	
gemeente. In de omgeving van deze ge-
meente is het goed toeven in een bos- en 
duinrijke omgeving. Dankzij een initiatief 
van inwoners zijn de plantenbakken op het 
Weteringplein en op het Anton Pieckplein 
behouden.

Adoptie
Stichting Pieckplein Winterfestijn heeft vo-
rig jaar de bloembakken in Loon op Zand 
en Kaatsheuvel in adoptie genomen. Groen 
vormt een belangrijk onderdeel in de 
dorpskern. Het verdwijnen van de bakken 
op het Anton Pieckplein was geen optie. De 
plantenbakken op het Weteringplein ston-
den er al jarenlang verpauperd bij.

Groen moet groeien
Door een gezamenlijk inzet van de stich-
ting, inwoners en ondernemers zijn de 
plantenbakken opgeknapt en voorzien van 
nieuwe planten. Een initiatief wat alle lof 
verdient. Met het oog op de toekomst is 

één ding zeker… Groen moet groeien. Hier-
voor zijn voeding en water nodig. In Loon 
op Zand was men op zoek naar mensen die 
de bakken regelmatig water geven en on-
kruid verwijderen.

Op en Top
Ceciel van Hoof en Dianne Goutziers van Op 
en Top Dagbesteding hebben aangeboden 
om samen met hun ‘toppers’ het onder-
houd van de plantenbakken bij De Wetering 
op zich te nemen. Op en Top Dagbesteding 
streeft naar gelijkheid voor mensen met 
een beperking of afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ze 
laten hun toppers parti-
ciperen binnen werkplek-
ken bij bedrijven, vereni-
gingen en instanties.

Top verzorging
Inmiddels worden de plantenbakken liefde-
vol en met aandacht verzorgd. Deze groe-
ne toppers zorgen ervoor dat het groen in 
Loon op Zand optimaal kan groeien. Met Op 
en Top Dagbesteding gaan we een mooie, 
fleurige	 en	 groene	 toekomst	 tegemoet	 in	
hartje Loon op Zand.

Duim omhoog voor een prachtig en positief 
initiatief!

 °De ̔ toppers՚ van ̔ Op en Top dagbesteding՚ zijn 
trots op het resultaat! (Eigen foto)
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Kerkberichten van   
11 tot en met 24 september

Aanmelden voor de weekendkerkdiensten 
is niet meer noodzakelijk. Het aantal toe-
laatbare personen is voor de kerken op 
dit moment: Loon op Zand 75 personen, 
St. Jan Kaatsheuvel 110 personen, HH.M. 
van> Gorkum in Kaatsheuvel en De Moer is 
50 personen. Bij binnenkomst dient u een 
contactformulier in te vullen en plaats te 
nemen in de bank bij de rode hartjes. Iede-
re zondag worden opnames gemaakt van de 
eucharistievieringen. Deze zijn te bekijken 
via de facebookpagina van de parochie; Pa-
rochie Heilige Willibrord en via de paro-
chiewebsite; www.parochiewillibrord.nl > 
in de groene balk via de knop: Mis en in de 
namiddag op het YouTube-kanaal: Parochie 
Willibrord gemeente Loon op Zand.

Zondag 12 september 9.30 uur; 24e zon-
dag door het jaar, zang/muziek, celebrant 
pastoor Luijckx. Overleden ouders Vermeu-
len–van Loon, jaargetijde Paul Vermue.

Dinsdag 14 september 10.15 uur; Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 19 september 9.30 uur; 25e zondag 
door het jaar, herenkoor, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga. Maandelijkse ge-
dachtenis aan Jan en Riek Hamers–van den 
Broek, Corry van den Oetelaar–van der Lee 
t.g.v. verjaardag echtgenoot, Christ Ver-
meer, Paula van den Biggelaar–Spijkers, 
Elly Korver.

Dinsdag 21 september 10.15 uur; Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Collecte
Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u 
bij het uitgaan van de kerk eventueel een 
collectegift in de daarvoor bestemde bus 
doen om onze parochie te blijven onder-
steunen. Er is ook een mogelijkheid voor 
een digitale collecte op de rekening van 
de parochie; rekeningnr.: NL29 RABO 0124 
8331 01 o.v.v. Digitale collecte Parochie H. 
Willibrord.

Wij namen afscheid van:
Johan Brekelmans
Geboren 4 februari 1970 in Udenhout.
Overleden 12 augustus 2021 in Tilburg.

Sjef van de Leur
Geboren 21 sept. 1934 in Loon op Zand.
Overleden 24 aug. 2021 in Loon op Zand.

Dat zij mogen rusten in vrede!

Nieuws uit onze parochie
Binnenkort komt er een eind aan de wel-
verdiende vakantie. Voor velen was het een 
tijd van rust en extra aandacht voor elkaar 
en de naaste. Toch werd er binnen het pas-
torale team al gewerkt aan een nieuw paro-
chiejaar. Met voorzichtig meer ruimte voor 
samen te kunnen zijn. De koren beginnen 
weer met het oefenen van hun stemmen. 
Er mag straks weer onder wat voorwaarden 
gezongen worden tijdens de eucharistie-
vieringen. De nieuwe jaarkalender jeugd-
jongerenwerk is samengesteld. Hierin zijn 
o.a. opgenomen: gezinsvieringen.

Er komen ook weer bijeenkomsten van 
voorbereiding op, en vieringen van, Eerste 
Communie en Vorm. De bijeenkomsten van 
de Youth groep. Meer informatie hierover 
kunt u geregeld vinden in de berichten van 
de Duinkoerier, de parochiewebsite en de 
informatiebrieven die in de parochiekerken 
komen te liggen. Laten we hopen dat we de 
komende tijd weer onbeperkt samen kerk-
gemeenschap kunnen vieren.
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Ouderavonden Eerste H. Communie
Bij de Eerste H. Communie willen wij uw 
kind graag helpen Jezus Christus beter te 
leren kennen en de Weg van Jezus in het 
leven te vinden en te gaan. Kinderen vanaf 
groep 4 (7/8 jaar of ouder) bereiden wij 
voor op dit bijzondere feest. De voorbe-
reiding bestaat in grote lijnen uit 8 lessen, 
een rondleiding door de kerk en het bijwo-
nen van gezinsvieringen.

In onze parochie H. Willibrord zijn in de 
eerste helft van 2022 de feestelijke eerste 
communie vieringen. Graag nodigen wij uit 
voor de ouderavonden.

Ouderavonden
Maandag 27 september 20.00 uur
Pastorie Oranjeplein 1 te Loon op Zand 
voor de communicanten uit: Loon op Zand 
en De Moer.

Dinsdag 28 september 20.00 uur
Het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te 
Kaatsheuvel voor de communicanten uit: 
Kaatsheuvel en Sprang Capelle.

Ouderavonden H. Vormsel
Het Vormsel is het sacrament van de hei-
lige Geest. De heilige Geest geeft ons de 
kracht, moed en inspiratie om alle kwes-
ties in ons leven het hoofd te bieden en 
als christen te leven. Ons voorbereidings-
traject is overzichtelijk en laat het jonge 
gezicht van de Kerk zien.
We kunnen ons voorstellen dat u en uw 
kind uitgebreider geïnformeerd willen 
worden over het Vormsel en de voorbe-
reiding daarop. Daarom nodigen wij u uit 
voor een ouder/kind informatieavond op: 
maandag 20 september in: het Parochieel 
Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel 
om 19.00 uur. Voor de tieners van Loon 
op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang-
Capelle. U kunt ook informatie vinden op 
de website: www.parochiewillibrord.nl. 

Pastoor Luijckx tel. 0416-361215, catechist 
Annie van Kuijk tel. 361513. e-mail: secre-
tariaat@parochiewillibrord.nl of e-mail: 
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl.

Grafruimingen  
begraafplaats Kloosterstraat
Er zullen eind september weer grafruimin-
gen plaatsvinden op de begraafplaats aan 
de Kloosterstraat. Voor de ruiming zijn de 
rechthebbenden van deze graven aange-
schreven met de keuze voor het wel/niet 
verlengen van de grafrechten. Niet ver-
lengen impliceert dat er gekozen is voor 
beëindiging van de bestaande rechten en 
dat er wordt overgegaan tot ruiming van 
het graf. Er zal alleen optisch geruimd wor-
den d.w.z. dat alleen de kruizen en zerken 
van deze graven geruimd worden. De stof-
felijke resten blijven liggen en zullen bij 
een volgende begraving op die plek dieper 
onder in het graf geplaatst worden. De be-
graafplaats zal op de dag van de ruiming 
gesloten zijn voor bezoek. Aan de poort zal 
dan een aankondiging gehangen worden.

Opgeven van misintenties
Op werkdagen telefonisch via telefoon 
361215 van 8.45 tot 12.15 uur (secretari-
aat) of via e-mail:
secretariaat@parochiewillibrord.nl.
of op andere dagen en tijden door de 
intentie(s) met het bedrag van € 13,00 per 
intentie in een envelop te doen en deze te 
deponeren in de brievenbus van de pasto-
rie. In de kerk ligt ook een formulier om 
misintenties op te vermelden.
Graag duidelijk vermelden op welke datum 
u de misintentie wenst en voor wie deze is 
bedoeld.

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor het maken van afspraken voor dien-
sten in de kerk, zoals jubilea, uitvaarten 
en dopen, kunt u contact opnemen met 
pastoor P. Luijckx, telefoonnr. 361215. 
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In gesprek met ‘levende  
boeken’ over dementie

Door in gesprek te gaan met bezoekers ho-
pen de ‘deelnemende boeken’ bij te dra-
gen aan meer begrip rondom dementie. 
De	werkgroep	 ՙDementie	Vriendelijke	Ge-
meente	 Loon	 op	 Zand՚	 verwacht	 zo	 boei-
ende gesprekken waarin vooroordelen wor-
den weggenomen en taboes doorbroken.

Eén op de vijf mensen krijgt dementie en 
daarvan woont 70% nog thuis. Daarom is 
aandacht voor dementie belangrijk. In de 
gemeente Loon op Zand werken we samen 
met inwoners, mantelzorgers en onder-
nemers aan een dementievriendelijke ge-
meenschap. Eén van de doelstellingen is 
het taboe rondom dementie doorbreken.

Daarom kun je op dinsdag 21 september 
met ‘menselijke boeken’ in gesprek in de 
bibliotheek Loon op Zand. De boeken wor-
den verbeeld door allemaal mensen die op 
hun manier te maken hebben met demen-
tie.

Je kunt in gesprek gaan met:
•	Een mantelzorgmakelaar, die er is voor 

de mantelzorgers om de zorgvragen 
heen. Voor de zorgvrager is er meestal 
voldoende geregeld. Maar wie kijkt er 
nu om naar de mantelzorger? Mantelzorg 
overkomt je, het lijkt zo vanzelfsprekend 
maar dat is het niet. Het is vaak een gro-
te opgave. De mantelzorgmakelaar kijkt 
naar binnen welke wet de hulpvraag valt 

en informeert op het terrein van zorg, 
wonen,	financiën,	werk,	welzijn	en	pas-
send onderwijs.

•	Een welzijnsbegeleider,	 die	 de	 ՙmens՚	
centraal laat staan en met veel passie en 
plezier een zinvolle daginvulling op maat 
geeft aan de cliënten. Ze verbindt men-
sen met hun achtergrond van hobby’s en 
gewoontes van vroeger door middel van 
herinneringen en activiteiten in Park Vos-
senberg. Persoonlijke aandacht verhoogt 
het levensgeluk en geeft weer een ver-
haal.

•	Een activiteitenbegeleidster van een 
dagbesteding voor mensen met demen-
tie. Ze heeft ruime ervaring om mensen 
met geheugenproblemen of dementie 
een lach op het gezicht en een zinvolle 
dag te bezorgen. Haar motto is: Het is 
altijd feest als je op de Rode Loper bent 
geweest.

•	Een mantelzorger, die zorgt voor haar 
partner met dementie.

Je kiest uit de aanwezige ‘boeken’ een ti-
tel waarover je meer wilt weten en met dat 
gekozen boek ga je 20 minuten in gesprek. 
Het boek vertelt zijn of haar verhaal met 
betrekking tot het onderwerp dementie.

Als lezer mag je alles vragen, maar het 
boek mag ook vragen stellen aan jou. In 
korte tijd ontstaan er zo vaak boeiende 
gesprekken waarin vooroordelen worden 
weggenomen en taboes doorbroken. Door 
in gesprek te gaan met bezoekers hopen 
de deelnemende boeken bij te dragen aan 
meer begrip rondom dementie.
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Deze middag wordt georganiseerd door de 
werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeen-
te Loon op Zand.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 21 september 2021 
Tijd: 14.30 tot 16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Loon op Zand,  
Kloosterstraat 2, 5175  BJ Loon op Zand
Kosten: geen
Aanmelden: via de Bibliotheek Loon op 
Zand. Dit kan in de Bibliotheek zelf of te-
lefonisch via 0416- 363 868 tijdens ope-
ningsuren. Ook kun je een mail sturen naar 
loonopzand@bibliotheekmb.nl.

Geef bij aanmelden de voorkeur(en) voor de 
boek(en) waar je mee in gesprek wilt door 
en je ontvangt een bevestiging met tijdstip. 

Kijk voor meer informatie op:  
www.bibliotheekmb.nl/dementie 

tel.: 0416 - 363 902
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Collecte Prinses Beatrix  
Spierfonds 2021

In de week van 12 tot en met 18 sep-
tember vindt de collecte van het Prinses 
Beatrix Spierfonds plaats.
Het fonds, dat dit jaar 65 jaar bestaat, is 
de aanjager van de strijd tegen spierziek-
ten. Het doel is om alle spierziekten de 
wereld uit te krijgen, het middel is weten-
schappelijk	onderzoek.	Het	PBS	financiert	
en stimuleert onderzoek naar genezing en 
naar verbetering van de kwaliteit van le-
ven van de 200.000 mensen met een spier-
ziekte in Nederland. Het fonds krijgt geen 
overheidssteun en is afhankelijk van dona-

ties en de inzet 
van vele vrijwilli-
gers. De collecte 
is een van de be-
langrijkste inkom-
stenbronnen.

Er zijn 600 ver-
schillende spier-
ziekten. Sommige 
zijn dodelijk, 
sommige zijn er-

felijk, maar ze hebben allemaal een ver-
lammend	effect	op	de	spieren.	De	spieren	
in een mensenlichaam sturen alles aan: lo-
pen, zwaaien, lachen, ademen. Een ziekte 
die spieren aantast, tast het hele lichaam 
en daarmee ook het hele leven van een 
persoon aan.

Wetenschappelijk onderzoek is dus het be-
langrijkste wapen in de strijd tegen spier-
ziekten. Het grootste gedeelte van de in-
komsten van het Prinses Beatrix Spierfonds 
wordt dan ook daaraan besteed. De onder-
zoeken die worden gesteund zijn erop ge-
richt de oorzaken van spierziekten te ach-
terhalen, sneller diagnoses te stellen en 
betere behandelmethodes te ontwikkelen. 
Dankzij uw gift kan ook het Onderzoekspro-

gramma	Gentherapie	worden	gefinancierd.	
De ambitie is om in 2025 gentherapie te 
testen bij mensen met een spierziekte in 
Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de 
strijd tegen spierziekten een ongeëvenaar-
de impuls geven.

Omdat het fonds, zoals gezegd, geen sub-
sidie krijgt van de overheid, is het geheel 
afhankelijk van giften uit de samenleving. 
Steun daarom dit werk en geef aan de col-
lectant, want zonder geld geen onderzoek 
en zonder onderzoek geen medicijn. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds is in het bezit 
van het Keurmerk voor Goede Doelen van 
het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Het coronavirus is nog steeds onder ons 
en daarom moet er veilig worden gecol-
lecteerd. De collectant houdt zijn bus met 
uitgestrekte arm naar voren. Als u met een 
uitgestrekte arm doneert, hanteert u sa-
men een afstand van 1,5 meter en worden 
de richtlijnen van het RIVM in acht geno-
men.

Mocht u in de week van 12-18 september 
de collectant missen, steunen kan ook door 
een bijdrage over te maken op IBAN NL82 
INGB 0000 0009 69 ten name van Prin-
ses Beatrix Spierfonds te Den Haag. Als u 
geen kleingeld heeft, dan kunt u doneren 
via de IDEAL QR-code die u met uw smart-
phone kunt scannen. Deze code staat op 
de collectebus en op het legitimatiebewijs 
van de collectant. Gevers kunnen ook het 
woord SPIER sms’en naar 4004. Ze ontvan-
gen dan een donatielink om eenmalig en 
veilig te doneren.

Voor meer informatie kijk op www.spier-
fonds.nl. Bij voorbaat onze hartelijke dank 
voor	uw	financiële	bijdrage.

Plaatselijk comité PBS,
Marina Fijen, Erik Gelevert
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Verrijk je leven

Wij van ‘Loon op Zand voor elkaar’ geloven 
dat iedereen iets te bieden heeft waar een 
ander wat aan heeft. Een vlotte babbel, 
talent voor techniek, een passie voor poet-
sen, een sterke arm, in het bezit van een 
aanhanger of een sportieve inslag. Zelfs 
met één enkele vrijwilligersklus kan jij al 
helpen!

Verrijk je leven… als zwemmaatje voor 
Joyce, door de moeder van Kitty te hel-
pen in de tuin, als geheugentrainer bij de 
Geheugenwerkplaats, als kaart- en klets-
maatje voor Ans, door een schutting te 
repareren,	 als	 fietsmaatje,	 pianist,	 wan-
delmaatje, taalcoach voor Omar of Nour,…   
Op www.loonopzandvoorelkaar.nl bren-
gen we vraag en aanbod op het gebied van 
vrijwillige inzet en hulp bij elkaar. Zo zie je 
snel wie je bij jou in de buurt blij kan ma-
ken of plaats zelf een oproep. Makkelijk, 
gratis en veilig.

Natuurlijk is het ook mogelijk contact te 
hebben met iemand van het team. Tele-
foon: 0416-280280,    
e-mail: info@loonopzandvoorelkaar.nl □
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Reacties 
van  
lezers

Reacties op artikelen  
werkgroep ̔ Loon naar Tilburg՚
De redactie ontving enkele reacties naar 
aanleiding van het artikel van Ger Bruins-
ma in Rond de Toren-editie 12 van 21 juli, 
waarin hij reageerde op de berichtgeving 
over de gemeentelijke aanpak voor wat het 
dorp Loon op Zand betreft, door de werk-
groep 'Loon naar Tilburg'.

Met goedvinden van de inzenders, nemen 
wij hiervan twee reacties op.

Redactie Rond de Toren

Liefde voor Loon: ons dorp!

Met regelmaat lees ik de stukken in de 
Duinkoerier en Rond de Toren van de, zo 
zal ik ze maar noemen: ‘wijze heren’ van 
de wekgroep ‘Loon naar Tilburg’. Deze he-
ren vinden dat het hier in Loon op Zand ze 
slecht gaat en hebben steeds meer com-
mentaar hebben op andere mensen.

Ik woon al zo’n 80 jaar in Loon op Zand met 
heel veel plezier en nog steeds met heel 
veel mensen hier in ons dorp. Wanneer de 
heren van ‘Loon naar Tilburg’ het allemaal 
zo goed weten dat het in Tilburg allemaal 
beter is, begrijp ik niet dat ze hun boeltje 
niet bij elkaar rapen om zo vlug mogelijk 
naar Tilburg zien te komen. Dan ben je ten-

minste van Loon af en hoef je niet steeds 
met hetzelfde verhaal over te komen en 
zijn wij mensen die hier graag willen wo-
nen, van dat gezeur af: want meer is het 
niet!

En dan nog een advies: haal die borden van 
de muur af met ‘Loon naar Tilburg’ en der-
gelijke, en hang daarvoor in de plaats een 
bord met de tekst ‘Welkom mensen in ons 
mooie dorp!’ Dan kom je tenminste veel 
beter over bij de talloze toeristen die ons 
dorp bezoeken.

Dit is mijn mening over deze gang van za-
ken en met mij heel veel mensen in ons 
eigen dorp!

M. v.d. Dries

Terecht: 
ՙLaten we trots zijn op Loon՚!

In Rond de Toren nummer 12 van 21 juli 
2021 stonden twee artikelen die me raak-
ten. Het ene artikel was “Democratie faalt, 
gemeenteraad schiet schromelijk te kort” 
van de werkgroep ‘Loon naar Tilburg’.

In het begin van de vele artikelen heb ik 
als geïnteresseerde altijd gelezen, helaas 
laat ik de inhoud van hun artikel nu vaak 
ongelezen. Wederom een opsomming wat 
er fout gaat in de gemeente Loon op Zand 
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en dan met name op Loon. Door de zeer 
frequente media-aandacht krijg je nu een 
negatief beeld van Loon en dat is jammer. 
Dat verdient Loon op Zand als kern niet in 
mijn beleving.

Terecht meldt Ger Bruinsma in zijn artikel:  
ՙLaten	 we	 trots	 zijn	 op	 Loon՚.	 En	 inder-
daad: waar gewerkt wordt worden fouten 
gemaakt en het kan altijd beter. Staan de 
beste stuurlui niet aan de wal en met mop-
peren kom je niet verder.

Loon op Zand bij het hele grote Tilburg is 
maar de vraag of dat de enige echte op-
lossing is? Mijn ouders hebben mij geleerd 
dat het gras bij de buren altijd groener is. 
Nogmaals: laten we trots zijn op Loon en 
kijken waar we kunnen verbeteren.

Hans Eenshuistra

Op vrijdag 30 juli verscheen een werkelijk 
prachtige regenboog aan de Loonse hemel, 
waarvan de redactie (met dank!) de nodige 
opnames kreeg aangeboden.
 
(Foto: Ine Bertens)
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‘Links’ in uw Rond de Toren

We weten dat anno 2021 de meeste mensen 
een computer of zelfs een slimme mobiele 
telefoon in het bezit hebben. Je weet wel, 
zo’n computer in zakformaat waar je ook 
nog eens mee kan bellen! Leeftijd speelt 
amper nog een rol.
Om jullie regelmatig te verwijzen naar 
websites,	 leuke	 filmpjes	 of	 om	 onze	 tek-
sten te voorzien van passend beeldmate-
riaal zullen we af en toe een ‘link’ of QR-
code bij een artikel plaatsen. In deze Toren 
13 trappen we af, maar niet zonder een 
korte uitleg te geven.

De	link	naar	het	filmpje	of	beeldmateriaal	
is altijd in het blauw geschreven, maar om-
dat de Toren nog steeds in zwart/wit ge-
drukt wordt is het misschien belangrijker 
om te vermelden dat de letters altijd on-
derlijnd zijn. Een voorbeeld:   
https://www.ronddetoren.nl

Deze link zult u over moeten typen en om-
dat gemak de mens dient kunt u tegen-
woordig ook met uw telefoon een QR of 
streepjescode scannen. Dat gaat nog veel 
sneller. Open de app op uw telefoon, maak 
een ‘opname’ of scan van de QR-code en u 
bent, hopsa! meteen waar u wezen moet! 
Om die code te kunnen scannen heeft u 
een app nodig. Die zijn gratis in bijv. uw 
App Store (voor iPhone) of Play Store (voor 
Samsung liefhebbers) te downloaden.

Probeert u het een keer? Laat ons weten 
wat u ervan vindt. Leuk of juist niet leuk? 

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Hap en slik in…

In Rond de Toren nummer 3 van 14 febru-
ari 2013 stond bijgaande foto in de Rubriek 
ՙOpvallend՚.

ՙHap	 en	 slik	 in՚	 dacht	 deze	 boom.	 Maar	
snel gaat het niet bij deze boom. Hij heeft 
er een hele tijd over gedaan om zo ver te 
komen, maar nu is het bordje bijna hele-
maal opgeslokt. Wat heeft er op het bordje 
gestaan? “Eigen terrein” of “verboden toe-“Eigen terrein” of “verboden toe-Eigen terrein” of “verboden toe-” of “verboden toe-“verboden toe-verboden toe-
gang”. Of was de tekst iets origineler?
Na 8 jaar kun je zien dat de boom echt zijn 
best heeft gedaan en weer een stuk verder 
is met het tot zich nemen van het metalen 
bordje.

Het levert in ieder geval een mooi plaatje 
op, een plaatje dat de fantasie prikkelt. U 
komt	 de	 betreffende	 boom	 tegen	 op	 het	
Moleneind aan de rechterkant vanuit Loon 
op Zand. De bovenste foto is van februari 
2013 en de onderste van augustus 2021.

Ziet u onderweg in ons dorp of omgeving 
ook iets opvallends, verrassend of humoris-
tisch, meld het de redactie. Of nog liever, 
maak een foto en stuur deze met vermeld-
ing van de plek naar info@ronddetoren.nl.  

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Uno Animo verlengt  
sponsorovereenkomst

We hebben goed nieuws! We hebben onze 
sponsorovereenkomst met Van Gool Sport 
verlengd! Sinds december 2020 is de ves-
tiging in Udenhout gesloten en wordt de 
kledinglijn van Uno Animo verkocht via Van 
Gool Sport Hilvarenbeek.

Ook heeft Van Gool Sport vanaf nu een sa-
menwerking met IJssalon Delizioso aan de 
Kerkstraat in Loon op Zand, waar jullie per 
direct jullie wedstrijdsokken en broekjes 
kunnen halen.
 
Om het iedereen zo makkelijk mogelijk te 
maken om de kleding van Uno Animo te 
bestellen hebben we een aantal mogelijk-
heden gecreëerd:

•	Bestellen, laten bedrukken, direct mee-
nemen van de volledige Uno Animo kle-
dinglijn in de winkel in Hilvarenbeek. 
Daarnaast is er een uitgebreid voetbalas-
sortiment, zoals je gewend bent van Van 
Gool Sport.

•	Bestellen van de volledige Uno Animo 
kledinglijn via de nieuwe Uno Animo 
webshop: deze wordt deze maand actief. 
Laat je sportartikelen thuisbezorgen of 
haal ze op in Hilvarenbeek.

•	Directe verkoop van het Uno Animo wed-
strijdshort- en sokken bij IJssalon Delizi-
oso in Loon op Zand.

Interesse om een elftal aan te kleden of 
heb je vragen? Neem dan contact met op 
met Joost van Esch: 06-51354370, e-mail: 
unoanimo-joost@ziggo.nl of met Robbert 
de Jong: 06 - 16177848,   
e-mail: robbertdejong86@gmail.com.

Met vriendelijke groeten,
v.v. Uno Animo

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
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Niks doen is (g)een optie, 
Loon is de klos

Eenmaal weer terug van vakantie, thuis of 
elders, was niks doen echt een optie. Wat 
bekomen van de hectiek van alledag, ze-
ker in de gezinnen waar het afgelopen jaar 
naast het werk ook het onderwijs in huis 
vorm moest krijgen.
De draad moet nu onder redelijke normale 
omstandigheden weer opgepakt worden al 
blijft corona onder ons.

Voor ‘Loon naar Tilburg‘ ligt dat toch wat 
anders na de unanieme 
keuze van de gemeente-
raad om zelfstandig te 
blijven met wat opmer-
kingen van partijen zij-
delings, terwijl het rap-
port Berenschot over de 
bestuurlijke toekomst 
niets aan duidelijkheid 
te wensen overliet.

Voor Loon zegt in de vorige Toren dat niks 
doen geen optie is en gaat een verbeter-
plan opstellen met de gemeenteraad met 
meetbare,  heldere doelen. Regelmatig, 
elke 3 of 4 maanden, moet dat met de raad 
en de samenleving gedeeld worden en con-
stateert men verder: “Voor Loon verkeert 
nog volop in een denkproces “. Ziet u de 
bui al hangen? Wij wel, dus met Voor Loon 
zijn we eigenlijk wel uitgepraat, net als 
met het CDA dat nog wat oude koeien uit 
de sloot wil halen om vervolgens over 2 ½ 
jaar te evalueren.

Evenzo voor de andere partijen. Pro 3 be-
steedt in haar verkiezingsprogramma ook 
enkele regels aan de bestuurlijke toekomst 
en de VVD wil heel graag blijven regeren. 
Gemeentebelangen was het spoor bijster 
omdat die opmerkten dat wij met hun niet 

rond de tafel hebben gezeten terwijl die 
partij geen enkele keer op tal van publica-
ties van ons heeft gereageerd.

U begrijpt het inmiddels, wij draven ook 
niet meer op voor de Toekomstagenda  
(hebben de inwoners daar nog zin in? Zie 
BD 30.07) die van stal is gehaald, om het 
maar bij dorpse termen te houden, en ho-
pen dat ons fraaie dorp met zijn inwoners 
het Weteringgesudder volgt, het groenbe-
leid mooier maakt dan het is, van het door-
trekken van het voetpad in de Klooster-
straat blijft dromen en nieuwe woningen 
verwezenlijkt gaan worden.

Het gaat bijna op een verkiezingspraatje 
lijken want u weet: over een half jaar zijn 
er gemeenteraadsverkiezingen. Rond die 
tijd laten we zeker weer van ons horen 
en mochten er bestuurlijk en/of politiek, 
grote problemen ontstaan dan zeker ook 
eerder!

‘Loon naar Tilburg՚: Ton Janssen,  
Wim Meulesteen en Jan van Gompel
mail: loonnaartilburg@ziggo.nl
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AGENDA
MEER INFO VIA
DE WEBSITE

NIEUWE 
 OPENINGS
TIJDEN

DINSDAG          13 TOT 19u
WOENSDAG    13 TOT 19u
DONDERDAG  13 TOT 20u
VRIJDAG           10 TOT 20u
ZATERDAG      10 TOT 17u

WIJNCURSUS 3 avonden
 145 EURO
Cursus 1 Woensdag 22-9/29-9/6-10
Cursus 2 Donderdag 30-9/7-10/14-10
Cursus 3 Vrijdag 15-10/22-10/29-10

GROTE PROEVERIJ IN DE KIOSK
Zondag 31-10: 13U TOT 19U

ORANJEPLEIN 12  (TEGEN OVER DE KIOSK)
0653643027

ANTOON@BRILLIANT-BOTTLES.COM
WWW.KOOPHIERJEWIJN.NL

DE SPECIALZAAK
 VOOR UW WIJNEN (eigen import) 
STREEKBIEREN EN GEDISTILEERD,  

CURCUSSEN EN WIJNAVONDEN
IN ALLE  SMAKEN EN PRIJSKLASSES , MAAR ALTIJD LEKKER!!



53

Glas en vork gedachten 1:   
De vakantie

Iedereen kent het: je koopt op je vakantie 
bijvoorbeeld	 een	 hele	 knoflookstreng	 die	
je uiteindelijk na een paar maanden toch 
maar	weggooit.	 Of	 die	 fles	 wijn	 die	 daar	
toch echt heel lekker was.
Mijn vakantie-valkuil is Pastis. Iedere keer 
trap ik erin. Zorgen die teenslippers er nu 
echt voor dat ik die andere onaangebroken 
flessen	die	thuis	in	de	kast	staan	vergeet?	
Ik ben bang van wel.

Alles is terug te herleiden naar emotie en  
één van de grootste en mooiste eigenscha-
pen van wijn is natuurlijk niet alleen dat 
hij heerlijk smaakt, maar ook het perfecte 
middel is om emotie te vervoeren. We heb-
ben	allemaal	wel	een	fles	wijn	thuis	liggen	
die je direct weer terugbrengt naar die ene 
vakantie of die ene gebeurtenis…

Wat is dat toch? Iets houdt ons mensen 
toch aardig voor de gek, of houden we ons 
zelf voor de gek. Voor mij is het een raad-
sel. Maar stel je voor: zon, vakantie, rust 
en geen werkstress: factoren die allemaal 
goed zijn voor het lichaam en de geest. 
Waarom dan? Het lichaam maakt dan fe-
nylethylamine aan, een stof die ook bij 
verliefdheid vrijkomt. Hierdoor gaan wij 
allemaal het leven door een roze bril zien. 
Alles is net wat lekkerder en mooier. Een-

maal terug in ons dagelijkse leven wordt 
deze stof snel weer door het lichaam afge-
bouwd en nemen we de signalen en prik-
kels weer waar als voorheen.

Fenylethylamine
Dat is een bekend gevoel, toch een klein 
gelukje:	dit	stofje	̔ fenylethylamine՚	zit	ook	
in onder andere rode wijn en chocolade. 
Dus makkelijk gedoseerd binnen te krijgen. 
Maar laten we ons vooral niet bezig hou-
den met de vraag of we worden gefopt of 
niet, maar geniet van je vakantie. En ja, 
ik	zal	vast	wel	weer	een	fles	pastis	aan	de	
verzameling toevoegen. Ik weet misschien 
nu al welke. Komt dit stofje soms ook vrij 
bij vakantie voorpret? En bij terugkomst 
zal ik bij het openen van mijn drankenkast 
lachend mijn hoofd schudden. En denken: 
Antoon toch!

Antoon Frijters

Onderhoud, reparaties,  
onderdelen en accessoires voor 
uw fiets, e-bike, MTB en racefiets.

Geopend:     
dinsdag, woensdag en vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur.

De Hoogt 18, Loon op Zand.

Tel. 06-42978942.
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Veel belangstelling voor Sponsor-Pauwelswandeling
Op 1 augustus jl. vond de eerste sponsor-
wandeling plaats ten behoeve van Het Witte 
Kasteel in de vorm van een ontbijt, wande-
ling en lunch. Sponsordiners werden al eer-
der georganiseerd, echter vanwege corona 
kon dit vanaf 2020 helaas niet meer uitge-
voerd worden. Omdat nu de maatregelen 
wat zijn versoepeld en om wat inkomsten 
te genereren voor Het Witte Kasteel, werd 
het initiatief genomen om de maandelijkse 
gratis Pauwelswandeling om te toveren in 
’n eenmalige, wellicht jaarlijkse, sponsor-
wandeling. Ondanks deze vakantiemaand 
was de belangstelling groot, blijkens de 35 
personen die hebben deelgenomen.

Een aantal van de deelnemers hebben de 
taak op zich genomen voor de benodigde 
inkopen, anderen verzorgden de tafelin-
deling, een keukenbrigade verzorgde de 
broodjes, yoghurt, fruit, melk, karnemelk, 
koffie,	thee	en	jus	d’orange.	Toevallig	was	
op het terras van het kasteel een grote 
tent aanwezig, zodat we van het ontbijt op 
intieme en droge wijze konden genieten.
De weersvoorspellingen waren erg Hol-
lands, aangename temperatuur met zo nu 
en dan een bui. Om 9 uur werden de wan-
delaars verwacht voor het ontbijt. Na een 
warm welkomstwoord van Piet Broos en  
Peter Haens konden de deelnemers genie-
ten van een heerlijk ontbijt en lekker bij-
kletsen met elkaar natuurlijk.

Wandeling door De Brand
Rond de klok van 10 uur werden de deel-
nemers door Carel Govaarts, die als gids 
fungeerde, uitgenodigd voor de wandeling 
door De Brand. Een mooi stuk natuurgebied 
ten oosten van Loon op Zand. Via het Mo-
leneind langs De Lachende Ooi, met zijn 
fraaie bokken en geiten, richting de Zand-
leij aan de Loonse Molenstraat. Vandaar 
volgen we de Zandleij, een zeer fraai stuk 
natuurgebied. Hier en daar was het wel 
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wat drassig, maar dat kun je verwachten 
in De Brand.

Amerikaanse exoot
Wat ook opviel dat we verschillende dode 
Amerikaanse rode rivierkreeften tegenkwa-
men. Carel legt uit hoe dit beestje vanaf ca 
1985 in ons land kwam en toen nog geen 
natuurlijke vijanden kende in Nederland. 
De laatste jaren komt daar wat verande-
ring in en staat het schaaldier op het menu 
van onder andere meeuwen, futen, meer-
koeten en grote vissen als palingen. 
Medewandelaar Jan van Riel vroeg het 
woord om wat te vertellen over het ont-
staan van het gebied, de hoog-
teverschillen en de waterregu-
lering in deze streek.

Toch nog regen
De tocht gaat verder door het 
wat drassige gebied, langs Ter-
raVie via de Ruilverkavelings-
weg huiswaarts. Ongeveer tien 
minuten voordat we bij het 
kasteel waren begon het te re-
genen en harder te regenen. Al 
met al ruim 7 km gewandeld in 
ongeveer 2 uur.

Bij aankomst bleek de een wat 
betere regenkleding of regen-
bescherming bij zich te hebben 

dan de ander, wellicht ook 
omdat enkelen het reguliere 
tempo niet konden bijhou-
den en dus wat langer door 
de regen moesten lopen.

De Lunch
Nadat ieder zich had af-
gedroogd kon gestart wor-
den met de lunch. Enkele 
vrijwilligers hadden cour-
gettesoep gemaakt van de 
groenten uit de kasteeltuin 
en dat smaakte uitstekend 
na zo’n heerlijke wandeling. 

Na een warm worstenbroodje, ‘Sparkling 
Pearls’ en wat fruit werd een dankwoord 
uitgesproken aan al diegenen die zich vrij-
willig hadden ingespannen voor het slagen 
van deze sponsorwandeling. Francine be-
dankte alle deelnemers voor hun deelname 
en steun voor Het Witte Kasteel en toonde 
ook haar waardering voor Peter en Piet, de 
initiatiefnemers voor dit evenement. En zo 
kwam er een eind aan de bijzondere spon-
sorwandeling ten behoeve van de Stichting 
Het Witte Kasteel.

Redactie: Jacques van Dooren
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Computercafé weer open

Wij krijgen regelmatig de vraag: “Wanneer 
beginnen jullie weer met een cursus?”
Na doorvragen blijkt dat de vraag eigenlijk 

is: “Ik heb behoefte 
aan het oplossen van 
een probleem met 
mijn smartphone, 
tablet of laptop. 
Kunnen jullie mij 
daarbij helpen?”

Het antwoord hierop is: Ja! Wij willen u 
heel graag helpen. Daarom zijn we 3 jaar 
geleden gestart met het Computercafé in 
onze ruimte in Venloene. U kunt bij ons 
terecht voor elke vraag over het gebruik 
en werking van uw apparaat. Stomme of 
domme vragen bestaan niet. U wordt indi-
vidueel geholpen.

Bent u niet in staat om naar het Computer-
café te komen, neem dan contact op met 
Laura Huibers. Tel. 0416-361615.
Het Computercafé is open op iedere twee-
de en vierde dinsdagochtend van de maand 
van 10.00 tot 12.00 uur. 
De toegang is gratis.

Op dinsdag 14 september bent u dus weer 
welkom in ons Computercafé!
Schroom niet. Loop gerust binnen.

Themabijeenkomst:  
handige apps voor onderweg
Op dinsdag 21 september van 10.00 tot 
12.00 uur wordt er, bij voldoende belang-
stelling, een bijeenkomst gehouden met 
als thema: Handige Apps voor onderweg. 
Het gaat hier over Apps op uw smartphone 
of tablet.

Vóór de pauze wordt uitgebreid ingegaan 
op de App: Google Maps.

Met deze App kunt u over de hele wereld 
reizen,	per	auto,	OV	of	fiets.	U	kunt	Google	
Maps als navigatie gebruiken. U kunt per 
satelliet elke plek in de wereld zien. U 
vindt informatie over restaurants, hotels, 
musea, steden, ga zo maar door. Kortom 
een zeer interessante en bruikbare App.
Na de pauze wordt ingegaan op Wandel- en 
fietsknoop	Apps	en	OV-Apps.

Heeft u belangstelling, geef dit dan zo snel 
mogelijk maar vóór 17 september door aan 
Laura Huibers, e-mailadres: lahui@home.nl 
Kosten:	€	2,-,	inclusief	koffie/thee.

SeniorenVereniging Loon op Zand
Computerwerkgroep
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Loonse Dorps Kwis op 15 januari 2022:  
de inschrijving is heropend!
In 2020 heeft de organisatie van de Loonse 
Dorps Kwis besloten om de reguliere editie 
niet door te laten gaan en in plaats daar-
van een digitale Kwis te organiseren die 
volledig vanuit thuis gespeeld kon worden. 
Mede dankzij AVeMotion, de gastvrijheid 
van Kampeerboerderij ’t Kraanven en de 
massale deelname kijken we trots terug 
op een geslaagd alternatief en de reacties 
hierop waren zéér positief. Maar thuisblij-
ven betekent geen chaos in het dorp, geen 
originele buitenopdrachten en ook geen 
feestavond welke volgens ons toch dé ele-
menten zijn die de Kwis nog meer kleur 
geven.

Op zaterdag 15 januari zal de Loonse Dorps 
Kwis weer in alle hevigheid los gaan bar-
sten in ons dorp! De oliebollen zijn op, de 
kerstboom is de deur uit, de Drie Koningen 
zijn weer huiswaarts gekeerd en een grote 

leegte dreigt tot carnaval. Een ideaal mo-
ment om lekker te gaan Kwissen met elkaar! 
Een week later, op zaterdag 22 januari zul-
len we tijdens een dampende feestavond 
de winnaar bekend gaan maken. Uiteraard 
zorgen we ervoor dat het een avond wordt 
vol muziek en entertainment. Beide data 
kunnen dus de agenda in, uiteraard onder 
voorbehoud van de situatie rondom het co-
ronavirus.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Herinner jij je nog de chaos die ontstond 
tijdens de vorige edities van de Loonse 
Dorps Kwis? Of heb je ‘ervan gehoord’ en 
wil je nu eindelijk wel weer eens een keer 
meedoen? Dat kan, want je kunt je team 
nog tot en met 1 oktober aanmelden voor 
de nieuwe editie van de enige echte Loon-
se Dorps Kwis 2022. Ben je al ingeschreven? 
Dan heeft je teamcaptain in juli al een mail 

 °Een greep uit het diverse deelnemersveld van de vorige editie van de Loonse Dorps Kwis.
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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.

gehad met daarin alle informatie voor je 
inschrijving en de voorwaarden. Je hoeft 
je team uiteraard niet opnieuw in te schrij-
ven, Onderstaande info is voor alle (poten-
tiële) deelnemers van belang!

Hoe gaat de editie van 2022 er uit zien?
De editie van 2022 wordt een mix van de 
afgelopen jaren. We hebben goed gekeken 
naar de vorige edities en naar de vele reac-
ties uit de enquêtes. De aankomende Loon-
se Dorps Kwis zal daarom nog overzichtelij-
ker, uitdagender en toegankelijker worden 
met meer nadruk op het groepsgevoel, 
spelplezier, creatieve vragen en opdrach-
ten en dus minder op het produceren van 
een zo dik en moeilijk mogelijk Kwisboek.

De Kwis is gemaakt op teams variërend 
van 10 tot 12 personen. Is je team groter 
dan 12 personen? Houd er dan rekening 
mee dat je team wellicht te groot wordt 
om het volledige spelplezier van de Kwis 
als team te ervaren. Wellicht is je team 
zo groot dat je het kunt splitsen, al la-
ten we dit verder aan de teams zelf over.  
De editie van 2022 zal een variëteit aan 
vragen en opdrachten bevatten, zowel 
thuis, online, op televisie als op straat met 
daarin aandacht voor zowel Loonse als niet-
Loonse zaken. Iedereen kan dus meedoen! 

Kom je niet uit Loon op Zand? Geen ramp! 
Zorg wel dat je de beschikking hebt over 
bronnen met Loonse kennis. Echter; voor 
iedere dorpsgenoot moeten de winkansen 
even groot zijn!

Daarnaast hebben alle teams uiteraard toe-
gang tot de grandioze feestavond waarin 
we de uitslag bekend maken, maar vooral 
er één groot feest van gaan maken. Beiden 
beloven zéér diverse avonden te worden 
dus we hopen wederom op massale deel-
name!

Inschrijven kan via:
https://kwis.loonsedorpskwis.nl/ en kan 
tot en met 1 oktober. Uiteraard weten we 
niet hoe de coronasituatie zich ontwikkelt, 
maar voorlopig gaan we uit van een ‘nor-
male’ situatie.

Hulp gevraagd!
In de tussentijd gaat de organisatie hard 
aan de slag om de Kwis tot in de puntjes 
voor te bereiden. Jouw hulp is echter hard 
nodig! Gelukkig kun je ons op een simpe-
le, maar smaakvolle manier ondersteunen 
door	je	lege	flessen	in	te	leveren	bij	COOP	
en het statiegeld te doneren aan onze or-
ganisatie. Kleine moeite, maar een heel 
groot	plezier!	□
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Kunstzinnig vooruitzicht op 19 september

Kunstmarkt ՙZicht op Loon՚ en unieke  
theeceremonie

Stichting Kunst Loon op Zand organiseert 
op zondag 19 september aanstaande een 
gezellige kunstmarkt. Tevens is er een 
unieke Japanse theeceremonie. Rondom 
De Wetering en Het Witte Kasteel kunt u 
genieten van kunst in al haar vormen.

Uniek
ՙZicht	 op	 Loon՚	 vindt	 plaats	 rondom	 De	 
Wetering en Het Witte Kasteel. Een unieke 

locatie waarin het werk van de verschil-
lende kunstenaars en kunstvormen prach-
tig tot zijn of haar recht komen. Het is ook 
uniek dat deze kunstmarkt in deze corona-
periode door gaat.

Corona
Om aan de eisen van het RIVM te voldoen 
heeft Kunst Loon op Zand een aantal maat-
regelen	getroffen	om	het	publiek	in	goede	
banen te leiden. Op de eerste plaats den-
ken we daarbij aan uw veiligheid (en die 
van anderen). De route over het terrein is 
zo ingedeeld dat u op anderhalve meter 
kunt genieten van alle mooie kunst.
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VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

De Hoogt 34  5175 AX  Loon op Zand  0416 53 72 50  www.huski-ebikes.nl

ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB   
E-bike                                       

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN
Rem of versnellingskast vervangen
Remblokken vervangen

€ 15,00
€ 15,00

BANDEN
Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

KETTING
Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

VERLICHTING
Koplamp of achterlicht vervangen € 10,00

           OPENINGSTIJDEN
Maandag    op afspraak 
Dinsdag 09.00 - 17.30
Woensdag 09.00 - 17.30
Donderdag 09.00 - 17.30 
Vrijdag 09.00 - 17.30  
Zaterdag  09.00 - 17.00

Uw fiets wordt bij ons volledig nagekeken,
afgesteld, gesmeerd en gepoetst! Tevens
kunt u gebruik maken van een gratis
leenfiets of onze haal en brengservice. 
Alle prijzen zijn exclusief onderdelen.

Theeceremonie
Gemma van Gorp zal u als traditioneel ge-
klede Japanse gastvrouw meenemen in de 
wereld van thee.
U zult deelnemen aan een unieke Japanse 
theeceremonie. Het Witte Kasteel is een 
unieke locatie voor deze bijzondere erva-
ring. Voor de deelnemers aan de ceremonie 
is er een unieke tentoonstelling van Japan-
se voorwerpen, samengesteld door Gemma 
van Gorp.

Voor de uitgebreide Japanse theeceremo-
nie zijn er op 19 september een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.
U kunt zich inschrijven door een bericht te 
sturen naar leovlemmix@hotmail.com.

De kosten voor deze theeceremonie be-
dragen € 17,50. Er zijn een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar aan de deur. U kunt 
hier via PIN betalen.

Muziek
In de lommerrijke omgeving rondom Het 
Witte Kasteel is het goed toeven. Op het 
terrein zullen er onder andere optredens 
zijn van Muziekvereniging Concordia, Mu-
ziekschool	 ՙDe	 Heraut՚,	 Onno	 Kanters	 en	
heel veel meer.

Bos kijkt terug
In de bosrijke omgeving van Het Witte Kas-
teel zullen de bomen een gezicht krijgen 
onder de noemer: “Geef een boom ogen en 
oud zeer krijgt een gezicht. Verbazing en 
verwondering veroorzaakt een andere blik 
op het bos om ons heen.”

Meer dan de moeite waard
Richt daarom uw kunstzinnige blik op Loon 
op Zand en kom op 19 september aanstaan-
de kijken naar een uniek kunstevent. U 
bent van 11.00 uur tot 17.00 uur van harte 
welkom!	□
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Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 

 

ECLoZ | om zoekt  
Energieconciërges

Om de huizen in onze gemeente Loon op 
Zand klaar voor de toekomst te maken, 
zoeken wij energieconciërges. 

Er komt voor ECLoZ | om een druk najaar 
aan. Om al het werk aan te kunnen, heb-
ben we meer handen nodig. Zo zoeken we 
mensen	die	de	 rol	 van	 ՙenergieconciërge՚	
op zich willen nemen.

Ben jij iemand die mensen graag een hel-
pende hand biedt en heb je minimaal 2 
uur per week beschikbaar? Wij zoeken per 
1 september 2021, 10 mensen met twee 
rechterhanden voor ons vrijwilligersteam 
van energieconciërges.

Wat ga je doen?
Als energieconciërge kom je op afspraak 
bij de mensen thuis en zet samen met hen 
de eerste stappen om hun huis duurzamer 
te maken.

Je legt contact, geeft informatie over de 
energiebesparende producten die je bij je 
hebt of de bewoner al met een gratis vou-
cher heeft aangeschaft (bijv. LED lamp, ra-
diatorfolie of tochtstrip) en helpt de bewo-
ner ze te installeren. Hierdoor kan je voor 
mensen het verschil maken.

Wat verwachten wij van je?
Je bent een enthousiast, vriendelijk per-
soon die graag en zonder vooroordelen het 
gesprek aangaat met mensen.
Handig zijn, zelfstandig kunnen werken en 
het	kunnen	omgaan	met	flexibele	werktij-
den is een pré. En: je vindt het leuk om 
mee te helpen onze gemeente duurzamer 
te maken.

Wat bieden wij?
Je wordt onderdeel van een leuk vrijwil-
ligersteam in een enthousiaste organisatie, 
waarin je begeleid wordt om zelfstandig je 
klus te doen. We bieden je een cursus tot 
energieconciërge aan.

Aanmelden
Wil jij energieconciërge worden of heb je 
vragen? Neem dan uiterlijk 10 september 
2021 contact met ons op via:   
contact@ecloz.nl. 
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September: wespenmaand

Wat te doen bij   
wespensteken...

Een wespensteek zorgt vaak voor een plot-
selinge, felle pijn gevolgd door een bran-
derige of jeukende, rode zwelling.

Blijf rustig als je een wesp ziet en onder-
druk de neiging om te meppen. Word je 
toch gestoken?
●	Koel	met	ijs.	Hierdoor	zwakt	de	zwelling	
en pijn af. Gebruik eventueel een zalf met 
menthol, aloë vera of calendula tegen hui-
dirritatie.
●	Houdt	de	zwelling	aan,	neemt	hij	toe	of	
twijfel je? Neem dan contact op met de 
huisarts.
●	Bel	1-1-2	wanneer	het	slachtoffer	in	zijn	
of haar mond/keel is gestoken en/of last 
heeft van ernstige benauwdheid, shock-
verschijnselen en/of zwelling in de nek of 
hals. Bel eveneens 1-1-2 bij een allergische 
reactie.
Stel dat iemand om je heen wordt gesto-
ken die weet dat hij een allergische reactie 
kan hebben na een wespensteek, dan heeft 
hij hier mogelijk medicijnen voor. Laat het 

slachtoffer	 liefst	
zelf zijn medicij-
nen toedienen.

Lid worden? 
Meld je aan! 
Onze vereniging 
bestaat geheel uit 
vrijwilligers en we 

zetten ons met hart en ziel in voor datgene 
waar ons dorp EHBO-geschoolde mensen 
voor nodig heeft. Met mensen samenwer-
ken voor mensen, het is een geweldige en 
dankbare taak om te mogen vervullen!

Voor aanmelden en meer informatie kunt 
u terecht op onze website:  
www.ehbo-loonopzand.nl. 
Heeft u een vraag dan kunt u ook mailen 
met info@ehbo-loonopzand.nl.	□

Sponsordiner bij Het Witte Kasteel

Na deze moeilijke 
coronatijd starten 
wij weer met het or-
ganiseren van onze 
traditionele sponsor-

diners t.b.v. Het Witte Kasteel. Natuur-
lijk conform de dan geldende regels van 
het R.I.V.M. Op donderdag 7 oktober staat 
om 18.30 uur het 1e diner gepland met als 
thema:

“Mosselen en Meer”

Wij zullen weer een mooi en verrassend 
diner met bijpassende drankjes samen-
stellen. Gezamenlijk koken en eten in de 
sfeervolle ambiance van Het Witte Kasteel 
blijven natuurlijk de belangrijkste elemen-
ten.

Graag willen wij jullie de kans geven om in 
te schrijven voor dit diner en je eventueel 
aan te melden om samen met ons het diner 
te gaan bereiden. Prijs per diner inclusief 
drankjes € 50,- p.p.

Met vriendelijke groet,
Piet Broos & Peter Haens

PS: Inschrijven kan via e-mail:
piet@hetwittekasteel.nl
Piet Broos: 06-13331499
Peter Haens: 06-43087954
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Maandag 4 oktober

Veilig Verkeer Nederland organiseert in de gemeente     
Loon op Zand de workshop ՙHet Nieuwe Fietsen՚

Alle	senioren	die	graag	willen	blijven	fiet-
sen 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	ՙHet	Nieuwe	Fietsen’.	Ook	ont-
vang je tijdens de workshop een tegoedbon 
voor	een	gratis	fietsinspectie	bij	Fietsspe-
cialist Post in Kaatsheuvel. Hierbij wordt 

de	fiets	 grondig	 geïnspecteerd	 op	 alle	 vi-
tale onderdelen. De workshop is op maan-
dag 4 oktober a.s. van 13.30 – 16.00 uur in 
Kaatsheuvel.

Aanmelden
Ben je inwoner van de gemeente Loon op 
Zand en heb je interesse in deze workshop 
meld je dan aan bij Veilig Verkeer Neder-
land via de onderstaande link of bel tijdens 
kantooruren met 088-5248850: mail met: 
vvn.nl/opfriscursusloonopzand

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
Je ontvangt een week voor aanvang van de 
cursus een bevestiging met de locatiegege-
vens. Denk om je veiligheid in het verkeer 
en graag tot ziens! 

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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          Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 

Schooljaar 2021 - 2022: MEER Muziek bij de  BSO  

Aanmelden kan nog!!!!! 
Jaa, ook dit schooljaar is er weer Muziek bij de BSO en ook jij kunt er aan mee doen. Ook als je niet op de BSO zit, 
kun je meedoen!! 

Je kunt je weer aanmelden voor steeds 5 muzieklessen waarin we nog interactiever aan de slag gaan met zingen, 
muziek maken op verschillende instrumenten, naar muziek luisteren, zelf muziek gaan verzinnen en nog veel meer. 
In het hele jaar zijn er 5 reeksen van 5 lessen voor de kinderen uit groep 1 t/m 7 (schooljaar 2021-2022).  Je kunt 
zelfs per reeks bepalen of je meedoet. De lessen worden weer gegeven door meneer Juan Manrique, en vinden op 
MAANDAGEN plaats bij de BSO van de Blokkendoos.  

We beginnen met de eerste 5 lessen (Blok 1, thema Muzikale Olympische Spelen) op Maandag 20  september om 
15.00 uur tot 15.30 uur voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 en van 15.30 uur tot 16.15 uur voor de leerlingen van 
groep 4 t/m 7. (ben je BSO-deelnemer, dan kun je voor de muziekles naar de BSO Blokkendoos komen om daar iets 
te drinken en nog wat leuks te doen totdat de muziekles begint.  Ook als je die dag niet naar de BSO hoeft). 

Een blok van 5 lessen kost voor leerlingen van groep 1 t/m 3 € 17,50 en € 25,- voor leerlingen groep 4 t/m 7. Als je je 
meteen voor het hele jaar opgeeft, betaal je respectievelijk € 77,50 of € 112,50.  Blok 1 start op 20 september 2021, 
Blok 2 op 22 november 2021, Blok 3 op 24 januari 2022, Blok 4 op 21 maart 2022 en Blok 5 op 23 mei 2022. 

Wil je aan de slag met muziek, geef je dan op. Vul onderstaande strook in en geef hem af bij de BSO of lever hem in 
bij Bernadette Essers-Jacobs, Gildeweg 87, Loon op Zand (mailen mag ook: bernadette_essers@hotmail.com) 

---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

School en Groep op school in schooljaar 2021/2022………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Emailadres…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BSO-deelnemer: Ja (locatie: Kubus / Blokkendoos*)/Nee*  ( *Streep door wat niet van toepassing is.)  

Zit op de volgende dagen op de BSO:………………………………………………………………………………………………… 

Ik geef me op voor: Blok 1/voor alle 5 de blokken* 

Graag aanmelden voor 17 september aanstaande. 
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Literaire wandeling door   
Tilburg

De stad Tilburg kent een grote, kleurrijke 
en interessante literaire traditie. Met de 
literaire wandeling ‘In Dada’s voetspoor’ 
biedt Stichting Cools boekliefhebbers de 
kans zich tijdens een ongeveer twee uur 
durende voettocht door het centrum van 
de stad te vergapen aan wat daarvan in het 
moderne stadsbeeld zichtbaar is.

En dat is veel, ontdekten Joep Trommelen 
en Harrie van Elderen, de makers van de 
wandeling. Die is feitelijk een update van 
de wandeling die in 1996 het licht zag. De 
nieuwe wandeling toont aan dat Tilburg 
sindsdien een ware metamorfose heeft on-
dergaan, die ook tal van nieuwe ‘literaire 
sporen’ heeft nagelaten.

‘In	 Dada’s	 voetspoor’	 is	 officieel	 gepre-
senteerd tijdens de boekenmarkt ‘Boeken 
rond het Paleis’, op zondag 29 augustus. 
De wandeling is geschreven voor een breed 
publiek. De Stichting Cools ziet de uitgave 
als een mooie manier om invulling te geven 
aan haar missie: de promotie van de liefde 
voor het boek.

De literaire wandeling begint op het sta-
tion. Niet toevallig, want het spoor speelt 
een belangrijke rol in de literaire geschie-
denis van de stad. Antony Kok arriveerde er 
in 1908 per spoortrein, werkte bij het spoor 
en ontmoette er Theo van Doesburg. Met 
hem smeedde hij het plan dat zou leiden 
tot oprichting van het tijdschrift De Stijl, 
dat uit zou groeien toe een wereldwijde 
kunstbeweging. Van Kok is het aforisme ‘De 
wereld raast voort in Dada’s voetspoor’, 
waar de literaire wandeling zijn titel aan 
ontleent.

Er zijn in de Tilburgse binnenstad nog tal 
van sporen te vinden die verwijzen naar die 
tijd. Maar tot op de dag van vandaag speelt 
het spoor een grote rol. De LocHal werd 
een waar boekenparadijs en ontbreekt dan 
ook niet in de route. Het absurde van het 
dadaïsme is tot op de dag van vandaag te-
rug te vinden in Tilburg. Een fenomeen als 
Ferry van de Zaande past uitstekend in de 
dadaïstische (culturele -red.) traditie. En 
wat te denken van Gummbah?

In het Tilburgse straatbeeld zijn veel 
spreuken en gedichten terug te vinden op 
muren en gevels. Vaak erg fraai vormgege-
ven. In tal van publicaties is ook aandacht 
besteed aan de geschiedenis van de stad: 
van de textielindustrie via koning Willem II 
en Zot Joke tot Helga Deen en de moord op 
Marietje Kessels. De makers van de wande-
ling leiden de wandelaar ook langs plaatsen 
waar die historie nog zichtbaar is.

De lijst Tilburgse schrijvers die worden ver-
noemd is te lang om hier op te sommen. 
Toch een kleine greep: de mysterieuze 
Tymen Trolksy (Jasper Mikkers), Nick J. 
Swart, Ivo de Wijs, Anton Roothaert (be-
kend van Dokter Vlimmen), Pieter Vreede. 
Uiteraard ontbreekt de Maawmuur niet, 
waar iedere Tilburger zijn of haar klaag-
tekst mag deponeren. En is er aandacht 
voor niet-Tilburgse auteurs die de stad in 

 °Muurtekst van Nick Swarth in de Tilbugse 
Tuinstraat. (Eigen foto)
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hun werk noemden of er een tijd werkten, 
zoals de writers-in-residence die Tilt naar 
Tilburg haalt.

De wandeling is ook voorzien van een rou-
tekaart. Op drie plaatsen in het beschreven 
traject kan de wandelaar kiezen tussen een 
langere en een kortere route. ‘In Dada’s 
voetspoor’ is bijzonder fraai vormgegeven 
door Kaftwerk en is gedrukt in de authen-
tiek Tilburgse letter de TilburgsAns. Bij dat 
lettertype hoort ook een reeks pictogram-
men van typisch Tilburgse locaties, evene-
menten, begrippen en personen. Ook die 
zijn in het boekje gebruikt.
Het in een ringband gestoken boekwerkje 
is voor € 4,95 te koop, onder andere bij de 
VVV en in de boekhandel.

In Dada’s voetspoor - literaire wandeling 
Tilburg. Harrie van Elderen en Joep Trom-
melen. Uitgave: Stichting Cools. 
Prijs: € 4,95. ISBN 9789090349961 
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Zie ook pag. 59

ANWB AutoMaatje  
voor iedereen

Bent u zelf minder mobiel en blijft u daar-
door meer thuis dan u lief is? Nergens voor 
nodig! Schakel ANWB AutoMaatje Loon op 
Zand in!

Zo werkt ANWB AutoMaatje  
Loon op Zand:
•	Neem twee werkdagen voor u op pad wilt 

contact op.
•	De coördinator zoekt een vrijwilliger uit 
de	poule	van	chauffeurs.

•	De coördinator belt terug en vertelt wat 
de rit ongeveer kost (€ 0,30 per kilome-
ter vanaf het huis van de vrijwilliger plus 
eventuele parkeerkosten).

•	Op het afgesproken tijdstip meldt de vrij-
williger zich. Jullie gaan samen op stap. 
Bij	 korte	 ritten	blijft	de	 chauffeur	 vaak	
bij u. Anders spreekt u samen af hoe laat 
u weer wordt opgehaald.

•	Na	afloop	betaalt	u	rechtstreeks	aan	de	
vrijwilliger.

De voordelen zijn dat u de auto niet deelt 
met andere passagiers, dat u niet lang hoeft 

te wachten (u spreekt een precieze tijd 
af), u gaat rechtstreeks naar waar u moet 
zijn	en	als	u	dat	vraagt	blijft	de	chauffeur	
vaak bij u, de markt op of de winkel of het 
ziekenhuis in.

Meedoen?
Om gebruik te maken van ANWB AutoMaat-
je kunt u bellen met de Klussen en Dien-
sten Centrale (KDC).
Dat kan via 0416 – 531573 (maandag tot en 
met donderdag van 09.30 uur – 12.00 uur). 

Voor meer informatie of voor andere dien-
sten kunt u kijken op:
www.loonopzandvoorelkaar.nl. 

 

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.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.
Respectvol en milieubewust ontzorgen.
Wij steunen verschillende goede doelen!

Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
* Ook voor kleine ritjes naar de milieu-
straat van de gemeente Loon op Zand.
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Dementieweken in Theater De Leest

Theatervoorstelling, diverse films, dementie informatie-
markt en sprekers in Theater De Leest in Waalwijk
Op dinsdag 21 september 2021 is het 
Wereld Alzheimer Dag. Rondom deze dag 
hebben de Gemeente Waalwijk (demen-
tievriendelijke Gemeente) en Theater De 
Leest de handen ineen geslagen en een 
mooi programma samengesteld voor ie-
dereen die hart heeft voor Dementie.

Programma Dementieweken   
in De Leest in Waalwijk
Op zondag 19 september	 wordt	 de	 film	
Wei gedraaid in de Rabozaal van Theater 
De Leest. Filmmaker Ruud Lenssen, die 
deze middag ook aanwezig zal zijn voor 
een	nagesprek,	maakte	met	‘Wei’	een	film	
over zijn dementerende vader en zijn man-
telzorg verlenende moeder.

Het werd een persoonlijk, eerlijk en intiem 
verhaal over de aftakeling die hoort bij de-
mentie, over familiebanden, zorg en een 
naderend afscheid. Kaarten voor Wei zijn 
te verkrijgen via de website van De Leest 
(www.deleest.nl) of telefonisch via 0416-
331751. De kaarten kosten € 5,- per stuk.  
Het nagesprek wordt aangeboden door 
Thebe Thuiszorg.

Op maandag 20 september is de voor-
stelling	 ՙJe	 kunt	 me	 gerust	 een	 geheim	
vertellen’ door Matzer Theaterproducties 
om 19.30 uur bij te wonen in De Leest 
(Rabozaal). Het is een hoopvolle voor-
stelling	 over	 dementie.	 Na	 afloop	 is	 er	
een nagesprek gepland. Het nagesprek 
is bedoeld als een interactieve verdie-
ping op de voorstelling. Ingegaan zal on-

der andere worden op de ervaring van 
de bezoekers met het onderwerp demen-
tie en hun beleving van de voorstelling. 
Dankzij een bijdrage van de Gemeente 
Waalwijk is de voorstelling voor geïnteres-
seerden te zien voor slechts € 10,- (i.p.v. 
€ 21,-). Men kan hiervoor de kortingscode 
Dementieweken21 gebruiken, die ingevuld 
moet worden in stap 2 (winkelwagen) van 
het bestelproces. Ga hiervoor naar www.
deleest.nl of bel met de kassa van De 
Leest tussen 11.00 en 13.00 uur via 0416 
– 331751.

Dementie informatiemarkt
Op zondag 19 en maandag 20 septem-
ber	is	er	rondom	de	voorstelling	en	de	film	
een dementie informatiemarkt te bezoe-
ken in De Leest. Hier zullen verschillende 
aanbieders van dementie gerelateerde 
diensten en producten zichzelf presen-
teren. Theater de Leest is hiervoor vanaf 
een uur voor aanvang van de voorstel-
ling/film	 tot	 een	 uur	 na	 afloop	 geopend. 

Op dinsdag 21 september	 draait	 de	 film	
Blik op Waalwijk om 10.30 uur in de Ra-
bozaal	van	Theater	De	Leest.	De	film,	die	
bestaat uit oude beelden uit het gemeen-
tearchief van Waalwijk, wordt aangekon-
digd door de heer Toon Steenbergen. Deze 
ochtend is gratis bij te wonen.

Om 10.00 uur is De Leest geopend en is er 
voor	de	bezoekers	gratis	koffie	met	appel-
gebak, aangeboden door ‘Thuis met De-
mentie’ en door ‘Ladies Circle De Leest’, 
om	10.30	uur	de	film	en	om	circa	11.30	uur	
is er de gelegenheid om (op eigen kosten) 
nog	een	kop	koffie	te	drinken	en	om	na	te	
praten.
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Hoewel de ochtend gratis is, is reserveren 
wel gewenst! Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
via De Leest, www.deleest.nl of telefo-
nisch via 0416-331751.

Internationale Films met thema  
Dementie in De Leest
Naast	een	voorstelling	en	2	films	van	eigen	
bodem, draaien er gedurende de demen-
tieweken	 nog	 drie	 internationale	 films	 in	
De Leest met het thema dementie.

Op dinsdag 21 september en donderdag 
23 september	draait	om	19.30	uur	de	film	
Supernova in De Leest met in de hoofdrol-
len Colin Firth en Stanley Tucci. Firth en 
Tucci zijn fenomenaal als Sam en Tusker, 
die in Supernova samen hun weg moeten 
vinden in een leven dat langzaam uit hun 
handen glijdt.
Regisseur en schrijver Harry Macqueen 
weet	perfect	de	juiste	toon	te	treffen	in	dit	
ingetogen drama waarin liefde en verlies 
samen komen. Meer informatie en kaarten: 
www.deleest.nl.

Op woensdag 22, zondag 26 en dinsdag 
28 september	draait	om	19.30	uur	de	film	
The Father in De Leest met in de hoofdrol 
Anthony Hopkins. The Father is een fasci-
nerend portret van een man die zijn grip 

op de realiteit aan het verliezen is. De bril-
jante vertolking van Anthony Hopkins (The 
Silence of the Lambs, The Two Popes) laat 
je geen moment los. Meer informatie en 
kaarten: www.deleest.nl.

Vanaf 29 september	draait	de	film	Falling	
in De Leest. Het aangrijpende regiedebuut 
van Viggo Mortensen. John (Viggo Morten-
sen) woont samen met zijn partner Eric en 
hun dochter in Californië, ver verwijderd 
van het traditionele plattelandsleven dat 
hij jaren geleden ontvluchtte. Wanneer 
zijn eigenwijze vader Willis (Lance Henrik-
sen) begint te dementeren, brengt hij hem 
naar Los Angeles om een huis in de buurt 
voor hem te zoeken. Meer informatie en 
kaarten: www.deleest.nl.

Voor overige activiteiten die worden geor-
ganiseerd tijdens de Dementieweken (o.a. 
door de Bibliotheek Waalwijk en door het 
Alzheimer café) kijk op de websites van 
deze organisaties en de Waalwijzer.

Meer informatie
Voor meer informatie hierover kunt u ook 
contact opnemen met de dementieconsu-
lenten van de gemeente Waalwijk: 0416 
-683456 of via:     
dementieconsulent@waalwijk.nl. 

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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Yoga in Loon op Zand

Yoga is een oude Indiase bewegingsleer 
die tot doel heeft de mens zowel geeste-
lijk als lichamelijk fris, vitaal en ontspan-
nen te laten zijn. Het is zorg voor jezelf 
op allerlei vlakken. Yoga werkt helend op 
de gezondheid. Het lichaam wordt in ba-
lans gebracht, bijvoorbeeld waar het de 
spijsvertering en de zenuwstromen be-
treft. Spieren versoepelen en de algehele 
lichaamshouding verbetert.
Hoewel yoga voor een belangrijk deel be-
staat uit het ‘werken’ met oefeningen – het 
activeren van het lichaam – is er ook veel 
ruimte voor ontspanning. Daarin speelt het 
bewust gebruiken van de ademhaling een 

belangrijke rol. Aandacht, concentratie, 
adem en ontspanning zijn sleutelbegrippen 
voor de ‘gezondheid’ van de geest.
Yoga heeft bewezen een bijzonder positie-
ve uitwerking te hebben bij de behandeling 
van moderne klachten als stress en burn-
out. Zo vinden we via yoga in de hectiek 
van alledag een weg naar een prettig even-
wicht tussen inspannen en ontspannen. 
Ontdaan van het voortdurende gejaag en 
gehaast dat onze tijd zo kenmerkt.

De lessen worden gegeven op maandag-
avond en woensdagmorgen in Loon op 
Zand. Wilt u meer informatie of een proef-
les volgen, belt u dan Wim van de Laar, 
gediplomeerd yogadocent, 013-5367817 of 
e-mail wimvandelaar@kpnmail.nl. U kunt 
tevens kijken op www.yogawimvandelaar.
nl, ook voor andere lessen en de medita-
tiecursussen.

Wim van de Laar
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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: Niels Kuijl, 0900-8844, 
e-mail: niels.kuijl@politie.nl.

TANDARTSENPRAKTIJK LOON OP ZAND
E.J. Minnaard, Kamperfoelielaan 1.
Tel. 361529, spoednr. 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 23.00 
uur. In het weekend bereikbaar voor spoedge-
vallen van 08.00 uur tot 23.00 uur.
Vanaf 23.00 uur wordt u doorverwezen naar de 
Dienstapotheek in Tilburg, Lage Witsiebaan 2A, 
tel: 0900-2357323.

HUISARTSEN:

C. Verheijen, B. Moorthaemer, J. Wind,
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.

PRIKPOST - Diagnovum
Thebe Loon op Zand Doelen 2  
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 9.30 uur. 
www.diagnovum.nl of bel 013-5393636.

FARENT SOCIAAL WERK
Doelen 2, 5175 CP  Loon op Zand
Tel: 088-0237500
website: www.farent.nl
e-mail: teamloonopzand@farent.nl
Inloopspreekuur di en do van 11.00 tot 12.00 uur

CONTOURDETWERN LOON OP ZAND
Organisatie voor maatschappelijke diensten
Monseigneur Völkerstraat 3, 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 bereikbaar tel. 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, 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. 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: 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: 362354.
e-mail: kunstloonopzand@gmail.com.
EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
secretaris: Dana Pollaert-Veltman
e-mail: secretariaat@ehbo-loonopzand.nl
website: 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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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.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.

BUURTPREVENTIETEAM ‘OUD LOON’
Info: www.oudloon.nl
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 (dames)
Repetitie	woensdag	10.00-12.00	՚t	Maoske.
Info: Wilma van derSanden, tel: 0416-362625.

LIEDERTAFEL ECHO DER DUINEN
Info: Bert Jansen, e-mail:   
bert.jansen1949@gmail.com, tel: 06-51235971.

GEZELLIGHEIDSKOOR VITAMINE-C
Repetitie op donderdag bij De Kuip van 20.00 
tot 22.00 uur. Aanmelden via de site of tel. 
363456 of info@koorvitaminec.nl.

ZANGGROEP KWINT
Wij zijn een popkoor en repeteren elke don-
derdag van 20.00-22.30 uur online via Jamulus. 
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.

DE ZONNEBLOEM LOON OP ZAND/DE MOER
Secretaris: Mevr. Hennie Ligtvoet, 06-37281946,
Tuinstraat 22, 5175 CR  Loon op Zand.
e-mail: h.ligtvoet@home.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 Wetering 
van 19.00 tot 21.00 uur.

BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT
De Wetering, tel. 363868. Maandag, woensdag  
en vrijdag van 12.30-17.00 uur. Dinsdag en don-
derdag van 10.00-12.00 uur. Zaterdag en zondag 
gesloten. 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: 757259.
e-mail: vkr.team.loonopzand@gmail.com.

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie: Anja van Balkom.
Tamboerstraat 1, 5175 TE  Loon op Zand,
mail: info.devlinderboom@stichtingbravoo.nl,
tel: 363432, website: www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur: Eric de Brouwer.
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 
iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 13.00-17.00 uur bij Cafetaria Lily in de 
Kloosterstraat.
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7 dagen per week geopend
Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel
T 0416-276002

info@ahkaatsheuvel.nl
www.ahkaatsheuvel.nl facebook.com/ahkaatsheuvel

“Bent u niet in staat om boodschappen 
te komen doen? Bel 0416-276 002 

en vraag naar leiding winkel voor de 
mogelijkheden”
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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 sporthal De Werft, Kaatsheuvel.
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 overboeking 
naar bankrek.: NL80 RABO 0129793442 
t.n.v.	Stichting	Rond	de	Toren	o.v.v.	‛Toren-
tje 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.
2021 Uiterste inleverdatum kopij
Nr. 14 verschijnt op 22 september 14 september vóór 19.00 uur
Nr. 15 verschijnt op 6 oktober 28 september vóór 19.00 uur
Nr. 16 verschijnt op 20 oktober 12 oktober vóór 19.00 uur
Nr. 17 verschijnt op 10 november 2 november vóór 19.00 uur
Nr. 18 verschijnt op 24 november 16 november vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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MOBIEL: 06-21971018 

 

 
 

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

Voor gratis opname van uw berichten 
in deze agenda kunt u een mail sturen 
naar: info@ronddetoren.nl.

September
10 11 en 12: Expositie Marjan Horvers-

de Nijs met tekeningen, schilderij-
en, aquarellen, collages en boeken. 
Open van 12.00 tot 17.00 uur in Het 
Uilennest, Weteringstraat 17A.

10 Loonse	Golfdag	bij	Prise	d՚eau.
12 GoodLife Fair op Landgoed Het Witte 

Kasteel - Brocante en vintageartike-
len worden afgewisseld met smaak-
volle streekproducten en bijzondere 
foodtrucks van 10.00 tot 16.00 uur.

12 Gratis toegang voor de Summer 
Fair 2021 van 12.00 tot 17.00 uur 
op	 het	 parkeerterrein	 van	 Easyfit,	
Kerkstraat 5. Toon uw belangstelling 
voor kleding, sieraden, cosmetica, 
boeken, accessoires, cadeautjes 
enz. Ook de innerlijke mens wordt 
niet vergeten en uiteraard worden 
de coronaregels gerespecteerd. 

17 18 en 19: Expositie Marjan Horvers-
de Nijs met tekeningen, schilderij-
en, aquarellen, collages en boeken. 
Open van 12.00 tot 17.00 uur in Het 
Uilennest, Weteringstraat 17A.

18 EASYFIT RUN 2021: Start run 4 of 8 
km bij Bosch en Duin om 14.00 uur. 
Inschrijven	bij	Easyfit	Loon	op	Zand,	
Kerkstraat 5. Inschrijven voor ie-
dereen toegankelijk, inschrijfgeld 
€ 7,50. Opbrengst bestemd voor de 
Loonse Kerstklokkenloop.

19 Kunst Loon op Zand organiseert 
ՙZicht	 op	 Loon՚,	 een	 sfeervolle	
kunstmarkt met beeldhouwwerk, 
dans, muziek en anderen kunstzin-
nige uitingen bij Het Witte Kasteel.

21 In	 gesprek	 met	 ՙlevende	 boeken՚	
over dementie bij Bibliotheek Loon 
op Zand, Kloosterstraat 2, van 14.30 
tot 16.30 uur. Aanmelden via 0416-
363868, deelname is gratis.

21 Repaircafé in de Wetering van 19.00 
tot 21.00 uur.





Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Hypotrust Woon Bewust  0,88% 
BLG Hypotheken   0,89% 

20 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  1,16% 
ASR Wel Thuis   1,20% 

30 jaar vast met NHG 
NIBC Bank  1,45% 
Aegon  1,51% 

 
  Mediair Financieel Adviesgroep BV / 
Intergroep Verzekeringen 
Roosendaal-Oisterwijk-Loon op Zand 
 
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 of  

via telefoon.

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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