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Herfst
Het was een natte, kille zomer. Zo’n zomer die we al een beetje vergeten waren, omdat
de afgelopen zomers zo mooi waren. Met late avonden in de tuin of op het balkon en
met barbecues. Deze zomer is het donzen dekbed slechts een enkel nachtje van het bed
geweest en is de tuinset maar amper gebruikt. Als het fris is, trek je graag een trui aan,
maar daarna zoek je toch de warmte van je huiskamer op. En nu zijn we al aan het opruimen. Kussens en ligbedden naar binnen, de laatste keren grasmaaien, kransen maken van
de hortensiabollen die door de regen zo uitbundig gebloeid hebben. Buiten rapen we wat
kastanjes en eikels om op het werk een herfsthoekje te maken.
Geluk bij een ongeluk: een aantal maanden na corona ruik je weer goed en heeft alles
zijn oorspronkelijke geur terug. Voor de tweede nachtvorst je overvalt haal je de laatste
bloemen van die doorbloeiende, geurende rozensoort in een vaasje. Bij die foto’s van
mensen die al die zomers al niet meer meemaakten, maar die altijd naast je lopen. We
denken niet meer de hele dag aan ze, maar wel iedere dag…
Zien we op tegen de donkere maanden? Ja, soms wel. Ze brengen ons wat meer naar binnen, letterlijk en figuurlijk. Voor sommigen brengen ze ook wat minder energie of op zijn
minst wat weemoedige gedachten. Hoe gaan we dat oplossen? Zo te lezen zullen we wat
beter op elkaar moeten letten. De aanmeldingen voor psychosociale hulpverlening zijn
zeldzaam hoog en de wachttijden zijn lang, heel lang, zelfs als het niet kan wachten.
En op kleinere schaal, hoe ‘pakken’ we die herfst dan aan? Nou, met een comfortabel
huis. Als je op de centen wilt of moet letten kruip je met een lekkere fleecedeken van
gerecyclede petflessen op de bank. En verder ouderwets, net als onze moeders , grootmoeders en overgrootmoeders deden. Met lekkere stamppotten, kruidige stoofschotels
en geurige appeltaarten. De keuken en het huis vol van warme geuren. Kaneel, laurier,
steranijs, gember. En in plaats van een zakje kruiden te kopen kun je ook zelf een mix
naar wens samenstellen. Als je dan in de eerste vrije uurtjes iets bakt, brengt de geur
die vanuit je keuken de rest van het huis binnen dwarrelt ook nog eens een persoonlijke
herfstsfeer. Lang leve het internet en de -online-kookscholen. Voor de allerbeste training
ooit én Engelse les? Scan de code of richt met uw telefooncamera en kijk…maar vooral:
proef de herfst!

VAN DE REDACTIE...............
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Welkome aanvulling op bestaand winkelaanbod

Slijterij Mitra vanaf 4 november terug in Loon op Zand
Het nieuwtje ging al even door het dorp en
ook de Toren-redactie kreeg het van verschillende kanten te horen: er komt weer
een slijterij in winkelcentrum Looiershof
aan het Oranjeplein, nadat in het voorjaar
van 2019 de toen bestaande slijterij in het
hetzelfde pand noodgedwongen moest sluiten. En zoals u als lezer van dit blad mag
verwachten, zochten wij contact met de
nieuwe uitbater om te horen wat zijn plannen en verwachtingen zijn.

hier liggen kansen voor mij. Wat dan volgt
is contact opnemen met de eigenaar van
het pand om tot daadwerkelijke afspraken
te komen. En die kwamen er ook: vanaf
donderdag 4 november hebben we weer
een Mitra-slijterij in Loon op Zand!

Keuze voor Mitra-concept
De keuze van Bernard Goossens om als
zelfstandige slijter te kiezen voor het Mitra-concept was snel gemaakt. Bernard:
“Vanuit Mitra wordt veel aan ‘advertising’
gedaan, wat natuurlijk erg belangrijk is om
je bedrijf bij de mensen thuis te krijgen.
De slijterijen onder de Mitra-vlag staan er
om bekend dat zij een uitgebreid assortiment aan speciale bieren hebben, alsmede een
ruim aanbod aan
wijnen voor elke
beurs. Dat gaat bij
mij hier in Loon
dus ook gebeuren!
En uiteraard hebben we het nodige
aan gedestilleerd
te bieden en alle aanverwante zaken die
men van een slijterij mag verwachten.
Denk daarbij aan verschillende merken
bier, natuurlijk ook alcoholvrij, verschillende frisdranken en vruchtensappen.

We maken kennis met Bernard Goossens,
oorspronkelijk uit Udenhout maar al lang
wonend in Oisterwijk. Bernard komt over
als iemand die zich niet laat leiden door
stress of drukte, maar die ondanks alles
wat er nog gedaan moet worden voordat
de ‘de tent’ open kan, rustig de tijd neemt
om alle vragen die hij voorgelegd krijgt te
beantwoorden. En dat is dan weer fijn voor
de schrijver van dit verhaal.

Hier liggen mijn kansen
Het vak van slijter kent Bernard als zijn
broekzak: van ‘thuis uit’ zoals ze dat in zijn
geboortedorp zeggen. Na een slijterij gerund te hebben in Waalwijk en Oisterwijk
heeft hij in de afgelopen vijfentwintig jaar
een ruime ervaring opgebouwd in deze bedrijfstak.
Het waren best intensieve jaren voor hem
en daarom besloot hij om het een tijdje
wat rustiger aan te doen. Maar na een jaar
‘in de luwte’ geleefd te hebben, ging zijn
ondernemersbloed toch weer kriebelen en
ging hij op zoek naar een geschikte locatie om weer een slijterij op te starten. Die
nieuwe locatie heeft hij al vrij snel op het
oog, als hij door ons dorp rijdt en de situatie overziet op het Looiershof aan het
Oranjeplein. Voor hem is het snel duidelijk:

Waar ik ook veel aandacht aan wil besteden,
zijn geschenkverpakkingen in verschillende
prijzen en uitvoeringen. Het blijkt dat deze
verpakkingen het altijd goed doen als cadeautje dat zeer gewaardeerd wordt!”

Weer terug in Loon?
Naast dit aanbod denkt Bernard nóg verder: “Hoe mooi zou het zijn als we ons eigen bier zouden hebben, zoals je dat ook in
4

andere plaatsen tegen komt? Als alle drukte achter de rug is en de slijterij volledig is
ingeburgerd in ‘het Loonse’ ga ik zeker aan
de slag om dat te onderzoeken!

de nodige openings-aanbiedingen. Al ziet
Bernard het, zo op het oog, allemaal rustig aan, toch moeten het spannende weken
zijn voor hem, al zal het meer ‘gezonde
spanning’ zijn!

Ik heb begrepen dat in het verleden nogal wat Loonse drankjes waren, zoals ‘ùn
klutske’ (in 1988 geïntroduceerd door Leo
van Loon -red.) en het ‘Loons Kwartierke’.
Ook al liep de verkoop ervan terug, waardoor de verkoop gestaakt werd: toch ga ik
bekijken of een van die drankjes weer in
ere hersteld kan worden. Ik ben overigens
van mening dat je steeds moet zoeken naar
mogelijkheden om je bedrijf ‘bij de tijd’
te houden met producten die aanslaan, dus
dat zal ik zeker doen!”

Goed nieuws
De Mitra-slijterij van Bernard Goossens is
een welkome aanvulling op het winkelaanbod in Loon op Zand en zeker die op het
Looiershof aan het Oranjeplein, waar het
ook mogelijk is om je online-bestellingen
die je bij Mitra kunt doen, hier af te laten
leveren en op te halen. Dat alles is alleen
maar goed nieuws!
De redactie wenst Bernard dan ook alle
succes toe met zijn Loonse slijterij!

Maar eerst wordt de tijd die Bernard tot
de opening op 4 november heeft, nog volledig ingenomen door al het regelwerk om
de opening op donderdag 4 november probleemloos en vooral succesvol te laten verlopen. Natuurlijk zal dat gepaard gaan met

Redactie: Tiny van Hooren
°°Vanaf 4 november is Mitra weer terug in Loon
op Zand op hetzelfde adres: Oranjeplein 24.
(Foto: RdT)
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De mallemolen van de Toren…

ten dag, waardoor het verblijf op het terras zeer aangenaam was voor eenieder.

Door corona kon er veel leuks niet doorgaan, destijds vaak een teleurstelling,
maar er zou een tijd komen dat het wel
weer zou kunnen en mogen. Menig agenda
zal inmiddels uitpuilen van inhaalfeestjes
of ‘eindelijk weer een feestje’ uitnodigingen.

Mochten er lezers zijn die op dat moment
ook op het terras zaten en dachten te gaan
genieten van een rustig bakkie of borrel
met clubsandwich of uitsmijter, bij deze
nog onze welgemeende excuses voor de
overlast van die groep van 12 personen.
Een zeer gemêleerd gezelschap betreffende leeftijd en dagbesteding,
maar met passie voor dit prachtige
magazine als gemene deler. Er werd
veel gedeeld en gelachen én geapplaudisseerd voor de mooie woorden
van voorzitter Geert Wijtvliet gericht
aan Kitty, Eva en Hans, die zeer terecht naast in het zonnetje, ook in de
bloemetjes werden gezet.
Geert refereerde met een mooie quote van Kitty: “Elk einde kende een begin”, aan de start van de redacteuren
bij de Toren en aan het altijd accurate
werk van Eva.
Met een zin van Hans in zijn laatste artikel
sloot hij zijn speech af: “In de mallemolen
van het leven draait iedereen zijn eigen
rondje mee, de molen draait ook zonder
jou, je paard blijft nooit lang leeg.”
En dat klopt, beste lezers, op de paarden
van Eva, Hans en Kitty hebben anderen
plaats genomen, MAAR in de malle, leuke,
fijne molen van Rond de Toren zijn er altijd nog paarden vrij. Vind je het leuk om
te schrijven en of corrigeren, laat het ons
weten!

°°Van links naar rechts: Eva, Hans en Kitty.

Zo hadden we bij de Toren ook nog iets in
te halen, het afscheid van twee redacteuren: Kitty van Merode en Hans Schleiffert
en van penningmeester Eva Staps. In (veel)
eerdere edities van Rond de Toren is daar al
aandacht aan besteed, maar het samenzijn
met collega’s zat nog in het vat.
Dat samenzijn werd een lunch bij Brasserie
De Kat, op zaterdag negen oktober waar
bovengenoemde eregasten nog een keer
live in het zonnetje werden gezet. En zij
niet alleen, want het was een zonovergo-

Redactie: Petra Holsheimer

NGS sport- en wellness masseuse
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W
E

06 12177032
elspeters-massage.nl
info@elspeters-massage.nl
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Sanne de Bresser en haar hondjes, 			
een prima match!
Het komt niet vaak voor dat een vader
mailt voor een interview over de hobby
van zijn dochter, zeker niet als die dochter daar niets van afweet. Stiekem waren
we dus best een beetje nieuwsgierig. Toen
bleek dat de hobby van Sanne beter omschreven kon worden als een passie die
haar ook nog eens door moeilijke tijden
heen helpt, begrepen we de achtergrond
ineens beter. Veel beter!

verlangde naar de succesmomentjes die
op de basis- en middelbare school redelijk
gewoon waren. Nu moest je een verslag inleveren en kreeg je daar soms pas na maanden feedback op. Dat systeem paste zo niet
bij mij! Ik studeer nu deeltijd Toegepaste
Psychologie aan de Fontys in Tilburg en ik
werk daarnaast bij een zonnestudio. Momenteel staat helaas alles even on hold,
want het is allemaal best veel geworden.
Zo lief dat papa jullie een mailtje stuurde…”

Na wat vriendelijke mailtjes en telefoontjes tref ik Sanne de Bresser op een woensdagochtend. Om heel eerlijk te zijn moet
ik haar in één adem noemen met blonde
labrador James en twee kleine vriendjes
die meteen bij het openen van de voordeur
vrolijk om mij heen dartelen. Ik ben gek
op honden, dus deze ochtend kan al niet
meer stuk. De ouders van Sanne zijn lekker op vakantie naar de zon en zo zitten
Sanne en ik samen aan een kop thee; haar
vriend Ruud luistert mee vanaf de zijlijn.
Sanne is een jonge vrouw zoals ik ze veel
vaker tegenkom: goed verzorgd, volgens de
laatste mode, overal aan gedacht, perfectionisme in iedere vezel. Sanne’s uitstraling is prachtig, maar ook heel hartelijk.

Pomeranian hondjes, klein van stuk,
groot van karakter
“Ik zeurde mijn ouders al jaren gek omdat
ik graag een eigen hondje wilde. Zij vonden
één hond in huis, onze James, wel genoeg.
Er zat niets anders op dan wachten tot ik
op mezelf woonde. Toen het niet goed met
mij ging was dat natuurlijk voor mijn ouders ook moeilijk. Papa vroeg op een ge-

Wie is Sanne eigenlijk?
“Ik ben 24 jaar, geboren en opgegroeid in
Loon op Zand, heb op de Basisschool De
Blokkendoos gezeten, het Van Haestrechtcollege en het Moller College in Waalwijk.
Het klopt dat ik eerst een opleiding tot leraar volgde, maar dat bleek niks voor mij.
Corona maakte alles ook nog eens extra
ingewikkeld. En nee, ik had geen moeite
met de benodigde discipline die het online
leren vroeg, eerder het kunnen wegleggen
van het studiemateriaal. Maar ik miste de
terugkoppeling van docenten heel erg en

°°Sanne met haar lieve bezit. (Eigen foto)
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geven moment waar hij me echt blij mee
kon maken. Het antwoord liet nog geen seconde op zich wachten: een eigen hondje.
Ik dacht eerst aan een Chow-Chow of een
Chihuahua. Maar al gauw kwam ik erachter
dat die rassen niet zo bij mij of mijn thuissituatie pasten. Mijn oog - en hart - vielen toen op een Pomeranian-hondje of een
Pommetje, zoals we ze ook wel noemen.
Toen het stoplicht op groen stond begon
voor mij de grote zoektocht. Eerst naar
alle informatie. Wat zijn het voor hondjes,
waar komen ze vandaan, hoe verzorg je ze,
wat zijn hun specifieke raskenmerken en
eventuele ziekten? Ik leerde al snel dat er
veel ‘broodfokkers’ zijn en de goede Pommetjes vooral uit Rusland komen. Een Pommetje is trouwens een soort dwergkeesje.
Pomeriaantjes, zoals ze foutief genoemd
worden, zijn slim en snel lerend, luisteren
goed, zijn sociaal naar andere honden (James!), kunnen goed met kinderen overweg,
zijn gevoelig, maar toch makkelijk in de
omgang en zijn ook nog waaks.

gaan de pups eruit, krijgen ze te eten en te
drinken, alles had ik perfect geregeld. Het
hondje zou volledig gevaccineerd zijn en
zoals dat hoort bij stambomen, zou die pas
opgestuurd worden als de pup daadwerkelijk bij zijn nieuwe baasje was, ik dus. Maar
de rit liep vertraging op en ik was pas echt
gerustgesteld toen ik hem in mijn armen
had. Door de vacht in een vorm van een
maskertje in zijn gezicht kon ik niet anders
dan dit mannetje ZORRO noemen. En het
mooie van al: de hele familie was meteen
ook gek op hem en jij ook toch, hè Ruud?!”

Zorro
Ik kreeg weer wat energie terug en dat
voelde zó goed! Maar toen begon het pas
echt spannend te worden. Ik moest, beter
gezegd mocht, een hondje uit gaan zoeken en waar begin je dan? Een echte Pomeranian met een mooie stamboom kost al
gauw rond de € 3.000,- en wat als ik mijn
geld kwijt zou raken, of erger nog, als het
hondje bijvoorbeeld ziek zou zijn? Ik zocht
me suf op het internet en maakte veel gebruik van vertaalprogramma’s, want ja, ik
spreek geen Russisch.

Ruud knikt instemmend en zegt dat hij
nooit gedacht had dat hij ze zo leuk zou
vinden. “Sanne had met haar ouders afgesproken dat haar hondje daar zou zijn
waar Sanne is. Ik studeer rechten en dat
is eigenlijk allemaal online. Als Sanne bij
mij thuis in Eindhoven logeert, zijn haar
hondjes dus daar. Maar nu er hier in Loon
op Zand twee pups rondlopen die nog een
baasje zoeken, wonen haar eigen hondjes
tijdelijk bij mijn familie. Ik wil ze eigenlijk
ook niet meer missen.”

Bijna schaamteloos vroeg ik mensen naar
hun recensies over fokkers en zo kwam ik
uiteindelijk bij een goede fokker terecht
waar ik mijn allereerste hondje kocht. De
reis naar Nederland vanuit Rusland met
een speciale koerier was zo spannend, dat
wil je echt niet weten. Op gezette tijden
8

Ik ben persoonlijk niet zo van de kleine
hondjes, maar het kleine blonde beestje
wat ik op schoot mag nemen valt zo, oeps,
achterover in slaap, ach gossie. Het snoetje van dit schattige ding lijkt wel een kruising tussen een leeuwtje, een vosje en een
beertje met een schitterende volle vacht.

leen gedaan hoor,
ook papa heeft me
heel erg goed geholpen. En ik doe
het eigenlijk niet
eens voor mezelf
of omdat ik er geld
aan wil verdienen.
Natuurlijk
moet
het voor mij kostendekkend zijn, maar ik wil gewoon het
beste voor iedereen, het hondje voorop.
En zo’n Pomeranian-pup gaat gemiddeld
een jaar of 15 mee, dus het moet ook aan
alle kanten kloppen! Bovendien brengt het
me veel mooie dingen en is het alle moeite
meer dan waard.”

En och kijk, ze hebben een lang staartje
dat grappig op hun rug gekruld ligt. Sanne lacht en zegt dat de pup haar de halve
nacht wakker heeft gehouden en nu natuurlijk moe is. Maakt niet uit, Sanne, mijn
hart is totaal gesmolten…
Zoals jullie lezen heeft Sanne het grondig
aangepakt. En na de aanschaf van haar eerste hondje volgde er al heel snel een tweede. Omdat ze zoveel vragen kreeg over
haar hondjes ontstond daarna het idee om
voor andere mensen te gaan bemiddelen,
zodat ze haar opgedane kennis over het ras
en de fokker kan delen.

En na mijn bezoek snap ik dat heel erg
goed, Sanne. Je hondjes zijn klein van formaat, maar groot van karakter. Veel succes
met je mooie hondjes en de bemiddelingen. Dat zit wel goed. Nog een laatste aai
over de vacht van Romeo en oh ja, James
niet vergeten!

Momenteel komen er mensen vanuit heel
Nederland en zelfs uit België naar Sanne
om een rasechte Pomeranian-pup op te
halen. Ze heeft een prachtige website gemaakt en ook hier zie je weer hoe hoog ze
de lat legt. “Ik heb het niet allemaal al-

Voor meer info kijk op www.pomlief.nl of
e-mail naar: sanne@pomlief.nl.
Redactie: Lonneke Huijgevoort

ASPENDOS

PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA
Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

Openingstijden:
Ma t/m Do: 16:00 - 23:00 uur
Vr en Za: 15:00 - 02:00 uur
Zo: 15:00 - 23:00 uur

0416-363119
Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

(Wij bezorgen aan huis)
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Opkomst van een nieuwe politieke partij
In de raadsvergadering van 7 oktober jl.
hielden politieke partijen elkaar voor
ogen, dat de organisatie maar eens flink
moet worden opgeschud of dat gemeten
moet worden aan de hand van netto schuld
per inwoner. Maar daar gaat het helemaal
niet over…

De kogel is door de kerk. Er komt een
nieuwe partij in onze gemeente. Het
wordt niet zomaar een zesde partij. De
aanleiding is duidelijk. De bestuurlijke
toekomst van de gemeente kan niet worden uitgelegd door de huidige politieke
partijen. De oplossing is daarom simpel:
We gaan ze helpen tot de belangrijkste
besluiten genomen zijn.

Waar gaat het over?

De bestuurlijke toekomst 	
staat ter discussie
Vragen over de levensvatbaarheid van onze
gemeente steken van tijd tot tijd de kop
op. Maar fundamentele discussies daarover
hebben nooit in raadsverband plaatsgevonden. Om niet de indruk te wekken dat er
helemaal geen aandacht werd geschonken aan dit belangrijke onderwerp, werd
zo nu en dan een experiment opgezet.
Allerlei experimenten en rapporten met
klinkende namen als ՙSamen Loont՚, ՙStip
op de Horizon՚, ՙVeerkrachtig bestuur՚ en
ՙToekomstagenda՚ troffen geen doel. De
laatste nieuwkomer is het rapport Bestuurlijke Toekomst van het bureau Berenschot.
De reactie kennen we ook allemaal.
De raad besloot op 15 juli jl. om over 2,5
jaar de bestuurlijke toekomst maar weer
eens te evalueren. Maar op grond waarvan?
Niemand weet dat!

Het gaat over de financiële gesteldheid
van onze gemeentelijke huishouding. Kunnen we alles nog betalen als inwoners nu,
maar ook over 10 jaar? En het gaat over
de kwaliteit van de dienstverlening die de
gemeente aan de burgers heeft toegezegd.
Ofwel; “hebben we fatsoenlijk openbaar
groen, wordt het voetpad aan de Kloosterstraat nu eens aangelegd, zijn de voorzieningen in de kern van het dorp toereikend
voor de komende jaren, worden de braakliggende terreinen nu eens ingericht?” En
dan hebben we het nog niet eens over de
grote maatschappelijke opgaven die op ons
afkomen, zoals de energietransitie, de vergrijzing, de verlangde woonconcepten voor
jong en oud, de introductie van de ingewikkelde Omgevingswet, klimaatadaptatie
maatregelen, mobiliteitsvraagstukken in
relatie tot infrastructuur, etc.
Veel gemeenten zijn al met de planvorming
bezig rond deze vraagstukken. Al deze taken beginnen vaak met een
inventarisatie en planvorming. In veel gevallen bestaat ook dan een beeld wat
de omvang en kwaliteit moet
zijn van het wensenboekje.
En als we dat weten kunnen
we ook de markt raadplegen
wat de verwachte kosten
zijn. Zo kunnen we desgewenst de plannen in de tijd
indelen en ze financieel in-
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zichtelijk maken. Dat doen u, jij en ik ook
als we ons huis gaan verbouwen. De kostenopgave gaat vooraf aan de opdracht tot
verbouwing.

zeker ook samen met de andere politieke
partijen, deze gegevens op een rij te zetten.
We sluiten dus aan bij het op 15 juli genomen raadsbesluit om in 2024 te evalueren. Maar dan wel op basis van reële en
verwachte toekomstbeelden! Duidelijk
moet voor de burger worden welke rekening wordt gepresenteerd aan diezelfde
burger in de komende tien jaar. Gedurende
2024- 2026 gaan we op basis van het evaluatiebesluit uitvoering geven aan één van de
scenario’s van het Berenschot-rapport. Als
burgers en politiek een gelijkluidend beeld
hebben van het voorgenomen besluit, zien
wij dit als een succes voor de gehele gemeente. Ons doel is dan bereikt.

Het financiële dal verder in
We weten als burger al veel. Zo weten wij
dat onze gemeente de komende jaren rekening moet houden met minder jaarlijkse
rijksinkomsten van circa € 1,5 miljoen. Dat
hakt er wel in op een gemeentebegroting
van € 58 miljoen. Maar dit lezen wij nergens terug. Ook weten wij dat in de huidige meerjarenbegroting alle extra taken
en wensen van de gemeente niet zijn verantwoord. Dat blijkt uit de toelichting op
de begroting 2022.
De uitgaven worden de komende jaren bij
ongewijzigde omstandigheden veel groter.
Ook dat wisten we al. De oplossing? U raadt
het nooit. De verhoogde Toeristenbelasting
blijft in ieder geval ook in 2022 gehandhaafd en de WOZ stijgt verder met 2,5%.
Met deze struisvogelpolitiek wordt de rekening doorgeschoven naar u, jou en mij. Hoe
duidelijk wilt u het hebben, het financiële
dal zijn wij nog lang niet uit!

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’-partij, maar een partij die staat voor
een open dialoog in de raad en met alle
burgers in alle kernen. Stuur mij a.u.b. een
berichtje via: mkrikken@home.nl of bel
mij op 06-53296415. Dan kunnen we een
afspraak maken.

De aanpak van de nieuwe partij

Met vriendelijke groet,
Marten Krikken

Op de eerste plaats zien wij voor onszelf als
een belangrijke verbindende schakel tussen alle kerkdorpen met de politiek, maar
ook als schakel in de politieke arena van
onze gemeente. Op een constructieve manier willen wij de relevante vragen stellen
en de juiste feiten aandragen. Wij willen in
één raadsperiode aan de hand van lopende
investeringsprojecten, maar ook aan de
hand van de gemeentelijke wensen en de
grote maatschappelijke opgaven de consequenties becijferen voor onze gemeentelijke slagkracht en de dienstverlening aan
de burgers. Na de verkiezingen nemen we
twee jaar de tijd om samen met burgers,
ondernemers en iedereen die een belang
heeft bij onze bestuurlijke toekomst, maar
11
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schop van Tongeren en Maastricht, Lambertus, die hem tot priester wijdde en hem
meenam op missiereis. Na de moord op
Lambertus werd Hubertus de nieuwe bisschop. Omdat het te gevaarlijk werd in
Brabant en Limburg trok hij zich terug in
Luik, waar hij in 727 door een koortsaanval
geveld werd. Zijn relikwieën werden 100
jaar later overgebracht naar een abdij in
het huidige St. Hubert.

Verkoop op zaterdag 6 november a.s.

Het gilde Sint Hubertus is er
weer met de Hubertusbroodjes

Hubertus wordt aanroepen bij hondsdolheid. De volksdevotie heeft daarvoor de
Sint Hubertusbroodjes bedacht. Laat ons
eerlijk zijn: vandaag de dag zal een vaccinatie tegen tetanus zeker een betere
bescherming geven tegen hondsdolheid,
en zeg nu zelf: zoveel hondsdolle honden
lopen er ook niet meer rond. Maar welke
boodschap kunnen die Hubertus broodjes
geven anno 2021?

De traditionele Hubertusbroodjes (Huibbollen of Hupkes) worden om 9.00 uur op
het kerkplein gezegend door onze Gildeheer Pastoor Luijckx. Op het Oranjeplein
en in de Venloene is tevens een verkoopstand ingericht, waar vanaf 9.15 uur de
broodjes te koop worden aangeboden.

De legende van Hubertus
St. Hubertus was een edelman die zijn dagen sleet met groots opgezette jachtpartijen. Op een Goede Vrijdag ging hij eens
jagen en achtervolgde een
groot en lenig
hert. Net op
het
moment
dat hij zijn pijl
richtte om het
genadeschot
te
geven,
draaide
het
hert zich om
naar Hubertus
en tussen zijn gewei verscheen een stralend kruis. De grote jager kreeg de klop van
de hamer van God en ging letterlijk door de
knieën. Hij zag in dat hij zich alleen maar
bezighield met futiliteiten en dat er zoveel
meer andere belangrijker dingen zijn in het
leven.

Vandaag de dag komen wij zeker toch
heel wat andere ՙdolle honden՚ tegen. Er
is zoveel dat ons echt ՙschoon-mens-zijn՚
bedreigt: het negatieve in deze wereld is
zo aanlokkelijk. Misschien kan dat kleine
broodje ons herinneren om positief en actief goed in deze wereld te staan.
Gilde St.Hubertus

Hij bekeerde zich en ging als kluizenaar
leven. Later werd hij ontdekt door de bis13

Geldmaat Plus 			
bij Primera Loon op Zand
De geldautomaten van ABN AMRO, ING en
Rabobank hebben inmiddels plaats gemaakt
voor de geldautomaten van Geldmaat.
Deze automaten worden gelijkmatiger
over Nederland verspreid, zodat iedereen
gemakkelijk geld kan blijven opnemen.
In Loon op Zand is de bestaande geldautomaat van Rabobank aan de Kerkstraat al
vervangen voor een automaat van Geldmaat, waar
je alleen geld kunt opnemen. Maar er komt een
tweede bij!

Rookmelders verplicht
Het is per 1 juli 2022 wettelijk verplicht
om in je woning op elke etage met een verblijfsruimte een rookmelder te hebben.
Brandweer Nederland en de Nederlandse
Brandwonden Stichting zijn de campagne
‘Rookmelders redden levens’ gestart. Bij
brand telt elke seconde om veilig weg te
komen. Brandmelders zijn daarbij van levensbelang.

In de Primera-winkel aan
het Oranjeplein 24 wordt
de tweede geldautomaat
van Loon op Zand geplaatst. Het wordt een zogenaamde ՙGeldmaat Plus՚,
dat wil zeggen dat je ermee kunt opnemen
én storten. Vooral de extra functie van het
storten van geld is zeker een meerwaarde
voor hen die daarvoor tot nu tot buiten het
dorp moesten. Bij het uitkomen van deze
Rond de Toren-editie zal deze waarschijnlijk al in dienst zijn. □

Op de campagnewebsite www.rookmelders.nl staat een handige tool om aan de
rookmelderplicht te voldoen. Ook vind je
er advies waaraan je een goede rookmelder herkent, waar je ze moet plaatsen en
hoe te onderhouden. En tips om brand te
voorkomen, hoe oplaadbare apparaten veilig op te laden en hoe je bij brand veilig
buiten komt. Voor meer informatie: 	
www.brandweer.nl. 

Loei goeie opvang bij:
Gastouderbureau

Bontekoe

Wij zoeken gastouders
in Loon op Zand!

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321
www.kinderopvangbrabant.nl
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Mienke Fijen schrijft haar eerste ‘feelgood’ roman
Houdt u er ook zo van? Verhalen die goed
aflopen? Ik ben er gek op! Nu hebben wij in
Loon op Zand het genoegen om een schrijfster in ons midden te hebben, die op haar
bucketlist had staan om een feelgoodroman te schrijven. Dat is haar gelukt! Haar
debuutroman Naar de Noorderzon – Weg
van jou verschijnt 19 november in de boekhandel.

verlening. “Schrijven is voor mij echt een
hobby. Ik ga er alleen voor zitten als ik er
zin in heb. Het grootste gedeelte van het
boek is geschreven tijdens de eerste lockdown in het voorjaar vorig jaar. Toen zat ik
buiten in de zon met radio Lozzzeo op de
achtergrond te tikken met twee vingers op
mijn iPad. Eigenlijk best bizar om zo bijna
70.000 woorden te tikken.”

Manuscript

Ik schuif aan bij Mienke Fijen (46 jaar).
Echtgenoot Jean-Max maakt plaats zodat ik
in de ruime fauteuil kan gaan zitten met
mijn laptop op schoot. Haardvuurtje aan,
kop verse gemberthee staat klaar. Wat een
warm welkom en wat een sprankelende
persoonlijkheid. De stoel nodigt uit om lekker achterover te leunen, maar ik zit op het
puntje van mijn stoel. Mienke heeft gedaan
waar ik stiekem een beetje van droom, een
boek schrijven.

Hoe gaat zo’n proces van een boek schrijven? “Ik ben middenin het boek begonnen
en heb daarna het begin geschreven en zo
ging ik wat op en neer. Toen had ik ineens

Gewoon doen
“Ik wilde al jaren een lekker romantisch
verhaal schrijven, maar ik had nog geen
vast omlijnd idee”, vertelt Mienke. “Wat
krabbels en notities had ik wel maar pas
toen we met het gezin in 2019 op rondreis in Noorwegen waren, viel alles op zijn
plek. Ik ben echt verliefd geworden op de
natuur en de omgeving daar. Hier haalde
ik mijn inspiratie vandaan en verscheen de
eerste scene in mijn hoofd. Mijn vader zei
altijd: “niet kunnen, dat kennen wij niet!”
En zo doe ik dat altijd met nieuwe dingen,
ik doe ze gewoon en ben dus begonnen met
schrijven.”
Op school maakte zij al graag opstellen,
schreef lange brieven aan haar vrienden
en hield dagboeken bij. Toch koos zij als
studie de Hogere Hotelschool in Leeuwarden en werkt zij momenteel bij het UWV
in Tilburg als adviseur werkgeversdienst-

°°Mienke op Garen Camping vlakbij de Vøringsfossen waterval in de Hardangervidda, Noorwegen. (Eigen foto)
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Prive cursussen Engels op eigen niveau
Groepslessen Engels basis
Groepslessen Engels gevorderden
Bijlessen Engels
Zakelijk Engels

Meer informatie:

www.aplusengels.nl

Marjolein Ligtenberg-Essers
1e graads bevoegd docent Engels
Ursa Major 19
5175VK Loon op Zand
06-44400775
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voor ogen hoe het af moest lopen en heb ik
driftig aan het laatste hoofdstuk gewerkt.
Daarna moet alles aan elkaar verbonden
worden.” Ik kon het natuurlijk niet laten
om toch een beetje te vissen naar de afloop
van het boek. Maar het enige dat ik terug
kreeg waren een paar fonkelende pretogen
en op elkaar geklemde kaken.
Dan heb je een dik pak A4’tjes met een
elastiek erom. En dan? “Het allereerste
manuscript heb ik aan mijn schoonmoeder
Marina (voorheen redactielid van de Rond
de Toren) laten lezen. Dat vond ik super
spannend!” Ik voel met haar mee. Ik moet
straks dit artikel aan een echte schrijfster
laten lezen en zelfs de uitgeverij wil het
eerst lezen voor publicatie. Dat is ook best
spannend… Maar dan staan er in ieder geval
geen foutjes meer in!
“Schoonmoeder was enthousiast dus heb
ik het aan leeftijdgenoten laten lezen.
De reacties waren heel leuk en de bruikbare feedback heb ik meegenomen”, vertelt Mienke verder. Zelfs haar dochter van
15 jaar heeft het manuscript gelezen en
dacht: wauw, dat heeft mijn moeder geschreven!?

°°Boekomslag “Naar de Noorderzon – Weg van jou”.

Zand. Als je een boek hebt besteld tijdens
de pre-order periode kan je je boek dan
ophalen en laten signeren door Mienke.

Jean-Max heeft haar uiteindelijk subtiel
richting het idee van publiceren gebracht
door haar aan tafel te zetten met een bevriende schrijfster, die haar uitlegde wat
de ‘rules of the game’ zijn voor het publiceren van een boek.

Mienke vertelt mij dit alles alsof ze al 11
boeken heeft geschreven en gepubliceerd.
Ze vertelt over de regels van een uitgever
die gelden bij het insturen van een manuscript, promoot haar eigen boek via de socials, heeft zelf de cover bedacht en spreekt
allerlei schrijfsters die tips en tricks delen
en ook uitkijken naar het verschijnen van
haar boek. “Dat zijn dan schrijfsters waar ik
nog niet eens bij in de schaduw mag staan,
maar die hele community van schrijfsters
is echt een warm bad gebleken”, vertelt
ze. Maar vind je het dan niet ontzettend
spannend, je eerste boek? “Oh, zeker wel!
Maar ik ben hier al maanden mee bezig dus

Een andere bevriende en beginnend schrijfster, Ryanne Veldkamp, wees haar op Uitgeverij Hartklopper. Vervolgens heeft Mienke de eerste 4 hoofdstukken ingestuurd en
deze uitgeverij wilde graag snel het hele
verhaal lezen. En nu verschijnt het boek
op 19 november! Mienke zal dan bij de
Bruna in Kaatsheuvel een boekpresentatie
en signeersessie geven en op 20 november
een signeersessie bij de Primera in Loon op
17

het klinkt al niet zo nieuw meer voor mij.
Het spannendste is dat dadelijk mensen
mijn boek echt gaan lezen en daar wat van
vinden.”

komt, weet Annabelle niet hoe ze hiermee
om moet gaan. De kinderen mogen in ieder
geval van niets weten. Ze kan deze affaire
er nu helemaal niet bij hebben omdat ze
ook haar vader in huis neemt om voor hem
te zorgen tijdens zijn herstel. Ze cijfert
zichzelf langzaam weg en is helemaal uitgeput. Wat moet ze doen, want zo gaat het
niet langer.

Mienke heeft zoveel leuke dingen over
haarzelf en het boek verteld, eigenlijk te
veel om op te schrijven. Mensen die Mienke
kennen, zullen een aantal persoonlijke dingen van haar terug lezen in haar roman.

Dan ontvangt ze een bericht met de vraag
of ze natuurfoto’s wil maken voor een
Noorse website. Een aanbod dat precies op
het juiste moment komt. Ze vertrekt naar
Noorwegen, naar Rauland. Wat gaat deze
bijzondere reis haar brengen, en de toekomst?

Bent u ook nieuwsgierig geworden?
Omdat de cover bekendmaking op 8 oktober heeft plaats gevonden en toen ook de
pre-order periode is gestart, mag ik hier
de verkorte versie van de inleiding van het
verhaal met jullie delen!
Annabelle woont met haar man Bart en
drie kinderen in een mooi huis in Hilversum. Aan niets ontbreekt het haar. Maar
plotseling wordt haar vader met een hartinfarct het ziekenhuis binnen gebracht en
moet hij met spoed geopereerd worden.
Annabelle belt haar man, maar ze krijgt
geen gehoor.
Even later belt zij hem nog een keer en
krijgt dan zijn enigszins beschonken secretaresse aan de lijn. Shit, hij heeft een ander. Als Bart dronken en vol berouw thuis

Iedereen die een boek in de pre-order periode bestelt, krijgt ook nog een bijpassende, door Mienke ontworpen, boekenlegger
als extraatje!
Wilt u ook alvast een boek bestellen of
bent u op zoek naar meer informatie:
www.uitgeverij-hartklopper.nl. Mienke՚s
belevenissen zijn te volgen via Facebook
(Mienke Fijen) en Instagram:
(@mienkefeijen).
Redactie: Carine van Esch
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KIEN’s Kolumn
Doeners
Jaloers ben ik. Jaloers op die mensen die
alles ‘gewoon doen’. Mensen die denken:
pfff, kan mij het schelen, ik probeer het
gewoon en zie wel hoe het loopt. Mensen die alles aanpakken. Niet zonder er
bij na te denken of onverschillig te zijn.
Maar zij zullen zich in ieder geval niet
in allerlei bochten denken waarbij ze
zichzelf in hun hoofd klem lullen (is dat
één woord of twee woorden) en het dan
uiteindelijk toch niet doen. Dat laatste
klinkt een beetje zoals ik. Het belangrijk vinden wat andere mensen van je
vinden, helpt daarbij ook niet.

ter komen of je iets wel of niet zo goed
kan, als je het gewoon doet. En als je
het dan toch doet, dan leer je daarvan
en word je er beter in. Best eenvoudig
eigenlijk, zoals zoveel dingen…
Dus wat ga ik doen? Ik ga dit stuk tekst
naar de redactie sturen zonder het 13
keer na te lezen. Het zijn nog niet genoeg woorden, eigenlijk. Maar ik ga het
gewoon doen. Het is klaar, finito, ready, hoppa. En dan hoor ik het wel wat
mensen ervan vinden. Daarna duik ik
nog even het internet op om te kijken
of er plaatjes zijn te vinden bij zoekterm
‘klem-lullen’, ter illustratie van mijn volgende artikel. #gewoondoen

Nu ik dit aan het schrijven ben, plopt
er ineens in mijn hoofd op dat ik een
stuk zou willen schrijven over het woord
‘klem-lullen’ of de combinatie van de
woorden ‘klem’ en ‘lullen’. Ik ben nogal visueel ingesteld, dus een dergelijke
woordkeuze roept meteen beelden en
vragen bij me op. Net als de term ‘uit je
nek lullen’. Ik vind het bijvoorbeeld bijzonder dat we voor praten ook het werkwoord ‘lullen’ gebruiken. De combinatie
met ‘klem’ en ‘nek’ of zelfs ‘nek-klem’ is
fascinerend.
Een uitgebreid stuk daarover schrijven,
zou enorm bij me passen. Maar ja, dat
is misschien een beetje raar. Ik laat het
voor nu dus maar even.
Laatst sprak is iemand wiens vader altijd
zei: “niet kunnen, dat kennen wij niet.”
Heerlijk toch, als je dat mee krijgt van je
ouders. Je kunt er ook alleen maar ach19
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De Loonse Kerstklokkenloop presenteert:

Kerst Winter Circus
Om het bijzondere feit te vieren dat de
Loonse Kerstklokkenloop: dit jaar op zondag 19 december, voor de tiende keer
wordt gehouden, zal als extra attractie een
heus circus naar Loon op Zand afreizen, dat
op 17, 18 en 19 december zijn tent opzet
op de Kasteelweide.

ternetadres staat op de voucher) inloggen
in het reserveringssysteem van het ‘Kerst
Winter Circus’, waarop je je kunt verzekeren van een plaats. Wacht na het bemachtigen van een voucher niet te lang met reserveren, want ook hier geldt: vol is vol!
Met deze extra attractie krijgt de Loonse
Kerstklokkenloop nóg meer die herkenbare
sfeer van kerst en gevoel van warmte en
gezelligheid die zij inmiddels in de afgelopen jaren heeft opgebouwd!

Het is een cadeautje van de organisatie
van de Loonse Kerstklokkenloop vanwege
het tweede lustrum en mogelijk dankzij de
geweldige medewerking van ‘sponsor vanaf het eerste uur’ Chr. Vermeer TransportService-Logistics, vele andere sponsoren
én de Loonse COOP-supermarkt bij wie je
kunt sparen voor een voucher waarmee je
een plaats kunt reserveren voor een circusshow.

Uw steun blijft nodig!
Het financiële plaatje van de Loonse Kerstklokkenloop laat zien dat het organiseren
van een evenement als dit veel geld kost,
maar mogelijk is dankzij de bijzondere inspanning van veel sponsoren.
Ook de lezer van dit atikel kan hieraan
zijn/haar zijn/haar steun geven door zijn/
haar stem uit te brengen op de Loonse
Kerstklokkenloop tijdens de ՙRabo Club
Support՚-actie, waarvoor nu al hartelijk
dank! □

knippen
kleuren
epileren
nagels

Hoe kom je aan een voucher?
Deze kun je bemachtigen via een spaaractie, die vanaf 18 oktober is gestart bij
COOP Loon op Zand. Voor elke € 5,00 aan
boodschappen krijg je een zegel die je op
een spaarkaart moet plakken. Heb je een
spaarkaart vol met 10 zegels, dan kan je
deze inwisselen voor een voucher.
Op deze voucher staat een unieke code en
met die unieke code kun je via internet (in-

Oranjeplein 28-a, Loon op Zand
(0416) 79.51.72
www.nikkienzo.nl
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Beate Muskens
medisch pedicure
voetverzorging diabetici
voetverzorging reuma
behandeling wratten
spa pedicure
massage

Gagarinstraat 38
5175 VE Loon op Zand
06-22227216
www.voetenzorgloonopzand.nl
*lid van Provoet

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden
CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers

Frank Verhoof
Kloosterstraat 24A 5175BJ Loon op Zand
06-26781499 info@fvhinstallaties.nl
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Een groot compliment voor gilde Sint Hubertus!
Dit stuk gaat over Venloene, en, zoals de
titel al doet vermoeden, over het gilde Sint
Hubertus. Tegenover mij zit een bevlogen
groep vrijwilligers, die de ‘hobbygroep’
van Venloene leidt. Elke dinsdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur wordt er ‘gehobbyd’, waarbij hobby een breed begrip is.
Het is ‘iets met je handen doen’ en wat
dit precies is, is voor iedereen anders. Een
paar voorbeelden; het maken van kaarten,
breien, (kerst)bloemstukjes maken, sieraden maken, beeldjes maken en zo kan ik
nog wel even doorgaan. Een bezige club
dus!

Opgedoekt
Tot hun verbazing kwamen zij terug bij
Venloene en was het vaste hobby lokaal
compleet anders ingericht. Alle spullen
waren weg en verplaatst en het lokaal
bleek voortaan dienst te doen als kantoor.
Er bleek een beleidswijziging te hebben
plaatsgevonden bij de organisatie. Organisaties Elde en Maasduinen zijn gefuseerd,
wat voor verschillende wijzigingen heeft
gezorgd. Eén van deze wijzigingen was dat
er geen overlap meer mocht zijn in activiteiten tussen intramurale (bewoners in
de zorg) en extramurale (deze bewoners
huren en hebben weinig tot geen zorg)
bewoners. Hierdoor kon de hobbyclub wel
doorgang vinden, maar dan alleen door het
aanbieden per afdeling. Voor de vrijwilligers was dit geen optie. Het gaat juist om
het samenbrengen van mensen en de bezoekers hechten veel waarde aan het onderlinge contact. Ook organisatorisch was
dit niet te behappen.

Gezellig ՙbezig zijn՚
Al jarenlang is deze club actief op de dinsdagmiddag in Venloene. Initieel bedoelt als
activiteit voor bewoners van de Venloene,
maar inmiddels wordt dit ook bezocht door
enkele inwoners van Loon op Zand ‘van buitenaf’. Het is bedoeld om mensen even uit
de dagelijkse sleur te halen, een verzetje
te geven en de gedachten te laten verzetten. Kortom, gewoon een gezellige middag. Al jarenlang komt er een vaste club
vrijwilligers en bezoekers bij elkaar om er
iedere week weer een geslaagde middag
van te maken.

Het Gilde biedt oplossing
Na anderhalf jaar noodgedwongen stil te
hebben gezeten was dit best een domper

Nu weten we allemaal hoe de situatie de
afgelopen anderhalf jaar was. Deze situatie had ook gevolgen voor de activiteiten
in Venloene. De deuren gingen op slot en
lange tijd mocht er niemand in of uit. Al
het bezoek en alle activiteiten werden stilgelegd. Inmiddels gaan we langzaam weer
terug naar normaal, omdat ze zo een lange
tijd de hobbyclub niet hebben kunnen laten doorgaan, stond ook deze club weer te
popelen om aan de slag te gaan. Ze bezorgen immers een flinke club bewoners een
hele fijne middag, wat voor veel voldoening zorgt bij de vrijwilligers.

°°Foto Rond de Toren.
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voor de gedreven groep vrijwilligers. Gelukkig was daar een oplossing in de vorm
van ‘Het Gilde’, gilde Sint Hubertus. Eén
van de vrijwilligers die helpt bij de hobbyclub, is ook lid van dit gilde. En die zag
meteen mogelijkheden. Dit gebouw staat
leeg op de dinsdagmiddag, de hobbyclub
zocht een nieuwe locatie, het gilde stond
hier positief tegenover. Een nieuwe locatie
was dus plotseling gevonden!

De reacties zijn louter positief en zowel de
vrijwilligers als de bezoekers zijn heel blij
met deze oplossing.

Het Gilde faciliteert

Broek ophouden
De hobbyclub houdt haar eigen broek op.
Alles wordt zelf geregeld door de vrijwilligers. Ook de inwoners van Loon op Zand
komt een groot compliment toe. Veel mensen in Loon weten de club te vinden als er
dingen zijn die ze eventueel kunnen gebruiken. Zo zitten ze nooit om hobbymateriaal verlegen. Ook verkopen ze sommige
zelfgemaakte artikelen, zoals kaarten, om
zo weer geld te ‘verdienen’ voor de aanschaf van nieuwe artikelen.

Binnen no time was de ‘verhuizing’ rond. In
het gebouw van het gilde is de club prima
geëquipeerd, alles staat er in verschillende
stellingen ze tot hun beschikking hebben
gekregen. Ook heeft de gilde goed meegedacht om dit allemaal mogelijk te maken. Zo hebben zij voorzien in rollators en
rolstoelen en stellen zij de ruimte geheel
belangeloos ter beschikking. Sinds 7 september jongstleden zijn ze weer van start
gegaan. En dit bevalt eenieder zeer goed!

Niet voor één gat te vangen
Ik vraag me af hoe het praktisch wordt geregeld, want ik kan me voorstellen dat het
een stuk makkelijker is om dergelijke activiteiten intern in de Venloene te organiseren. Gelukkig is deze groep vrijwilligers
niet voor één gat te vangen. Zo halen ze nu
de deelnemers zelf op vanuit Venloene, en
brengen ze deze uiteraard ook weer terug.
Het vervoer is dus in eigen hand. De mensen van buitenaf die deelnemen, kunnen
op eigen houtje de middag bezoeken.
Het behoeft geen uitleg dat club vrijwilligers hier zeer blij mee en erkentelijk voor
is. Via deze weg willen zij het gilde dan
ook hartelijk bedanken! En mocht u naar
aanleiding van dit bericht enthousiast zijn
geraakt over deze club, voor inlichtingen
kunt u contact opnemen met Mientje van
Empel op telefoonnummer: 06-36236744.

tel.: 0416 - 363 902

Redactie Kristel Vermeer
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Burgemeester roemt zijn veertig jaar lange maatschappelijke inzet

Zilveren erespeld voor ‘Sophia’s’ Frans van Dongen
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in
De Wetering op zaterdag 2 oktober, kreeg
Frans van Dongen de zilveren erespeld van
de gemeente Loon op Zand uitgereikt. Burgemeester Hanne van Aart roemde daarbij
de bijdrage die Frans van Dongen al veertig
jaar levert aan het bestuur van de Koninklijke Sophia’s Vereeniging. “Mensen als u
geven sjeu aan een samenleving, die moeten we eren.”

Burgemeester Van Aart memoreerde het
vele werk dat Frans van Dongen in die jaren
verrichte voor Sophia’s en in de gemeenschap. “U bent als jongeling binnengekomen in een bestuur dat toen nog vooral uit
zeer ervaren bestuurders bestond. Iemand
die zo binnenkomt, blijft ongetwijfeld iets
jeugdigs behouden in zijn manier van doen
en besturen. Ik vermoed zomaar dat de
mensen in de vereniging uw ervaren visie
nog heel lang niet zullen willen missen.
Mensen als u geven sjeu aan een samenleving en in uw geval zorgde u ook nog voor
muziek. Dat moeten we eren.”

Er werden die zaterdagavond maar liefst
zestien jubilarissen van de muziekvereniging door Sophia’s zelf in het zonnetje gezet. Door corona was dat er de afgelopen
anderhalf jaar nogal bij ingeschoten. Klap
op de vuurpijl was de zilveren erespeld
voor Frans van Dongen. De Vereeniging is
vol lof over zijn verdiensten: “In de beginjaren maakte Frans deel uit van het
jongerenbestuur”, vertelden ze de burgemeester. Vooral de drumband, sinds 1988
‘Sophia’s Percussion Ensemble’ genoemd,
kon zich in zijn belangstelling verheugen.

Koninklijke Sophia’s Vereeniging
De Koninklijke Sophia’s Vereeniging bestaat
uit verschillende muziekgezelschappen
waaronder een percussiegroep, een opleidingsorkest en een symfonisch blaasorkest.
°°Frans van Dongen ontving de zilveren erespeld
van de gemeente Loon op Zand. 			
(Foto: Pix4Profs/Jules van Iperen.)
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Brandweer Loon op Zand 		
zoekt nieuwe collega’s
Onmisbaar voor een brandweerman of
-vrouw is het kunnen vertrouwen op collega’s! Zodra je de opleiding start, mag je
daarom als stagiaire mee uitrukken om ervaring op te doen. Je bent daarbij altijd
gekoppeld aan een maatje. Iedere donderdagvond wordt er getraind voor een brand,
hulpverlening, gevaarlijke stoffen of reanimatie. Na zo’n oefenavond is er tijd om na
te praten en bij te kletsen. Een paar keer
per jaar zijn er grote regionale oefeningen
of trainingen.
Natuurlijk vraagt dit alles nogal wat van
jou als toekomstig lid van brandweer Loon
op Zand, maar je krijgt er ook wel wat voor
terug: naast de vaste jaarvergoeding ontvang je een uurvergoeding voor opleiding,
oefening en uitrukken.
Brandweergroep Loon op Zand heeft ook
een sociale functie te vervullen en heeft
daarom een eigen personeelsvereniging.
Ook onderhouden we samen met post
Kaatsheuvel al meer dan 50 jaar vriendschappelijk contact met een brandweerkorps uit Dodenau, Duitsland.

De brandweer is zoveel meer dan brandbestrijding. Samen met je collega’s word
je ingezet bij hulpverleningen aan mens
en dier en bescherming van onze leefomgeving.
Zo werk je mee aan een veilig Loon op
Zand. Hierbij kun je denken aan assistentie bij verkeersongevallen, wateroverlast,
stormschade, blikseminslag, stabiliseren en
vervoeren van slachtoffers uit ruw terrein
zoals de Loonse- en Drunense Duinen, dieren uit een put halen, metingen verrichten
bij drugsdumping of een gaslekkage. Soms
assisteer je omliggende gemeenten of zorg
je voor aflossing bij langdurige inzetten.
We bieden je een professionele brandweeropleiding die betaald wordt door het
korps. Je leert nieuwe vakken, technieken
en andere mensen kennen. Bovendien leer
je ook veel over jezelf. Je gaat nauw met
anderen samenwerken, zowel met collega’s als medewerkers uit andere disciplines
zoals politie, ambulance, bergingsbedrijf
of gemeente.
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Maikel Pollaert: 				
maikel.pollaert@brandweermwb.nl.

Wat vragen wij?
• Je bent tussen de 18 en 45 jaar oud
en in het bezit van rijbewijs B.
• Je hebt een goede gezondheid en 		
conditie.
• Je woont en/of werkt binnen redelijke
afstand van de brandweerkazerne.
• Je bent stressbestendig, sociaal vaardig
en kunt goed in teamverband werken.

Heb je interesse en kun je niet aanwezig zijn op de informatie avonden?
Dan kun je contact opnemen met Maikel
Pollaert via:
maikel.pollaert@brandweermwb.nl. □

Meer informatie?
Om je meer te kunnen vertellen en vooral om je te laten zien wat de brandweer
doet worden informatie- avonden georganiseerd, waarbij je van harte welkom bent.
Deze vinden plaats op maandag 22 en dinsdag 23 november 2021 in de brandweerkazerne van Loon op Zand aan De Hoogt 20.
De aanvang is 20.00 uur.

Heeft dit verhaal je interesse gewekt?
Meld je dan via e-mail aan bij de postcommandant van Brandweer Loon op Zand,
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Lokale cadeaubon
In het kader van het project ՙDe gemeente Loon op Zand koopt lokaal՚ komen de
centrumondernemers in de gemeente Loon
op Zand met een lokale cadeaubon. Deze
cadeaubon zal door bijna alle winkeliers,
zorgverleners en de horeca als betaalmiddel geaccepteerd gaan worden.
De Stichting Ondernemend Loon op Zand
(SOL) was op zoek naar een pakkende naam
voor deze nieuwe cadeaubon en riep de
inwoners op om een pakkende naam voor
deze nieuwe cadeaubon in te sturen. De
uiteindelijke naamgever zal beloond worden met een cadeaubon van € 50,-.
De bon met bijbehorende envelop zal vanaf
1 november verkrijgbaar zijn bij een aantal
verkooppunten in Loon op Zand en Kaatsheuvel.

Wij organiseren op zaterdag 13 november
een gezellige avond voor mensen met een
verstandelijke beperking in De Kuip, Klokkenlaan 42 in Loon op Zand.
•
•
•
•

De entree is gratis.
De tijd is van 20.00 tot 23.00 uur.
Vaccinatiebewijs verplicht!
Deze avond is voor alle leeftijden en voor
alle beperkingen!

Voor meer vragen kan je mailen naar
soosdekuip@outlook.com of bellen met:
• Kirsten van Rijswoud 06-17181004
• Wesley Goossens 06-13153288 □

Bron: Loonopzand.Nieuws.nl
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Gemeente en politiek

Terwijl de bladeren aan de bomen hun
mooie kleurenpracht laten zien, harken
wij het Loonse nieuws van de afgelopen
weken bij elkaar.

De financiële positie van de gemeente is
volgens wethouder Jan Brekelmans behoorlijk verbeterd. Na twee jaar financiële
herstructurering heeft de gemeente haar
huishoudboekje weer onder controle.

Loonse mensen in de krant
Ton Arends is op 19 september 2021 overleden in de leeftijd van 74 jaar. Hij werkte
bij de Gemeentepolitie Tilburg en later bij
de politieregio Midden- en West-Brabant.
(BD 28/9)

Na het financiële rampjaar 2019 (1,8 miljoen euro in de min) presenteert Loon op
Zand nu een gezonde begroting. De gemeente heeft grip gekregen op de uitgaven
voor jeugdzorg en krijgt meer geld uit Den
Haag. Dat laatste is geen cadeautje, zegt
Brekelmans. “Ze zijn gaan betalen wat ze
moeten betalen. We hebben jarenlang te
weinig gehad.”

De oud-burgemeester van Haaren, Mieke
Eggermont-de Mast, woonde in Residentie Molenwijck en is daar op 24 september
2021 overleden. Zij was van 1980 tot 1994
burgemeester en is 86 jaar geworden. (BD
28/9)

Ook de grootscheepse opruiming op het
gemeentehuis zelf zet zoden aan de dijk.
De gemeente heeft haar eigen werkwijze
onder de loep gelegd. De uitkomst was duidelijk. Loon op Zand moest investeren in
de eigen organisatie. Vacatures invullen en
stoppen met de inhuur van dure tijdelijke
krachten. “Dat proces om onze organisatie
op orde te brengen, is echt van start.” De
algemene reserve stijgt komend jaar naar
8,4 miljoen euro. De afvalstoffenheffing en
rioolheffing gaat een paar tientjes omlaag,
de ozb stijgt met 2,5 procent. (BD 6/10)

Zoals u elders in dit nummer kunt lezen,
heeft Frans van Dongen de zilveren erepenning van de gemeente gekregen voor zijn
talrijke verdiensten. (DK 6/10)
Sophia՚s Vereeniging huldigde op zaterdag
20 oktober zestien jubilarissen, waarvan
elf uit 2020. Toen kon het jaarfeest vanwege corona niet doorgaan. Voorzitter Peter
Essers besteedde er nu aandacht aan.
Nelis van den Hoven is 85 jaar lid; Ad Leijtens en Piet van der Velden 65 jaar; Cis
Damen, Piet, Ad en Tiny van den Nieuwenhuizen 60 jaar; Frans van Dongen en Marty
IJpelaar 40 jaar; Letty Haen, Noortje van
der Meulen, Manon van Bijsterveldt en
Iris Hornman 25 jaar; Renée Damen, Bram
Nieuwenhuisen en Wim Lamers 12½ jaar.
(DK 6/10)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor
Oranjeplein 24 voor plaatsing van een
geldautomaat (DK 29/9) en voor het levensloopbestendig maken van de appartementen Oranjeplein 33 t/m 67. Kraanven
41 heeft vergunning gekregen voor het verbouwen van de bedrijfswoning. (DK 6/10)
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Zorg en welzijn

Residentie Molenwijck en Makelaardij van
de Zande gaan hun expertises verbinden
om zo senioren, die erover denken om anders te gaan wonen, goed te kunnen adviseren. Beide teams gingen samen op de
foto. (DK 29/9)
Op de burendag in Molenwijck werd
aandacht besteed aan het concept
ՙbuurtgezinnen՚. Gezinnen die het zwaar
hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld
een een warm en stabiel gezin in de buurt
(steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat
extra liefde en worden ouders even ontlast. Maartje of Maaike van Buurtgezinnen
reikte daarover een folder uit aan burgemeester Van Aart. (DK 29/9)
De eerste week van oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Dan organiseert ՙLoon
op Zand voor elkaar՚ het project “SAMen is
minder alleen”. Op verschillende plaatsen
zijn briefjes te vinden, waarin wordt uitgelegd, hoe ieder voor een ander ՙSam՚ kan
zijn. (DK 29/9)

Er mag in de huidige Wetering weer alcohol
geschonken worden, want Carla Thijs van
cultureel centrum Zidewinde in SprangCapelle en Paul Bexkens, directeur van Exploitatie De Werft en De Wetering gaan De
Wetering voorlopig exploiteren. (BD 9/10)

Een bericht over het consultatiebureau, dat
niet naar De Wetering gaat vanwege praktische problemen. De benodigde ruimte, die
niet door andere gegadigden gebruikt kan
worden, is niet te realiseren. Het huidige
bureau in het Wit-Gele Kruisgebouw is op
den duur ook niet meer geschikt. Men zal
gaan uitzien naar een andere locatie. (DK
6/10)

Wegen
De bestrating in de Ecliptica en het Oranjeplein wordt binnenkort aangepakt, waarvoor tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen. (DK 29/9)

De Wetering

Natuurbegraafplaats

Het College van B&W van Loon op Zand
wil twee ton extra voor de renovatie van
De Wetering als het Dorpshuis van Loon op
Zand. De politieke partijen hebben daar
vragen over o.a. over de huurprijzen. Zullen die straks ook na de opening stijgen,
zodat verenigingen en organisaties alsnog
vertrekken, zoals indertijd bij Het Klavier
in Kaatsheuvel gebeurd is. (BD 9/10)

De natuurbegraafplaats Huis ter Heide is al
sinds april in gebruik. Er zijn al ongeveer
vijftig mensen begraven. Over een periode van veertig jaar kan Natuurbegraven
Nederland hier 12.000 mensen begraven.
Het terrein is 35 hectare. Een rekensommetje leert dat hier uiteindelijk op elke 29
vierkante meter één graf komt te liggen.
“Maar dat is maximaal”, zegt directeur Roy
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Onze fietsenm
ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB
E-bike

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN

Rem of versnellingskast vervangen € 15,00
Remblokken vervangen
€ 15,00

BANDEN

Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

VERLICHTING

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

Koplamp of achterlicht vervangen

VERKOOP

€ 10,00

ONDERHOUD

KETTING

Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

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.

REPARATIE

LEASE

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

VERHUUR

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

DAMES EN HERENKAPSALON

Gerlachusstraat
77
Prijzen:
Gerlachusstraat
77
Prijzen:
Gerlachusstraat
77			
Prijzen:
Gerlachusstraat
77
Prijzen:
Gerlachusstraat
77
PRIJZEN:
Loon
op
Zand
Kinderen
tot
12
jaar
14,85
Loon
op
Zand
Kinderen
tot
1212
jaar
Loonop
opZand
Zand				
Kinderen
tot
jaar
€13,75
15,50
Kinderen tot
12
jaar
€€€14,00
Loon
op Zand
Kinderenvanaf
tot 1212
jaar
€ €13,10
Tel.
(0416)
–
362349
Kinderen
jaar
16,00
(0416)
362349
Kinderen
vanaf
1212
jaar
Tel.(0416)
(0416)–– –362349
362349			
Kinderen
vanaf
jaar
€14,90
16,60
Tel.
Kinderen
vanaf
12
jaar
€€15,25
Tel.
(0416)dinsdag
– 362349
Kinderendames
vanaf/12
jaar€€18,75
14,20
Geopend:
t/m
zaterdag
Knippen
heren
Geopend:
dinsdag
t/m
zaterdag
Knippen
dames
heren
Geopend:
t/m
zaterdag
dames
/ /heren
€€€17,75
Geopend:dinsdag
dinsdag
t/m
zaterdag Knippen
Knippen
dames
/heren
heren
€17,25
19,50
Geopend:
dinsdag
t/m
zaterdag
Knippen
dames
/en
16,60
Vrijdag
koopavond
Wassen,
knippen
drogen
€
26,50
Vrijdag
Wassen,
knippen
en
drogen
€€25,25
koopavond
Wassen,
knippen
en
drogen
24,50
Vrijdagkoopavond
koopavond			
Wassen,
knippen
en
drogen
27,50
Vrijdag
koopavond
Wassen,
knippen
en
drogen
€€
23,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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van Boekel van Natuurbegraven Nederland.
“Het bestemmingsplan staat toe dat 10
procent begrafenisruimte is. Maar de natuur is leidend. Ik denk dat we tussen de
10.000 en 12.000 gaan uitkomen.”

heuvel op 24 september om aandacht te
vragen voor duurzaamheid. (DK 29/9)
Het Nederlands Kampioenschap snelwandelen werd op zondag 3 oktober gehouden in
Tilburg. Onze dorpsgenoot Ad Leermakers
was betrokken bij de organisatie. (DK 29/9)

Volgens Van Boekel wordt het gebied verder omgevormd van een voormalig productiebos naar een mozaïeklandschap met
natuurlijk bos. “Inderdaad is er behoorlijk
wat veranderd. We hebben bijvoorbeeld
berkenopslag verwijderd, plus een aantal
dode eiken. We ontwikkelen schraal grasland, verbeteren de bodem. Over zo՚n
veertig jaar dragen wij het beheer weer
over aan Natuurmonumenten. Dan is er ook
nog geld over voor toekomstig beheer. Dit
is een stuk natuur met een pensioen.”

En verder werd een nieuw voorbereidingsbesluit gepubliceerd voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV oost. Dat
is vooral voor De Moer van belang, omdat
dat consequenties kan hebben voor het natuurbeheer in deze omgeving. (DK 6/10, BD
7/10).
Tot zover onze opsomming van de ՙLoonse՚
berichten in de pers.
Blijf gezond! □

Ook Natuurmonumenten is er blij mee.
“Dit gebied wordt beheerd op een manier
waarop wij dat nooit zouden kunnen, alleen als we heel veel boswachters hadden”, zegt woordvoerder Irma de Potter.
“Dat gaat Natuurbegraven Nederland voor
ons doen. De natuurbegraafplaats heeft
twee beheerders die fulltime met het terrein bezig zijn. Natuurlijk zijn er ingrepen
gedaan. Dat leek soms op kaalslag. Zelfs
onze eigen vrijwilligers moesten wennen.
Maar nu alles achter de rug is, is iedereen
enthousiast hoe mooi het al is.” (BD 7/10)

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

Woning
opfrissen,
Woningontruimen,
ontruimen-opfrissen-

veegschoonopleveren.
opleveren. 80%
80% hergebruik
hergebruik
veegschoon
inboedel,
20%
recycling.
inboedel, 20% recycling.
Respectvol en milieubewust ontzorgen.
Respectvol en milieubewust ontzorgen.
Wij steunen verschillende goede doelen!
Wij
zijn partner van www.ontboedel.nl
Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
*Ook voor kleine ritjes naar de
* Ook voor kleine ritjes naar de milieumilieustraat Gemeente Loon op Zand.

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen
over het bezoek dat groep 8 van De Lage
Weijkens bracht aan de tentoonstelling van
Marjan Horvers-de Nijs in Het Uilennest.
Dochter Marlies was op het idee gekomen
omdat haar kinderen Luan, Ana en Lisa op
deze school zitten. Pim Horvers leidde de
kinderen rond en gaf uitleg. (DK 29/9)

straat van de gemeente Loon op Zand.

De Boekenbank was samen met andere instellingen zoals het Energiecollectief Loon
op Zand en de ՙwereldgemeente Loon op
Zand՚ aanwezig op de weekmarkt in Kaats33
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Proeven of worden we bij de
neus genomen

sionals mannelijk is, zijn de vrouwen toch
stevig in opmars. Het is geen toeval dat
de grote retailers vrouwen in dienst hebben als hoofd van de afdeling wijninkoop.
Ander detail: in de groep ՙsuper proevers՚
hebben de dames een veel groter aandeel
dan de heren. De hersenactiviteit bij een
vrouw is meetbaar hoger tijdens eten en
drinken dan bij een man. Men zal voor goed
proeven moeten trainen; het komt niet
vanzelf.

Feit of fictie, proeven vrouwen nu echt beter dan mannen? Laten we zeggen in ieder
geval anders. Heeft proeven met waarnemen te maken, vaststellen van feiten? Of
iets lekker of niet als lekker ervaren wordt,
staat daar natuurlijk buiten. De vermoedelijke oorzaak van deze stelling ligt volgens
onderzoekers in ՙonze hersenen՚.

Om het nog moeilijker te maken, er is geen
mens 100% man of vrouw. Als we kijken
naar de linkerhand dan zien we een verschil in lengte van de ringvinger, deze is bij
mannen langer door het testosteron. Bij
vrouwen is de wijsvinger langer door het
hormoon oestrogeen. Een man met een
langere wijsvinger zou in theorie beter
proeven dan een mannelijke man. Pfff! Gelukkig is van wijn genieten heel eenvoudig.
Drink wat je lekker vindt en met wie je dat
fijn vindt. Veel mensen vinden het gewoon
leuk en gezellig om met andere mensen, al
dan niet van de andere sekse, van wijn te
genieten. Het maakt niet uit of dat keurend
in een wijnclub of borrelend met vrienden
is. Nooit vergeten te genieten!

Bij vrouwen is het limbisch systeem, waar
onze oerinstincten zich bevinden, sterker
ontwikkeld dan bij de
man. In het verleden
toen de oerheren onder
ons bizons en dinosauriërs aan het knuppelen
waren. Oerdames verzamelden bessen, maar
om hun kroost gezond
en veilig groot te laten
worden, wilden ze wel
weten ՙwat wel՚ en ՙwat niet՚ giftig was.
Proeven was te gevaarlijk, geur was het belangrijkste medium waarmee eetbaarheid
bepaald werd. En al deze gegevens zitten
in ons limbisch systeem.

Antoon Frijters

Deze start in de evolutie heeft ervoor gezorgd dat vrouwen zorgden voor de kleinere, overzichtelijke ruimte van woning,
kroost en kookpot. Misschien heeft dit ervoor gezorgd dat mannen meer oog voor
het grote geheel hebben en vrouwen meer
oog voor detail. Dit gegeven is volgens een
deel van de mannelijke mensheid, de oorzaak dat huisstof voor het mannelijk oog
niet zichtbaar is.
Proeven is een soort multitasking ՙtypisch
vrouwelijk՚, geur, smaak, mondgevoel en
kleur moeten allemaal op hetzelfde moment verwerkt worden. Mannen zijn meer
gefocust op het doen van dat ene ding. Alhoewel het grote gros van de wijnprofes-

Hoge Steenweg 45,
5175 AG Loon op Zand
0416-853526
info@fysiotherapiedehoogt.nl
www.fysiotherapiedehoogt.nl
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Geen mestvergister in onze
achtertuin!

kost jaarlijks net zo veel energie als vijf
miljoen huishoudens gebruiken. De schamele opbrengsten van de mestvergisters
staan daarmee in schril contrast.
We verspillen veel te veel energie aan de
bio-industrie en we wekken er maar heel
weinig energie mee op. Voor omwonenden
brengen de mestvergisters bovendien heel
veel overlast met zich mee. Mensen worden letterlijk ziek van mestvergisters. Veel
omwonenden klagen over stankoverlast,
waarbij ze soms dagenlang last hebben van
hoofdpijn en misselijkheid. En na al deze
kosten en overlast, blijven we kampen met
een enorm mineralenoverschot in de vorm
van fosfaat en stikstof, want die stoffen
verdwijnen niet door de mestvergister. Die
mineralen verstikken onze natuur en waterkwaliteit.”

Inmiddels heb ik als actief lid Partij voor de
Dieren en als inwoner van Loon op Zand,
contact gehad met ons Provinciaal Statenlid in Den Bosch over de plannen tot het
bouwen van een mestvergister op De Spinder in Tilburg. Zodra duidelijk werd dat er
vérgevorderde plannen waren en met veel
bombarie een krantenartikel verscheen
met de headline ‘alle vergunningen zijn
binnen’… heeft de PvdD alle vergunningen
door gespit.
Er zijn al wat ingangen om de mestvergister
tegen te houden gevonden, vooral nu blijkt
dat de gemeente Tilburg hier helemaal niet
blij mee is. Hiervoor moet een jurist gevonden worden om de juiste argumenten in
te dienen. Een stichting moet worden opgericht om alle krachten te bundelen.

Ik heb zelf samen met Esther Ouwehand en
Marco van der Wel in het verleden bij mestvergisters gestaan, bij Bio-Moer in Moergestel (inmiddels failliet) geprotesteerd en
gesprekken gevoerd met omwonenden. De
mensen konden de ramen niet meer open
doen op warme dagen. Er waren veel gezondheidsklachten, met name in de luchtwegen. Er is heel veel zwaar verkeer mee
gemoeid om mest van alle kanten aan te
voeren. De installaties hangen aan een subsidie-infuus van de Staat. De zgn. ‘groene’
stroom is een dekmantel om de vee-industrie een duurzaam label te geven.

Op de website van de Partij voor de Dieren
leest u over mestvergisters: “Mestvergisters produceren geen groene stroom, maar
bruine stroom. We zijn het vieste jongetje van de Europese klas met jaarlijks 75
miljard kilo mest. Als je dat zou verdelen
onder alle Nederlanders, zou iedereen elk
jaar 35 ligbaden vol poep krijgen.
De huidige ‘oplossing’ voor het mestprobleem is er weer een vanuit hetzelfde
denken als waardoor de problemen zijn
veroorzaakt. Nederland heeft onder het
mom van ‘groene stroom’ al 4,36 miljard
euro subsidie uitgegeven aan mestvergisters. Maar het kleine beetje energie dat de
mestvergisters opleveren, komt niet uit de
lucht vallen.

De winst aan het kleine beetje stroom/gas
wat er overblijft is al driedubbel betaald
door de subsidies. Een hele foute ontwikkeling.
Meer informatie volgt over de effecten die
deze mestvergister zou kunnen hebben
op onze mooie groene ‘wandelgemeente’
Loon op Zand.

Om onze bio-industrie draaiende te houden, worden er grote hoeveelheden soja
en maïs als veevoer ingevoerd uit landen
als Brazilië en Argentinië. Dit hele proces

Vriendelijke groet,
Marianne Stolp
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Voor al uw afgesproken feesten!
Voor meer info:			
		
bel: 06 - 21544234 				
of mail naar: I-amitie@home.nl
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Fuse, het huisorkest van het programma.
José Fernández Bardesio reist sinds zijn debuut in 1984 de wereld over voor recitals
en concerten. Hij won vele prestigieuze
prijzen en is een graag geziene gast in de
gerenommeerde concertzalen.
We zijn er trots op dat hij tijdens dit concert zal spelen op de nieuwste gitaar van
luthier Geert van Opstal uit Loon op Zand.
José Fernandez Bardesio heeft een mooi
programma voor u samengesteld en nodigt
u graag uit om te genieten van de herfstkleuren van het landgoed en van prachtige
gitaarmuziek.

Cultuuragenda Het Witte Kasteel
Zeker nu de warme herfsttinten het landgoed zo mooi kleuren, kan een concert
op de zondagmorgen een mooi begin zijn
van een bezoek aan Het Witte Kasteel.
Voor de maand november staan er twee bijzondere concerten op het programma die
we graag onder de aandacht willen brengen.
Meer info over deze en andere culturele
activiteiten vind je op:
www.hetwittekasteel.nl/agenda.
Graag tot ziens!
Team Cultuur het Witte Kasteel

José Fernandex Bardesio
Concierto de Otono
• Zondag 7 november om 11.00 uur
en om 12.30 uur. Entree € 12,50.
In het najaar van 2019 konden we van zijn
virtuoze gitaarspel genieten in Theaters
Tilburg. We zagen hem bij Podium Witteman op TV, waar hij samen speelde met

Berrie Kolmans – Nieuwe winterjas
• Zondag 21 november om 11.00 uur en
om 12.30 uur. Entree € 12,50.
In het programma ‘Nieuwe Winterjas’
wandelt Berrie Kolmans samen met u
door een muzikaal winterlandschap.
Voor het maken van Nieuwe Winterjas
heeft Berrie Winterreise van Schubert als
inspiratie gebruikt. De jas is nog in de
maak. Er ontstond een Nederlandse vertaling en een verfrissend nieuwe compositie.
Op dit moment worden ze zelfs van een
Brabantse tekst voorzien, vaak ook weer
met een nieuwe melodie.
Kortom een reisverslag van een muzikale
reiziger onderweg. Seniz Duru-Koevoets is
de reisbegeleider op piano. 
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nering aan Guido Paijmans, maandelijkse
gedachtenis aan Ad van der Aa.
Maandag 1 november 17.30 uur; hoogfeest Allerheiligen, dameskoor, celebrant
pastoor Luijckx, diaken A. Szejnoga. (geen
misintenties ontvangen)

Kerkberichten van 23 oktober 
tot en met 12 november

Allerzielen 2021

Bij de vredeswens worden nog geen handen
gegeven en het geven van een eventuele
collectegift na afloop van de viering blijft
gehandhaafd. Indien u klachten heeft die
kunnen wijzen op corona is het natuurlijk
verstandig thuis te blijven. Bezoekers van
vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij
het karakter van de Kerk.
Iedere zondag worden opnames gemaakt
van de Eucharistievieringen. Deze zijn te
bekijken via de facebookpagina van de parochie; Parochie Heilige Willibrord en via
de parochiewebsite; www.parochiewillibrord.nl > in de groene balk via de knop:
Mis en in de namiddag op het YouTubekanaal: Parochie Willibrord gemeente Loon
op Zand.

Op dinsdag 2 november, de dag van Allerzielen, gedenken wij alle overledenen.
Wij bidden voor hen. Wij komen samen op
de plaats waar wij het kerkelijk afscheid
vierden in de kerk of het crematorium en
noemen de namen van onze dierbaren van
wie de kruisjes in de kerk een plaats hebben gekregen. Zo gedenken wij hen samen
met alle mensen die weten wat het is om
iemand te moeten missen in het dagelijks
bestaan.

Ontvangst gedachteniskruisje
Op dinsdag 2 november van 18.30 uur tot
19.00 uur bent u als nabestaande(n) in de
gelegenheid om in de zijbeuk van de kerk
het gedachteniskruisje in ontvangst te nemen. Heeft het afscheid nog maar recent
plaatsgevonden, dan mag u het laten hangen en op een ander tijdstip meenemen.

Zondag 24 oktober 9.30 uur; 30e zondag
door het jaar, gezinsviering, dameskoor,
celebrant pastoor Luijckx, diaken A. Szejnoga. Mientje van der Velden–van den
heuvel, Jan Maas b.g.v. verjaardag, Jeanne
Hamers–van Leijsen.

Dinsdag 2 november 10.15 uur; hoogfeest
Allerzielen, Kapel Venloene, celebrant pastoor Luijckx. Sjef van de Leur, Harrie en
Bartje Huijbregts.

Dinsdag 26 oktober 10.15 uur; Kapel Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Dinsdag 2 november 19.00 uur; hoogfeest
Allerzielen, herenkoor, celebrant pastoor
Luijckx. Ter nagedachtenis aan Wim en Mien
van der Velden–Kuis, Frida Vermeulen–van
loon, Rien en Corrie Haans–van Loon, voor
de ouders Jos en Ria Oerlemans–Ligtvoet,
overleden familie van Noije–v.d. Schoor,
Cor Mol. Aansluitend aan deze eucharistieviering worden de graven op de begraafplaats en het columbarium gezegend.

Zondag 31 oktober 9.30 uur; 31e zondag
door het jaar, herenkoor, celebrant pastoor
Luijckx, diaken A. Szejnoga. Maandelijkse
gedachtenis aan Jan en Riek Hamers–van
den Broek, Willy Damen–Mol, Mariette van
der Wegen–van Looy, Ad en Riet Smulders–
de Brouwer b.g.v. trouwdag, Christ Vermeer, Paula van den Biggelaar–Spijkers,
Henk Teurlings, Jan Maas, Elly Korver, jaargetijde Wil Vermeer, in liefdevolle herin-

Zondag 7 november 11.00 uur; hoogfeest
H. Willibrord, gemengd koor, celebrant
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pastoor Luijckx, diaken A. Szejnoga. Er is
deze zondag maar één eucharistieviering in
de St. Jan te Kaatsheuvel.

UDOETTOCHOOKMEE

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 ondersteunen. 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.

Meer woningen
voor jong en oud:

Beste ouders van kinderen die worden
gedoopt, aanstaande ouders

en
woningen voor jonger
n
woningen voor oudere

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereiding in onze
parochie. De bijeenkomst ter voorbereiding, van 19.00 uur tot 20.30 uur, is op de
pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op
Zand. Telefoonnummer: 0416-361215. De
volgende avond hebben we ingepland; op
woensdagavond 17 november. Tijdens deze
avond zal er voldoende tijd zijn om elkaar
te leren kennen, ook op informele wijze.
De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in
overleg met u worden bepaald. Dopen vinden in de regel plaats op de zondag. Voor
de kerkelijke dienstverlening, die verband
houdt met de voorbereiding op de doop en
voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 75,-. De doopkaars
is daarbij inbegrepen. Mocht u echter bij
een eerdere doop, deze doopvoorbereiding
al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer
deel te nemen aan deze voorbereiding.
Diaken Szejnoga.

is bouwen aan de
toekomst.

'Voor Loon'
VOORJOU...VOORU

Wij namen afscheid van:
Ad van Oosterwijck
Geboren 16 juli 1942 te Breda.
Overleden 9 oktober 2021 te Loon op Zand.

voorloon@gmail.com

Dat hij moge ruste in vrede!
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Allerzielen 2020
Hieronder treft u een overzicht aan van hen van wie wij vanuit de parochiegemeenschap in Loon op Zand afscheid namen en op het Allerzielenprentje 2020-2021 vermeld zijn:
30-09-2020
02-11-2020
09-11-2020
19-11-2020
03-12-2020
13-12-2020
29-12-2020
08-01-2021
14-01-2021
16-01-2021
26-01-2021
05-02-2021
07-02-2021
22-03-2021
27-03-2021
03-04-2021
02-05-2021
04-06-2021
28-06-2021
12-08-2021
24-08-2021
09-10-2021

Riet Pel
Frida Vermeulen–van Loon
Jos Vermeer
Mariette van der Wegen–van Looy
Joke Maas–van der Heijden
Riet Smulders–de Brouwer
Bets Vaessen–van Gompel
Anneke Fritscheck–Zegers
Toos Kimmel
Jeanne Heijda–Brands
Jan Timmers
Maria Spapens–Michielsen
Elly Korver
Mientje van der Velden–van den Heuvel
Henk Teurlings
Jan Maas
Ed Janssens
Sjan Monsieurs–Laurijsen
Leo van der Vaart
Johan Brekelmans
Sjef van de Leur
Ad van Oosterwijck
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92
80
84
86
72
86
90
94
92
81
85
72
77
90
95
94
74
93
85
51
86
79

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Nico Schut-concours

3. Deelnemers die vooraf hebben ingeschreven en het inleggeld van € 10,- hebben
betaald, hebben voorrang op incidentele
deelnemers. Vaste deelnemers, die door
omstandigheden niet op tijd aanwezig
kunnen zijn, worden dringend verzocht
om dit tijdig kenbaar te maken, zodat
er voor hen een plaats vrijgehouden kan
worden.
4. Tafelindeling wordt door loting bepaald.
5. Besteding inleggeld per kaartavond: de
ene helft (50%) is bestemd voor dagprijs,
de andere helft (50%) is bestemd voor
eindprijs. Inleggelden voor rikken en jokeren worden gescheiden gehouden.
6. LET OP: aanvangstijd concours is om
20.00 uur!

Dit jaar zal voor de 16e
maal het Nico Schut riken jokerconcours worden gehouden bij v.v.
Uno Animo.
Het ՙNico Schut-concours՚ staat open voor
zowel leden als niet-leden. Dus als u familieleden of kennissen hebt die graag een
kaartje leggen, dan zijn ook zij van harte
welkom!
Het concours zal gehouden worden, verdeeld over 10 vrijdagavonden in de periode
oktober 2021 t/m maart 2022. Het inleggeld bedraagt € 2,- per avond; bij eerste
inschrijving dient € 10,- ineens betaald te
worden waarmee het inschrijvingsbedrag
voor de eerste vijf avonden van deelneming is voldaan.

Speeldagen
De speeldagen zijn: 22-10-2021; 5-112021; 19-11-2021; 10-12-2021; 7-1-2022;
21-1-2022; 4-2-2022; 18-2-2022; 4-3-2022;
18-3-2022 en tijdens een extra afsluitende
kaartavond op 1-4-2022 zal de algehele
prijsuitreiking plaatsvinden.
Wij kijken uit naar een gezellig rik- en jokerconcours.

Algemene regels, bij deelname aan het
ՙNico Schut Rik-Jokerconcours՚:
1. Inschrijven tussen: 19.30 uur 		
en 19.50 uur.
2. Inschrijving geschiedt in volgorde 		
van binnenkomst.

.

Tel: 0416-361386

Met vriendelijke groet,
René van Drunen en Anjo Damen

Mail: info@definancien.nl
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Web: definancien.nl

Loon is de klos (2)
We zijn er weer omdat de actuele situatie
daarom vraagt. Een wethouder treedt terug, een nieuwe politieke partij dient zich
aan (die we overigens eerder in de discussie over de bestuurlijke toekomst niet gehoord hebben) maar vragen vooral de politieke ontwikkelingen rondom De Wetering
de volle aandacht.

gerealiseerde sporthal de Werft is er nog
steeds niet. Het CDA sloot zich bij Gemeentebelangen aan en wil niet in een bodemloze put stappen. Pro3 ging nog verder op
de kritische toer en heeft het weer over
een plan B. De VVD snapt de zorgen, hebben zorgen en toen? Bij Voor Loon was het,
blijf zitten waar je zit en verroer je niet!

U leest wel eens dat er voor de aandeelhouders een winstwaarschuwing wordt afgegeven als het met het bedrijf niet goed
gaat. Wij willen een verlieswaarschuwing
aan de inwoners van Loon afgeven over de
politieke en bestuurlijke situatie van de
gemeente Loon op Zand.

Het is de komende maanden voor u en ons
als Loonse inwoners, met de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar
in ons achterhoofd, zeker de moeite waard
om te volgen welke Loonse politici, welke
politieke partijen verder willen knagen
aan de plannen voor de nieuwe Wetering
en of Loon moet bloeden voor politiek en
bestuurlijk falen.

Er is nu volop discussie tussen burgemeester Van Aart en de gemeenteraad over
waarover de evaluatie over tweëeneenhalf
jaar zou moeten gaan wat de bestuurlijke
toekomst betreft. Nu is het rapport Berenschot klip en klaar over waar de problemen
hier liggen, dus waar gaat het over?
In het Brabants Dagblad werd verslag gedaan van de raadsvergadering van 7 oktober waar het college twee ton extra vraagt
aan voorbereidingskosten voor de nieuwe
Wetering. Nu wordt het voor inwoners van
Loon, richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, interessant
eens te kijken hoe de politieke partijen
zich opstellen wat Loon betreft.

U weet waar wij voor staan en in die zin
zijn de discussies in Goirle (24.000 inwoners) boeiend over hun bestuurlijke toekomst richting Tilburg en de voorbeelden
die zij ook aanhalen van Udenhout en Berkel-Enschot zonder dat daar sprake is van
verlies van identiteit (Brabants Dagblad van
9 okt.). De vinger op de zere plek leggen
wordt ons niet overal in dank afgenomen
maar ons Loonse hart klopt onverminderd.

We hebben weer een voorproefje gehad.
Gemeentebelangen, toch het belang van
Kaatsheuvel, zegt ja tegen het voorbereidingskrediet maar zal in december niet
akkoord gaan met de nieuwe Wetering als
de beantwoording van alle openstaande
vragen onvoldoende is. Ter uwer informatie; bij het Kaatsheuvelse Klavier is het financieel ook allemaal geen rozengeur en
maneschijn en de eindafrekening van de

‘Loon naar Tilburg՚: Jan van Gompel,
Ton Janssen en Wim Meulesteen
E-mail: loonnaartilburg@ziggo.nl

Verloren
Een dameshorloge met klein, ovaal
klokje en metalen schakelarmband.
Telefoon: 0416-362295.
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Alles goed geregeld? Een geschenk voor uw naasten.
Informatieavonden op maandag 8 november 2021 en dinsdag 16 november a.s.
verzorgd door DGF Notarissen en Van Gorp Uitvaartzorg.
vooraf bekend zijn. Hij maakt u deze avond
duidelijk wat u vooraf kunt regelen en wat
u beter over kunt laten aan uw nabestaanden. Hij laat aan de hand van voorbeelden
zien wat er tegenwoordig mogelijk is. Tot
slot gaat hij in op feiten en fabels over de
wereld van de uitvaart. Het wordt een informatieve en interactieve avond.
Deze informatieavonden worden gehouden op maandag 8 november in restaurant
Bosch en Duin te Udenhout en op dinsdag
16 november a.s. in de theaterzaal van
Het Klavier te Kaatsheuvel. De presentatie
start om 19.15 uur, inloop vanaf 18.45 uur.

Het levenstestament staat enorm in de
belangstelling. Maar waarom? We worden
allemaal steeds ouder. Helaas niet zonder
lichamelijke of mentale beperkingen. De
overheid wil dat we steeds langer voor onszelf blijven zorgen. Onze zelfstandigheid
vinden we belangrijk, maar velen krijgen
te maken met mentale of lichamelijke
beperkingen. Wie regelt dan alles naar
uw wensen? Uw medische voorkeuren, uw
huis, uw vermogen? Het levenstestament
biedt uitkomst.
Op maandag 8 november of dinsdag 16
november a.s wordt u geïnformeerd over
het levenstestament en het ‘gewone’ testament aan de hand van verschillende (familie-)situaties. Notarissen Antoine van
Grinsven en Ivar Franken laten zien hoe u
een hoge eigen bijdrage aan verzorgingsen verpleegtehuis kunt beperken.

Om een al te grote opkomst te voorkomen,
is het aantal plaatsen beperkt. Aanmelden
voor één van deze bijeenkomsten is daarom verplicht via de website van DGF Notarissen: www.dgfnotarissen.nl.
Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden
volgens de voorwaarden van ՙTesten voor
Toegang՚. Een geldig Corona toegangsbewijs is dus verplicht.

Door nu zaken goed voor te bereiden, helpt
u uw naasten. Dit geldt ook voor uw laatste
reis, hoewel de meesten van ons het moeilijk vinden om hierover te praten. Toch
merkt uitvaartondernemer Lowie van Gorp
steeds weer hoe fijn het is, als voorkeuren

MOBIEL: 06-21971018
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Steun Het Witte Kasteel bij Rabo ClubSupport-actie 2021

Nieuwe vrijwilligers welkom bij Het Witte Kasteel
De Rabo ClubSupport-actie 2021 is
van start gegaan om
ook dit jaar clubs in
onze gemeente te
ondersteunen. Het Witte Kasteel is zo’n
club met vele vrijwilligers die het kasteel
een warm hart toedragen. Als je lid bent
van de Rabobank, breng dan je stem uit op
Het Witte Kasteel via de Rabo App of via
Rabo Online Bankieren. Dan kan tot en met
25 oktober. Heel graag doen!

bij mooi weer, buiten op het terras van Het
Koetshuis.

Vriendschap bij en met vrijwilligers
We zeggen niet voor niets dat onze vrijwilligers enorm van belang zijn voor het
in stand houden van het Monument Landgoed Het Witte Kasteel. Gelukkig ervaren
we dat samen met de vrijwilligers een heel
goede onderlinge band en vriendschap is
opgebouwd. We zorgen er met elkaar voor
dat al het vrijwillige werk leuk blijft, naar
ieders eigen voorkeur.

De opbrengst willen wij benutten om de
ontmoetingsplaats van onze vrijwilligers
een opknapbeurt te geven. Dat is het Wagenhuis van het kasteel, waar de vrijwilligers enkele malen per week bij elkaar
komen, om samen onder de koffie de werkzaamheden die er liggen te verdelen.
Wie de kasteeltuinen kent, weet hoe verzorgd de groentetuin, de kruidentuin, de
rozentuin en de wilde bloementuin erbij
ligt. En vergeet ook niet de boomgaard
eens te bezoeken!

Wie belangstelling heeft om ook als vrijwilliger een steentje bij te dragen, kom gerust eens een kijkje nemen op woensdagof donderdagochtend. Rond 10.30 uur kun
je ons daar altijd vinden, in de koffiepauze
in of bij het Wagenhuis. Vandaar dat we
nu dat Wagenhuis een opknapbeurt willen
geven, waar we de opbrengst van de Rabo
Club-actie voor willen gebruiken.
Geef ons kasteel één van de drie stemmen
die je bij de Rabo-actie kunt uitbrengen
en vertel het verder! Daar zijn we heel
blij mee. En als je belangstelling hebt als
vrijwilliger, kun je dus langskomen, maar
je kunt mij ook bellen: 06-13331499 of via
e-mailadres: piet@hetwittekasteel.nl.

Werkzaamheden van de vrijwilligers betreffen ook de vele rondleidingen in het
kasteel en lichte onderhoudswerkzaamheden. Veel van onze vrijwilligers bieden ook
ondersteuning bij de diverse evenementen
die op het kasteel gehouden worden. Ons
‘team cultuur’ verzorgt met veel succes tal
van muzikale optredens in het kasteel en,

Piet Broos,
Coördinator vrijwilligers Het Witte Kasteel
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Verantwoorde en vakbekwame behandeling van uw huid

Uit respect voor u en uw huid
… krijgt u in een rustige sfeer
behandelingen met natuurgetrouwe
huidverzorgingsproducten
… met als doel
een optimale balans van uw huid

praktijk voor huidverzorging

Aldrinstraat 17

5175 XA Loon op Zand

telefoon 0416 – 36 26 89
www.carine-engelen.nl
schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste
docent Shantala babymassage
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CDA: iedereen telt!

Samenleving aan zet
De ‘Samenleving aan zet’ is de slogan
waarmee het CDA op 16 maart 2022 de
gemeentelijke verkiezingen ingaat. In het
programma geven wij aan wat de komende
jaren voor onze gemeente nodig is.

Het CDA wil na de verkiezingen doorpakken om zo onze beloften aan u direct waar
te maken. Het CDA heeft vertrouwen in de
ambtelijke organisatie, maar weet dat grote vraagstukken op stapel staan zoals nieuwe maatschappelijke opgaven, de energietransitie, infrastructuur, klimaatplannen
en invoering van de Omgevingswet.

Met elkaar wil het CDA bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor elkaar,
waarin mensen tot hun recht komen en
waarin het goed en veilig wonen, werken
en leven is. Voor het CDA telt iedereen!
Wij bedanken dan ook iedereen die aan het
programma inbreng leverde. Wij blijven uiteraard open staan voor uw inbreng nu en
in de komende raadsperiode.

Het CDA wil dat Loon op Zand een zelfstandige gemeente blijft. Wij vragen ons serieus af of dat wel gaat. Loon op Zand is een
kleine gemeente, heeft weinig vet op de
botten en de ambtelijke organisatie staat
onder druk.
Als kleine gemeente is het lastig om alle
kennis in huis te hebben in een steeds ingewikkeldere maatschappij. Het CDA wil niet
dat onze inwoners jaren wachten voordat
ze weten hoe de gemeente verder gaat.
Wij gaan samen met u kordaat doorpakken.

Doorpakken over 
de bestuurlijke toekomst
Het CDA is doordrongen van de ernst van
de zaak over de staat van onze gemeente. Niets doen is voor het CDA geen optie.
Daarom wachten wij niet af hoe onze gemeente op orde kan worden gebracht. De
andere Loonse partijen doen dat juist wel.

Samen werken aan onze toekomst
In ons verkiezingsprogramma geeft het CDA
aan hoe Loon op Zand gaat investeren in de
organisatie en hoe de dienstverlening aan u
en de financiën op orde worden gebracht.
Onze keuzes voor Loon op Zand zijn:
• Zorgzaam Loon op Zand: samen zorgen
voor elkaar;
• Verbonden Loon op Zand: voor een krachtige en verantwoordelijke samenleving;
• Bestuurlijke toekomst Loon op Zand:
voor een dienstbare overheid én eerlijke
en duurzame economie.
De verbondenheid tussen inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke
organisaties staat voor het CDA centraal.
In de praktijk blijkt wel dat het lastig is
iedereen te betrekken om blijvend met el49

kaar de maatschappelijke opgaven uit te
werken. De gemeente dient volgens ons,
door zich dienstbaar op te stellen, de samenleving tijdig te betrekken bij het uitvoeren van haar taken.

Wat volgt?
Op 20 oktober aanstaande wordt het programma door de leden van het CDA vastgesteld. Wilt u blijven meedenken over wat
nodig is voor onze gemeente? Laat het ons
dan weten en laat uw stem horen. Meer informatie over ons programma? E-mail ons
dan via: info@cdaloonopzand.nl.
Met hartelijke groet,
Gert-Jan van den Dries, voorzitter CDA
in de gemeente Loon op Zand

Oproep
Als alleenstaande 73-jarige visueel gehandicapte Loonse dorpsbewoner zou
ik graag in contact willen komen met
een vrijwillige mantelzorger, die van
tijd tot tijd met mij wil gaan rolstoelwandelen. Het zou voor mij heel fijn
zijn om op deze manier niet alleen
eens heerlijk buiten te zijn, maar ook
om de eenzaamheid deels te kunnen
doorbreken.

NIEUW WobbelYoga voor kids!

Als u af en toe wat tijd voor mij vrij
kunt maken, dan hoop ik dat u contact
met mij wilt opnemen voor een afspraak om een en ander af te spreken.
Omdat ik visueel gehandicapt ben, kan
dat alleen telefonisch.
Vriendelijke groet,
T.C. van Laarhoven, Cygnus 8
Telefoon: 0416-363562 of 06-40284526

www.krachtuitzevenzonnestralen.nl
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Liedertafel Echo der Duinen
bestaat volgend jaar 150 jaar!

Steun ons via Rabo ClubSupport
Tevens willen wij nog even onder de aandacht brengen dat, als u een rekening
heeft bij de Rabobank en lid bent van deze
coöperatie, u nog tot 25 oktober online uw
stem kunt uitbrengen op onze vereniging
via rabobank.nl/clubsupport of in de Rabo
app. Alle steun is van harte welkom!

En dat gaan we natuurlijk vieren en hopelijk
samen met u allen, want
zo’n jubileum kunnen we
toch echt niet ongemerkt
voorbij laten gaan. We
zijn al druk bezig met de
voorbereidingen van het
concert en een reünie in
april. Voor de reünie hebben we al veel oud-leden
benaderd, maar het zou
kunnen zijn dat er nog
dorpsgenoten zijn die ook
lid van onze vereniging zijn geweest maar
onverhoopt toch nog geen uitnodiging hebben gekregen.

Gelukkig mogen we nu weer met het voltallige koor repeteren, nadat we bijna anderhalf jaar door covid-19 buitenspel waren gezet. En dat is weer genieten en ook
wel wennen, want het doet wel iets met je
stem als je zolang niet samen kunt zingen.
We houden u via de Rond de Toren op de
hoogte van al onze plannen. We hebben er
nu al zin in! Tot de volgende keer en hartelijke groet!

Daarom doen we via deze editie van Rond
de Toren een oproep om u dan alsnog aan
te melden. Dat kan via telefoon, briefje of
een mailtje. U kunt zich dan opgeven bij de
volgende personen:
• Truus Bennebroek-van Noije, 		
Venloene 304, tel: 0416-361630, 		
e-mail:bennoije@home.nl
• Jeanne van Loon, Tuinstraat 32, tel:
0416-362027, e-mail: loon.m@home.nl
• Hanneke Vromans-Waegemaekers, 		
Hoge Steenweg 66, 			
e-mail: hanneke.vromans@gmail.com.

Liedertafel Echo der Duinen

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

De reünie is gepland op zaterdag 23 april
2022. Er zal dan ook een bijzondere expositie over de Echo te zien zijn. Daar wordt
met de hulp van de Heemkundekring al
hard aan gewerkt. Op zondag 24 april is
het jubileumconcert in de parochiekerk St.
Jan’s Onthoofding in Loon op Zand.
Natuurlijk hopen we dan op een grote opkomst. Dus zet deze twee data maar vast in
uw agenda of telefoon.

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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Uw computer.
Onze zorg.

Apparatuur wordt altijd gebruiksklaar
geïnstalleerd afgeleverd inclusief het
overzetten van bestaande gegevens

Voor Particulieren, ZZP’ers, Thuiswerkers...
Andromeda 6,
5175 VL Loon op Zand
info@renr-ict.nl
www.renr-ict.nl

06 5122 9628
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• Bij hevige buik- of rugpijn.
• Wanneer het slachtoffer van plat liggen
niet binnen 2 minuten opknapt.
• Bij een kind van zes jaar of jonger.
• Bij een slachtoffer ouder dan veertig jaar.
• Bel ook 1-1-2 als het slachtoffer een
flauwte krijgt tijdens sporten of andere
intensieve inspanning.

Wat doe je bij een flauwte?

Flauwte bij kinderen

Bij een flauwte wordt het bewustzijn tijdelijk verstoord door een verlaging van de
bloeddruk. Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld schrik (zien van bloed), emotie of
een benauwde omgeving. Een flauwte kan
plaatsvinden zonder en met verlies van bewustzijn. Het slachtoffer voelt zich licht in
het hoofd, ziet bleek en zweet veel. Ook
kan een slachtoffer zich slap voelen, zwarte vlekken zien en in sommige gevallen
wegraken. Het is belangrijk om te weten
wat je kunt doen zodra iemand in je omgeving een flauwte heeft.

Kinderen tot zes jaar krijgen bijna nooit
een flauwte. Wel kunnen jonge kinderen
bewusteloos raken wanneer zij hun adem
te lang inhouden. Bij een kind tot zes jaar
die een flauwte krijgt bel je altijd met 1-12. Het is verstandig om voor een kindje dat
regelmatig flauwvalt een afspraak te maken bij de huisarts. Er kan dan onderzocht
worden of er onderliggende oorzaken aanwezig zijn.

Diploma Eerste Hulp
Weten hoe je moet handelen bij een slachtoffer met een flauwte is belangrijk, want
symptomen van een flauwte lijken soms op
andere ziektebeelden.

Wat doe je bij een flauwte?
• Help het slachtoffer te gaan liggen om
een wegraking te voorkomen. Zorg hierbij dat het slachtoffer niet valt.
• Laat het slachtoffer tien minuten liggen.
• Maak eventueel knellende kleding los en
zorg voor frisse lucht.
• Leg een nat washandje op het voorhoofd.
• Is het slachtoffer volledig alert? Geef dan
pas eten en drinken.
• Krijgt het slachtoffer na de eerste flauwte opnieuw klachten? Laat het slachtoffer
dan nog tien minuten liggen.
Sta je op een festival of bij een concert en
krijgt iemand bij jou in de buurt een flauwte? Probeer dan de aandacht van de beveiliging te wekken. Laat iemand richting de
dichtstbijzijnde EHBO-post lopen en vraag
ruimte te maken aan andere bezoekers.

Gestart met de herhalingslessen!
Deze lessen zijn voor onze leden én voor
mensen die al een AED- of EHBO-diploma
hebben en graag bij ons de herhalingslessen willen volgen om vaardigheden te oefenen en kennis bij te spijkeren om zo hun
diploma geldig te houden. Kijk op www.
ehbo-loonopzand.nl/evenementen/ voor
het overzicht van onze herhalingslessen!

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.

Wanneer bel je 1-1-2 bij een flauwte?

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

• Wanneer het slachtoffer niet reageert of
bewusteloos is.
• Bij pijn op de borst of hartkloppingen.
53

54

Sinterklaas komt naar Loon op Zand!
Het was een lange tijd onzeker, maar inmiddels zijn alle zeilen bijgezet om het
Sinterklaasfeest in Loon op Zand tot een
groot succes te maken. Er zijn nog enige
beperkingen, maar met een flink portie
creativiteit gaat het ook dit jaar zeker
goed komen! Wij mogen jullie eindelijk
het heugelijke nieuws vertellen: de intocht
van Sinterklaas in ons dorp gaat door!

Wij hopen deze blije gezichten ook te zien
bij de Bibliotheek en op alle scholen in
Loon op Zand.
Om alle activiteiten zo uitbundig mogelijk
te kunnen organiseren zijn wij op zoek naar
sponsoren. Lijkt het u leuk om een kleine
bijdrage te doen? Dan kunt u de QR-code
in het artikel scannen! U kunt de grote van
uw bedrag zelf bepalen en wij zijn natuurlijk enorm blij met elke bijdrage!

Zoals eerder benoemd zijn wij nog gebonden aan enkele maatregelen, maar wij zijn
zo waanzinnig blij dat Sinterklaas en zijn
Pieten door de vertrouwde straten van
Loon op Zand kunnen trekken.

Wij willen er erg graag samen met u een
geweldig Sinterklaasfeest van maken! Weer
een beetje genieten van de activiteiten
zoals wij dat voorheen ook met zijn allen
deden…

De intocht zal plaatsen vinden op zondag
14 november en start om 11.30 uur bij het
Witte Kasteel. Meer informatie volgt snel,
dus houdt hiervoor onze kanalen (Facebook, Instagram en YouTube) nauwlettend
in de gaten! Zoals jullie van ons gewend
zijn zal er ook wederom een verhaal te volgen zijn via ons YouTube kanaal.
De intocht van Sinterklaas zal dus doorgang
vinden, maar dat is niet het enige goede
nieuws… Ook de Lampionnenoptocht wordt
dit jaar weer georganiseerd! Ook bij deze
optocht is rekening gehouden met de huidige maatregelen. Wij willen er samen met
jullie op zaterdag 20 november een prachtige avond van maken! Wij verzamelen om
17.00 uur bij de Wetering.

Save the Date:
• Zondag 14 november: 			
De Intocht van Sinterklaas
• Zaterdag 20 november: 		
De Lampionnenoptocht
Tot dan!

Tot slot hebben wij met pijn in ons hart
besloten dat er geen voorstellingen zullen
plaatsvinden. In verband met de huidige
maatregelen moeten wij helaas ook enkele
activiteiten laten gaan. Wij zitten zeker
niet stil en werken er hard aan om jullie allen een mooi Sinterklaasfeest te bezorgen!
Wij verheugen ons er enorm op om weer
alle blije gezichtjes te mogen zien.
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°°In de afgelopen weken werd op en rond de kruising Kloosterstraat-Loonse Molenstraat volop gewerkt
aan het vervangen van de toplaag asfalt van de rijbaan en het volledig vervangen van het fietspad.
Een freesmachine schraapte de bovenlaag vooraf van de weg. (Foto: Ruud Peters)
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gen, want reus worden… dat kan natuurlijk
niet… Of wel?
Een verhaal over kinderlijke fantasie en
ontwikkeling van zelfvertrouwen is van
Marja van Trier. Het boekje is prachtig geïllustreerd door Carin Landman. Het is als
een harmonicaboekje uitgevoerd en tevens
een groeimeter. Informatie over het boekje
en de voorstelling vind je op de website:
treveris.stuipzand.org
Theatermaker Marja van Trier werkte al
vaker samen met de creatieve Carin Landman. Ze wonen alle twee in Loon op Zand.
De voorstelling werd in de boekenweek gespeeld op Basisschool De Berk in Kaatsheuvel en op Tilburgse scholen. □

Als ik later groot ben
word ik reus
In de kinderboekenweek van 2021 werd
een nieuw prentenboekje met een bijbehorende voorstelling gepresenteerd met de
titel: ‘Als ik later groot ben word ik reus.’
Het kleine jongetje van de overkant weet
het zeker. Later als hij groot is wordt hij
reus! Hij spaart alvast reuzen-dingen die
hij dan gebruiken kan. Zijn omgeving probeert hem op andere gedachten te bren-
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Scouting en pompoenen

verkopers; apetrots was onder andere de
jonge verkoper Mika. Een Loonse horecaondernemer wilde graag al op voorhand
alle pompoenen kopen maar de scouting
besloot eerst de welpen aan de slag te laten gaan en dan de rest aan de ondernemer
te verkopen.

Bij de welpengroep van scouting PSG ontstond het idee de groep verder mee te
nemen in het natuurgebeuren. De welpen
mochten daarom eerder dit jaar pompoenzaadjes planten.
Ze werden heel sterk betrokken in de ontwikkeling van de planten en er ook verantwoordelijk voor gesteld.
Toen de zaadjes een plant
werden, verhuisden deze
naar een veld om verder te
groeien. De welpen zorgden
regelmatig voor het onderhoud.

Foto + tekst: Ruud Peters

Op zaterdag 2 oktober werd
het hun topdag. De volgroeide pompoenen werden
bij de scouting verkocht.
De welpen die de plantjes
verzorgden waren ook de

LU N C H e n D I N ER
Eten, Drinken en Gezelligheid!
dinsdag t/m vrijdag vanaf 11:00 uur
zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur

S c h o o r s t r a a t 3 7, U d e n h o u t
013-5909604

i n f o @ b r a s s e r i e d eka t . n l
w w w. b r a s s e r i e d eka t . n l
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De Nierstichting bedankt Loon op Zand
• genezen: onze droom is dat in de toekomst nierschade is te herstellen en nierziekten zijn te genezen. Dankzij grote
vooruitgang, in bijvoorbeeld regeneratieve geneeskunde, kan die droom waarheid
worden.
• nierfalen behandelen: mensen met
nierfalen zijn afhankelijk van dialyse of
transplantatie om in leven te blijven. Wij
gunnen iedere nierpatiënt de best mogelijke behandeling en de vrijheid om uit
een volledig zorgaanbod te kiezen.
• directe ondersteuning van nierpatiënten
op sociaal, financieel en maatschappelijk
gebied.

De collecte ten behoeve van de Nierstichting, die dit jaar 2021 te Loon op Zand, in
week 38 (van 19 tot en met 26 september)
is gehouden, heeft het mooie bedrag van
€ 2054,39 opgebracht inclusief de giften via
QR-code en online. Hierdoor kan de Nierstichting blijven werken aan oplossingen
om nierziekte te voorkomen en onvermoeibaar te strijden voor een betere behandeling, meer succesvolle transplantaties en
een toekomst waarin we nierziekten kunnen genezen.

Ook de individuele nierpatiënten zijn u
dankbaar voor deze giften omdat zij hierdoor een betere en een meer draagbare
toekomst tegemoet te gaan.
Preventie tegen nierfalen is een steeds belangrijker doel, want wat voorkomen wordt
hoeft niet genezen, geheeld of overbrugd
te worden en zal uiteindelijk onze zorg
geld besparen.

Wat begon met de droom van onze inspirator professor Willem Kolff. In meer dan
50 jaar heeft de stichting heel wat dromen kunnen realiseren, mede dankzij de
inkomsten uit de jaarlijkse collecte. Het
bovengenoemde resultaat, is mede te danken aan de vrijgevigheid van u, inwoners
van Loon op Zand en aan de inzet van de
vele collectanten, die zich hiervoor vrijwillig gedurende deze collecteweek hebben
ingezet.

Om deze zaken in stand te houden blijft de
Nierstichting afhankelijk (zoals alle andere
landelijke stichtingen) van de inzet van de
vrijwillige collectanten, een speciale dank
en respect voor hen is hiervoor op zijn
plaats. Het is voor de organisatie van deze
collecte van belang dat er nieuwe collectanten bijkomen, dit omdat door natuurlijk
verloop en door omstandigheden ieder jaar
weer collectanten afhaken.

Waar besteedt de Nierstichting het collectegeld aan?
De collecteopbrengst bedraagt ongeveer
een derde van de inkomsten. Hiermee zet
de Nierstichting zich in voor een toekomst
met zo weinig mogelijk nierziekten én een
betere toekomst voor nierpatiënten. Zo
werkt zij via concrete projecten en onderzoeken aan:
• preventie: mensen met een nierziekte
eerder opsporen en behandelen.

Als u collectant wilt worden kunt zich opgeven via de Nierstichting:
https://collectant.nierstichting.nl/.
Nierstichting
afdeling Loon op Zand
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• Aanmelden: U kunt zich voor deze cursus
opgeven tot uiterlijk 31 oktober bij Laura
Huibers. E-mail naar lahui@home.nl óf
bel naar 0416-361615.

Kom naar het computercafe!

Cursus Android en Smartphone

Heeft u een probleem met uw smartphone,
tablet of laptop óf wilt u graag uitleg over
het gebruik van een bepaald programma
of app óf wilt u meer weten over bijvoorbeeld het ordenen van uw foto’s? Loop gerust binnen. Het Computercafé (in de SVLruimte in De Venloene) is open op iedere
tweede en vierde dinsdagochtend van de
maand van 10.00 tot 12.00 uur. Wij helpen
u graag. De toegang is gratis.

De meesten van u gebruiken al een smartphone. U maakt een foto, u kunt bellen en
u gebruikt WhatsApp. Maar wat betekenen
al die knopjes en venstertjes die soms ineens tevoorschijn komen? En hoe kunt u
er zelf voor zorgen
dat uw smartphone
door meldingen en
geluidjes uw leven
niet bepaalt? Welke
Apps zijn handig om
te gebruiken en hoe
installeert u ze? Hoe
krijgt u verbinding
met Internet? Waar vindt u al uw foto’s?
Wat kunt u nog meer doen met WhatsApp?
Ga zo maar door. Op vrijdag 5 november
start er weer een cursus Android smartphone, waar alle bovenstaande onderwerpen
aan bod komen. Deze cursus bestaat uit 7
lessen, telkens van 10.00 tot 12.00 uur.

Wilt u graag geholpen worden en bent u
niet in staat om naar het Computercafé te
komen, neem dan contact op met Laura
Huibers. Tel. 0416-361615.

Lunch en entertainment in kerstsfeer
Op vrijdag 10 december kunt u genieten van een ՙLunch en entertainment in
kerst-sfeer՚ in Museum Dansant en Kermismuseum Soet & Vermaeck, De Beerten 17a in Hilvarenbeek. Dit alles voor de
prijs van slechts € 25,- per persoon.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die
meer wil weten over de werking van de
‘gewone’ Android smartphone, dus niet de
speciale smartphones voor ouderen, met
alleen grote knoppen. Stap voor stap wordt
het gebruik van uw smartphone uitgelegd.
U zult verbaasd zijn over de vele toepassingen die mogelijk zijn. Aan het eind van de
cursus zult u met veel plezier én een stuk
zelfverzekerder uw smartphone gebruiken.
Bij deze cursus wordt gebruikt gemaakt van
een uitgebreide handleiding, zodat u thuis
alles in uw eigen tempo kunt teruglezen.

De deelnemers rijden met eigen auto, zij
vertrekken om 10.15 uur vanaf Venloene.
Als u gebruik wilt maken van de deeltaxi of

• Kosten (inclusief koffie/thee): € 45,voor leden van de SeniorenVereniging en
€ 55,- voor niet-leden. Voor het uitgebreide cursusmateriaal betaalt u € 7,50.
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ANWB-automaatje dan moet u er zelf voor
zorgen dat u om 11.00 uur bij het museum
in Hilvarenbeek bent. Spreek af dat u om
15.45 uur weer opgehaald wilt worden.
Bij binnenkomst ziet u dat het hele museum in kerstsfeer is, adembenemend mooi.
U wordt ontvangen met koffie of thee en
glühwein. Daarna is het tijd voor de kerstlunch in het draaiorgelmuseum. Na de lunch
bezoekt u de vijf mooiste kerststallen van
de Kempen - in miniatuur nagebouwd - in
het kermismuseum. Hierna begint de show
in het kermismuseum. U kunt genieten van
de show terwijl u verwend wordt met poffertjes, popcorn, suikerspin en gebrande
pinda՚s.

verwend met een Brusselse wafel met slagroom en warme kersen en een kop koffie
als afsluiting. Dit uitstapje is ook geschikt
voor mensen die wat slecht ter been zijn.
U wordt bij de deur afgezet en het gebouw
heeft een lift. U gaat toch ook mee?

In de pauze is er een wijntje, biertje of de
onvergetelijke advocaat met slagroom. Na
de pauze beleeft u onze adembenemende
variété-show waarbij uw zenuwen tot het
uiterste worden belast. Een superloterij sluit deze middag af. Gaat u naar huis
met een superknuffel of een van de andere
prijzen? Tijdens de loterij wordt u nog eens

Aanmelding en betaling kunt u doen door
afgifte van onderstaande machtiging.

Ik/wij neem/nemen deel aan de kerstlunch op vrijdag 10 december.
Naam: ____________________________________________________________________
Adres + tel.nummer: ________________________________________________________
E-mailadres: _______________________________________________________________
O Ik rijd met eigen auto en wil nog ______ passagiers meenemen.
O  Ik wil graag meerijden en betaal de chauffeur een vergoeding van € 2,50.
Hierbij verleen ik de penningmeester van SeniorenVereniging Loon op Zand 		
toestemming om het verschuldigde bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.
Bankrekeningnummer: ______ ______ _______________
Handtekening:____________________________

61

Datum: _______________

°°U kunt dit inschrijfformulier afgeven bij
Rosalie Clijssen (Tuinstraat 24) of bij Jan
Hertogh (Kloosterstraat 50) of e-mailen naar:
secretaris@kbo-loonopzand.nl)
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post. De gemeente controleert hierop. Als
bij het leegmaken blijkt dat er iets anders
dan blad in zit dan wordt de korf gelabeld
met een geel label. De kans is groot dat de
bladkorf wordt verwijderd als het hierna
nog een keer gebeurt.
U kunt ook gevallen blad gratis op de Milieustraat afgeven, op vertoon van uw milieupas, waar u per keer tot max. 2m³ per
keer bladeren en overig groen gescheiden
kunt afleveren. Voor het inleveren van de
bladeren schrijft de gemeente geen tikken
van uw milieupas af. 

Met het vallen van het blad…
De herfst is weer in het land en dat wil zeggen dat de bomen hun bladeren gaan verliezen. Daarom plaatst de gemeente ook
nu weer bladkorven waarin u de gevallen
bladeren kunt deponeren. Verspreid over
de kernen Kaatsheuvel, De Moer en Loon
op Zand zijn/worden 16 grote en 54 kleine
korven geplaatst.
Op de website van de gemeente Loon op
Zand staat een plattegrond van de drie kernen, waarop de posities van de korven zijn
aangegeven. Op diezelfde site treft u ook
onderstaande informatie.
De korven worden iedere week geleegd en
de bladeren worden verwerkt als compost
(soort mest). Door het plaatsen van nóg
meer bladkorven lossen we het vallen van
de bladeren en de last daarvan niet op. Er
worden daarom geen bladkorven verplaatst
of bijgeplaatst. Belangrijker is, dat naast
het plaatsen van bladkorven, de bladeren
die op straat liggen ook regelmatig door
onze aannemer opgeruimd worden.
De gemeente laat al het ingezamelde blad
apart composteren. Dat is veel goedkoper
dan wanneer het in de GFT-container terechtkomt. De besparing verrekenen we
met de afvalstoffenheffing. Buiten bladeren mag er geen ander groen zoals takken,
snoeiafval enzovoorts in de bladkorven. Dit
verstoort namelijk de verwerking tot com63

Opbrengst collecte Prinses Beatrix Spierfonds 2021
Tijdens de jaarlijkse collecteweek van 12
t/m 18 september hebben 40 collectanten
in ons dorp het mooie bedrag opgehaald
van € 2.064,41. Dit is € 113,94 meer dan
vorig jaar. In dit bedrag zijn niet inbegrepen de giften die zijn gedaan via het scannen van de IDEAL QR-code. Steeds meer
mensen maken van deze mogelijkheid gebruik. We zijn zeer blij met de stijgende
lijn in de opbrengsten van de laatste jaren.

derzoek naar de oorzaak van deze ziekten
te financieren.
Op de website: www.spierfonds.nl/onderzoek vindt u een overzicht van alle lopende en recent afgeronde onderzoeken die
het Prinses Beatrix Spierfonds financiert.
Een speciaal woord van dank aan onze collectanten: de trouwe kern die al vele jaren
een ronde loopt en degenen die dit jaar
voor het eerst met onze oranje collectebus
op pad gingen. Van harte bedankt voor jullie inzet! Onze jongste collectant is zestien
jaar: complimenten, Tycho! Het doel van
ons fonds ‘Alle spierziekten de wereld uit!’
brengen we zo weer een stapje dichterbij.

Namens de vele patiënten die lijden aan
een van de meer dan zeshonderd verschillende spierziekten en
hun familieleden danken
we u hartelijk voor uw
gift, die op verantwoorde
wijze zal worden aangewend om hun vaak zware
bestaan te verlichten en
het wetenschappelijk on-

Plaatselijk comité
Prinses Beatrix Spierfonds:
Marina Fijen, Erik Gelevert
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Afbouw salderingsregeling en overbelast stroomnet beïnvloeden 			
toekomst van zonne-energie

Interesse in thuisbatterij met 60% gestegen
Er is een toenemende interesse in de thuisbatterij. Doordat we steeds meer energie
op een duurzame manier opwekken, moeten we in de toekomst op een andere manier leren omgaan met vraag en aanbod
van stroom. Nederlanders met zonnepanelen zien een grote rol weggelegd voor
de thuisbatterij. David van der Burg, algemeen directeur Zonnefabriek, beaamt dit:
“De vraag naar de thuisbatterij krijgen wij
steeds vaker.”

vatieve oplossingen nodig om te zorgen dat
vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd
kunnen worden.”

Stijging in vraag naar thuisbatterijen
Naast de beperkingen op het Nederlandse
stroomnet, verandert ook de manier waarop teruglevering wordt vergoed. Door de
afbouw van de salderingsregeling wordt
het financieel interessanter om zelf opgewekte stroom direct in huis te gebruiken of
op te slaan voor later gebruik.

Meer zonnepanelen 
geïnstalleerd in 2021

Een oplossing hiervoor is de thuisbatterij.
Dat hier veel interesse voor is blijkt uit het
zoekgedrag van Nederlanders. Zo is er een
stijging van 60% naar zoekwoorden omtrent
thuisbatterij en de interesse naar ‘thuisbatterij zonnepanelen’ is ten opzichte van
vorig jaar verzevenvoudigd.

Zonnefabriek, één van de oudste aanbieders van zonnepanelen, heeft al bijna
10.000 zonnepanelen systemen geïnstalleerd door heel Nederland. Het CBS meldt
dat het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in 2020 in Nederland is gegroeid
tot 10.213 megawattpiek zonnepanelen.

De klantenservice van Zonnefabriek ontvangt ook steeds meer vragen over thuisbatterijen. Vanaf 2019 is er een duidelijke
stijging te zien in het aantal tickets over
thuisbatterijen, hoogstwaarschijnlijk doordat het wetsvoorstel omtrent de afbouw
salderingsregeling toentertijd naar de
Tweede Kamer werd gestuurd.
Toch blijkt uit onderzoek dat de
thuisbatterij slechts mondjesmaat wordt verkocht. Van der
Burg: “Op dit moment zijn het
echt de innovators die het leuk
vinden om een batterij te hebben, ondanks het gebrek aan
economisch nut.

Toch blijkt dat de aanhoudende populariteit van zonnepanelen ook problemen met
zich meebrengt. Van der Burg: “Zonneenergie is een mooi duurzaam alternatief,
maar de drukte op het stroomnet neemt
toe. Naast netverzwaring zijn er ook inno-

Maar de huidige vraag toont
aan dat de markt voor thuisbatterijen er zeker zal zijn zodra
dit financieel ook voordelig is.”
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Toekomst van zonnepanelen
Toch houden toekomstige uitdagingen in de
energiemarkt de populariteit van zonnepanelen niet tegen. Van der Burg: “Ik geloof
dat in de toekomst batterijen en zonnepanelen steeds samen als een totaaloplossing
zullen worden gezien waarmee je je eigen
stroom opwekt.” Volgens de directeur is
dat niet alleen financieel interessant, de
totaaloplossing zorgt er ook voor dat aanbod en verbruik van zonne-energie beter
op elkaar kan worden afgestemd.
“Zelf opgewekte zonnestroom wordt in de
toekomst minder waard op momenten dat
er veel aanbod van zonne-energie is, en
dus meer als je het dan even kunt opslaan
om het op een later moment zelf te gebruiken of aan het net te leveren,” aldus Van
der Burg. De verwachting is dan ook dat de
thuisbatterij een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst. 

Modderige speelplaats
Aan de Baden Powellweg trof ik op maandag
4 oktober een inwoonster aan, die samen
met anderhalf jaar oude dochter Linthe de
hond uit liet. Linthe vond een modderpoel
wel een perfect speelpaleis.
Ruud Peters
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In Suzan Mandemakers hebben zij deze
gevonden. Met haar bijna acht jaar ervaring binnen de gemeenteraad van Loon op
Zand en een goede visie op de voorliggende
dossiers is zij klaar voor deze functie. De
fractie en het bestuur spreken het vertrouwen uit dat zij het ambt van wethouder
op een goede wijze kan vervullen, in het
belang van de inwoners van Loon op Zand.
De Loonse VVD fractie en het bestuur willen hebben haar dan ook voordragen als
nieuwe wethouder in de raadsvergadering
op 14 oktober 2021. Pim Bruurmijn zal haar
zetel in de gemeenteraad overnemen.
Wij wensen de nieuwe VVD-fractievoorzitter Richard de Kort en Suzan Mandemakers
een goede samenwerking toe en hebben er
vertrouwen in dat de continuïteit binnen de
gemeente en de coalitie is gewaarborgd.

Suzan Mandemakers voorgedragen
als wethouder van Loon op Zand
Onlangs heeft wethouder Frank van Wel
ontslag genomen als wethouder van de gemeente Loon op Zand. Hierdoor ontstond
een vacante functie, waarbij de Loonse
fractie en het bestuur van VVD De Langstraat gezamenlijk hebben gezocht naar
een passende kandidaat.

Fractie VVD Loon op Zand 		
en bestuur van VVD De Langstraat

Paarden

Voer, brokken & muesli
Veulenmelk
Hooi & stro
Houtkrullen & vlas
Likstenen & lijnzaadolie
Vitamines & mineralen
Halsters & touwen
Borstels &
verzorgingsproducten
Beloningssnoepjes
Speelballen
Openingstijden

ma t/m vr 8.00 -18.30
zaterdag 8.00 -17.00
Wij bezorgen ook thuis
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Meer ongedierteplagen in de toekomst

Rustige wespenzomer geen voorbode voor		
afname ongedierte
Nederland zuchtte deze zomer minder onder extreme plagen van wespen, de eikenprocessierups en bedwantsen. De overlast
van mieren, vlooien, vliegen, duiven en rioolvliegjes nam wél flink toe.

ginnende wespennesten te lijden gekregen
onder de regenval, want het was een vrij
natte zomer. Mieren hebben hun nest ondergronds, dus die hebben daar minder last
van.”

Steeds meer ongedierte

“Zo gaat het altijd op en neer”, zegt ongediertebestrijder Frans Bakker, die namens
het ongediertebestrijdingsplatform Beestjes Kwijt actief is in Overijssel. “Dat is de
natuur. Maar ik zie het als een incident. In
zijn algemeenheid gesproken zullen we in
de nabije toekomst juist steeds meer te
maken krijgen met ongedierte.”

Het toegenomen aantal mierenplagen deze
zomer bevestigt volgens Frans Bakker van
FMB Services de tendens dat ongedierte
steeds meer voet aan de grond krijgt in
Nederland. “Het wordt warmer in ons land
en dat zorgt ervoor dat plaagdieren zich
steeds beter thuis voelen. Bovendien is er
voedsel in overvloed voor de beestjes. Daar
zorgen wij mensen wel voor door etenswaren en verpakkingen te laten slingeren.

Waarom Nederland deze zomer wél te maken kreeg met veel mierenoverlast, maar
niet met wespenplagen, het blijft voor zowel wetenschappers als ongediertebestrijders koffiedik kijken.
“Het is natuurlijk lang koud gebleven dit
voorjaar, waardoor wespenkoninginnen pas
laat begonnen met het bouwen van hun
nest”, vertelt Niels Gobel van Protect Pest
Control, die voor Beestjes Kwijt opereert
in de regio Almere. “Dat zou een reden
kunnen zijn. En mogelijk hebben veel be-

Verder wordt bestrijding van ongedierte
steeds lastiger, omdat het gebruik van bestrijdingsmiddelen en -methodes steeds
verder aan banden worden gelegd door de
overheid.”

Ratten- en muizenplagen 		
snel aanpakken
We gaan nu het seizoen in van muizen en
ratten, die in de herfst en de winter de neiging hebben naar binnen te trekken. Waar
in de landelijke media regelmatig verhalen
verschijnen over een enorme toename van
zowel bruine als zwarte ratten in Nederland, daar staven de cijfers van Beestjes
Kwijt (https://.beestjeskwijt.nl) dat nog
niet.
“We zien dat terug in de cijfers van het
RIVM en het KAD (Kennis Adviescentrum
Dierplagen)”, knikt directeur/eigenaar Merijn Janssen van Beestjes Kwijt. “Mensen
zien de ratten wel, maar schromen blijk68

baar om dit te melden of een bestrijder
in te schakelen. Mogelijk speelt schaamte
daarbij een rol. Dat is jammer, want een
rattenplaag moet je echt snel aanpakken,
want die wordt alleen maar groter. En snel
ook.”

Van 2 naar 1000 ratten
Ook de ongediertebestrijders geven dat
dringende advies af. “Een ongedierteplaag
moet je niet op zijn beloop laten”, zegt
Bakker. “Daar moet je direct wat aan doen,
want als je het niet aanpakt, explodeert
het in je gezicht. Ratten, muizen, mieren,
bedwantsen, houtworm en boktor, ze gaan
niet uit zichzelf weg, ze reproduceren zich
alleen maar.”

Robert Blietz

Niels Gobel knikt: “Wat begint met twee
ratten kan binnen een jaar uitgroeien tot
een plaag van over de 1000 exemplaren. En
nee, dat is echt niet overdreven.” □

Hoge Steenweg 52a
5175 AD Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl
Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Wij helpen je met liefde
afscheid te nemen
0416 - 851 405 (dag & nacht)

Mieke

Lowie

Robin

Laura

HOOFDSTRAAT 32 | 5171 DD | KAATSHEUVEL

Ook als je bij Ardanta, Dela of elders verzekerd bent
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GO Sharing start in Loon op Zand
Vanaf 6 oktober jl. zijn
de groene elektrische
deelscooters van GO
Sharing ook in Loon op
Zand terug te vinden.
Het bedrijf plaatst 50
deelscooters in de gemeente, die via de GO
Sharing app gevonden en geboekt kunnen
worden. Het servicegebied strekt zich uit
over Loon op Zand, Kaatsheuvel en De
Moer.
De deelscooters van GO Sharing zijn 24 uur
per dag beschikbaar en 100% elektrisch. De
accu’s van de voertuigen worden opgeladen met stroom uit duurzame bronnen en
iedereen met een rijbewijs en de GO Sharing-app kan gebruik maken van de duurzame dienst. De deelscooters zijn eenvoudig
via de GO Sharing-app te vinden. De app
laat het servicegebied zien waarbinnen de
scooters geparkeerd kunnen worden.

“De elektrische deelscooters dragen bij
aan de bereikbaarheid van de regio, met
als gevolg minder autodrukte, minder CO2
uitstoot en minder mobiliteitsarmoede.
Bijvoorbeeld als voor- of natransport voor
openbaar vervoer, maar ook om naar de
buurgemeenten te rijden,” zegt Gerard
Bruijniks, wethouder verkeer en vervoer
bij de gemeente Loon op Zand.

Van bezit naar gebruik wanneer je het
nodig hebt
Het doel van het ambitieuze GO Sharing
is het veranderen van de manier van hoe
we met vervoer omgaan. “GO Sharing staat
voor een groene planeet met gedeelde mobiliteit van iedereen, voor iedereen,” zegt
Raymon Pouwels, CEO van GO Sharing. “Wij
willen een gedragsverandering teweeg
brengen van ‘iedereen een eigen voertuig’
naar ‘gebruik wanneer je het nodig hebt’.
En dat doen we op een duurzame manier, met elektrisch deelvervoer. Zo
zorgen we samen met onze gebruikers
voor minder verkeersopstoppingen en
het terugdringen van de ruimtebesteding voor parkeerplaatsen.

De deelscooters verbeteren de bereikbaarheid tussen Loon op Zand, Kaatsheuvel en
De Moer en bieden een alternatief voor
autoritten in Loon op Zand en naar Tilburg
en Waalwijk. GO Sharing werkt ook aan de
landelijke uitrol van deelscooters met een
snelheid van 45 km/u, e-bikes en elektrische deelauto’s.

Met het deelvervoer dragen gebruikers
niet alleen bij aan een beter leefmilieu, het scheelt ook in de portemonnee:
je hebt geen eigendomskosten en betaalt dus alleen per minuut die je reist,
vanaf 23 cent.” 
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan!
Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand
berkman.nl
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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

GEMEENTE LOON OP ZAND

Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in
het weekend: 085 - 53 60 300.

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

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

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

APOTHEKEN

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

BOOTS APOTHEEK VENLOON
Kloosterstraat 35, tel. 364030.
Openingstijden: werkdagen van 8.00-17.30 uur.

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 mevrouw F. Bloemendaal op tel: 289356.

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 Incomstelaan 9, 5144 BC Waalwijk, tel. 06 - 517 067 63.
Doordeweeks bereikbaar van 17.30 tot 23.00
uur. In het weekend bereikbaar voor spoedgevallen 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.

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 telefonisch 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 onderdelen voor duo- en papierbak.

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.

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

Afhalen van materialen voor evenementen, na
betaling in de gemeentewinkel.
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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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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 06-48919633
Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand
website: parochiewillibrord.nl.

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

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.

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.

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

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

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

CONTOURDETWERN LOON OP ZAND
Organisatie voor maatschappelijke diensten
Monseigneur Völkerstraat 3, Kaatsheuvel 
Tel: 280280, e-mail: info@contourdetwern.nl
website: www.contourdetwern.nl

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.

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.

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.

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.

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.

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

OSTEOPATHIE SENS LOON OP ZAND
Oranjeplein 21, 5175 BE, 763000.
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Profiteer van lage hypotheekrente!

10 jaar vast met NHG
Hypotrust Woon Bewust
BLG Hypotheken
20 jaar vast met NHG
Lloyds Bank
ASR Wel Thuis
30 jaar vast met NHG
NIBC Bank
Aegon

0,88%
0,89%
1,16%
1,20%
1,45%
1,51%

Mediair Financieel Adviesgroep BV /
Intergroep Verzekeringen
Roosendaal-Oisterwijk-Loon op Zand
Tel: 0416-369000
Email: info@mediair.nl

Uw onafhankelijk adviseur,
ook voor al uw verzekeringen.
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Wilt u eens kijken wat
uw
mogelijkheden zijn?
Maak gerust eens een
afspraak, dit kan aan
huis of op kantoor of
via telefoon.

POSTKANTOOR (in Coop, Oranjeplein 47)
Maandag t/m woensdag: 8.00-19.00 uur. Donderdag 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 e-mail: kdc@loonopzand.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.

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.

BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT
De Wetering, tel. 363868. Maandag, woensdag
en vrijdag van 12.30-17.00 uur. Dinsdag en donderdag 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.

BUURTPREVENTIETEAM ‘OUD LOON’
Info: www.oudloon.nl
e-mail: melden@oudloon.nl.

BILJARTVERENIGING L.B.V.
Iedere maandagavond van 19.30 tot 24.00 uur in
De Wetering. Nieuwe leden zijn altijd welkom!
BRIDGECLUB LOON OP ZAND
Secretaris: Lia Vissere, tel: 013-7858698, 
e-mail: secretariaatbcloonopzand@gmail.com
Maandag- en dinsdagavond en woensdagmiddag
van 13.15 tot 16.30 uur in Café Lily.

BUURT PREVENTIETEAM MOLENWIJK
Postadres: brievenbus hal Basisschool De Blokkendoos, e-mail: via: www.bptmolenwijk.nl.
POPKOOR UNDERCOVER
Rep: woensdag van 20.00-22.30 uur in De Wetering. 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.

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.

ZANGGROEP KWINT
Wij zijn een popkoor en repeteren elke donderdag van 20.00-22.30 uur online via Jamulus.
Voor meer info zie: www.zanggroepkwint.nl.

BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur: Eric de Brouwer.
Doelen 1, 5175 CP Loon op Zand,
tel: 361594, e-mail: info@delageweijkens.nl.

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

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.

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.

BILJARTEN voor leden BV De Vriendenkring
iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur bij Cafetaria Lily in de
Kloosterstraat.
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Loodgieterswerk
Centrale Verwarming
Dakbedekking

Zinkwerk
Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl

Service en Onderhoud
Totaalfinanciering
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar voor een gesprek van
mens tot mens 0900-0767.

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

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

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

JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie: Sportpark ‘De Klokkenberg’,
Info: www.cochonnetclub.nl. Dinsdag clubavond. Vrij boulen voor iedereen: woensdag
vanaf 13.30 uur en zondag vanaf 10.30 uur.

AANLEVEREN VAN KOPIJ

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.

‘Torentjes’, géén bedrijfsmatige advertenties, tekst tijdig aanleveren (zie data hieronder) 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. ‛Torentje en editienummer’.

DIERENAMBULANCE: 013-5420055.

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

TORENTJES

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

Overige advertenties

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

Voor alle overige advertenties gelden de
tarieven die u op onze website:
www.ronddetoren.nl onder ‘Advertenties’
kunt inzien.

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.

Sociale torentjes
Sociale ‘torentjes’ (bedankt, gevonden,
verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd
worden zoals hierboven is aangegeven.

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. 17 verschijnt op 10 november
2 november vóór 19.00 uur
Nr. 18 verschijnt op 24 november
16 november vóór 19.00 uur
Nr. 19 verschijnt op 8 december
30 november vóór 19.00 uur
Nr. 20 verschijnt op 22 december
14 december vóór 19.00 uur
Nr. 1 van 2022 verschijnt op 12 januari
4 januari vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Marc de Bruin
Voor gratis opname van uw berichten
in deze agenda kunt u een mail sturen
naar: info@ronddetoren.nl.

Oktober

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

22 Nico Schut rik- en jokerconcours bij
v.v. Uno Animo om 20.00 uur, zowel
voor leden als niet-leden.

Vraag vrijblijvend advies!
Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864

24 JEKA 1 - Uno Animo 1 om 14.30 uur,
Sportpark Beukenlaan, Bavel.
31 Beek Vooruit 1 - Uno Animo 1 om
14.00 uur, Sportpark de Heikant,
Prinsenbeek.

19 Nico Schut rik- en jokerconcours bij
v.v. Uno Animo om 20.00 uur, zowel
voor leden als niet-leden.

November
5 Nico Schut rik- en jokerconcours bij
v.v. Uno Animo om 20.00 uur, zowel
voor leden als niet-leden.
6 Verkoop Hubertusbroodjes
9.15 uur, Oranjeplein.

20 Lampionnenoptocht.
20 Signeersessie bij Primera voor het
eerste boek ՙNaar de Noorderzon Weg van jou՚ van Loonse schrijfster
Mienke Fijen.

vanaf

7 Pauwelswandeling om 10.00 uur
vanaf Het Koetshuis bij Het Witte
Kasteel, het Noorderbos.

20 20e ChristvanBeurdenHoogjastoernooi in de bovenzaal van café De
Kiosk. Inschrijven via: cwijtvliet@
home.nl.

7 Concert met gitarist José Fernández
Bardesio in Het Witte Kasteel om
11.00 uur en om 12.30 uur. Reserveren via: cultuur@hetwittekasteel.nl.

21 Concert met Berrie Kolmans met
pianobegeleiding door Seniz DuruKoevoets in Het Witte Kasteel om
11.00 uur en om 12.30 uur. Reserveren via: cultuur@hetwittekasteel.nl.

7 Uno Animo 1 - Rijen 1 om 14.00 uur.
13 Soos in De Kuip van 20.00 tot 23.00
uur, gratis. Klokkenlaan 42.

21 Uno Animo 1 - Madese Boys om 14.00
uur.

14 Intocht Sinterklaas om 11.30 uur
vanaf Het Witte Kasteel.

21 Kinderconcert door het Sophia՚s Opleidingsorkest (SOL) om 11.00 uur
in De Wetering (natuurlijk voor alle
kinderen van alle leeftijden). Entree
is gratis.

14 Uno Animo 1 - RBC 1 om 14.00 uur.
16 Repaircafé in de Wetering van 19.00
tot 21.00 uur.

28 Roosendaal 1 - Uno Animo 1 om
14.30 uur, Sportpark Hulsdonk, Roosendaal.

Voor alle activiteiten in onze agenda,
zie onze website: www.ronddetoren.nl.
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W. VAN EIJNDHOVEN
Schilderwerken

T: 06 57 54 55 89

T: 06 12 99 72 40

E: info@wvaneijndhoven.nl

E: info@dennis-stiphout.nl

Voor al uw schilderwerken

