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Monstermaatjes organiseert tijdelijke verkoop-events van
dames en herenschoenen met een standaard prijsvoordeel
van 40 tot 60%.
Monstercollecties (voorbeeldmodellen) en maatseries.
Comfortdagen: speciale acties met Durea, Semler, Verhulst en Caprice
• Vrijdag 8 oktober 13.00 - 20.00 uur
• Zaterdag 9 oktober 11.00 - 17.00 uur

Schoenen en lederwaren (tassen, riemen en portemonnees)
• Vrijdag 29 oktober 13.00 - 20.00 uur
• Zaterdag 30 oktober 11.00 - 17.00 uur

Hoofdstraat 47C Kaatsheuvel (boven de lingeriewinkel - parkeren bij Action)
Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief: https:monstermaatjes.
nl/registreren en/of volg ons op social media.

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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Wij helpen je met liefde
afscheid te nemen
0416 - 851 405 (dag & nacht)

Mieke
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Robin
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Ook als je bij Ardanta, Dela of elders verzekerd bent
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Druk
Tijdens de coronacrisis hoorden we vaak de opmerking: Er is in Loon niet veel te doen.
Het is er stil, vooral ՚s avonds na zonsondergang. Je ziet dan niemand meer op straat.
Overdag viel het nog wel mee, maar ook dan is het verschil goed te merken met de laatste
weken, nu het ՙgewone leven՚ weer op gang is gekomen. Je moet bijvoorbeeld op vrijdagochtend tussen tien en twaalf maar eens boodschappen gaan doen. Gezellige drukte
op het Looiershof tussen de marktkramen, maar ook druk af- en aanrijdend vrachtverkeer
in het dorp. In het weekend, als de zon zich maar even laat zien, zoeken talrijke fietsers
een plaatsje op het enige grote terras dat we nog hebben en kun je de Duinen maar beter
mijden. Door de week wordt ons dorp nogal eens ՙlastig gevallen՚ door enorme vrachtwagens, die hier niets te zoeken of te brengen hebben, maar die alleen een langere omweg
willen afsnijden. Dat geldt ook voor de touringcars op weg naar de Efteling die de file op
de N261 willen vermijden en dan de Kasteellaan maar verstoppen.
Die vrachtwagens worden trouwens alleen maar langer. In mei 2011 vond de toenmalige
minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen (VVD) het goed dat de
vrachtwagens in plaats van 18 meter voortaan 25,25 meter lang mogen zijn en in plaats
van maximaal 50 ton tien ton zwaarder mogen zijn. Daarmee kwamen de LZV՚s (Lange en
Zware Vrachtwagens) ook in Nederland op de weg, terwijl ze tot dan toe alleen in Zweden
en Finland waren toegestaan. En iedereen was het ermee eens: zeker de TLN (Transport
en Logistiek Nederland), maar ook de ANWB en Veilig Verkeer Nederland. Alleen de Fietsersbond maakte zich zorgen als deze LZV՚s in groten getale buiten de autosnelwegen
gaan rijden. De minister stelde dat de LZV՚s bijdragen aan een betere benutting van de
wegen, lagere transportkosten en minder belasting voor het milieu. GroenLinks was het
daarmee niet eens: de LZV՚s zorgen ervoor dat het vervoer per spoor en via de binnenvaart afneemt, terwijl die veel ՙschoner՚ zijn.
En de ellende is niet meer te overzien als die kolossen in het dorp moeten zijn: een rotonde passeren is bijna onmogelijk, de bocht bij de pastorie is dan een obstakel en straten
raken binnen de kortste keren verstopt.
Het alternatief is wel eens geopperd: de LZV՚s verbieden in de bebouwde kom en daarbuiten op speciale overslag-parkeerterreinen de goederen overladen in bestelbusjes. Maar
die rijden er ook al zoveel…
Omdat wij steeds vaker allerlei spullen online bestellen en thuis laten afleveren is dit
transportprobleem bijna niet op te lossen. Wij zouden eigenlijk alles lokaal moeten kopen, wat onze ondernemers zullen beamen. Maar hoe moet dat, als er steeds minder
winkels zijn in onze directe omgeving.
Rond de Toren ziet uiteraard ook graag, dat er winkels bijkomen in plaats van verdwijnen.
En zeker als ze dan adverteren! Dankzij deze advertenties kunnen we nu weer een editie
bij u afleveren, die u, naar wij hopen, met genoegen gaat lezen. □

VAN DE REDACTIE...............
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Geven voor Gambia, 				
het hart op de goede plaats!
Om ons gesprek voor te bereiden zoek ik
dit keer wat gerichte informatie op www.
gevenvoorgambia.jimdo.com. De druilerige herfstochtend krijgt wat meer kleur
door alle foto’s met stralende mensen.
Wel 100 lachende gezichten uit Gambia én
drie uit Loon op Zand. We zitten aan tafel in de Willibrordusstraat met Franca en
Marijn Jansen-Govers en hun dochter Marieke. Franca was lang overblijfmoeder op
De Lage Weijkens en veel kinderen in OudLoon kennen haar nog. Hond Lobke loopt
vrolijk kwispelend om ons heen.

lijke verblijfsvergunning ons en Nederland wat beter had leren kennen, zei hij:
“Wij Afrikanen kijken naar jullie Europeanen op, omdat jullie alles hebben. Genoeg
te eten, welvaart, rijkdom. In Afrika hebben we zo goed als niks, maar we hebben
elkaar en misschien nog belangrijker: we
hebben de tijd!”

Hoe is ՙGeven voor Gambia՚ ontstaan?
Marieke begint: “Toen ik in februari 2016
gevraagd werd door vrienden om mee te
gaan naar Gambia, keek ik mijn vader en
moeder aan. Ik had geen paspoort of benodigde vaccinaties, maar het antwoord was
kort en duidelijk: GAAN! Twee weken later
haalden ze me op van Schiphol.” Moeder
Franca valt in. “Ja, en weet je wat ze zei?
Ik ga terug, in plaats van: Fijn dat ik jullie
weer zie.”

Echte rijkdom
Marijn: “Ik zie ons daar nog zitten, die eerste keer in Gambia, dat prachtige zonovergoten land in West-Afrika. Door mijn rossige haar en lichte huid met sproeten kwam
er een kindje op me af. Ze raakte steeds de
huid op mijn arm aan alsof ik een bijzonderheid was. Nou, ik ben niet zo bijzonder
hoor, het is die ontzettend vriendelijke en
gastvrije Gambiaan die juist onder ónze
huid gekropen lijkt. Ze zitten in ons hart.
Veel mensen zijn arm en toch vergeten ze
nooit om te lachen of te delen. Dat is voor
mij echte rijkdom; een verrijking naast ons
gehaaste leven in het ook wel verwende
Westen.”

Thuisgekomen begrepen we haar reactie
beter. Ze was onder de indruk van de vriendelijkheid van het land en zijn inwoners,
maar ook het zien van de armoede was een
eigen leven gaan leiden. Ik kon in oktober
2016 niet mee, maar Marijn en Marieke
gingen naar Gambia, want ook wij waren
nieuwsgierig geworden. In december 2017
zijn we met zijn drieën gegaan.”

Het is precies die rode draad die Marijn
beschrijft. Die jonge asielzoeker die ik
ooit in mijn werk trof en die me recht in
mijn hart raakte met zijn ongelofelijke
lach en doorzettingsvermogen. Zonder
familie en met één canvas boodschappentas stapte hij de Medische Opvang van
het asielzoekerscentrum binnen. Zijn land
in oorlog om, ja om wàt eigenlijk? Toen
hij na 11 maanden wachten op een tijde4

Marieke: “Mama houdt nooit zo van vakanties. Ze heeft snel heimwee en toen
ze in Gambia al snel zei dat ze een probleem had, hielden wij ons hart vast. Maar
ze wilde niet terug naar huis, ze had juist
het gevoel dat ze thuis kwám! De mensen,
hun lach, de gastvrijheid, alle armoede. Ze
wilde nog maar één ding en dat was gaan
helpen. Op onze eigen manier. En zo zijn
we met drieën gaan bedenken hoe het voor
ons werkt en waarmee we de Gambianen
op kleine schaal kunnen helpen.”

ben géén stichting opgericht. Dat geeft de
- overigens heel goede - verplichting om
alles transparant te houden, maar brengt
ook heel veel werk met zich mee. Wij willen mensen helpen, geen administratieve
rompslomp. We weten dat we alles met
goede bedoelingen doen en houden elkaar
ook scherp. We hebben inmiddels wat mensen om ons heen in Nederland en Gambia,
waarmee het prima samenwerken is en die
ons helpen om alles in goede banen te leiden.
Doordat we natuurlijk op grote afstand van
Gambia wonen vinden wij het i.p.v. geld
beter om spullen te doneren waar de Gambiaan wat aan heeft. Dat kan heel gericht
en heeft direct effect.

Inmiddels is bijna alles in huis Gambia: Een
stapel papieren op tafel, de binnenkomende telefoontjes, de garage waar geen auto
meer in kan, maar die helemaal volstaat
met dozen totdat ze verscheept worden.
Franca en Marieke hebben een baan en
zijn ongeveer 20 uur per week bezig met
het sorteren en inpakken van spullen of
kleding. Vader Marijn is officieel gepensioneerd, maar werkt nog 7 dagen in de week,
gemiddeld 4 uur per dag voor de stichting.

Met alle respect, maar een arme Gambiaan
heeft soms wat zetjes in de rug nodig en
geld haalt niet het beste uit mensen. Laatst
is er een pad aangelegd met schelpen uit
de mangrovebossen. Die lagen al een hele
tijd te wachten om er een weggetje van
te maken, zodat kinderen uit de omgeving
in de regentijd toch zonder blubber veilig

Marijn: “Ho, ho, even corrigeren. We heb5
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huis waren vergeten we ook niet meer, hè
Marijn? Wij zitten daar in de gang te wachten op dozen met lingeriesets, terwijl de
prachtige, schaars geklede lingeriemodellen voorbij paraderen, haha!” Zo’n bedrijf
of gulle gever is altijd blij met een foto van
hun spullen in Gambia. Marijn laat trots
een ander, officieel bedankje zien van de
Gambiaanse overheid. Ook schijnt er zelfs
een baby naar hem vernoemd te zijn, toch
een soort van kroon op hun werk. Maar de
echte voldoening zit in de dankbaarheid en
de lach van de Gambiaan, zo zegt de familie Jansen.

De grens aan hun -vrijwilligers- werk

naar school kunnen. We hebben een ploeg
geregeld en gereedschap en de klus was zó
geklaard. Het mooie is dat het pad zelfs
langer werd dan onze bedoeling was; ze
zijn alleen doorgegaan, mooi toch?”

Uiteraard zit er ook een grens aan hun
werk. Marijn: “Wij doen ons best, maar we
zijn ook maar mensen en een dag heeft 24
uur. We willen ook een privéleven over houden. We begrijpen dat een arme Gambiaan
soms over die grens heen gaat en het is aan
ons om die te bewaken. Zo werden we eens
tot in ons hotel achtervolgd door mensen
met een vraag om hulp. Dat ging ons echt
te ver. Franca, die amper een woord Engels spreekt, heeft er iets op gevonden.”
Zij vertelt meteen hoe. “Ik zeg dan: No,
no, bye bye, zwaai zwaai. Iedereen weet
precies wat ik bedoel en het is zelfs mijn
bijnaam geworden. Als we videobellen zeggen ze: “Hello, no no, bye bye!”

Praktische hulp graag
Wat Gambia voor de familie Jansen betekent begrijpen we inmiddels, maar hoe
ziet de praktijk eruit? Marijn: “Nou, we ondersteunen gezinnen, scholen en klinieken.
Die kiezen we zelf uit na tips van bekenden.
We zitten in een groot aantal Facebook- of
Marktplaatsgroepen om overbodige spullen
op te halen, ook bij bedrijven en beurzen.
Je moet hier denken aan zomerkleding,
sporttenues, maar ook mondkapjes, steriele handschoenen enz.

Nou, dat de familie Jansen zijn uiterste
best doet is wel duidelijk geworden. Gelukkig kunnen ze binnenkort weer met eigen
ogen zien hoe het eraan toe gaat in Gambia. Ze kunnen niet wachten! Namens Rond
de Toren bedankt voor jullie tijd, veel succes en plezier met ՙGeven voor Gambia՚!

In Europa staat overal een THT (Tenminste Houdbaar Tot -red.) datum op, maar in
Afrika zijn ze blij met alles. Zo kregen we
laatst van een Rotterdamse cruiserederij
een grote stapel life-kits. Zij gebruiken die
in hun reddingssloepen, maar je begrijpt
het, als die tegen de datum zijn, moeten
ze weg. Het zijn een soort survivaltasjes
met eten en drinken, hartstikke fijn voor
Gambia.”

Voor meer info kunt u naar website:
www.gevenvoorgambia.jimdo.com 		
of e-mail naar:
gevenvoorgambia@ziggo.nl.

Franca vertelt lachend: “En die laatste keer
dat we in België bij een beroemd lingerie-

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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sen het kasteel van Loon op Zand en België
lag. Reizigers wilden graag even pauzeren
van hun reis als ze de tol betaalden. Op
deze tolplekjes, ontstonden al snel horecagelegenheden. Zo ontstond ook rond 1900
De Finantie.

In de Nieuwsbrief van oktober van het RBT
De Langstraat (Regionaal Bureau van Toerisme -red.) trof de redactie onderstaand
artikel aan dat Lobke Timmermans in opdracht van RBT De Langstraat over haar
bezoek aan Pannenkoekenrestaurant ‘De
Financien’ heeft geschreven.
Wellicht hebben niet alle lezers van Rond
de Toren dit artikel onder ogen gehad
en daarom heeft de redactie aan RBT De
Langstraat toestemming gevraagd én gekregen om deze te publiceren in deze Rond
de Toren-editie.

In 1976 hebben de ouders van Maarten het
kroegje gekocht. De naam werd van De
Finantie verandert in De Financiën.   Toen
werd de snelweg van Tilburg naar Loon op
Zand aangelegd en dat betekende dat er
minder verkeer langs het kroegje zou komen. De vorige eigenaar zag dat niet zitten, maar de vader van Maarten wel. Toen
familie van Son het pand overkocht, was er
niet meer dan de kleine kroeg, een voetbalveld en een frietkrot. Vanaf dat moment werd er steeds meer uitgebreid. De
vaste klanten van de kroeg vroegen steeds
meer of ze ook hun feesten en jubilea bij
De Financiën konden vieren. En dus is er
een feestzaal gebouwd die steeds groter,
en groter werd.

De Financiën in Loon op Zand
De zomervakantie was nog maar net gestart toen ik langs mocht bij De Financiën.
De speeltuin was gevuld met enthousiaste
kinderen en het terras zat vol met papa’s
en mama’s, opa’s en oma’s en andere volwassenen. Het was duidelijk dat het voor
allebei de partijen genieten was. Ik had
een gesprek met Maarten en al snel bleek
dat hij een duidelijke passie heeft voor ondernemen. Benieuwd? Lees snel meer!

°Beeld
°
van ՙDe Financiën՚ omstreeks 1919. Rechts
het café dat destijds gerund werd door de
familie Beerens. De naam ՙFinanciën՚ herinnert
mogelijk aan de tol die hier in de Franse tijd
was gevestigd. (Foto: Loonse kalender 2005)

In het begin
De Financiën is al lang een begrip in Loon
op Zand en omgeving. Maarten vertelde mij
dat de locatie vroeger aan een tolweg tus-
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Maarten opzoek naar een passend
concept zodat deze families het
hele jaar door terecht konden bij
De Financiën. Maarten wist al wel
dat ze iets met eten gingen doen.
Uiteindelijk zijn ze dus bij een
pannenkoekenrestaurant uitgekomen. Hier zijn ze in 2008 mee begonnen en dit heeft langzaamaan
het hele bedrijf over genomen.

Pannenkoeken & meer
Maar De Financiën is natuurlijk
veel meer dan alleen een pannenkoekenrestaurant. In 2019 is
het hele nieuwe concept van De
Financiën opgezet. Met een binnen- en buitenspeeltuin, de midgetgolfbaan, verschillende soorten kinderfeestjes, het pannenkoekenrestaurant en
niet te vergeten, Fientje de vlinder met
Fientjes florijntjes.

°°In mei 2006 nam Maarten ՙDe Financiën՚ over
van zijn vader. (Foto: Archief RdT)

Een familiebedrijf
Familie Van Son woonde boven het pand en
dus is het ook niet vreemd als Maarten mij
verteld dat hij altijd al heeft meegeholpen
in het bedrijf. Vanaf 2003 wordt hij medeeigenaar en in 2006 stapt zijn vader terug
uit deze positie en is Maarten de enige eigenaar. Dat wil overigens niet zeggen dat
zijn vader niet meer meehelpt. Als je goed
oplet, zie je de vader van Maarten nog buiten rond lopen om te helpen waar hij kan.

En nog steeds blijft De Financiën zich ontwikkelen. Zo is er veel meer te doen dan
alleen midgetgolf en pannenkoeken eten.
Er zijn veel verschillende activiteiten te organiseren voor groepen. Denk bijvoorbeeld
aan bubble-voetbal of boogschieten. Ook is
er rekening gehouden met grote en kleine
kinderen. Zo is er voor de allerkleintjes
een aparte binnenspeeltuin.

De feesten werden steeds groter en er
werden later zelfs ’s middags feesten gehouden. Deze feesten waren een groot succes. Toen zijn ze begonnen met het aanbieden van verschillende activiteiten zoals
boogschieten, midgetgolf en de speeltuin.
De aantal aanvragen nam toe, maar de
groepsgrote van de feesten nam af. In 2008
wilden ze daarom graag kijken wat er nog
meer mogelijk was.

Alles bij De Financiën is gericht op de beleving voor kinderen én ouders. Het moderne
interieur, met geluidsisolatie, zorgt ervoor
dat je, zelfs met enthousiaste kinderen,
écht kunt genieten van een lekkere maaltijd of borrel.
Het is een plek geworden waar jong & oud
kunnen genieten, van een lekkere pannenkoek, van een gezellige borrel met vrienden of van een heerlijke middag met de
kinderen.

Maarten merkte dat er veel families en kinderen in de zomer op het terras zaten bij
de speeltuin en bij de midgetgolfbaan. Alleen mistten ze dit in de winter. Zo ging

Lobke Timmermans
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HET FILMHUIS van de SeniorenVereniging Loon op Zand start weer op:

Ja, samen weer gezellig naar een goede film
in ons dorp!
Gelukkig kan het na een hele lange tijd
weer. De meeste ouderen zijn gevaccineerd en willen elkaar weer graag ontmoeten. En dat kan! Binnenkort starten we
met een nieuw seizoen interessante, mooie
films. Ook dit seizoen zijn we te gast bij  
Venloene.

In een andere ruimte
We draaien de films niet meer in onze vertrouwde theaterzaal, maar in de ruimte
van de SeniorenVereniging zelf. Best een
knusse ruimte met een flink scherm en
met onze nieuwe beamer. In deze ruimte
kunnen we met gemak vijftig plaatsen creeren. De theaterzaal kunnen we niet meer
als filmzaal gebruiken. De apparatuur en
de gordijnen zijn weg. Deze ruimte wordt
tegenwoordig gebuikt door de bewoners
van Venloene om o.a. te sporten.

drankje blijven € 2,- per film en ook tijdens de energiecrisis is het in de Venloene
overal behaaglijk warm. Vooraf inschrijven
en betalen is niet nodig. Je kunt gewoon
binnenlopen met het liefst gepast geld in
de hand. Dit is voor ons het gemakkelijkst,
want wisselgeld vormt vaak een probleem.
De films zijn voor iedereen toegankelijk.
Dus nodig gerust je vriendin of buurman
uit. Ze hoeven niet per se lid te zijn van
onze SeniorenVereniging. De films worden
op tijd aangekondigd in het huis-aan-huisblad Rond de Toren.

Voor elk wat wils
We hebben hopelijk ook voor dit seizoen
een juiste mix van films gekozen. Films uit
de ՙoude doos՚ en vrij recente films. Films
met inhoud en films voor de pure ontspanning. Hieronder treft u de de data plus de
films. U kunt deze alvast op uw keukenkalender of in uw digitale agenda noteren.

We kunnen de ruimte, waar de filmvoorstellingen worden gegeven, niet optimaal
ventileren. Wij vragen dus aan de bezoekers van de film dat ze hun gezondheid
goed in de gaten houden. Ben je verkouden
of voel je je niet goed kom dan niet naar de
film. De meeste filmbezoekers hebben een
hoge leeftijd en sommigen een kwetsbare
gezondheid. Wij appelleren aan uw eigen
verantwoordelijkheid. Gezien de onzekere
coronatijd, kunnen we bij een volgende
uitbraak, genoodzaakt zijn om te stoppen
met het draaien van films in deze ruimte.
We hopen dat het niet zover komt.

• 12 november 2021: The Lunchbox.
• 3 december 2021: Mommy.
• 17 december 2021: Bohemian Rhapsody.
• 14 januari 2022: Beentje van 		
Sint Hildegard.
• 28 januari 2022: Un homme et 		
une femme.
• 18 februari 2022: Soof 2.
• 11 maart 2022: Out of Africa.
• 1 april 2022: Little Woman.
Met vriendelijke groet,
De Filmcommissie: Henk Schellekens,
Bert Mathijssen en Piet van Riel

Voor iedereen toegankelijk
We vertonen alle films op vrijdagmiddag.
De begintijd blijft 14.00 uur. In de pauze
drinken we gezamenlijk een kop koffie of
thee. De entreegelden voor de film én het
11

Fairtradeweek:

Gemeente Loon op Zand en Stichting Wereldgemeente delen tussen 1 en
12 november fairtradekruidenpasta voor Marokkaanse Harirasoep uit
heidsmarkt op 25 september jl. Toen werd
er door ‘Bij Anton’ soep van gepresenteerd.
Er zijn nog genoeg pakjes over om, na een
schenking aan De Voedselbank, meer mensen mee te laten genieten.

Doe mee, koop fairtrade producten en
haal een gratis pakje kruidenpasta op bij
De Boekenbank of in Het Klavier in Kaatsheuvel! Dat alles in het kader van de fairtradeweek.
De fairtradeweek is een feestelijke week
met aandacht voor producten die worden
gemaakt met respect voor mens, dier en
milieu en waarvoor boer en landarbeider
een eerlijk loon betaald krijgen.

Zolang de voorraad strekt kunt u tot en
met 12 november gratis een pakje afhalen bij De Boekenbank aan de Kerkstraat
in Loon op Zand (openingstijden ma t/m
vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur) of aan de
balie in Het Klavier aan het Anton Pieckplein (openingstijden ma t/m vrijdag 9.00
tot 17.00 uur).

De bekendste fairtradeproducten zijn misschien wel koffie, thee en chocola, die al
decennialang met een fairtradekeurmerk
te koop zijn. Maar dat zijn allang niet meer
de enige producten, in menig supermarkt
liggen fairtrade bananen, vruchtensappen,
wijn, suiker, noten en kruidenpasta’s in de
schappen.

Global Goals gemeente Loon op Zand
ondersteunt fairtrade, ook lokaal
Als Global Goals gemeente ondersteunt de
gemeente Loon op Zand de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
(‘Global Goals’), met name de doelen die
gaan over duurzaamheid en eerlijke handel
(fairtrade). Doelen waar we allemaal aan
bij kunnen dragen.

In de fairtradeweek kunt u profiteren van
de gratis pakjes fairtrade kruidenpasta die
door de fairtradeorganisatie zijn geschonken ter gelegenheid van de Duurzaam-

Bij fairtrade gaat het overigens niet alleen over eerlijke producten wereldwijd,
ook lokale producten rechtstreeks van de
boer kunnen als eerlijke handel worden
beschouwd, mits de producten worden gemaakt met respect voor mens, dier en milieu. Op de website van Wereldgemeente
vindt u adressen in de buurt waar u rechtstreeks producten van de boerderij kunt
kopen.

Meer informatie: 			

www.wereldgemeenteloonopzand.nl
of e-mail naar info@wereldgemeenteloonopzand.nl. Volg ons op Facebook of
Twitter om op de hoogte te blijven van
onze activiteiten. 
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Bericht van De Boekenmarkt

UDOETTOCHOOKMEE

De Boekenbank organiseert op 20 november een uitgebreide boekenmarkt.
Onze boeken zijn, zoals u weet, in goede
staat en heel voordelig geprijsd. U kunt dus
weer uw slag komen slaan voor de feestdagen, mooie boeken voor een mooi prijsje!
We verkopen alle soorten boeken: lectuur,
literatuur, chicklit, kinderboeken, prentenboeken, thrillers, science fiction  en informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen.
Ook zijn er ‘nostalgische’
boeken: Joop ter Heul en
Winnetou, Wipneus en
Pim en boekjes van W.G.
van der Hulst en andere
schrijvers van wat langer
geleden. Heerlijk om die
weer eens te herlezen.
Kortom: voor elk wat wils!

Op koers:
huishoudboekje
2022
Loon op Zand

Uiteraard houden we ons aan de coronamaatregels zoals ze op dat moment gelden
en is een QR-code verplicht. De opbrengst
gaat weer, zoals al jaren, naar lokale goede
doelen zoals de Voedselbank en naar individuele noodlijdende plaatsgenoten.
Van harte welkom op 20 november, in cafetaria Lily, Kloosterstraat 25, van 11.00 tot
15.30 uur. Doe u zelf, maar tegelijk ook anderen een groot plezier! □

VOORJOU...VOORU

Bedankt voor ieders aanwezigheid en
steun bij het overlijden van mijn man,
onze vader en opa

Ad van Oosterwijck
Tonnie van Oosterwijck,
kinderen en kleinkinderen

voorloon@gmail.com
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SAVE T H E D AT E
11.11.21 BAL 2021

Met DJ Toob & Zanger Rens
Vanaf 18:00 uur
Kaarten: 5,- incl. 1 consumptie
of 10,- incl. 1 consumptie + burger

20.11.21 PUB QUIZ

Met Bart van Drunen & Rick Coomans
Aanvang: 20:30 uur
Schrijf je in!

27.11.21 TOUJOURS EVENTS

Swingen op muziek van de jaren 80 tot nu
Vanaf 18:00 uur
Toegang: gratis

19.12.21 t/m 16.01.2022 KIOSK ON ICE
24.12.21 KERSTAVOND
Geopend tot 17:00 uur

25.12.21 EERSTE KERSTDAG
Gesloten

26.12.21 FOUTE KERSTTRUI BORREL
Vanaf 14.00 uur

31.12.21 OUDJAARSDAG

Geopend tot 17:00 uur

01.01.22 NIEUWJAARSBORREL
Vanaf 17.00 uur

ORANJEPLEIN 20A LOON OP ZAND | WWW.CAFEDEKIOSK.NL
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Ik help, jij helpt, wij helpen

vergiftigd. Je wordt nierpatiënt, wat een
enorme impact op je leven heeft.

Helpen, hulp verlenen, iemand bijstaan,
dat doen we allemaal, van af en toe tot
heel vaak. Vaak ken je de mensen die je
hulp biedt. Door het steunen van goede
doelen, een donatie in een collectebus,
kleding in de kledingcontainer deponeren, bruikbare spullen naar de kringloop
brengen helpen en geven we ook aan onbekenden. Je hebt er geen gezicht bij, je
weet lang niet altijd wat er precies met je
donatie of je oude kleding gedaan wordt,
maar het voelt goed om te doen. Je kunt
datgene wat je doneert missen en voor ‘die
ander՚ is het van groot belang.

Doneren bij leven
Dé vraag waar ik met deze inleiding wilde
uitkomen: zou je een nier doneren? Ik gok
dat er stiekem toch best veel lezers zullen
zijn die deze vraag met ja beantwoorden.
Het is een aanname, maar ik denk dat er
dan gedacht wordt aan een donatie aan iemand die dicht bij je staat.
Volgende vraag. Zou je een nier doneren
aan een ónbekende? ՙGewoon՚ omdat je
graag belangeloos iemand helpt, al 30 jaar
bloed- en stamceldonor bent en al net zo
lang een donorcodicil hebt. Je kijkt een
aflevering van topdokters over een niertransplantatie en wordt hierdoor getriggerd, gaat op zoek naar de mogelijkheden
en zoveel mogelijk informatie. Je besluit
om ervoor te gaan, meld je aan bij een van
de universitaire ziekenhuizen waarbij der-

Misschien een vergezocht voorbeeld, maar
zoals bekend kan de mens ook een nier
missen, mits je gezond bent en geen nieraandoening hebt uiteraard. We hebben er
twee, per persoon (bij volwassenen), tien
tot twaalf centimeter groot, zes cm breed,
vier cm diep, ze liggen achter in onze rug,
net onder de onderste ribben en lijken op
een bruine boon.
Die ‘bruine bonen’ doen ontzettend belangrijk werk in ons lichaam, namelijk
het verwijderen van afvalstoffen uit het
lichaam door uitscheiding via de urine. Eigenlijk doe ik met deze wat simpele beschrijving dit ingewikkelde orgaan tekort;
Uitgebreide, technische beschrijvingen
zijn -zoals alles- te googelen. Als dit filter
van je lichaam van je afvalstoffen, je nieren dus, niet goed werken wordt je lichaam
15
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heb mijn huiswerk heel goed gedaan, het is
een weloverwogen besluit geweest, ik heb
geen kinderen en niemand in mijn directe
omgeving die nierproblemen heeft.”

gelijke donatie mogelijk is. Je wordt compleet binnenste buiten gekeerd, ook mentaal. Je krijgt het bericht dat je geschikt
bent en welke nier ‘ze’ willen hebben ( je
beste nier hou je zelf).
Deze zeer bijzondere vorm van klaarstaan
voor je medemens heet DONEREN BIJ LEVEN. De donor leeft nog en kan na de donatie ook weer zonder beperkingen doorleven. In dit voorbeeld met een nier minder
dus, maar zoals gezegd, dat kan heel goed,
alleen heb je dus zelf geen ‘reserve’ nier
meer.

Haar voornemens werden voornamelijk
met bewondering en positief ontvangen.
Haar werkgever, een autobedrijf wat al 85
jaar bestaat had nog nooit meegemaakt dat
om dergelijke reden verlof werd verleend.
Sandra krijgt alle tijd om te herstellen en
haar werkzaamheden weer op te bouwen.
Sandra vertelt dat ook haar familie goed
reageerde, haar broertje had
nog wel een ‘kritische’ overweging. Sandra had zich begin 2020 aangemeld bij het
Radboudziekenhuis, in juli dat
jaar zou de donorwet veranderen, zou er dan geen overschot
aan donoren ontstaan? Helaas
is dat nog steeds niet het geval, maar een heel klein deel
van de organen zijn uiteindelijk bruikbaar, de omstandigheden moeten heel goed zijn.

Voorspoedig herstel
Door corona heeft alles uiteindelijk een jaar stil gestaan, 21
september jl. was het dan toch
zover, op maandag binnen zijn,
op dinsdag een operatie van tweeënhalf
uur, op donderdag naar huis. Veel familie
en vrienden stonden klaar om haar te helpen, wat niet vaak nodig bleek, het herstel
gaat zeer voorspoedig.

Dit is het verhaal van dorpsgenoot Sandra
van Gelder (foto boven), 47 jaar en aan
het herstellen van de operatie waarbij ze
haar linker nier heeft afgestaan, aan wie
weet ze niet en dat komt ze ook nooit te
weten. Ze weet wel dat diegene op het
moment dat zij op de operatietafel lag in
een andere operatiekamer lag, klaar om
haar gezonde nier ‘te ontvangen’. De ontvanger van een donornier heeft deze heel
hard nodig, de nierfunctie is vaak nog maar
5%. Diegene mag hoogstens schriftelijk een
bedankje sturen, zonder afzender. Dankbaarheid is niet de reden dat Sandra deze
beslissing heeft genomen. Ze vertelt: “Ik

In principe staat er voor een buikoperatie
een herstelperiode van zes weken, waarbij
je juist wordt geadviseerd om in beweging
te blijven. Dus hobbelde Sandra al snel naar
het Oranjeplein, haar onderburen, voor
een boodschapje gecombineerd met een
korte wandeling. Dat ze topfit was voor de
operatie scheelt enorm in het herstelproces, drie weken na de operatie zat ze al17

weer op de hometrainer in de sportschool.
Als ze iets moet noemen waar ze echt last
van heeft gehad was dat het gas dat ingeblazen wordt om je buik bol te maken.
Ik vroeg het me ook af, maar nee, je verdient er niks mee, je krijgt onkostenvergoeding en voorrang bij behandeling als
je zelf nierproblemen krijgt. Medewerking
aan deze rubriek is wat Sandra betreft niet
bedoeld om complimenten te krijgen, kennis en aandacht voor (deze manier van) donorschap vindt ze veel belangrijker.

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

Sandra ziet er trouwens helemaal niet uit
als net geopereerde patiënt. Nog even
en ze is weer net zo fit als voor de operatie, alleen met een nier minder, maar
daar merk je niks van. En toch -en ik ben
niet de eerste en vast ook niet de laatste
die het tegen haar zegt: “Wat een stoere,
dappere, stap heb je genomen! Dankjewel
Sandra, voor je inspirerende verhaal. 

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

DAMES EN HERENKAPSALON
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Griezelig halloweenfeest én de groene ballen
van Professor Von Zuurtjes
Op zaterdag 30 oktober organiseerde de
Buurtvereniging Standaardstraat in samenwerking met JeugdVakantieWerk een Halloweenfeest. Niet alleen voor de kinderen
uit de wijk zelf, maar ook die niet in deze
wijk wonen. Eerder al konden de kinderen
zich hiervoor opgeven, mede vanwege de
nog steeds geldende corona-regels.
En zo gingen zij, griezelig verkleed en wel,
langs de ‘aanbel-adressen’ die zich hiervoor hadden aangemeld en herkenbaar waren aan een ballon bij de voordeur, om daar
het nodige aan snoep te ‘scoren’.
Ondanks dat het weer niet echt meewerkte, waren er toch nog 180 kinderen op dit
spannend gebeuren afgekomen die niet alleen de 19 aanbel-adressen konden bezoeken, maar ook het laboratorium van Professor Von Zuurtjes op het Keizersplein waar
pepernoten werden omgetoverd tot groene
ballen.

Het verhaal van Professor Von Zuurtjes
°°Professor Von Zuurtjes aan het werk in zijn
laboratorium.

Hoe zit dat nu met Professor Von Zuurtjes,
die bepaald geen goede verstandhouding
heeft met Sinterklaas? Als tegenhanger van
de pepernoten van de Sint is de professor
al maanden bezig in zijn laboratorium om
de ene na de andere samenstelling van het

recept uit te proberen voor groene ballen.
Eerst waren die te zuur, dan te zoet, dan
weer te bitter, het plakte soms te hard of
je beet er je tanden op kapot. Hoe dan ook,
de groene balletjes zijn eindelijk een feit.
Als ‘grande opening’ wilde Von Zuurtjes
op zaterdag 30 oktober in de buurt graag
een groot feest geven en iedereen trakteren op de heerlijkste groene snoepjes. Zo
zou hij Sinterklaas wel eens even een lesje
leren! Zijn pepernotenfabriek zal overbodig zijn, want niemand wil nog iets anders
dan de groene ballen van Von Zuurtjes. Hij
zal daarmee de machtigste snoepdirecteur
van de wereld worden.
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Von Zuurtjes is eigenlijk wel gelukkig met
dit effect. Zijn groene ballen zijn echt heel
gewild en met zo’n prachtig uiterlijk lijkt
het het hele jaar wel Halloween! Dat is
toch het mooiste feest dat er is?

Doe mee als ‘aanbel-adres’!
Deze toevoeging aan dit Halloweenfeest
werkte zeer succesvol, mede door inzet
van de nodige ouders en mensen die zich
als ‘aanbel-adres’ hadden aangemeld. Volgend jaar zal er zeker weer een Halloweenfeest in deze wijk worden gehouden, maar
dan hopelijk met meer ‘aanbel-adressen’
dan dit jaar, zodat de route voor de kinderen wat langer kan zijn.
Wilt u zich voor volgend jaar nu al opgeven
als ‘aanbel-adres’, stuur dan een mail naar
bvstandaardstraat@hotmail.com.

Vreemd en spuuglelijk
Er is echter één klein probleempje; er zijn
wat groene ballen niet zo lekker door de
teststraat gekomen. Of nou ja, de proefpersonen dan. Na het eten van wat geselecteerde groene ballen, zijn ze een beetje…
raar gaan doen. Ze zien er ook een beetje
vreemder uit. Zeg maar, spuuglelijk. Met
hun ingevallen ogen, lijkbleke kleur, rare
stemmetjes en vieze vingers kunnen ze ineens wat moeilijker tegen het daglicht, die
proefpersonen.

Redactionele samenstelling: 		
Rond de Toren, met dank aan Marcel van
der Linden. Foto’s: Loons Fotowerk.

Deze testfiguren leven nu vooral in het
donker. Ze zijn op zoek naar de groene ballen van Von Zuurtjes, want ze kunnen er
niet van afblijven. Ze lijken wel verslaafd…

Hoge Steenweg 45,
5175 AG Loon op Zand
0416-853526
info@fysiotherapiedehoogt.nl
www.fysiotherapiedehoogt.nl

MOBIEL: 06-21971018
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het Gehandicapte Kind dit werk doen. Met
de opbrengst van de collecte steunt het
Gehandicapte Kind projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel
Nederland. Wilt u weten wat het Gehandicapte Kind in onze regio doet? Op de
website www.gehandicaptekind.nl ziet
u welke projecten mede mogelijk worden
gemaakt dankzij uw steun.
ՙHet Gehandicapte Kind՚ collecteert van 
15 t/m 20 november ook in Loon op Zand.

Collectant gemist?
Heeft u geen collectant aan de deur gehad,
maar wilt u toch een bijdrage overmaken?
Dat kan door de letters VRIENDJES te smsen naar nummer 4333 (eenmalige gift van 3
euro) of met een online donatie via:
www.gehandicaptekind.nl.

Collecte voor kinderen met
een handicap
Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort
weer op pad om geld in te zamelen voor
kinderen en jongeren met een handicap.
Ook in Loon op Zand komen zij aan de deur
tijdens de landelijke collecteweek van
Stichting het Gehandicapte Kind, van 15
tot en met 20 november.

ՙHet Gehandicapte Kind՚ is in het bezit van
het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze
op een verantwoorde manier omgaat met
de giften die zij ontvangt. □

Eenzaamheid grootste handicap
Geen kind zonder vriendjes, dat is ons motto. Voor veel kinderen met een beperking
is eenzaamheid de grootste handicap. Ze
gaan naar aparte scholen of helemaal niet
naar school. Spelen wordt lastig als 9 van
de 10 speelplekken in ons land nog steeds
niet of slecht toegankelijk zijn voor gehandicapte kinderen. En veel kinderen met
een handicap staan aan de zijlijn terwijl
ze graag met leeftijdgenootjes zouden willen sporten. Het Gehandicapte Kind zorgt
ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen
kunnen spelen, sporten en leren – samen
opgroeien. Bijvoorbeeld door speeltuinen
aan te passen of door aangepast sporten
aan te bieden op de atletiekvereniging in
de buurt.

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.
straat van de gemeente Loon op Zand.

Ook in onze regio
Dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, kan
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Gilde St. Hubertus viert haar jaarlijkse statiedag
Op 16 oktober jl. heeft
het St. Hubertus gilde Loon op Zand haar
jaarlijkse
statiedag
gehouden. Die zaterdagochtend om 10.00
uur kwamen de eerste
gildeleden binnendruppelen. Omdat de h.mis pas voor 11.00 uur
stond gepland was er mooi wat tijd om bij
te praten. Vorig jaar was de statiedag afgelast als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Toen om 11.00 uur het altaar
was klaargemaakt is de gildeheer pastoor
Luijckx ons voorgegaan in de mis. Daarbij
werd even stilgestaan bij alle gildebroeders
en -zusters die de afgelopen vijfentwintig
jaar van ons zijn heengegaan. Wij mogen
ons als gilde gelukkig prijzen dat geen van
onze leden door corona zijn overleden.

Installatie nieuwe gildebroeders
՚s Middags mochten wij eerst twee nieuwe,
jonge gildeleden installeren. Hiermee zien
wij ons gilde toch maar weer mooi wat
groeien en verjongen. Op de foto rechts
zit Wytze Bonninga, woonachtig in Waspik,
hij is vanaf september 2018 aspirant-lid.
Wytze is gestart als vendelier en schutter.
Naast hem zit Justin Smits, woonachtig in
Vlijmen, die vanaf februari 2020 is gestart
als schutter. Stephan Ansems installeerde
beide gildebroeders.

Na de heilige mis is ’t tijd voor de traditionele borrel met brandewijn, die wij ons
goed hebben laten smaken, waarna, aansluitend de tafels klaar gemaakt werden
voor ’t worstenbrood en de koffie. Ondertussen was een heerlijk najaarszonnetje
door de wolken gebroken wat het zelfs mogelijk maakte om af en toe even buiten te
gaan zitten.

Pubquiz
Het werd tijd om weer wat competitie in
het gilde te blazen. Dit hebben wij gedaan
aan de hand van een Pubquiz. Tachtig,
soms wel heel pittige vragen verdeeld in
acht verschillende categorieën, zorgden
ervoor dat de grijze cellen stevig aan het
werk zijn gezet. De pubquiz was nog maar
net afgelopen toen het warme buffet werd
binnengebracht. Dat er bij de pubquiz geen
andere prijs te winnen was anders dan eeuwige roem mocht de pret niet drukken. De
prijzen van de loterij maakten dat helemaal goed. Na nog een drankje werd het
tijd om te sluiten en terug te kijken op een
geslaagde statiedag.
Met vriendelijke groet,
De Overheid St. Hubertusgilde
Loon op Zand
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7 dagen per week geopend
Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel
T 0416-276002
info@ahkaatsheuvel.nl
facebook.com/ahkaatsheuvel

www.ahkaatsheuvel.nl

“Bent u niet in staat om boodschappen
te komen doen? Bel 0416-276 002
en vraag naar leiding winkel voor de
mogelijkheden”
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Inwoners geven signalen af voor beweging naar een aardgasvrije toekomst

Kennisgebrek en kosten drempels voor aardgasvrij wonen
met voorbereidingen om over te kunnen
stappen naar een andere warmtebron dan
aardgas. Bruijniks benadrukt: “Woningen
en andere gebouwen kunnen vanaf 2050
geen gebruik meer maken van aardgas.
Daarom is het belangrijk dat wij mensen
meegeven om bij een verhuizing of verbouwing hier al rekening mee te houden.”

Het recente inwoneronderzoek over
energiebesparing en aardgasvrij wonen
levert nuttige informatie op voor de beweging die de gemeente wil maken naar
een aardgasvrije toekomst. In totaal
spraken 256 respondenten zich uit over
maatregelen en de bereidheid om hun
woning duurzamer te maken. Op vragen
waarom mensen (nog) geen maatregelen
nemen, kwamen een gebrek aan technische informatie en financiële middelen
vaak terug, net als verwachte hoge kosten van maatregelen.

Zorgen over betaalbaarheid
Een grote meerderheid maakt zich zorgen
over de kosten om hun huis aan te passen.
Bruijniks: “We moeten goed kijken hoe we
aanpassingen voor iedereen betaalbaar
kunnen maken, bijvoorbeeld via een duurzaamheidslening of andere mogelijkheden
die we willen onderzoeken. Ook de betaalbaarheid van energielasten is voor sommige inwoners een serieus probleem. Een
investering in goede woningisolatie kan de
maandelijkse energiekosten flink laten afnemen.”

In september nodigde de gemeente het
inwonerpanel en andere inwoners uit om
online vragen te beantwoorden over aardgasvrij wonen. Hiermee wilde de gemeente
input krijgen hoe Loon op Zand in de toekomst aardgasvrij kan worden. Wethouder
Gerard Bruijniks: “De onderzoeksresultaten geven belangrijke signalen af over wat
inwoners belangrijk vinden. Dit nemen we
mee in de Transitievisie Warmte, waarin
we beschrijven hoe Loon op Zand aardgasvrij kan zijn in 2050. Dat kan niet zonder
de inzet van inwoners. We moeten daarom
weten wat zij nodig hebben om hun woning
duurzamer te maken, zodat ze daar de komende jaren ook mee aan de slag kunnen
gaan.”

Regie en informatie vanuit gemeente
Een meerderheid van de respondenten onderkent het klimaatprobleem. Het grootste deel (64%) vindt het ook goed dat de
gemeente de regie neemt
om aardgasvrij te worden.
Driekwart van de respondenten wil informatie
hierover ontvangen van de
gemeente of van een onafhankelijke energiespecialist, zoals energiecollectief ECLoZ. Zij willen de informatie ontvangen via een online nieuwsbrief
(42%), een persoonlijk gesprek (41%) en via
de website van de gemeente (32%).

Energiebesparing meer in beeld dan
aardgasvrij

De resultaten van het onderzoek zijn te lezen via: loonopzand.nl/inwonerpanel.
Meer informatie over aardgasvrij wonen:
loonopzand.nl/aardgasvrij. 

Waar de meeste respondenten al bezig zijn
met (kleine) energiebesparingsmaatregelen, is meer dan de helft (nog) niet bezig
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Om het tweede lustrum van de Loonse kerstklokkenloop te vieren:

Het Kerst Winter Circus komt naar Loon op Zand!
verstrekken om straks zeker een plaats te
hebben tijdens een van de geplande voorstellingen.

Over ruim vijf weken, op zondag 19 december, zal ons dorp in het teken staan
van de tiende Loonse kerstklokkenloop.
Het zal weer een heel bijzonder gebeuren gaan worden, mede omdat dit de
tiende editie gaat worden van een bijzonder uniek Loons evenement dat elke
keer weer veel mensen uit ons dorp én
daarbuiten op de been brengt.

Hoe kunt u zich verzekeren van een
plaats in het Kerst Winter Circus?
• Bij COOP Loon op Zand krijgt u tot en
met zondag 5 december bij iedere € 5,00
aan boodschappen een zegel. Deze kunt
u plakken op de daarvoor beschikbare
spaarkaart. Op een kaart dienen 10 zegels geplakt te worden.
• Een volle kaart kunt u inleveren bij een
van de kassa՚s van COOP Loon op Zand.
U ontvangt een voucher, waarmee u korting krijgt van € 5,00 op een plaats in het
Kerst Winter Circus. In plaats van € 12,50
betaalt u slechts € 7,50 per plaats.
• Met de voucher, waarop een unieke code
staat, kunt u online terecht op de website van de Loonse kerstklokkenloop:
www.loonsekerstklokkenloop.nl
voor
het bestellen van toegangsbewijzen.
• Als u naar deze site gaat, ziet u heel
duidelijk wat u moet doen om deze te
bestellen. Belangrijk is wel, dat u een
juiste keuze maakt uit één van de vier
aangeboden voorstellingen. Kijk dus goed
voor welke voorstelling u kiest!
• Nadat u een voorstelling heeft gekozen
en de voucher geactiveerd, volgen automatisch de instructies voor het betalen
van het toegangsbewijs die u krijgt aangeboden via het opgegeven e-mailadres.
• U kunt dit bewijs bij binnenkomst op uw
smartphone laten scannen of u neemt
het bewijs uitgeprint mee.
• Per voucher kan één toegangsbewijs
met korting worden besteld. Toegangsbewijzen kunnen uitsluitend online worden besteld en betaald via 		
www.loonsekerstklokkenloop.nl.

Om het feit te vieren dat dit jaar de tiende
Loonse kerstklokkenloop wordt gehouden,
heeft de organisatie gemeend om eenmalig
een bijzondere attractie voor alle leeftijden aan dit evenement toe te voegen: 
het ՙKerst Winter Circus՚.
Op de Kasteelweide zal tegen die tijd een
fraaie circustent verrijzen, waar het hoog
geëerd publiek van harte welkom is op één
van de vier voorstellingen die zijn gepland
op:
•
•
•
•

Vrijdag 17 december om 16.30 uur.
Zaterdag 18 december om 14.00 uur.
Zaterdag 18 december 16.30 uur.
Zondag 19 december om 14.00 uur.

U heeft hierover in de vorige editie van
Rond de Toren al het een en ander kunnen lezen, maar nu er meer bekend is over
de precieze invulling ervan, kunnen we u
ook alle informatie over dit evenement
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december zal op de middenpagina’s een
overzicht worden gegeven van de deelnemers, alsmede de route die voor dit jaar is
vastgelegd.

Hopen op ՙdat het door kan gaan՚
Helaas moet de organisatie ook rekening
houden met de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Alles staat of valt
met de maatregelen die op dat moment
gelden. Hoewel iedereen hoopt op een
gunstige ontwikkeling, dient ook rekening
gehouden te worden met eventuele aanscherping van diezelfde maatregelen en
het effect dat deze kunnen hebben op het
wel of niet doorgaan van de tiende Loonse
kerstklokkenloop.

• Voor alle geplande voorstellingen geldt:
VOL IS VOL! Dus wees er op tijd bij!
• Om toegang te krijgen tot het Kerst Winter Circus dient u bij aankomst uw QRcode, een herstelbewijs of geldig testbewijs te overleggen volgens de gestelde
regels inzake de verspreiding Covid-19.

Gesterkt met de hoop dat het allemaal mag
doorgaan, gaan alle mensen die zich inzetten voor de uitvoering van de kerstklokkenloop van 19 december a.s. gestaag verder
met het voorbereiden ervan! □

Voor nog meer informatie over de tiende
Loonse kerstklokkenloop én het bestellen
van plaatsbewijzen van het Kerst Winter
Circus kunt u 24 uur per dag naar de website (www.loonsekerstklokkenloop.nl) die
constant wordt bijgewerkt met nieuw verkregen informatie.

Van wezenlijk belang
De organisatie van de Loonse kerstklokkenloop realiseert zich terdege dat het
realiseren van een Kerst Winter Circus in
Loon op Zand alleen maar mogelijk is dankzij de bijzonder gulle inzet van de nodige
sponsoren. Sponsoren die vaak ‘achter de
schermen’ actief zijn, maar van wezenlijk
belang zijn voor het behoud van dit tweejaarlijks Loonse gebeuren. Dat zij al die
sponsoren zeer erkentelijk zijn voor hun
inzet, moge duidelijk zijn!

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

In de volgende editie van Rond de Toren
zal de organisatie verder ingaan op alle
zaken naast het Kerst Winter Circus, want
ook daar valt nog heel wat over te informeren! In Rond de Toren-editie 19 van 8

Frank Verhoof
Kloosterstraat 24A 5175BJ Loon op Zand
06-26781499 info@fvhinstallaties.nl
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innerd door zijn vrouw Ine, hun dochters
Hester en Inge, schoonzoon Marcel en vierkleinkinderen. Hij hield van astronomie en
gastronomie bleek uit het artikel van Jack
IJpelaar over hem. (DK 27/10)

Een aantal activiteiten die in de coronaperiode stil hebben gelegen, zijn weer
hervat, ook in ons dorp. Zo is het seniorenzwemmen op maandagochtend bij
Vital weer begonnen en ook overdagkoor
Stuifzand op woensdagochtend, helaas
niet meer in De Kiosk, maar in De Moer.
Uit de berichten in dit blad blijkt ook op
andere gebieden weer meer leven in de
brouwerij komt.

Gemeente en politiek

De provincie houdt vast aan de in 2018 verleende vergunning voor de bouw van een
mestfabriek in Tilburg-Noord. Er was bezwaar aangetekend tegen dit voornemen
door het Tilburgs stadsbestuur en ook door
onze gemeente. (BD 12/10)

Loonse mensen in de krant
Coby en Wil Govers stonden op de foto in
de landelijke pers bij een artikel over eeneiige tweelingen. (Volkskrant 28/9)

Maarten Krikke uit Kaatsheuvel, oud fractievoorzitter van het CDA in onze gemeenteraad, wil een nieuwe partij oprichten,
die gedurende één raadsperiode de financien van de gemeente op orde wil brengen.
(DK 8 en 20/10, BD 14/10)

Ria Kuijpers (84) woont in Residentie Molenwijck en is nog heel sportief, binnen in
de fitnessruimte en buiten in de Duinen. Zij
zit in verschillende commissies. (DK 6/10)

De gemeente voert deze weken extra controles uit op de inhoud van de GFT-kliko՚s,
omdat ze door haar afvalverwerker op de
vingers is getikt. De vaste correspondent
bij het Brabans Dagblad voor onze gemeente, Sylvia van de Ven, schrijft hierover het
volgende:
“Er zit de laatste tijd vaker plastic, glas,
puin of ander spul in de groenbak. Slecht
nieuws, zegt de woordvoeder van Loon op
Zand. Niet alleen vanwege de extra kosten, maar ook omdat iedereen die zijn
afval wél gescheiden heeft, dat voor niks
heeft gedaan. In zo՚n vrachtwagen zit het
gft-afval van een hele wijk. Maar als een
paar mensen niet goed scheiden, wordt alles bij het restafval gekieperd. Het scheelt

Voetbaltalent Souhel Kake (11) werd gescout door PSV, nadat hij ontdekt was door
de TV-programmamaker Touzani. Ook zijn
broer Saïd traint inmiddels bij PSV. Hun ouders komen uit Frans-Guinee, zijn in 2000
naar Nederland gekomen en zijn sinds 2006
genaturaliseerd. Zij verhuisden naar Waalwijk en kregen daarna een woning in ons
dorp. (DK 13/10)
Rini en Carla Tijs, de nieuwe exploitanten
van De Wetering stonden op de foto in verband met de heropening van het cultureel
centrum op zondag 7 november. (DK 20/10)
Berry Hamers, onze sterrendeskundige die
op 4 november 2020 overleed, wordt her29
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per ophaaldag. Soms gaat het om een of
meerdere vrachtwagens per dag. De verwerking van restafval is twee keer zo duur
als de verwerking van groenafval. Het kan
oplopen tot jaarlijks duizenden euro՚s extra. Om te voorkomen dat de rekening de
spuigaten uitloopt, en afvalstoffenheffing
omhoog moet, voeren we nu extra controles uit.

snelfietspad F 261. Toeristen die hier komen fietsen en hier niet bekend zijn, worden volgens hem letterlijk het bos ingestuurd. (DK 20/10)

Natuur
De Noorderplas en het landschapspark Pauwels ten zuiden van ons kerkdorp staan in
de belangstelling. Nu heeft de gemeente
Tilburg plannen met Kalverstraat 37-39.
Daar moet een educatieve speelplek komen
in de vorm van een kunstwerk, gecombineerd met horeca. Dat gaat ՙklimaatboom՚
heten en wordt de entree van het Landschapspark Pauwels. Het is bedacht door
ՙUrban Jazz՚ uit Oisterwijk en ՙKinetic
Creative՚ uit Den Dungen. Ondernemer Ton
Gimbrère, voormalig directeur van de Bonheur Horeca Groep gaat voor de financiering een stichting oprichten. (BD 28/10)

Soms wordt een rode kaart uitgedeeld en
wordt de bak niet geleegd. Dat doen de gemeente pas als de bewoner zelf het plastic uit de bak heeft gehaald of het afval
heeft overgegooid in de bak voor restafval.
Volgens de gemeente doen veel inwoners
een grote plastic zak in hun container om
de bak van binnen schoon te houden. Dat
kan mits je een zak gebruikt die biologisch
afbreekbaar is, maar veel inwoners gebruiken een zak die dat niet is. En ja, onze afvalverwerker gaat die zakken er niet voor
ons uitvissen. (BD 30/10)

Het Energiecollectief ECLoZ kwam op het
idee van het zonnepark op de voormalige
vloeivelden. De gemeente ging daarmee
akkoord en men is nu doende het idee verder uit te werken en te concretiseren. (DK
27/10).

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor
Oranjeplein 7 (bouw bijgebouw) en voor
de aanleg van twee poelen aan de Heideweg. Vergunningen werden toegekend aan
Loonse Molenstraat 42A (verhoging rundveestal), Boötes 2 (dakkapel), Oranjeplein
24 (geldautomaat), Bergstraat 76 (verbouwing). (DK 13, 20 en 27/10)

Verenigingen
Liedertafel ՙEcho der Duinen՚ vraagt
nieuwe leden, vooral met het oog op het
150-jarig bestaan in 2022. (BD 27/10)
Gilde St. Hubertus heeft op haar jaarlijkse
statiedag twee jonge leden geïnstalleerd.
(DK 27/10)

Bedrijven
Voorzitter Mari van Drunen van de Duinzuivelcoöperatie mocht op 21 oktober in Biezenmortel de Agrofoodpluim in ontvangst
nemen, de provinciale aanmoedigingsprijs
voor duurzaam, veilig en gezond voedsel.
Eerder had de coöperatie ook al een prijs
gewonnen met hun kaas. (BD 21/10, DK
27/10)

Voetbal

Wegen

De competitie, die lang heeft stil gelegen,
is in september weer begonnen en dat betekent dat er weer regelmatig voetbalberichten in de Krantenbak gaan komen. Uno
Animo 1 heeft de eerste vier wedstrijden
verloren en staat in de ranglijst van de
tweede klasse E onderaan.

Jack IJpelaar merkte een onregelmatigheid
op in de bewegwijzering van het nieuwe

De eerste wedstrijd was tegen VOAB op 269-2021. Uno verloor met 0-1. (BD 27/9)
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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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De wedstrijd op 3 oktober tegen RBC werd
afgelast vanwege de regenval. (BD 4/10)

vanuit Amsterdam gelopen hebben. De overigen hebben zich onderweg aangesloten.
(DK 13/10, BD 18/10))

De derde wedstrijd was tegen Kruisland SC.
Thijs Molenschot viel uit vanwege een blessure en Kevin Beerens viel in. Hij zorgde
voor de gelijkmaker, maar viel in de tweede helft zelf uit. “Ik hoop dat het meevalt,
maar het zag er niet best uit voor ze”, zei
Uno-coach Rick van Loon over beide spelers, die eerder al knieklachten hadden.
“Eentje kwam lopend de bus uit, de andere
moesten we dragen. Het is afwachten. We
hebben maar zeventien spelers, dus de selectie wordt nu al erg dun.” (BD 11/10)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen
over:
• De kunstexpositie en -verkoop in De Wering op 16 en 17 oktober, georganiseerd
door de Kunstcommissie Loon op Zand.
Voorzitter is Leo Vlemmix. Oud-dorpsgenoot en cabaretier Leo Alkemade treedt
bij de veiling op 24 maart 2022 in Het Klavier in Kaatsheuvel op als veilingmeester.
Op 17 oktober werd al voor bijna 2800
euro verkocht. De opbrengst gaat naar
twee inloophuizen voor kankerpatienten.
(BD 11 en 18/10, DK 13/10)
• Op 15 oktober vierde de K.G.V., waarvan
ook Loonse turnsters lid van zijn, haar
eeuwfeest in de Werft in Kaatsheuvel.
(DK 20/100)

De wedstrijd op 17 oktober tegen TSC (Oosterhout) verliep in de eerste helft dramatisch, zodat coach Rick van Loon zijn broer
Ruben, die eigenlijk in het tweede speelt,
inzette. Maar dat mocht niet baten, het
werd 1-2 voor TSC, zodat de krant kopte:
ՙHorrorreeks Uno Animo duurt voort՚. (BD
18/10)

Verwacht
• Het Nieuwjaarsconcert van Sophia is gepland op 23 januari en op 15 mei is in
de Concertzaal Tilburg de generale repetitie voor het European Championship
for Wind Orchestras Concours (ECWO) in
Amiens op 21 en 22 mei 2022. (DK 13/10)

Een week later tegen JEKA (Bavel) was het
al niet veel beter: vijf doelpunten tegen!
“Als dit zo doorgaat, wordt het een zwaar
seizoen. Met alleen voetballende kwaliteiten gaan we het gewoon niet redden”, aldus de coach in de krant. (BD 25/10)

Tot zover de berichten van de laatste weken. We sparen weer verder voor de volgende editie. Blijf gezond! □

Uno Animo JO8-1 voetbalde op zaterdag 9
oktober tegen Blauw-Wit ՚81 uit De Moer.
Het was een spannend duel, maar De Moer
bleek toch de sterkste. (DK 13/10)

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

Overige sport
Ad Leermakers organiseerde met WSV Hart
van Brabant op 16 en 17 oktober de 57e
editie van de lange-afstand-wandeltocht
van 125 km van Amsterdam naar Tilburg.
De tocht gaat via Vleuten, Nieuwegein,
Meerkerk, Gorinchem, Almkerk, Dussen,
Sprang-Capelle, De Moer naar de sporthal
in Tilburg-Reeshof. 75 wandelaars haalden
de eindstreep, waarvan 35 de hele tocht
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HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…?
Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl

.

Tel: 0416-361386

Mail: info@definancien.nl
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Expositie te veilen kunstwerken voor inloophuizen
in Waalwijk en Tilburg werd een groot succes
stond toen al op de agenda. Na een oproep
aan de kunstenaars om een werk te doneren werden we overspoeld met enthousiaste donaties.

Op 16 en 17 oktober jl. organiseerde Kunst Loon op
Zand een bijzondere expositie in
De Wetering. Het bijzondere van deze expositie was dat de stukken, die op 24 maart
2022 geveild gaan worden, tentoongesteld
werden. De opbrengst van deze veiling
komt geheel ten goede aan de inloophuizen
in Waalwijk en Tilburg.

Grootse kunstveiling
Op donderdag 24 maart 2022 zullen 27
stukken geveild worden. In de te veilen
stukken zitten o.a. werken van Ans Markus,
Herman Moerkerk, Charlotte Molenkamp
en Jan van Strien. De uit Loon op Zand afkomstige cabaretier Leo Alkemade zal de
veiling leiden. Dit allemaal met als doel om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de
inloophuizen voor kankerpatiënten en hun
lotgenoten in Tilburg en Waalwijk.

Kunst verbindt
Kunst kan ontroeren, kunst kan fascineren,
kunst kan inspireren, maar kunst kan ook
zeker verbinden. Dat is afgelopen weekend
gebleken uit de uitgebreide collectie van
kunstwerken die bij elkaar is gebracht door
KLOZ maar ook door de grote belangstelling van het publiek.

Meer informatie
Voor meer informatie over de te veilen
kunstwerken, de kunstveiling, biedingen
en donatie kunt u terecht op www.kunstloonopzand.nl. Uiteraard kunt u ook een
e-mail sturen aan:
kunstloonopzand@gmail.com. □

Behalve ‘schouwen’ kon het publiek ook
een aantal werken kopen. Hier is door de
bezoekers enthousiast invulling aangegeven. waardoor we kunnen beginnen met
een mooi startbedrag voor dit fantastische
doel.

°°Foto: Jacques Bertens

Mooie werken
Kunst Loon op Zand wil kunst in
al haar expressievormen op een
toegankelijke manier aanbieden aan inwoners en bezoekers
van de gemeente. Tijdens de
coronaperiode heeft zij ‘Kunst
Voor Het Raam’ georganiseerd.
Een activiteit waarbij de straat
als atelier fungeerde zodat iedereen op gepaste afstand kon
genieten van vele prachtige
werken.
Het idee voor een kunstveiling
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Gambia

Ontbossing
Gambia heeft een subtropisch klimaat en
de gemiddelde temperatuur is 30 graden,
het jaar rond. Het land kent een nat en
een droog seizoen. Het landschap is licht
heuvelachtig met heuvels tot 40 meter en
op de meeste plekken is het erg groen met
palmbomen, bossen en mangroves. Tot wel
180 km landinwaarts heeft de Gambia-rivier zout water en daarom zie je foto’s van
bootjes die op de Gambia varen tussen dolfijnen, maar er zitten ook krokodillen en
nijlpaarden.
Het land kent verder natuurparken met giraffen, leeuwen, apen en nog meer prachtigs. Gambia schijnt vooral ook een oase
voor vogelliefhebbers te zijn; maar liefst
450 soorten staan er op de teller en ieder
jaar ontdekt men nieuwe. Wat wel vermeld
moet worden is de ontbossing. Door het
kappen van vooral palmbossen voor gebruik
van palmolie zijn veel dieren in gevaar. En
palmolie zit ook in Nederland in heel veel
voedingsmiddelen; kijk maar eens op een
etiketje…

Op een andere plek in deze Toren vindt
u een artikel over de familie Jansen en
ՙGeven voor Gambia՚. Dat is inmiddels hun
levenswerk gevonden, want de lach, de
gulheid en de armoede van de Gambiaanse
bevolking heeft een plekje in hun harten
veroverd. Maar waar ligt Gambia precies en
wat is het voor een land? Omdat ik er zelf
weinig over wist, zochten we wat dingen
voor u op.

Arm land
Gambia, officieel Republiek Gambia, is het
kleinste land van Afrika en ligt op zo’n 6
uur vliegen van Nederland. Er wonen 2 miljoen mensen en de hoofdstad is Banjul.
Als je de kustlijn van West-Afrika afzakt
vanaf Marokko, kom je na Senegal (u weet
wel, met de hoofdstad Dakar) Gambia tegen. Het is een langgerekt land van 250 km
lang en maximaal 50 km breed dat precies
de rivier de Gambia volgt, landinwaarts.

Gambia is een arm land; 61,3 % leeft onder de armoedegrens. Gemiddeld verdient
men er maar $5 per dag, maar tweederde
van de Gambianen verdient maar $1,50 per
dag. (ter vergelijking: in Nederland is dat
$23). De meeste Gambianen kunnen wel

Die rivier is een ‘kleinere’, maar wel belangrijke Afrikaanse rivier die ontspringt in
Guinee, door Senegal en Gambia stroomt
en 1130 km later uitmondt in de Atlantische oceaan. De rivier is de levensader van
het land, want hij zorgt voor voedsel (vooral vis en oesters) en is meteen ook een belangrijk vervoersmiddel.

°°Foto: Fam. Jansen
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The smiling country
Een donker puntje uit de geschiedenis is
de Europese en Arabische overheersing.
Gambia was al rond de 15e eeuw ontdekt
door de zeevarende Portugezen en daarna
hebben ook de Arabieren, Spanjaarden en
Engelsen er geheerst en onderdrukt. De
prachtige Gambia-rivier werd een belangrijke route om vanuit het binnenland slaven te vervoeren naar Groot-Brittannië,
Brazilië en Amerika. Het schijnt dat het om
zo՚n 3 miljoen mensen zou gaan…
Maar de Gambiaan lijkt veerkrachtig. Het
land heeft niet voor niets de bijnaam
ՙThe smiling country՚. Hij staat bekend
als goedlachs, hartelijk en gul, ondanks
zijn armoede. Voor een 4 minuten durend
Vimeo-videofilmpje over Gambia ՙSmiles
& Senses՚ scant u de QR-code rechtsboven
met uw telefooncamera.

lezen en schrijven; het basisonderwijs is
gratis. Schooluniformen zijn verplicht en
die moeten ouders helaas wel zelf betalen.
Sinds 1965 zijn ze onafhankelijk geworden
van Groot-Brittannië, maar behoorden ze
nog wel tot het Britse Gemenebest. De officiële taal in Gambia is nog steeds Engels.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

Gambia leeft verder grotendeels van de
opbrengst van pinda’s, had u dat gedacht?
Omdat die prijzen op de wereldmarkt nogal schommelen is de Gambiaanse economie
erg gevoelig. Verder verbouwen ze katoen,
kapok (u weet wel, dat spul dat vroeger in
onze hoofdkussens zat), mango’s, papaja’s,
bananen enz. De toeristen brachten, voordat corona uitbrak, steeds meer geld in het
laatje. Hopelijk komt het toerisme stilletjes aan weer wat op gang.

In vrede en met respect
Gambia is verder een republiek met een
gekozen president. Sinds 2015 is Gambia
een islamitische republiek, maar 10% van
de bevolking is christelijk en men schijnt
in vrede en met respect voor elkaar samen
te leven. Gambia is daarmee een voorbeeld
voor anderen.
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Licor 43

Hooghoudt

Bacardi

Original

Jonge Dubbele
Graanjenever

Carta Blanca

70 CL 20.49

16.

LITER
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16.99

12.99

GRATIS BIERWIJZER
VOOR DE EERSTE
100 KLANTEN!

ALLE SPECIAALBIEREN

IN THE MIX
DE HOOGST GEPRIJSDE BETALEN.

T.W.V. € 12,50! OP=OP

GELDT NIET I.C.M. ANDERE ACTIES

AANBIEDINGEN GELDIG VAN DONDERDAG 11 NOVEMBER T/M ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021.
Mitra Bernard Goossens, Oranjeplein 25, 5175 BE, Loon op Zand, 0416-247000
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Suzan Mandemakers gestart als wethouder van Gemeente Loon op Zand
Tijdens de raadsvergadering op 14 oktober
2021 is Suzan Mandemakers geïnstalleerd
als wethouder van Gemeente Loon op
Zand. Zij gaat als wethouder van de VVD
zich onder andere bezighouden met financiën, Baanbrekers, toerisme, sport en cultuur.
In een korte ceremonie zijn eerst de geloofsbrieven gecontroleerd door enkele
leden van de gemeenteraad, onder begeleiding van de griffier. Deze geloofsbrieven
zijn een verklaring omtrent de integriteit
van de wethouder. Nadat deze brieven akkoord zijn verklaard, gaat de burgemeester
Hanne van Aart over tot het benoemen van
de wethouder.

°°V.l.n.r.: Werner van de Wouw - raadslid, Pim
Bruurmijn - raadslid en Richard de Kort fractievoorzitter (Eigen foto).

°°Burgemeester Hanne van Aart feliciteert 	
wethouder Suzan Mandemakers (Eigen foto).

Namens de VVD Loon op Zand wensen we
de nieuwe fractievoorzitter Richard de
Kort, wethouder Suzan Mandemakers en
raadslid Pim Bruurmijn een goede samenwerking toe en hebben er vertrouwen in
dat de continuïteit binnen de gemeente en
de coalitie is gewaarborgd.
Michel Verhoeven,
fractieondersteuner VVD

Na het uitspreken van de belofte en een
warm applaus van de gemeenteraad neemt
zij plaats naast haar collega-wethouders.
Door de benoeming tot wethouder is er een
raadszetel voor de VVD beschikbaar. Pim
Bruurmijn heeft haar zetel in de gemeenteraad overgenomen.
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Biggelaar-Spijkers, Mientje van der Veldenvan den Heuvel, Jan Maas, Elly Korver.
Dinsdag 23 november 10.15 uur: Kapel De
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Misintenties en kerkberichten
van 13 tot en met 26 november

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: rekening nr: NL29 RABO 0124
8331 01 o.v.v. Digitale collecte Parochie
H. Willibrord.

Weekend vieringen
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.

Beste ouders van kinderen die worden
gedoopt, aanstaande ouders
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereiding in onze parochie. Deze is gepland op woensdagavond
17 november van 19.00 tot 20.30 uur in de
pastorie van Loon op Zand. Tel: 361215.
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 (inclusief de doopkaars) gevraagd van € 75,00. Mocht u bij
een eerdere doop, deze doopvoorbereiding
al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer
deel te nemen aan deze voorbereiding.

Zondag 14 november 9.30 uur: 33e zondag
door het jaar, herenkoor, celebrant pastoor
Luijckx. Wil en Annie van den Hout-Grootswagers, Elly Korver, ter nagedachtenis aan
Jo en Nely IJpelaar-van Loon, Sjan Berkelmans-Vromans en Bert Berkelmans b.g.v.
verjaardag, jaargetijde Jan Pijnenburg, Els
Janssens-Geerts.

Diaken Szejnoga

Oproep tot steun 			
parochiegemeenschap Kerkbalans

14.00 uur: Doop Marie-Sophie Verhappen.

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. De afgelopen anderhalf jaar was dit niet vanzelfsprekend. Kerken moesten inventief zijn
om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalve-metersamenleving.
Wat is het mooi om te zien hoe parochies
en gemeenten creatieve vormen hebben
gevonden om elkaar vast te houden.

Dinsdag 16 november 10.15 uur: Kapel
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.
Zondag 21 november 9.30 uur: Woord en
communieviering, Christus Koning, dameskoor, voorganger diaken A. Szejnoga. Jan
en Riek Hamers-van den Broek, Mariette
van der Wegen-van Looy, Paula van den
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Wij konden genieten van de versoepelingen en namen weer meer vrijheid, ook
in de gemeenschap van onze parochie H.
Willibrord. Dat gaf hoop: we mogen weer,
terwijl op dit moment ons weer verscherping van maatregelen te wachten staan.
Het afgelopen 1½ jaar heeft veel van onze
parochiegemeenschap gevraagd, zeker ook
financieel gezien. Inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en vieringen vielen weg
door allerlei omstandigheden. Gelukkig
werd er ook digitaal gedoneerd, waarvoor
onze dank. Uitvaarten verplaatsten zich
in nogal wat gevallen naar de crematoria,
omdat daar de mogelijkheid was om met
elkaar iets te gebruiken en een kop koffie
te drinken.

konden meevieren en een uitvaart konden
bijwonen. De kerk staat er wel, onderhoud
en kosten gaan gewoon door.
Net als in 2020 hebben wij ook dit jaar een
Extra Actie Kerkbalans gevoerd. Door deze
Extra Actie hebben parochianen ons zeker
gesteund en parochianen toonden zich bereid iets extra’s te geven. Ook nu willen wij
u vragen ons extra te steunen. Want elkaar
vasthouden, dat kan alleen samen. Zo kunnen wij als parochie de lasten dragen, goede besluiten nemen m.b.t. vastgoed en ook
met het pastorale team blijven investeren
in geloofsverkondiging, familiepastoraat en
sacramentenkatechese.
Helpt u ons: NL29 RABO 0124833101 t.n.v
Parochie H. Willibrord, Loon op Zand. Heel
veel dank!

En creatieve en digitale vormen van kerkzijn hebben aan de andere kant juist extra geld gekost. We hebben voorzieningen
moeten aanbrengen om de vieringen in de
kerk te streamen zodat mensen thuis ook

Parochiebestuur H. Willibrord
Pastoor Luijckx
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Bloemenzee in kapel aan de
Financiën
In de laatste week van oktober lag een forse bloemenzee in de kapel aan de Finantiën. Het waarom hiervan is niet helemaal
duidelijk. Wellicht is deze (mede) hier gelegd ter herinnering aan de brand en zinloze vernielingen die in de nacht van 17 op
18 oktober 1997 forse schade aan de kapel
veroorzaakten. (Foto: Ruud Peters)

Rode kaart voor verkeerd 		
gebruik groenbak
De gemeente Loon op Zand is op de vingers getikt door haar afvalverwerker. Reden hiervoor is dat de inwoners van de
gemeente hun afval niet goed scheiden.
Daarom heeft Loon op Zand een maatregel
bedacht: De rode kaart. Een rode kaart betekent dat de bak niet wordt geleegd door
de gemeente en dat inwoners het zelf moeten regelen.
Er zit de laatste tijd vaker plastic, glas,
puin of ander spul in de groenbak, geeft de
gemeente aan. De verwerking van restafval
is twee keer zo duur als de verwerking van
groenafval. Het kan oplopen tot jaarlijks
duizenden euro’s extra. Om te voorkomen
dat de rekening straks hoger wordt en dat
de afvalstoffenheffing omhoog moet, voert
Loon op Zand extra controles uit en delen
ze rode kaarten uit. □

Proficiat Kristel en Maarten!
Het team van Rond de Toren feliciteert
ՙonze՚ Kristel en haar Maarten van harte met hun huwelijk.
We wensen jullie heel
veel mooie en voorspoedige jaren toe!
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Culturele Stichting Trias start
weer op
Tijdens de komende kerst organiseert de
Culturele Stichting Trias weer een evenement in de parochiekerk van Loon op Zand
en in de Sint Jan in Kaatsheuvel. Er is orgelspel, harpmuziek, kerstverhalen en nog
meer muziek. Fijn om met de familie tussen tijdens de kerstdagen tussen 13.00 uur
en 16.00 uur gratis de kerk en de kerststal
te bezoeken en de kerstsfeer op te snuiven. Vele vrijwilligers hebben zich weer
bereid verklaard de prachtige kerststal op
te bouwen. Daar zijn ze dan vele dagen
mee bezig. De stal blijft tot en met 6 januari staan.
Om tijdens de kerstopenstelling de organisatie een helpende hand te bieden met het
verwelkomen van de mensen, eventuele
vragen te beantwoorden, de aantallen te
noteren zoeken wij voor de Sint Jan Loon
op Zand nog vrijwilligers. We vragen niet
veel: op 25 december en 26 december zijn
we tussen 13.00 en 16.00 uur open. Als je
een uurtje (eventueel meer) zou willen besteden om ons te helpen, dan zijn wij daar
blij mee. Leeftijd maakt niet uit. Of je nu
18 of 78 bent: je bent van harte welkom!
Interesse, of wil je meer weten? Bel in Loon
op Zand Els van Roosmalen (0416) 36 26 30
of Sjef de Wijs (0416) 36 40 83.
Met vriendelijke groet namens Culturele
Stichting Trias, Philippe van Wersch
http://cs-tris.nl
info@cs-tris.nl
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KIEN’s Kolumn
Droomleven
Sinds een paar weken ben ik bezig met
een persoonlijk leiderschap & intuïtie
programma. Een interessant bijzonder
traject met mooie mensen waarbij mijn
leven helemaal wordt omgeschud. Net
wat ik nodig heb.
Het huiswerk voor deze maand luidt
als volgt: beschrijf wat je zou doen als
tijd en geld geen enkele rol zouden spelen, als alles mogelijk was. Je hoeft met
niemand rekening te houden, niemand
staat je in de weg en je kunt niet falen.
Hoe zou jouw leven er dan uit zien?
Ik heb heel wat huiswerk gemaakt in
mijn leven, maar dit is tot nu toe toch
wel de lastigste. Is deze opdracht realistisch? Misschien niet, maar wat brengt
het me?
Ik laat de fantasie de vrije loop. In deze
tijd lijkt het bijna het maken van een
verlanglijstje voor Sinterklaas. Kinderen
hebben ook geen besef dat hun ouders
die cadeau’s moeten kopen, dat Flappie echt niet meer terug komt op pakjes avond en dat je voor het vliegen in
een helikopter eerst een vliegbrevet op
je lijstje moet zetten en dan pas de helikopter.

huidige werkgever, maar doe iets leuks.
Ik ga elke zaterdag dansen tot in de late
uurtjes met een paar glazen wijn erbij.
Ik koop een camper en reis met mijn
gezin de wereld rond, wandel elke dag
en proef andere culturen. Ik zou iemand
weer tot leven wekken. (Of is dat misschien iets te veel gevraagd? Ach, kan
mij het schelen, ik zet het gewoon op de
lijst.) Ik schrijf een boek en ga zingen in
een (meiden)groep.
Toch krijg ik het voor elkaar om voor
bijna alle wensen iets te bedenken dat
me tegenhoudt. Als ik die woonboerderij laat bouwen, moet ik afscheid nemen
van ons huidige huis. Als ik ander werk
wil, wat dan in vredesnaam? Met de
camper op reis, maar dan zie ik een hele
hoop mensen een lange tijd niet. Zingen
in een meidengroep, daar ben ik iets te
oud voor.
Realistische opdracht of niet, het zet me
wel aan het denken. Tussenconclusie is
misschien wel dat ik wat minder beren,
haken en ogen, mitsen en maren op de
achterkant van de lijst wil hebben staan.
Over twee weken zijn de volgende twee
trainingsdagen. Dan toch eens navragen
of Sinterklaas misschien toch bestaat.

Ik ga een oude boerderij, of liever gezegd
een oude enorme stal, laten (met de nadruk op laten) verbouwen tot een woning. Mijn uitzicht is dan een weide met
schapen met veel bloemen en bomen er
omheen. Ik werk dan niet meer bij mijn
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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.

Onze inspanningen om de gemeentelijke financiën in de basis op orde te krijgen zijn
succesvol gebleken met een sluitende begroting. Nu bouwen we daarop verder.
Als we deze gemeente mooi, levendig en
aantrekkelijk willen houden, kan er de
komende jaren vanuit Den Haag echt niet
verder bezuinigd worden op de gemeentefinanciën. Wellicht dat we de lokale lasten
nog iets kunnen bijstellen, zodra het kan.
We moeten realistisch en zorgvuldig blijven
voordat we hierover een besluit nemen.
Wij zijn erg blij met uw mening en ideeën
voor de bestuurlijke toekomst van onze
gemeente. We doen er alles aan om onze
zelfstandigheid te behouden; de wens van
velen van u. Onze stelling is dat de gemeente er voor onze inwoners, ondernemers en
verenigingen moet zijn, niet andersom!

De VVD gaat uitdagingen niet
uit de weg!
Na een bewogen periode hopen we de coronapandemie achter ons te kunnen laten.
De VVD heeft in het College het afgelopen
jaar een paar verzachtende maatregelen
ingezet.

De VVD kijkt naar de toekomst, denkt in
kansen en gaat uitdagingen niet uit de weg!
Wilt u met onze fractie of nieuwe wethouder Suzan Mandemakers in gesprek?
Neem dan contact op via onze website
www.loonopzand.vvd.nl of Facebook. 

°°Foto: Henri Boer.

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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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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zondagsdienst van 9.30 uur in de Loonse
parochiekerk. Het zou mooi zijn voor Ton
als velen naar deze dienst komen en hem
na afloop alsnog willen feliciteren met zijn
(uitgesteld) jubileum!
Op 18 november zal het koor tijdens hun
jaarlijkse Caecilia-dag zeker stil staan bij
de veertigjarige verbondenheid van Ton
aan dit aloude Loonse Herenkoor! 

Ton van Oss wordt alsnog 		
gehuldigd!

Dringende oproep van de organisatie Loonse kerstklokkenloop

In de Rond de Toren-editie van 20 november vorig jaar schreef Ton Kalkers een bijzonder artikel over het aanstaande 40-jarig jubileum van Ton van Oss bij het Loons
Herenkoor St. Caecilia en zijn huldiging
hiervoor die op 15 november daarop zou
volgen.

De organisatie van de tiende Loonse kerstklokkenloop op zondag 19 december is dringend op zoek naar vrijwilligers die kunnen
worden ingezet om het verkeer tijdens dit
evenement te begeleiden op de aangewezen parkeerterreinen en in/om de route.

U raad het al; ook hier zorgde corona ervoor
dat dit niet door kon gaan en dat de huldiging een jaar moest worden uitgesteld. Bij
het ter perse gaan van deze Toren-editie is
het nog niet zeker dat de uitgestelde huldiging van Ton van Oss deze keer wel of niet
door kan gaan, omdat het aantal coronabesmettingen weer aan het oplopen is en
wellicht daardoor sommige maatregelen
opnieuw moeten worden genomen.

Wilt u zich hiervoor inzetten, dan ontvangt
de organisatie heel graag uw bevestiging
via een e-mail aan:
gerriegovers@hotmail.com
Nu al bedankt voor uw inzet!

Mocht dat allemaal gunstig uitvallen, dan
wordt de huldiging van Ton alsnog gehouden op zondag 14 november a.s. na de
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Informatiebijeenkomst op 20 november in De Wetering

‘In de startblokken voor het nieuwe dorpshuis van Loon’
bracht.’ Ook wethouder Jan Brekelmans
vindt het belangrijk inwoners mee te nemen in alle ontwikkelingen: ‘Door corona
hebben we nog maar weinig laten zien van
hoe het nieuwe dorpshuis eruit komt te
zien en waarvoor jong en oud er straks allemaal kan binnenlopen. Als eind dit jaar
de gemeenteraad instemt met de plannen,
kunnen we in volle vaart vooruit met de
uitvoering. Ondanks de geldende coronabeperkingen ook nu, nodigen we inwoners
graag uit om daarover te horen en vragen
te stellen.’

Op zaterdagochtend 20 november organiseren de Wetering Plan Groep (WPG) en
de gemeente samen een informatiebijeenkomst over alle ontwikkelingen rond het
nieuwe dorpshuis voor Loon op Zand. Belangstellenden zijn tussen 10.00 en 12.00
uur welkom in de theaterzaal van De Wetering, Weteringplein 1 in Loon op Zand.

Programma zaterdag 20 november

Veel werk verricht

Bezoekers zijn vanaf 10.00 uur welkom
voor ontvangst met koffie en thee. Tussen
10.30 en 12.00 uur vertellen de WPG en de
gemeente over:
• Aanleiding en doel van de bijeenkomst
(Jan Coenen, voorzitter WPG)
• Waar staan we in het proces en hoe ziet
het tijdpad eruit vanaf 2022 (wethouder
Jan Brekelmans)
• Hoe ziet het sociaal cultureel middendeel en de sporthal er straks uit. (werkgroep ontwerp)

Het afgelopen jaar hebben de werkgroepen van de WPG en de gemeente veel werk
verricht om het nieuwe dorpshuis tot leven
te brengen. Jan Coenen, voorzitter van de
WPG: ‘We staan in de startblokken voor
een nieuw dorpshuis als gastvrije ontmoetingsplek met allerlei maatschappelijke
functies voor Loon. Een plek die we ook
samen met inwoners willen runnen. Tijdens de bijeenkomst delen we graag wat
onze werkgroepen al tot stand hebben ge-

50

• Welke intenties zijn er voor activiteiten
en gebruik van het nieuwe dorpshuis.
(werkgroep gebruikers)
• Wat zijn de plannen voor de oudbouw.
(werkgroep oudbouw)
• Hoe wordt het dorpshuis straks gerund
vanuit een vereniging. (werkgroep exploitatie en beheer)

wpg.loonopzand@gmail.com. Bij coronagerelateerde klachten verzoeken wij u niet
te komen. Eventueel aanvullende coronamaatregelen zullen wij bij binnenkomst
duidelijk communiceren. 

Na afloop van iedere presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen.

Corona-informatie
In navolging van recente coronaregels zal
u bij binnenkomst gevraagd worden naar
uw coronatoegangsbewijs (QR-code en legitimatiebewijs). Ook wordt u verzocht
afstand tot elkaar te houden. De stoelen
in de theaterzaal zijn uit elkaar geplaatst,
waarmee er in totaal 80 zitplaatsen zijn.
Wilt u zeker zijn van een zitplaats, dan
kunt u zich vooraf aanmelden via:

Sier- & moestuinen
Stekplanten, tuinzaden & pootaardappelen
Meststoffen, beendermeel, enz.
Bestrijding onkruid & ongedierte
Potgrond, tuinaarde & zaai- en stekgrond
compost & turf
kruiwagens
tuingereedschappen
worteldoek
Openingstijden

ma t/m vr 8.00 -18.30
zaterdag 8.00 -17.00
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan!
Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand
berkman.nl

W. VAN EIJNDHOVEN
Schilderwerken

T: 06 57 54 55 89

E: info@wvaneijndhoven.nl

T: 06 12 99 72 40

E: info@dennis-stiphout.nl

Voor al uw schilderwerken
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Nog een spannend half jaar

veel mogelijk probeer te vermijden. We
zijn een partij met een visie, de rode
draad waar we elk voorstel aan toetsen.
We willen een gemeente zijn die voor de
inwoners zorgt dat het leven nét een beetje beter zal worden dan het was. Daarbij
moeten we extra oog hebben voor inwoners voor wie dat wat lastiger is.

Nu ook het jaar 2021 vergevorderd is, is
het tijd om de rekening op te maken. Want
net zoals 2020 is ook dit jaar totaal anders
verlopen dan we vooraf hadden gedacht of
misschien is gehoopt wel een betere omschrijving. Op persoonlijk gebied merkte
ik dat de leerlingen aan wie ik les geef er
nu toch écht klaar mee waren om de lessen weer achter een laptop te moeten volgen. Verder ben ik in
coronatijd met vakantie gegaan, wat toch
ook wel even spannend
was. Want wat, als de
reis niet doorgaat, of
wat, als je daar zit
en je toch niet terug kunt vanwege een coronabesmetting?
Maar gelukkig zal 2021 vooral de boeken
ingaan als het jaar waarin we de vaccins
tegen COVID-19 hebben goedgekeurd en op
grote schaal hebben gebruikt.
In onze gemeente zitten we op een mooi
percentage en dat is alleen maar goed.
Daardoor durven we weer te dromen van
het normale leven van voor corona.

Een voorbeeld hiervan is het recht om een
goede woonplek te hebben. Je merkt, ook
in onze gemeente, dat het vinden van een
passende woning steeds moeilijker wordt.
Overbieden met tienduizenden euro’s is
normaal geworden. Dat je geen betaalbaar
huurhuis kunt vinden, is voortaan dagelijks
een probleem voor een steeds groter wordende groep mensen. Ook mensen die al
wel een huis hebben merken dat we moeten blijven investeren in onze infrastructuur en groen in de buurt, om de wijken
nog beter te maken.
Voor al die mensen zijn wij er als Pro3. Wij
willen een leefomgeving waarin iedereen
op een fijne manier kan wonen en die beter is dan wat het nu is. Daarvoor moet je
keuzes durven te maken. Er moeten stappen gezet worden om onze dorpen leefbaar
te houden. Nu én in de toekomst!

Als ik praat over het normale leven voor
corona, bedoel ik natuurlijk de mensen die het goed voor elkaar hadden. De
mensen met een baan, een dak boven het
hoofd en die niet te veel zorgen op sociaal, financieel of gezondheidsgebied.
Dat oude normaal is voor een aantal mensen namelijk helemaal niet zo fijn. Voor die
mensen moeten we, zeker nu, extra aandacht hebben.

Met dat beter maken van het leven in onze
dorpen ben ik, zijn wij, nog lang niet klaar.
Daarom heb ik ook geen moment getwijfeld toen de inschrijving voor kandidaatraadsleden begon in onze partij. Ik hoop
opnieuw de lijsttrekker te mogen worden
voor Pro3. Ik hoop dat progressieve geluid de komende jaren te laten horen met
steeds meer mensen.
Wilt u zich hierbij aansluiten? Of heeft u
een vraag of opmerking voor mij? E-mail of
bel me!

Waar vorig jaar het eerste half jaar voor
de gemeenteraad echt nog in het teken van corona stond, merken we nu dat
we ook steeds meer met de waan van
de dag meegaan. Voor mij als fractievoorzitter van Pro3 is dat iets dat ik zo-

Louis Laros (louislaros@pro3.nu)
06-24556385
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Easy Fit keurt
‘walking 		
voetballers’ 		
van Uno Animo

lengte en gewicht, een rapport op van elke
keuring. Dit schriftelijk rapport, met eventueel een advies, wordt daarna aan iedere
deelnemer uitgereikt.
‘Meten is weten’ zegt het spreekwoord.
Mede door deze keuring kunnen we als
‘walking voetballers’ onze sport, wekelijks
op donderdagmorgen, met vertrouwen blijven beoefenen. In totaal hebben 28 ‘walking voetballers’ zich voor deze keuring
aangemeld.

De eerste vier ‘Walking voetballers’ van
Uno Animo ondergingen onlangs een gratis
medische keuring bij de Loonse sportschool
‘Easyfit’ aan de Kerkstraat. Die eerste ‘old
stars’ waren Jan Jansen, Jan van Gool,
Koos van der Velden en Ton Janssen.

Sportieve samenwerking
We willen sportschool Easy Fit en met
name Chris van de Gevel, hartelijk bedanken voor deze bijzondere vorm van sportieve samenwerking.
Sporten, ‘walking voetballen’ of in de
sportschool, verbetert het humeur, geeft
energie en is goed voor de bloedcirculatie, spieren, gewrichten en botten. Het
verhoogt de weerstand en helpt om stress
kwijt te raken. Ook stimuleert het de stofwisseling en heeft een positieve invloed op
het gewicht.

Chris van de Gevel van Easyfit (midden op
de foto) maakt na meting van o.a. bloeddruk, spier- bot- en vetmassa, spierkracht
van de benen, en uitgaande van leeftijd,

Kortom: actief zijn
en blijven, is goed
voor iedereen!

Kan je lichamelijke, mentale of emotionele 			
gezondheid natuurlijk beter?
Weer lekker in je vel - meer energie - inzicht in jezelf verlichting van klachten.
Een energetische, natuurgeneeskundige en psychosociale 			
aanpak bij pijn, vermoeidheid, lichamelijke klachten, stress, 			
verlies, een verstoorde balans, etc.
Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Oplopende energieprijzen zetten aan tot energiebesparende maatregelen

ECLoZ | om weer op pad met de warmtebeeldcamera
De eerste stap op weg naar minder energiegebruik is het treffen van energiebesparende maatregelen. In deze periode
van hoge energieprijzen is de belangstelling voor vermindering van energiegebruik
groeiende. Terecht, want het is de eerste
winst die te behalen is. Woningeigenaren
kunnen veel zelf doen, maar kennen niet
altijd de mogelijkheden.

Bent u, inwoner van de gemeente Loon op
Zand, geïnteresseerd om zulke warmtebeeldfoto's van de woning te laten maken,
meld u dan aan via e-mailadres: contact@
ecloz.nl. Kosten van deelname zijn € 25,-.
Voor leden van ECLoZ is deelname gratis.
Word voor een tientje per jaar lid van ECLoZ, dan kunt u ook gratis aan deze actie
deelnemen!

Besparingscampagne van ECLoZ
De warmtebeeldactie maakt onderdeel uit
van een grote besparingscampagne van ECLoZ, waarvoor subsidie is verkregen van de
Rijksoverheid. □

Gratis advies van de energiecoaches
van ECLoZ
In onze gemeente hoeft niemand het wiel
zelf uit te vinden. Bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur gratis en
zonder afspraak terecht met al uw vragen
over besparing van energie, zelf opwekken
van energie en financieringsmogelijkheden.
Een van onze vrijwillige energiecoaches is
aanwezig om u van advies te dienen. Een
aantal besparingstips vindt u al op:
ecloz.nl/energiebesparing.

Een goed begin: laat een warmtebeeldfoto van uw woning maken
Binnenkort gaan de energiecoaches weer
op pad met de warmtebeeldcamera om
door middel van een warmtebeeldfoto te
laten zien waar in de woning warmte weglekt en energie en geld bespaard kan worden.
Voor een goede foto moet het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tenminste 15 graden zijn. Er liggen al een aantal
aanvragen klaar, maar het is nog mogelijk
om u hiervoor aan te melden.
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Maakt niets uit…
Prikken maar!

Met de intrede van de herfst is het ook
weer tijd voor de verkoop van pompoenen.
Lekker om er soep van te maken en leuk
om ze als decoratie in te zetten. Op diverse plaatsen worden ze te koop aangeboden
en het maakt dan eigenlijk niets uit of je
in plaats van pompoenen ՙponpoenen՚ te
koop aanbiedt. We weten toch wel wat er
bedoeld wordt… toch?

Op maandag 22 oktober hadden zich de nodige mensen gemeld bij het Thebe-gebouw
in de Doelen, nadat zij een oproep hadden
gekregen om hun jaarlijkse griepprik op de
halen. Sommigen ervan, afhankelijk van
het geboortejaar, kregen naast de griepprik ook een inenting tegen de pneumokokbacterie. (Foto: Ruud Peters) 

Ook een opvallende foto kunnen maken in
ons dorp? De redactie ontvangt die graag,
met uw commentaar erbij, in haar mailbox: info@ronddetoren.nl. 

knippen
kleuren
epileren
nagels

Oranjeplein 28-a, Loon op Zand
(0416) 79.51.72
www.nikkienzo.nl
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Buurt Preventie Team
ՙMolenwijck՚ vraagt uw aandacht

snelheid 82 km en dat zou betekenen dat je
dan op de rand van inname van je rijbewijs
zit. Kijk je verder in ons kerkdorp, dan zie
je dat veel mensen niet in staat zijn, om
zich aan de 30 km regel te houden.

Tijdens een recente vergadering van het
Buurt Preventie Team Molenwijck, zijn de
volgende opmerkingen vastgelegd en besluiten genomen.

De zebrapaden worden opnieuw geschilderd of met stenen ingelegd. Gebleken is
dat er nog steeds mensen zijn die vinden
dat voetgangers vogelvrij zijn, ook al steken ze over op een zebrapad. In een 30 km
gebied horen geen zebrapaden, maar deze
zijn speciaal aangelegd omdat mensen zich
niet aan de regels van een 30 km gebied
houden.

Binnenkort zullen we weer een niet aangekondigde verlichtingsactie doen op een
trainingsavond van de voetballers van Uno
Animo. We delen geen bekeuringen uit
wanneer u met uw kind, of uw kind alleen,
zonder licht naar de training komt, maar
we delen wel weer lampjes én een dringende opmerking dat onverlicht fietsen een
gevaarlijke bezigheid is.

Ook een punt waarover gesproken werd,
was het feit dat mensen te vroeg hun afvalzakken met plastic buiten hangen of
leggen. Soms zelfs een week van tevoren.
De gemeente heeft aangegeven dat hierop
strenger gecontroleerd gaat worden en dat
bij een overtreding de BOA een boete op
kan opleggen van € 95,-.

Verder houden we ook dit jaar weer een
snelheidscontrole. Samen met de politie
zullen we dan weer de overtreders aanhouden en hen erop wijzen wat de kosten van
de overtreding kunnen zijn.
Bij een vorige controle door ons bleken
meerdere autobestuurders dik over de 30
km te gaan. De top op de Ecliptica was 55
km. Dat had bij het geven van een bekeuring een kleine € 190,- gekost.

Met dank voor uw aandacht, met de hoop
dat u na het lezen van dit alles er iets mee
doet.
BMT Molenwijck

In de Kloosterstraat was de hoogst gemeten

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

A

P

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op

0416-363

Bij elke 10 e
Een volle ste
Is bij de volg

www.aspe

www.as

tel.: 0416 - 363 902
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Het Klapstoelenconcert van Koninklijke Sophia’s Vereeniging

Toegang tot concerten in coronatijd
samenleving” besloten dat uitsluiting van
medemensen best oké is. Door de invoering van testen voor toegang en het coronapaspoort dreigen inmiddels miljoenen
Nederlanders uitgesloten te worden van
evenementen, winkels, horeca, publieke
gebouwen en zelfs zorg en onderwijs. Wij
geloven in een vrije samenleving waar iederéén altijd welkom is. Gelukkig zijn er
ook heel veel mensen die zich hebben laten
vaccineren en vinden dat iedereen vrije
toegang heeft, ongeacht individuele en private keuzes over lichaam en gezondheid.

Beste mede dorpsbewoners en bestuur van
Koninklijke ‘Sophia’s Vereeniging’,
Als u allemaal zo gelukkig was om aan te
schuiven bij dit speciale concert op 4 oktober in De Wetering, dan hopen wij, de ondertekenaars van deze open brief, oprecht
dat u ervan genoten heeft. Wij vonden dit
ook altijd een heerlijke avond om naar uit
te zien. Maar helaas waren wij dit jaar niet
welkom! Wij kwamen niet door de controle. Wij hebben er namelijk voor gekozen om te vertrouwen op het ons gegeven
immuunsysteem waar niks mis mee is. We
willen ons niet laten vaccineren met een
experimenteel vaccin voor een ziekte die
onder aan de streep niet veel invloed heeft
gehad op de gemiddelde jaarlijkse sterftecijfers aan alle griepsoorten bij elkaar.
Wij hebben dus allemaal onze eigen weloverwogen en principiële redenen maar in
grote lijnen is het zo dat in 1947 in de Code
van Neurenberg in artikel 1 is vastgelegd
dat de vrijwillige toestemming van elke
proefpersoon absoluut noodzakelijk is voor
deelname aan een medisch experiment. Zo
staan wij erin.

We hebben getwijfeld of wij op 4 oktober
onze stem voor die vrije samenleving moesten laten horen door aan de deur van De
Wetering te gaan staan om onze gemeenschap demonstratief deelgenoot te maken
van deze gedachte en onze standpunten.
Wij hebben namelijk het recht om niet gediscrimineerd te worden. In artikel 1 van de
Grondwet staat dat iedereen in Nederland
in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld.
Verder staat in artikel 1 dat discriminatie,
op welke grond dan ook, is verboden.
Artikel 1 niet voor niets artikel 1; namelijk
het belangrijkste artikel voor onze demo-

Toch heeft de overheid voor onze “vrije

°°Het Klapstoelenconcert op 4 oktober 2021 (Foto: Sophia's Klankbord).
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sluiten om niet normaal te maken wat niet
normaal is.
Wij kunnen samen kiezen voor de verbinding met iedereen en voor een vrije samenleving waarin iedereen welkom is, zonder
uitsluiting. Wij nodigen dan ook iedereen
uit om erover na te denken hoe we dit in
de toekomst samen oplossen op een fijne
manier voor ons allemaal. Want uitsluiting werkt altijd willekeur in de hand. Een
voorbeeld is de huidige situatie in Israël:
begin oktober verloren 3½ miljoen Israëli’s
hun groene vinkje omdat ze (nog) geen 3de
boosterinjectie hadden genomen na de
twee eerdere vaccinaties. Dit is dwang.
Dat betekent ook voor elk van u dat u met
dit Klapstoelenconcert nog welkom was,
maar als een booster verplicht gesteld
wordt, dan zit u ineens in hetzelfde schuitje als wij…
Dus die keuze voor verbinding is van ons
samen en van niemand anders. Dat is waar
wij voor staan.

cratie. Haal de fundering weg en onze samenleving verdwijnt. Zonder uitzondering
is discriminatie of uitsluiting verboden. De
QR-code als middel om onderscheid te maken tussen u en anderen is bij wet niet hard
te maken en geen enkele rechter zal dit
kunnen ontkennen ook al worden klagende
partijen nu nog niet in het gelijk gesteld.
Diep in ons hart weten wij allemaal dat er
dingen gebeuren die niet meer logisch zijn
en ook niet meer te rijmen zijn.

Jan, Sander, Grace, Bas, Monique, Astrid,
Marianne, Minusch en Margreet

Wij willen graag dat u weet dat wij op 4
oktober bewust gekozen hebben voor verbinding en niet voor verdeeldheid in onze
gemeenschap. Nogmaals; wij hopen dat u
een fijne avond heeft gehad want het Klapstoelenconcert is tenslotte zo’n bijzonder
moment in ons dorp waarop we samen kunnen genieten van de prachtige opvoering
en van het gevoel van verbinding. Bij een
volgende gelegenheid hopen we ook dat u
even bedenkt dat we sámen kunnen be60

De inhoud in het kort...
In de sleur van alle dag vinden twee onbekenden uit de miljoenen stad Mumbai (India) elkaar in de mooie ingetogen film. Een
bijzonder verhaal, waarbij humor en realisme gecombineerd wordt tot een prachtig
geheel.
In de drukte van de stad en haar gezinsleven probeert Ila haar huwelijk nieuw leven
in te blazen door, op advies van haar buurvrouw, heerlijke maaltijden in de lunchbox
van haar man te stoppen.
De lunchbox wordt elke dag door de lunchbox-service van Mumbai bij Ila opgehaald
en vervolgens naar het werk van haar man
gebracht, zoals dit bij vele gezinnen in
Mumbai gebeurt.
Maar per ongeluk belandt Ila’s lunchbox
op het verkeerde bureau. Het bureau van
de eenzame en ongelukkige kantoormedewerker Saajan. Het begin van een bijzondere relatie. Gaat liefde werkelijk door de
maag?

FILMHUIS SENIORENVERENIGING
Loon op Zand
De filmclub van de SeniorenVereniging
draait op vrijdagmiddag 12 november een
bijzondere film in Venloene. Deze film uit
India is op verschillende filmfestivals bekroond. In deze film staat de relatie tussen man en vrouw op een bijzondere wijze
centraal.
De film begint exact om 14.00 uur in de
ruimte van de SeniorenVereniging, dus
NIET in de theaterzaal, zoals we jaren gewend waren. We kunnen deze ruimte niet
optimaal ventileren. Wij vragen dus aan
de bezoekers van de film dat ze hun gezondheid goed in de gaten houden. Ben je
verkouden of voel je je niet goed kom dan
niet naar de film. De meeste filmbezoekers
hebben een hoge leeftijd en sommigen een
kwetsbare gezondheid. Wij appelleren aan
uw eigen verantwoordelijkheid. Gezien de
onzekere coronatijd, kunnen we bij een
volgende uitbraak, genoodzaakt zijn om te
stoppen met het draaien van films in deze
ruimte. We hopen dat het niet zover komt.

Wanneer Ila erachter komt, dat haar lunchbox niet bij haar man terecht komt, besluit
ze een briefje in de trommel te stoppen.
Saajan schrijft haar een bericht terug en
er ontstaat een lunchboxcorrespondentie
tussen deze twee. Zowel Saajan als Ila is
ongelukkig met het leven en ze luchten hun
hart bij elkaar, omdat ze dat niet bij een
ander kunnen. Het lichtpuntje dat ze voor
elkaar zijn, geeft hun stof tot nadenken
over hun leven.
Het open einde is gewaagd. Het laat je als
kijker achter met het ՙanti-climax՚ gevoel,
maar siert tegelijk deze film. Het is realistisch en geeft je fantasie de ruimte voor
een eigen invulling.

De entree blijft twee euro. Hiervoor krijg
je een interessante film, een kop hete koffie of thee en warme voeten. Iedereen is
welkom!
•
•
•
•

Datum: vrijdag 12 november 2021
Aanvang: 14.00 uur
Film: The Lunchbox
Duur: 100 minuten

Namens de filmcommissie:
Henk Schellekens, Bert Mathijssen 		
en Piet van Riel
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Werken rondom thema’s

af is.
De Vlinderboom werkt rondom thema’s in
de vorm van projecten. Bij deze projecten
haalt de school zoveel mogelijk de wereld
naar binnen en trekt met de kinderen de
wereld in.
Zo gaan kinderen bijvoorbeeld een herfstwandeling maken, workshops rondom het
thema beroepen volgen, naar gastsprekers
luisteren of een bezoek aan een atelier van
een kunstenaar.
Het klapstuk van de eerste periode is altijd het schoolkamp, met dit jaar als thema
Superhelden. Tijdens dit kamp kwamen de
kinderen erachter dat iedereen een supertalent heeft, wanneer je deze krachten
aan elkaar verbindt en dus samenwerkt kun
je iedereen laten stralen!

Zo vlak voor de herfstvakantie kijkt ons enthousiaste team van
Jenaplanschool Loon
op Zand met een tevreden gevoel terug
op de eerste periode
van dit schooljaar. We hebben een goede
start gemaakt na de zomervakantie, na
twee rumoerige schooljaren als gevolg van
corona, gaan we er als school weer met
volle kracht tegenaan.
De eerste periode van dit schooljaar stond
vooral in het teken van het pedagogisch
klimaat. Dit omvat alle omgevingsfactoren
die bijdragen aan het welbevinden van het
kind, waardoor een kind zich verder kan
ontwikkelen. Kinderen hebben de behoefte
aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie. Op Jenaplanschool de
Vlinderboom vormen kinderen met elkaar
een eigen 2-jarige stamgroep. Daar krijgt
ieder kind de ruimte om te leren op de manier die bij hem of haar past. De kinderen
leren in de stamgroep van én met elkaar.
Tijdens schooldagen is er veel ruimte om
met elkaar in gesprek te gaan om te ervaren dat jij uniek bent, dat je goed bent
zoals je bent!

Op deze manier leren kinderen in het echt,
raken verwonderd, zijn ze enthousiast en
worden ze nieuwsgierig naar de wereld om
hen heen.
Heeft u vragen of bent u benieuwd naar
Jenaplanschool de Vlinderboom? U bent altijd van harte welkom! Neem vrijblijvend
contact op per e-mail: info.vlinderboom@
stichtingbravoo.nl of telefonisch 0416363432.
Hilde van Kempen

Prettige leeromgeving
Naast veel aandacht voor het groepsgevoel,
is er ook veel aandacht voor een prettige
leeromgeving. De school ademt een huiselijke sfeer uit. In ieder klaslokaal staat de
kring centraal en zijn er multifunctionele
hoeken ingericht. Kinderen zitten niet altijd aan hun eigen tafeltje, maar maken
gebruik van de gehele ruimte om samen
aan een opdracht te werken, in een klein
groepje met de leerkracht een taak uit te
voeren, of gewoon lekker op een bank te
ploffen om een boek te lezen als het werk
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Welke vrijwilliger zoekt u?
Als u op zoek bent naar vrijwilligers voor
uw organisatie of u hebt een vraag voor
een vrijwilliger, dan wilt u natuurlijk dat
de mensen uw vraag weten te vinden! Via
Loonopzandvoorelkaar.nl kunt u de vraag
of vacature plaatsen. Geïnteresseerden
kunnen via dezelfde website direct op uw
vraag reageren. Maar hoe zorgt u dat mensen uw vacature eruit pikken? Hoe werkt
de website van Loonopzandvoorelkaar.nl?
Wat zet u in uw tekst? Wanneer valt een
vraag op en hoe zorgt u dat mensen gaan
reageren?

Workshop vacature schrijven 
en plaatsen

Lia met pensioen

Tijdens een workshop op dinsdag 23 november a.s. kijkt Team Loonopzandvoorelkaar samen met u wat u kunt doen om uw
vraag op te laten vallen en hoe u deze het
beste kunt plaatsen.

Op 12 november gaat het nu echt gebeuren; onze Lia gaat lekker genieten van haar
pensioen.
We wensen Lia heel veel plezier, samen
met haar gezin.

De workshop wordt van 19.00 uur tot 20.30
uur gegeven in Buurthuis Pannehoef in
Kaatsheuvel. Meedoen? Meld u uiterlijk 15
november aan via info@loonopzandvoorelkaar.nl of bel 0416-280280. Meer informatie vindt u via: www.loonopzandvoorelkaar.nl/cursusaanbod. 

Team Coop Loon op Zand
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Aandacht voor een haalbaar en betaalbaar dorpshuis

CDA Loon op Zand houdt vinger aan de pols bij nieuwe Wetering
Tijdens de raadsvergadering van 14 oktober jongstleden werd een nieuw voorbereidingskrediet van € 210.000,- gevraagd voor
onderzoek naar de verbouw of nieuwbouw
van de Wetering.
In de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 was
er al een voorbereidingskrediet gevraagd
van € 634.000,-, waarmee het totaal op
€ 844.000,- komt. Het CDA Loon op Zand
heeft al meerdere malen zijn zorgen uitgesproken over het verbouwen van het dorpshuis.

die gepaard gaan met het verbouwen van
de Wetering en is de oproep gedaan het
vernieuwen van het gebouw haalbaar en
betaalbaar te houden.
Desondanks kwam er deze zomer nog een
bericht dat de totale kosten zouden toenemen met € 800.000,- en dan hebben wij
het nog niet over de gestegen bouwkosten.
Onbekend is wat dit betekent voor de gemeentelijke belastingen van onze inwoners.

Motie van treurnis
Al ruim anderhalf jaar verwijst de wethouder naar de raadsvergadering van december 2021 waarin hij met alle gegevens zou
komen en een financieel onderbouwd voorstel zou doen. Tijdens de raadsvergadering
van 14 oktober kwam naar voren dat veel
zaken omtrent de verbouw of nieuwbouw
en invulling van de nieuwe Wetering nog
steeds onduidelijk zijn en ook onduidelijk
blijven.

Onzekerheden
Dat de inwoners en verenigingen van Loon
op Zand een nieuwe Wetering verdienen en
moeten krijgen staat voor het CDA Loon op
Zand buiten kijf. Hoewel er al jaren over dit
project wordt nagedacht, komen er maar
mondjesmaat antwoorden op vragen. Zo is
de invulling van het oude kloostergebouw
nog niet bekend, zijn de duurzaamheidseisen nog niet meegenomen in het plan,
is er nog altijd geen duidelijkheid over de
daadwerkelijke integrale bezetting en weten verenigingen nog niet wat het kost om
een ruimte in het gebouw te huren.
Ook is nog onduidelijk met welke afschrijvingstermijn mag worden gerekend en hoe
het met de btw zit. Ten slotte kwam onlangs onverwacht het bericht dat er in de
nieuwe Wetering geen plaats is voor het
consultatiebureau.

Het CDA Loon op Zand betreurt de vorm,
inhoud en procesgang van de nieuwe Wetering en heeft dat geuit middels een motie
van treurnis. Wij hopen dat er in december
een goed voorstel ligt met alle ontbrekende schakels voor een haalbare en betaalbare nieuwe Wetering voor de inwoners van
Loon op Zand.
CDA Loon op Zand
Meer informatie kunt u vinden op www.
cdaloonopzand.nl of e-mail naar info@
cdaloonopzand.nl.

Haalbaar en betaalbaar
Afgelopen jaren zijn er door verschillende
partijen veel zorgen geuit over de kosten
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De grote Surprise Show!

waar het niet altijd helemaal goed
gaat, de verkoper weet bijna alles over surprises,
maar zo nu en dan
heeft hij jullie hulp
nodig. Misschien kan jij hem wel helpen?

SOL (Sophia’s Opleidingsorkest Loon op
Zand) presenteert:

De grote surprise show!
Voor alle kinderen die zin hebben in een actieve, muzikale, gezellige zondagochtend
waar je kunt dansen, springen en zingen.

Voor de rest blijft het een verrassing, want
het is tenslotte De grote Surprise Show!

Wat helemaal leuk is? Je mag verkleed en/
of geschminkt komen. Als wat kom jij? Als
een mooie prinses of als stoere ridder of
misschien wel als een hongerige tijger of
iets anders? Het mag allemaal!
Papa, mama, opa, oma, ooms en tantes,
neefjes en nichtjes, de buurman, de buurvrouw, de buren van de buren… iedereen
mag mee! Alleen de goudvis en andere
huisdieren moet je thuislaten.

• Wanneer? Zondag 21 november om 11.00
uur.
• Waar? De Theaterzaal in De Wetering in
Loon op Zand.
• Voor wie? Voor wie zin heeft in een leuke
muzikale zondagochtend (het is vooral
gericht op de basisschoolleeftijd, maar
ook jonger of ouder is zeker welkom).

Wat er nog meer gaat gebeuren?

Let op: vanaf 13 jaar geldt de corona
check app! 

We nemen je mee naar de surprisewinkel

Café – Cafétaria
Kerkstraat 2
5175 BB Loon op Zand

 0416 362158

www.loonskwartier.nl
info@loonskwartier.nl

Nu op de tap:

Hertog Jan Bockbier
Voor de lekkerste friet, snacks en het lekkerste softijs en schepijs
kunt u bij ons terecht.
Openingstijden cafetaria: maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 20.00 uur.
Openingstijden café: kijk even op facebook!
Op WOENSDAG zijn we gesloten.

Graag tot ziens bij ’t Loons Kwartier!
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ken wat wij vanuit zorg kunnen betekenen
voor de senioren binnen de kern Loon op
Zand en die initiatieven kunnen implementeren.

Bewegen en gezondheid

Wilt u samen met anderen iets bereiken?
Zoekt u ontspanning of juist inspanning?
Bent u initiatiefrijk?

Het hoeft nauwelijks betoog dat bewegen
zeker voor senioren van essentieel belang
is. In het dorp zijn legio verenigingen en
groepjes die actief bewegen. Ook binnen
de SeniorenVereniging zijn groepjes senioren actief op dit gebied. Samenwerking met
andere aanbieders binnen de kern Loon op
Zand kan het voor onze leden aantrekkelijk
maken om meer en mogelijk aangepast te
bewegen.

Als u op één of meer van de bovenstaande
vragen “Ja” zegt kan SeniorenVereniging
Loon op Zand iets voor u betekenen. De
vereniging is georganiseerd in werkgroepen
in de sectoren: zorg, bewegen en gezondheid, sociale en culturele activiteiten en
communicatie.
Een punt van zorg is het vinden van voldoende vrijwilligers voor het organiseren
van de lopende activiteiten maar ook voor
het denken over en het organiseren van
nieuwe activiteiten. Het bestuur is op zoek
naar mensen met diverse kwaliteiten in elk
van de sectoren.

Met betrekking tot een gezonde levensstijl zouden we een rol kunnen spelen in de
voorlichting aan senioren door het verzorgen van lezingen en door publicaties in de
ՙOnder ONS՚. Om dit mogelijk te maken is
het bestuur op zoek naar mensen die, mogelijk vanuit hun deskundigheid, een plan
voor de toekomst op willen stellen en in
staat zijn om de gemaakte plannen binnen
de vereniging te implementeren.

Zorg
Welke zorg kunnen en willen we bieden als
aanvulling van de mantelzorg en de reguliere zorg? Kunnen we een bijdrage leveren aan de eenzaamheidsbestrijding? Is het
antwoord: laagdrempelige activiteiten organiseren voor de doelgroep en ervoor te
zorgen dat de mensen naar de activiteiten
kunnen komen, ook al zijn ze niet meer
zo goed ter been. Zou de vereniging een
signaleringsfunctie moeten/kunnen hebben en als doorverwijsloket een rol spelen. Hoe organiseren we dat? In zaken die
in het sociaal gebied voor ouderen in de
gemeente van belang zijn in samenwerking
met de andere seniorenverenigingen en de
gemeente Loon op Zand.

Sociaal cultureel
De vereniging is rijk aan groepjes die regelmatig bij elkaar komen. Soms zijn deze

Om de zorgpoot verder uit te bouwen is
het bestuur op zoek naar mensen die zich,
mogelijk vanuit de kennis vanuit het werkveld, in willen zetten om samen na te den67

groepjes open en kan iedereen aansluiten
wanneer het hem of haar uitkomt. In een
aantal gevallen zijn ze meer gesloten en
moet men zich aanmelden of moet men
zich aansluiten. Deze groepen functioneren zelfstandig onder leiding van vrijwilligers die vaak al jarenlang actief zijn. Dit
is prachtig maar er schuilt ook een addertje onder het gras. Men is jarenlang actief
maar de vrijwilligers worden steeds ouder.

Communicatie
Communicatie is essentieel voor een bloeiende vereniging. Op dit moment heeft de
vereniging naast de ՙOnder ONS՚ en de
website ook de mogelijkheid om te publiceren in Rond de Toren en de Duinkoerier.
Er is niet genoeg menskracht om de communicatie optimaal in te richten en te gebruiken. Verder speelt nog de vraag hoe we
voor snelle communicatie gebruik kunnen
maken van de sociale media? Daarom roept
het bestuur mensen op om zich aan te melden, mee te denken en mee te werken om
tot een optimaal functionerende werkgroep communicatie te komen.
Mensen die zich, mogelijk samen met anderen, op willen geven om als vrijwilliger
mee te denken en mee te organiseren
kunnen zich opgeven bij de secretaris Jan
Hertogh; telefoon 0416-362347; e-mail:
secretaris@kbo-loonopzand.nl.

Er is een duidelijke behoefte aan jonge en
enthousiaste senioren die aan willen sluiten en in de loop van de komende jaren het
stokje over willen nemen. Wat let je? Meld
je aan. Er is leuk werk te doen. Wanneer
men het huidige aanbod bekijkt dan mist
de vereniging toch ook iets.
Er is behoefte aan een aanvullend nieuw
programma. Denk aan lezingen, muziekbijeenkomsten, excursies, verdieping, innovatie enzovoort. De vereniging wil graag
zaken programmeren die aansluiten bij de
huidige en toekomstige generatie senioren.
Om hier zicht op te krijgen wil het bestuur
mensen bij elkaar brengen die zich hierover beraden, met ideeën komen en deze
ook samen met anderen uit willen voeren.
Dit lijkt een uitdagende taak maar deze
taak is het waard om samen op te pakken.
Meld je aan en neem de handschoen op.

Heeft u mogelijk wel interesse maar heeft
u nog behoefte aan aanvullende informatie
dan kunt u zich ook tot de hierboven genoemde secretaris wenden.

Marc de Bruin

Fotowerkgroep
De fotowedstrijd gaat dit jaar niet door.
Van buiten de vereniging was er slechts
één aanmelding. Wij hebben dit de leden
van FGLoZ voorgelegd en zij waren het er
unaniem mee eens om van een wedstrijd
af te zien. Wij zullen wel foto’s in de gang
van de Venloene hangen. Misschien dat wij
volgend jaar een nieuwe poging wagen. 

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.
Vraag vrijblijvend advies!
Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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Schrijf je in op een tijdsblok via onze website op www.ehbo-loonopzand.nl.
Het eerste tijdsblok start om 9.00 uur en
het laatste tijdsblok start om 12.00 uur
(dat tot 13.00 uur uitloopt).

De eerste 6 minuten bij een
hartstilstand zijn cruciaal

Zaterdag 13 november:
Herhaling Reanimatie en AED

De bereikbaarheid van AED’s is dus van levensbelang. Onze hulpverleners zijn vaak
sneller ter plaatse dan een ambulance en
kunnen al starten met reanimeren. De kans
op overleven wordt zo heel erg vergroot.

Op zaterdagochtend 13 november verzorgt EHBO-vereniging Sint Rafaël een
Reanimatie en AED herhalingsles. Wij
houden ons aan de geldende coronamaatregelen van dat moment. De kosten van
deze herhalingsles zijn inbegrepen bij de
jaarlijkse contributie.

In bijna de gehele gemeente hangt binnen
iedere 300 meter een AED. We beschikken
in Loon op Zand over 23 locaties met AED
apparaten, waarvan er 16 openbaar en dus
24/7 toegankelijk zijn bij nood. Gemeente
Loon op Zand valt daarmee ruim binnen de
6 – minutenzone. Wij zijn als vereniging er
erg trots op, dat we zo snel hulp kunnen
bieden bij noodgevallen.

• Wanneer: zaterdag 13 november
• Waar: De Wetering
• Tijd: tussen 9.00 en 13.00 uur

Schrijf je in!
We werken met 4 tijdsblokken van een uur.

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 EHBOgeschoolde mensen voor nodig heeft. Met
mensen samenwerken voor mensen, het is
een geweldige en dankbare taak om te mogen vervullen!
Voor aanmelden en meer informatie kunt
u terecht op onze website 		
www.ehbo-loonopzand.nl.
Heeft u een vraag dan kunt u ook mailen
met info@ehbo-loonopzand.nl. 

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a
5175 AD Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl
Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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in G1-2 een rik- en jokerconcours georganiseerd. Het inschrijfgeld hiervoor is € 2,-.
Op de vierde en eventuele vijfde donderdag is het vrij kaarten. Er zijn geen kosten
aan verbonden. De aanvangstijd is steeds
13.45 uur.
De sjoelcompetitie is op de derde woensdag om 14.00 uu in G1-2.

Activiteitenagenda
Computerwerkgroep
• Vrijdag 5 november: Start van de cursus
Android smartphone om 10.00 uur.
• De dinsdagen 9 en 23 november: Computercafé van 10.00 tot 12.00 uur.
• Dinsdag 16 november: Themabijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur. Thema:
YouTube en Podcasts.

Leeskringen
Leeskring 1: Op 17 november bespreekt
de leeskring van 09.30 tot 11.30 in G1 het
boek Ik ga leven van Lale Güll. Nieuwe leden zijn welkom. Opgeven bij Ton van Gelder, e-mail: tonvangelder@gmail.com.
Leeskring 2: Op 2 november wordt van
13.30-15.30 bij een van de leden thuis het
boek De avond is ongemak van Marieke
Lucas Rijneveld besproken. Nieuwe leden
zijn welkom. Opgeven bij Wil Eijkemans,
e-mail: wjmeijkemans@hotmail.com.

Filmhuis
Op vrijdagmiddag 12 november wordt vanaf 14.00 uur de film The Lunchbox vertoond
in G1,2.

Muziekmiddagen
Op woensdag 17 november geeft Theo
Vossen om 14.00 uur in G1,2 een inleiding
op de opera Don Giovanni van Wolfgang
Amadeus Mozart. Op vrijdag 19 november
wordt deze opera vanaf 14.00 uur in G1,2
op het witte doek vertoond.

Schilder- en tekengroepen
De bijeenkomsten zijn op woensdag van
09.30-11.30 uur in G3 steeds om en om
groep1 en groep 2. Nieuwe leden zijn
welkom. Opgeven bij Henk Smit, e-mail:
henksmit4@kpnplanet.nl.

Wandelingen

Fotoclub

Op woensdag 10 november vertrekken de
deelnemers om 13.00 uur onder leiding van
Wil Oerlemans voor een middagwandeling
door het Noorderbos naar Peerke Donders
en terug. U hoeft zich vooraf niet aan te
melden.
Op 24 november vertrekt men om 08.45
uur onder leiding van Charles Aerssens vanaf De Wetering voor een wandeling van 17
km in de omgeving van Baarle Nassau. Opgeven via de site van de vereniging.

Elke tweede maandag van de maand komen
de leden om 14.00 uur bij elkaar in G1-2.
Nieuwe leden zijn welkom. Informatie kunt
u inwinnen bij Ulrich Geimer, e-mail:
ulrich@geimer.nl.

Line dance
Verschillende groepen op donderdagmiddag onder leiding van Karin Vermue in de
grote zaal van De Wetering.
Nieuwe dansers zijn welkom. Informatie,
ook over cursusgeld, kunt u inwinnen bij
Cock Dusee, e-mail: cockdusee@home.nl.

Bridge, rikken, jokeren, vrij kaarten,
bingo en sjoelen

Bewegen voor senioren

Op maandag speelt een groep van 12 tot
16 personen van 10.00 tot 12.00 bridge in
G1,2. Deelname is gratis. Op de drie eerste
donderdagmiddagen van elke maand wordt

Op dinsdag- en donderdagochtend zijn er
verschillende groepen die in de grote zaal
van De Wetering bewegen. Op dinsdagoch70

tend is er ook een groep in G3. Nieuwe leden zijn welkom. Voor informatie, ook voor
de kosten, kunt u terecht bij Cock Dusee,
e-mail: cockdusee@home.nl.

Op vrijdag 19 november vertonen we de
opera Don Giovanni van Wolfgang Amadeus
Mozart op het witte doek in de ruimte van
de seniorenvereniging in De Venloene. Aanvang 14.00 uur. Entree € 2,00, inclusief een
kopje koffie tijdens de pauze.

Tafeltennis
Op vrijdag wordt van 10.00 tot 11.00 uur
door een enthousiast groepje mensen gespeeld in G3. Loop eens binnen en speel
mee, er zijn geen kosten aan verbonden.
Ad Leijtens is de contactpersoon.

Op woensdag 17 november verzorgt Theo
Vossen een inleiding over deze opera. Op
zijn bekende manier zal Theo Vossen vertellen over Mozart als persoon en als componist en het tijdsbeeld waarin hij leefde
en werkte. Vossen geeft informatie over de
dirigent, het uitvoerende orkest, de solisten en het verhaal. Hij zal u vooral laten
genieten van de muziek uit Don Giovanni.
Als u deze presentatie bijwoont kunt u op
19 november nog meer van deze gefilmde
opera genieten. De inleiding vindt plaats in
G1-2 en start om 14.00 uur. De kosten voor
deze middag bedragen € 3,-. Dit is inclusief
een kopje koffie.

Opera bij SeniorenVereniging
Voor corona werden zowel de muziekmiddagen als de filmvoorstellingen goed bezocht. Dus waarom geen combinatie van
twee succesvolle activiteiten? Wij presenteren voor u : Mozart: Don Giovanni.

U mag zich voor de beide middagen aanmelden met behulp van onderstaande strook.
Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelding
en betaling door afgifte van onderstaande
machtiging.
Ik/wij ne(e)m(en) deel aan de muziekmiddag(en).
Naam: _________________________________ Adres: ____________________________
E-mail: ________________________________________ Telefoon: __________________
O Ik kom op woensdagmiddag 17 november naar de uitleg van Theo Vossen (€ 3,-).
O Ik kom op vrijdagmiddag 19 november naar Don Giovanni op het witte doek (€ 2,-).
Hierbij verleen ik de penningmeester van SeniorenVereniging Loon op Zand toestemming om het verschuldigde bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.
Bankrekeningnummer: ________________________________ Datum: ______________
Handtekening: _____________________________
Vul dit formulier en geef het af bij Jan Hertogh,
Kloosterstraat 50 of e-mail het naar secretaris@kbo-loonopzand.nl.
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ALLES KIDS

19 NOV. : PIETENPARTY

11 MRT. : DISCO

17 DEC. : DISCO

08 APR. : CRAZY HAIR

14 JAN. : HORRORPARTY

13 MEI : NERDS

25 FEB. : CARNAVAL

10 JUN. : DISCO
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01 JUL. : VERRASSINGSPARTY

AGENDA

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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+
A

English language courses

+
+
+
+
+

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
74

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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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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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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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.

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

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

November
12 Het Filmhuis: The Lunchbox

December

13 Soos in De Kuip van 20.00 tot 23.00
uur, gratis. Klokkenlaan 42.

3 Het Filmhuis: Mommy.
5 Uno Animo 1 - Bavel 1 om 14.00 uur.

14 Intocht Sinterklaas om 11.30 uur
vanaf Het Witte Kasteel.

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

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

12 Pauwelswandeling om 10.00 uur
vanaf Het Koetshuis bij Het Witte
Kasteel, Het Loonsche Land.

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

12 Concert Joie de Vivre – Franse Chansons in Het Witte Kasteel om 11.00
uur en 12.30 uur.

19 Jongerencentrum De Kuip
Alles Kids: Pietenparty.
20 Signeerssessie bij Primera voor het
eerste boek ՙNaar de Noorderzon Weg van jou՚ van Loonse schrijfster
Mienke Fijen.
20 20e ChristvanBeurdenHoogjastoernooi in de bovenzaal van café De Kiosk. Inschrijven via:
cwijtvliet@home.nl.
20 De Boekenbank organiseert een uitgebreide boekenmarkt bij Cafetaria Lily in de Kloosterstraat 25 van
11.00 tot 15.30 uur.

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

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.

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

21 Uno Animo - Madese Boys 14.00 uur.

De Hoogt 18, Loon op Zand.

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

Tel. 06-42978942.
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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

