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

Doe eens lief!
In een tijd waarin alles wordt gedomineerd door het coronavirus, lijkt niet alleen de 
polarisatie (het wij-zij-denken) toe te nemen, maar ook de hufterigheid. Denk aan de 
avondklok-rellen, de manier waarop demonstranten politici in Den Haag tegemoet treden, 
de schade die ‘voetballiefhebbers’ aanrichten in binnen- en buitenland, het belemmeren 
van het werk van politie en hulpverleners, de ronduit trieste reacties op sociale media, 
vandalisme in vele vormen, aso-gedrag in het verkeer en noem maar op.

De meeste, normaal denkende, mensen willen geen hufter zijn. Maar hoe kan het dan toch 
zijn dat we allemaal wel eens hufters tegenkomen? “Omdat iedereen zelf ook momenten 
kent waarop de innerlijke hufter naar boven komt”, aldus Paul van Lange: hoogleraar psy-
chologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Iemand op een onprettige manier er-
gens mee confronteren of iemand juist negeren: het 
is allemaal zo gebeurd. En vaak heb je helemaal niet 
door dat je fout zit. Paul van Lange: “Je onderschat 
gauw de gevolgen voor anderen. Maar als je het zelf 
overkomt, dan voel je je vaak diep gekwetst.”

Op momenten dat je je anoniem voelt, is de kans 
groter dat je vervalt in huftergedrag. Bijvoorbeeld 
in het verkeer, op internet of wanneer je onderdeel 
van een groep bent. En gedraagt een ander zich ver-
velend, dan heb je snel de neiging om die aso op 
een hufterige manier terug te pakken. Paul van Lan-
ge: “Dat is het interessante van hufterigheid: hufterigheid roept hufterigheid op. Het is 
daarom beter om asociaal gedrag al in de kiem te smoren. Dat gebeurt niet automatisch. 
Daarom zal iedereen moeten meehelpen om asociaal gedrag tegen te gaan. Je hebt niet 
overal een politieagent of bewaker. Je moet mensen hebben die elkaar corrigeren.”

Paul van Lange gaf ook wetenschappelijke adviezen voor de SIRE-campagne #doeslief. 
Volgens	hem	is	het	effectief	om	eens	‘doe	eens	 lief’	te	roepen	wanneer	een	hufter	de	
sfeer	dreigt	 te	 verpesten.	“Er	 gaat	een	ontwapenend	effect	 van	uit.	 En	uiteindelijk	 is	
iedereen gevoelig voor wat anderen van je denken. Laat je merken dat dat gedrag niet 
acceptabel is, dan zullen ze het meestal gewoon aanpassen.”

Van de Toren-redactie hoeft u geen hufterig gedrag te verwachten, integendeel. Al heel 
wat jaren probeert zij u op de hoogte te houden van alles wat er zich in ons dorp afspeelt: 
met respect voor eenieder. Zo hoort het en zo hoort het ook te blijven. Veel leesplezier 
met deze editie die wij ook nu weer met genoegen hebben samengesteld!
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Loon Op Stap laat van zich horen!
In 2020 was het erg stil rondom carnavals-
vereniging Loon Op Stap (LOS), maar nu is 
het weer tijd om van ons te laten horen! Er 
is immers één week in het jaar die met stift 
in de agenda’s staat, waar we met z’n al-
len zo naartoe leven en ook ieder jaar een 
groot succes is; CARNAVAL.

Carnaval 2020 lijkt al een eeuwigheid gele-
den voor LOS. Het was er weer een voor in 
de boeken. Een fantastische week waarin 
we samen ontzettend hebben genoten van 
onder andere de sponsoravond, de optoch-
ten in Biezenmortel, Udenhout en Loon 
op Zand met aansluitend de pleinfeesten 
(met een hoogtepunt op maandag LOS in 
Loon) en op dinsdag samen afsluiten in 
De Kiosk. Terwijl we nog aan het nagenie-
ten waren van deze week, kwam Covid-19 
steeds dichterbij en belandden we al snel 
in de eerste lockdown. Vervolgens hebben 
we besloten om voor carnaval 2021 geen 

wagen te gaan bouwen. Dit bleek een goed 
besluit omdat, zoals we allemaal inmiddels 
weten, carnaval 2021 uit de agenda’s ge-
schrapt kon worden.

Toch zou LOS geen LOS zijn als er geen 
creatieve oplossingen werden gevonden 
om elkaar toch te blijven ‘zien’ en het 
groepsgevoel te behouden. Zo werd er 
een biercantus georganiseerd waarbij we 
via online medium Zoom gezongen, ge-
danst en geproost hebben. Daarnaast was 
er een levende bingoavond (online uiter-
aard), waarbij we vanuit onze huiskamers 
de strijd met elkaar aangingen. En, op de 
momenten dat dit kon en mocht, werd er 
genoten van een drankje op het terras of in 
de kroeg. LOS’sers houden immers wel van 
een feestje!

En nu kijken we reikhalzend uit naar car-
naval 2022. Gaat het door? En zo ja, met 

 °Foto: LOS
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welke maatregelen? De situatie rondom 
Covid-19 blijft onzeker, maar de kriebels 
voor carnaval zijn te groot. Daarom heb-
ben we besloten om er voor te gaan en te 
beginnen met de voorbereidingen. Natuur-
lijk gaat het om de koude dagen in febru-
ari of maart, maar het spreekwoord luidt 
niet voor niks; een goed begin is het halve 
werk! Voorpret maakt zeker deel uit van 
het plezier wat we met z’n allen beleven 
tijdens carnaval.

Daarom zijn we het nieuwe carnavalssei-
zoen	 direct	 goed	 begonnen.	 De	 officiële	
start van het seizoen, 11/11 ligt inmiddels 
achter ons (elders in deze Toren te lezen), 
waar LOS natuurlijk van de partij was.

Fusie LOS Kids en ‘grote’ LOS
Ook zijn er leuke ontwikkelingen; de voor-
malige LOS Kids en ‘grote’ LOS gaan samen 
één carnavalsvereniging vormen. Iedereen 
is enthousiast om weer aan de slag te gaan 
en vooruit te kijken naar carnaval 2022. 

Onlangs hebben we de carnavalswagen 
weer afgestoft en naar de bouwhal ver-
plaatst zodat we aan de slag kunnen met 
wederom een gezellige wagen. We blijven 
hopen op een carnaval 2022. Hopelijk zien 
we eenieder daar!

Carnavalsvereniging ‘Loon Op Stap’

 °Kleine kinderen worden groot; de LOS kids anno 
2014. (Foto: Archief RdT)
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Het is maar dat u het weet…

Reeds geruimte tijd staat deze ‘laadpaal’ 
vlak bij De Kiosk op het Oranjeplein. On-
langs werd de Toren-redactie door een 
dorpbewoonster er op attent gemaakt dat 
van de plaatsing van deze laadpaal nooit 
melding is gemaakt in Rond de Toren.

Zij vroeg ons of het mogelijk was om dat 
alsnog te doen, want deze laadpaal, die 
‘gevoed’ wordt met zonne-energie, kan 
voor veel ‘laad-doeleinden’ worden inge-
zet. Denk hierbij aan het opladen van elek-
trische	 fietsen,	 uw	 scootmobiel,	 telefoon	
enz. Een mooie en vooral handige service 
dus, want het zou je maar eens overkomen 
dat je stil komt te staan of niet meer via je 
mobiele telefoon bereikbaar bent.

En zo heeft deze ‘laadpaal’ alsnog alle aan-
dacht	gekregen	die	deze	verdiend!	□
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Door oplopende besmetting en aangescherpte coronamaatregelen

Tiende Loonse Kerstklokkenloop wordt   
verplaatst naar 2022
Waar de organisatie van de Loonse Kerst-
klokkenloop al geruime tijd voor vreesde 
is helaas werkelijkheid geworden. Mede 
in goed overleg met de gemeente Loon 
op Zand heeft zij moeten besluiten om de 
geplande tiende editie van dit bijzonder 
uniek Loons evenement op zondag 19 de-
cember niet door te laten gaan.

Ook hier zijn de maatregelen rondom het 
Covid-19-virus en de aanhoudende stij-
gende lijn van de besmettingen de reden 
van dit besluit, die het onmogelijk maken 
om het evenement in volle glorie te laten 
plaatsvinden. Gelijktijdig is ook besloten 
om dit evenement te verplaatsen naar zon-
dag 18 december 2022, in de hoop dat te-
gen die tijd de situatie met betrekking tot 
corona sterk is verbeterd ten opzichte van 
de situatie op dit ogenblik.

Ook het ‘Kerst Winter Circus’
Met het annuleren van dit evenement is ook 
besloten om de aangekondigde voorstellin-
gen van het ‘Kerst Winter Circus’, die haar 

tenten zou opzetten op de kasteelweide, 
te annuleren en te verzetten naar 16, 17 
en 18 december 2022. De plaatsing van een 
tijdelijke junior schaatsbaan bij café De Ki-
osk, dat wordt aangeboden door de Loonse 
Kerstklokkenloop, wordt niet geannuleerd. 
Meer informatie hierover treft u elders in 
deze Rond de Toren-editie. 

Voor wat betreft de Coop-actie voor tickets 
voor het ‘Kerst Winter Circus’: deze loopt 
gewoon door, alleen ziet u bij het bestellen 
ervan de nieuwe data op uw scherm. Als u 
een voucher heeft gekregen na het invullen 
van een volle spaarkaart, kunt u nog steeds 
een ticket bestellen voor een van de voor-
stellingen, maar dan voor volgend jaar op 
16, 17 of 18 december.

Mensen die al een ticket hebben besteld 
voor een voorstelling van dit jaar (die dus 
niet doorgaat), ontvangen een bericht via 
het opgegeven e-mailadres voor een even-
tuele restitutie of een doorzetting naar 
volgend jaar.
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Jammer
Voor de organisatie is het verplaatsen van 
deze bijzondere tiende editie van de Loon-
se Kerstklokkenloop naar 2022 een hard ge-
lag. In de afgelopen maanden is veel werk 
verzet door een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers om in december van dit jaar 
iets moois te realiseren in ons dorp en het 
leek erop dat dit ook ging lukken. Zeker 
ook met de meer dan gehoopte medewer-
king van vele sponsoren, want dankzij hen 
kon de tiende editie van Loonse Kerstklok-
kenloop groots worden gevierd.

Het valt dan niet mee om enkele weken 
voordat het zover is, alle medewerkers 
voor en achter de schermen op de hoogte 
te moeten stellen dat het niet doorgaat en 
ze desondanks mooie en sfeervolle dagen 
te wensen. Gelukkig begreep iedereen dat 
het niet anders kon, maar het is én blijft 
jammer…

Tot volgend jaar
Voor de organisatie ligt nu de taak om alle 
zaken van dit jaar (voortijdig) af te ronden 
en binnen niet al te lange tijd alles weer 
op te pakken voor de uitgestelde loop van 
18 december 2022, inclusief het daarbij ge-
plande ‘Kerst Winter Circus’. Dat alles met 
de hoop dat we tegen die tijd zijn verlost 
van alle corona-ellende, die ook in Loon op 
Zand behoorlijk heeft huisgehouden en nog 
steeds…	□

Hartelijk dank

Wij willen alle mensen, die tijdens de Rabo 
Clubsupportactie 2021 dit jaar gestemd 
hebben op De Zonnebloem afd. Loon op 
Zand/De Moer, heel hartelijk danken. De 
opbrengst ad € 780,77 is geweldig.

Het is gebleken dat vele mensen onze af-
deling een warm hart toedragen. Met het 
verkregen bedrag hopen we volgend jaar 
weer iets leuks te kunnen en vooral weer 
te mogen organiseren voor onze gasten.

Namens Bestuur en vrijwilligers van   
de Zonnebloem Loon op Zand/De Moer

Een groot gemis....   steeds meer!

27-11-2011                   27-11-2021

Stefan van der Meijs
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MAMA MIA wat was dat een avond!
Dat knalde De Werft uit op zaterdag 6 no-
vember! Bij het openingsnummer Voulez 
Vous barstte het publiek in luid gejuich 
en geklap uit. We zijn los!
 
Die avond trad Sophia’s Vereeniging volle-
dig buiten haar comfort zone, maar daar 
was niets van te merken.
Samen met A-Fever, de beste ABBA-tribute 
band van Europa, zette zij de zaal op z’n 
kop. Er werd gedanst, gezongen en ge-
zwaaid op de muziek. Zelfs op de zitplaat-
sen gingen de voetjes zittend van de vloer. 

Hulde aan dirigent Jos Schroevers die het 
glitter gehalte van het orkest omhoog 
bracht met zijn gouden-glitter colbert en 
uiteraard zijn sprankelende dirigentkun-
sten waarbij hij het orkest begeleidde in 
het ‘losjes’ brengen van deze popmuziek. 
Want dat is wel even anders dan een sym-
fonie van Mahler.
Sophia’s werkt hard aan haar deelname tij-
dens het ‘European Championship of Wind 
Orchestra’s’ dat op 21-22 mei 2022 zal 
plaatsvinden in Amiens - Frankrijk. Op basis 
van eerder behaalde topprestaties zijn zij 
voor dit concours uitgenodigd. Daar spelen 
zij muziek van componist Gustav Mahler.
Tussendoor moesten ook alle ABBA-num-

mers worden ingestudeerd. Aangezien elk 
instrument met een eigen microfoon werd 
versterkt, is dat wel opletten geblazen 
want elke foute noot wordt door de meters 
hoge boxen de zaal in geslingerd. Die paar 
positief kritische muzikale talenten die in 
de zaal zaten hebben vast wel een minder 
lekker getimed nootje gehoord, maar de 
beste stuurlui staan aan wal en zo gaat dat 
ook met muziek liefhebbers.

Het organiseren van een dergelijk evene-
ment is vast ook niet zonder slag of stoot 
gegaan, maar de avond zelf was ‘grandi-
oos’, zoals mijn vader het verwoordde. 
Sophia’s heeft het zelfs voor elkaar gekre-
gen dat het nieuwe album van ABBA – Voya-
ge - de dag voor het concert werd uitge-
bracht. Dat noem ik pas organisatietalent!

Ik zat op een goede plek in de zaal. Zitten?! 
Ja, daar was het eigenlijk niet de muziek 
voor en ik was ook wel een beetje jaloers 
op de mensen met staanplaatsen.
Maar ik was gezellig met mijn ouders en zat 
tussen de mensen die in de ABBA-tijd ook 
niet heel jong meer waren. De onbekende 
man naast me, liet me meteen weten dat 
hij met z’n vriendin was dus ik moest me 
niets inbeelden en hij kon het erg waar-
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deren	dat	ik	op	mijn	vingers	floot	na	ieder	
nummer. 
“Dat deden wij vroeger op de bouw ook al-
tijd, maar nu mag dat niet meer geloof ik”, 
zei hij. Op de bouw misschien niet maar het 
scheelt mij een hese stem aan het einde 
van de avond. Hij was al een beetje doof, 
zei hij, dus hij vond het geen probleem.

Maar wat kunnen die oudjes* swingen hoor! 
In de maat, uit de maat, wat kan hen het 
schelen. Het is tenslotte feest! Sommige 
muzikanten maakten zich wat druk van 
tevoren dat dit niet de muziek is voor de 
‘echte Sophia fan’. Ik weet niet wie er dan 
allemaal in de zaal zaten, maar het gros 
van het publiek heeft zich zeer vermaakt. 
ABBA is tijdloos, doet het goed bij alle leef-
tijden en de combinatie van klassiek met 
pop is fantastisch, vind ik. En had ik al ge-
zegd dat de band heel heel goed was?

Tijdens Fernando mochten de lampjes van 
de telefoons in het publiek aan en op de 
maat van de muziek gingen die heen en 
weer. Soms was het voor mensen in het 
publiek even zoeken waar dat knopje ook 
alweer zat. Leesbrillen werden uit de tas-
sen gehaald en uiteindelijk halverwege het 
nummer waren alle lampjes wel aan.

Sophia’s paukenist Kevin had de serieuze 
taak	om	tijdens	Chiquitita	de	roffel	op	het	
juiste moment te laten klinken samen met 
de band. Bij iedere goede inzet werd hij 
beloond met een applaus uit de zaal. Ag-
netha en Anni-Frid hebben hem persoonlijk 
bedankt vanaf het podium. Sophia’s bracht 
ook twee keer een medley van ABBA num-
mers zonder band. Onder andere Dancing 
Queen en Thank you for the Music, waarbij 
de saxofoon sectie (mijn favoriet) een goe-
de solo had. Laat Waterloo ook maar aan 

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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de saxen over, dat instrument is gemaakt 
om te swingen. De hoorn sectie ‘glitterde 
de pan uit’, zoals mijn dochter dat zou 
zeggen, met roze glitterstrikken. Als we dit 
feest in 2023 nog eens dunnetjes overdoen, 
stem ik wel voor meer glitters en wijde pij-
pen in het publiek en het orkest. In 2023 
nog een keer?! Ja, waarom niet!

Wilt u Sophia ook weer eens ín hun comfort 
zone horen spelen, bekijk dan de agenda 
op www.sophiasvereeniging.nl Het con-
cert op 9 april 2022 in de Concertzaal in 
Tilburg zal de ultieme beleving zijn om de 
muziek van Mahler te beleven. De muziek 
staat centraal en wordt ondersteund door 
de	film	The	Echo	of	Being	waar	het	 leven	
van deze legendarische componist prachtig 
in beeld is gebracht met hedendaags ma-
teriaal. De muziek van Mahler wordt ge-
speeld door Sophia’s Vereeniging.

* De term ‘oudjes’ gebruik ik als troetelnaam 
voor mijn ouders. Ik hoop niet dat u als lezer 
zich op een negatieve manier geraakt voelt 
door het gebruik van deze term. Als dat wel 
zo is, bij deze mijn excuses.

Redactie: Carine van Esch
Foto’s: Rond de Toren
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Taxeren oude boeken in de bibliotheek   
van Loon op Zand
Je zult maar een oud boek ergens in de 
kast hebben liggen en je laat het zien aan 
Arie Molendijk en als diens ogen beginnen 
te glinsteren van vreugde, ja dan heb je 
iets aparts bewaard al die jaren in je boe-
kenkast of op zolder. 
Helaas is dit niet zo vaak het geval en moet 
Arie vaker zeggen dat het een mooi boek 
is, maar helaas niet veel waard.

Op vrijdag 5 november stond in onze bi-
bliotheek aan de Kloosterstraat een taxa-
tiemiddag gepland van de heer Arie Mo-
lendijk uit Rotterdam, taxateur van oude 
boeken. Op dit moment is hij de enige 
boektaxateur van Nederland. Hij is vooral 
gespecialiseerd in oude geschiedenis, topo-
grafie,	(staten)bijbels	en	theologie.	Voor	€	
5,- kun je op zo’n middag tot 10 boeken 
laten taxeren. Ondertussen heeft hij al 
zo’n 3000 taxatie-middagen overal in het 
land gedaan. Ik vroeg me af of er nog wel 
oude boeken bij mensen thuis in de boek-
enkast of op zolder staan die de moeite 
waard zijn.

Kennismaking
Nieuwsgierig meld ik me dan ook bij de 
bibliotheek en maak kennis met mijnheer 
Arie Molendijk die ook de uitstraling heeft 
van een mijnheer, netjes in het pak, kalend 
voorhoofd en zeer gedreven en enthousiast 
vertellend over zijn beroep van taxateur 
en zijn bezigheden als veilingmeester en 
restaurateur van oude boeken. Hij koopt 
ook boeken o.a. bij vendu huizen, daar zit-
ten soms interessante boeken bij. Iets bij-
zonders houdt hij zelf of restaureert hij en 
verkoopt het dan weer. Hij weet nu onder-
hand wel wat er te koop is en wat verkoop-
baar is. Zo’n taxatiemiddag doet hij een 
aantal keren per maand en dat zijn voor 

hem echt rustgevende middagen. Soms is 
er op zo’n middag een beperkte aanloop, 
maar als er 40 mensen langskomen met hun 
boeken is het doorwerken. Hij reist altijd 
met het openbaar vervoer en vindt dat heel 
relaxed. Je hoeft niet op te letten op het 
verkeer, kunt rustig werken of telefoontjes 
afwerken. Ideaal, wat hem betreft.

We praten over hoe hij in dit beroep, dat 
toch vrij zeldzaam is, terecht is gekomen 
en we ontdekken een gemeenschappelijke 
noemer. We zijn alle twee verpleegkundige 
geweest. Hij tot 1997, want toen heeft hij 
van zijn hobby zijn beroep gemaakt. We 
praten verder door over zijn loopbaan, 
want op dit moment zien we nog niemand 
met	een	tas	of	koffer	de	bibliotheek	binnen	
stappen.

 °Dhr. Arie Molendijk. (Foto: RdT)
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Door ervaring wijs geworden
Hij vertelt: “dit vak kun je niet leren, het 
is een passie, die met de paplepel inge-
geven moet zijn. Mijn vader en overgroot-
vader waren boekenverzamelaars en al als 
kleine jongen intrigeerde mij hun liefde 
voor	 boeken.	 Een	 bibliofiel	 kijkt	 eigenlijk	
niet zo zeer naar de inhoud, maar naar het 
uiterlijk. Welke druk, wie is de schrijver, 
hoe is de staat, wanneer is het uitgegeven, 
is het gesigneerd, wat is het onderwerp 
en is het een zeldzaam exemplaar of niet. 
Daar kijk ik naar.” Al bij het tevoorschijn 
halen van de boeken ziet hij al of het iets 
bijzonders is of niet.

Zijn er nog wel oude boeken?
“Jazeker!”, zegt hij. “Er liggen op zolders 
van huizen en vooral in het Westen van het 
land nog veel interessante oude boeken. 
Maar ze hoeven niet altijd oud te zijn om 
waardevol te zijn. Een eerste druk van 
bepaalde boeken bijvoorbeeld ‘Het Achter-
huis’ van Anne Frank heeft al gauw een vei-
lingwaarde tussen € 500,- en € 1000,-. Soms 
heeft een herziene druk meer waarde, ze-
ker als die in een beperkte oplage is uitge-
bracht. De mensen komen soms met hoge 
verwachtingen, hebben vaak een geïdeali-
seerd beeld van hun boek. Het 
is oud dus zal het ook wel veel 
waard zijn. Maar zo werkt het 
niet.

Ik probeer altijd te motiveren 
waarom een boek geen of weinig 
waarde heeft. Maar teleurstel-
lingen zijn niet te voorkomen. 
En soms hebben mensen geen 
idee dat ze iets in huis hebben 
dat wel de moeite waard is. Dan 
valt het weer mee. Taxeren is een 
vak apart. Daar is geen opleiding 
voor. Veel lezen, boeken bekij-
ken, ervaring met veilen van 
boeken, miskleunen van restau-

raties kunnen herkennen. Door de veilingen 
weten of een boek gevraagd, gewild is en 
de veilingwaarde ervan in kunnen schat-
ten. Dat wil niet zeggen dat je het dan di-
rect kunt verkopen voor die prijs. Je moet 
er ook een koper voor vinden.” Bij veiling- 
huis Burgerdijk & Niermans zorgt hij voor 
inbreng van goede en zeldzame boeken en 
dat is voor hem een uitdaging.

Wat kwam op tafel
We zijn zo enthousiast aan het praten dat 
we niet in de gaten hebben dat er onder-
tussen al vier belangstellenden zitten te 
wachten. Hoog tijd om hen aan bod te 
laten komen. Mensen komen met hun oude 
boeken en hebben soms hoge verwacht-
ingen, maar de juweeltjes, de geweldige 
vondsten, de onverwachte toppers zijn 
maar zeldzaam. De ingebonden jaargangen 
van de Katholieke Illustratie uit de dertiger 
jaren van de vorige eeuw komen op elke 
taxatiemiddag op tafel. Ook vanmiddag. 
Helaas, ze zijn niks waard. Niet alle restau-
rateurs waren even betrouwbaar. Ze boden 
aan de bijbel te restaureren in ruil voor de 
kaarten, prenten of gravures in het boek.

Zo komt er bij een echtpaar (foto onder)
uit	de	koffer	een	zware	oude	in	leer	gebon-
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den Statenbijbel van oma. Na een eerste 
blik weet Molendijk dat het is gerestau-
reerd, want de rug bestaat uit geiten- of 
schapenleer, en de voor- en achterkant is 
bekleed met rundleer. Jammer, dat is niet 
goed gedaan. De zilveren of gouden sloten 
die er ooit op hebben gezeten zijn ver- 
dwenen. Na opening komt het tweede oor-
deel: “Hier zou een wereldkaart moeten 
zitten en bij het boek Genesis hoort een 
kaart van het Paradijs te zitten. Ook de 
andere kaarten ontbreken en die bepalen 
90% van de waarde. Ik denk dat het bij de 
restauratie is gebeurd.

Ook het blokboek is afgesneden omdat het 
waarschijnlijk door het gebruik rafelig was 
geworden. Je kunt beter je haar afknip-
pen, dat groeit weer aan. Het is een Com-
pagnie Statenbijbel die in grote oplage is 
uitgegeven. In originele staat zou de veil-
ingwaarde € 700 à € 800,- bedragen. Nu 
ongeveer € 200,- Hij is niet zeldzaam, dus 
niet geschikt voor veiling.”

De meeste mensen die hun oude spullen 
hebben meegenomen, zijn vooral nieuws-
gierig. “Laat uw boeken maar zien, mis-
schien komt het mooiste nog wel”, zegt 
Arie. Weer komt een Bijbel uit de tas. “Dit 
is het ook niet, kijk maar op internet, daar 
staan nog wel twintig van die exemplaren. 
Het mag dan het woord van God zijn, maar 
hier is het niets waard.” Een tekening uit 
het archief van het gilde blijkt ook niks bij-
zonders te zijn.

Vervolgens komt een oud medisch boek uit 
1610 op tafel. De eigenaar heeft het in de 
kringloopwinkel gekocht. Het leer is kapot 
en rafelig. Op de bladzijden zit schimmel. 
Als het boek netjes was geweest en met de 
sloten erop zou het € 300,- tot € 400,- op 
kunnen brengen. Nu € 100,- Steeds blijkt 
weer dat het niet gaat om de inhoud van 
een werk maar of een werk compleet is en 

er goed uitziet. Een mevrouw komt met 
de boeken: De kleine Johannes, een boek 
over muziekgeschiedenis, Helden der zee 
en een aantal prenten. Molendijk schat de 
waarde tussen € 10,- en € 25,- Hij verwijst 
door naar de kringloopwinkel. Zo voegt 
hij er terloops ook een anekdote aan toe. 
Op een taxatiemiddag had hij iemand ook 
doorverwezen naar de kringloopwinkel aan 
de overkant en een uurtje later komt een 
meisje met een tas boeken om ze te laten 
taxeren. Het blijken dezelfde boeken te 
zijn. Ze had ze net gekocht voor € 5,- in 
die kringloopwinkel en was benieuwd of ze 
een goede koop had gedaan. Zo zijn er ook 
ontzettend veel Bos atlassen en dat heeft 
groot	effect	op	de	waarde.

Een onverwachte topper
Een ander verhaal van Arie Molendijk gaat 
over een mooie vondst waar iemand mee 
kwam op een taxatie. Het was een handge-
schreven medisch boekje uit ongeveer 1600 
of iets later. Toen eenmaal was vastgesteld 
dat het een origineel handschrift was en 
niet overgeschreven en de eigenaar het 
wilde laten veilen, werd de veilingwaarde 
vastgesteld op € 2000,-.
Het bracht op de veiling het mooie bedrag 
van € 22.000,- op, maar dat zijn natuurlijk 
uitzonderingen.” En zo gaat het de hele 
middag door. Of er die middag nadat ik weg 
ben gegaan nog onverwacht zo’n toppertje 
op tafel is gekomen weet ik niet, maar ik 
vond het prachtig om mee te maken en 
zeer leerzaam.

Meer informatie over de taxatiemiddagen 
en nog veel meer is te vinden op website: 
molendijkboeken.nl. De volgende taxa-
tiemiddag hier in de buurt is op vrijdag 26 
november in de bibliotheek van Waalwijk 
aan de Wilhelminastraat 4 A. van 13.30 tot 
16.30 uur.

Redactie: Ton Kalkers
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Kerstactie    
Muziekvereniging Concordia

Op zaterdag 11 december a.s. zal Muziek-
vereniging Concordia weer haar jaarlijkse 
kerstactie houden. Ook nu verkoopt Con-
cordia niet alleen rode en witte kerstster-
ren en bieden wij u de overheerlijke aman-
delstaaf aan.

De prijs voor 
zowel de kerst-
ster als voor de 
amandelstaaf is  
€ 3,50 per stuk 
of 3 stuks voor 
€ 10,-. Combi-

neren is mogelijk: bijvoorbeeld 2 kerstster-
ren en 1 amandelstaaf voor € 10,-.

Dit jaar willen we net als voorgaande jaren 
werken via de voorverkoop. De ervaring 
leert ons dat veel mensen op de zaterdag 
na Sinterklaas al druk in de weer zijn met 
‛kerstbezigheden’	
en dus niet thuis 
zijn.

Daarom kunt u  
wederom de kerst-
sterren en aman-
delstaven vooraf 
bestellen en wij 
bezorgen deze dan 
op zaterdagmiddag 11 december na 14.00 
uur bij u thuis (eventueel andere tijd aan-
geven op het bestelstrookje).

Het ingevulde strookje met gepast geld 
kunt u inleveren op volgende adressen:

•	Ecliptica 115
•	Bergstaat 15b
•	Doelen 26

Inleveren kan tot en met 7 december.

Bestelformulier kerstactie Muziekvereniging Concordia

Naam: __________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________

Aantal kerstster rood: ________________ stuks

Aantal kerstster wit: _________________ stuks

Amandelstaaf: ______________________ stuks

Bedrag: € __________________________

Inleveren kan tot en met 7 december op de adressen 
Ecliptica 115, Bergstraat 15b en Doelen 26.
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Locoburgemeester Jan Brekelmans: ‘Een parel in ons dorp’

Gemeentelijke oorkonde Caecilia-lid Ton van Oss
geeft hij diepte aan de muziek, met zijn 
bijdrage aan het koor geeft hij kleur aan 
het leven.”

Vervolgens haalde Brekelmans als verras-
sing de ambtsketen tevoorschijn. “Onze 
burgemeester heeft speciaal voor deze ge-
legenheid toestemming gevraagd aan Theo 
Weterings, de burgemeester van Tilburg”, 
lichtte hij toe. “Om extra goed te laten 
zien hoe bijzonder blij we als gemeente 
zijn met mensen als Ton van Oss.”

Corona 
Eigenlijk zou de 84-jarige Ton van Oss vo-
rig jaar al in het zonnetje gezet worden. 
Corona stak toen een stokje voor al te uit-
gebreide feestelijkheden. Ook nu was de 
Caecilia-dag omgeven met maatregelen 
en voorzichtigheid. Het virus maakt koren 
het leven sowieso lastig. Zoals Ton van Oss 
in ‘Rond de Toren’, het blad van de kern 
Loon op Zand, al uitlegde, is het voor zan-
gers lastiger om samen een mooie klank te 
maken als ze verder van elkaar af moeten 
staan. “Dat jullie als koor desondanks door 
weten te zetten, in het geval van de heer 
Van Oss al 41 jaar lang, verdient een groot 
compliment”, vond Brekelmans.

De gemeentelijke oorkonde is een eerbe-
toon aan mensen die de Loonse samenle-
ving mooier maken. □

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 
donderdag 18 november in Bosch en Duin 
in Udenhout van het Herenkoor St. Caeci-
lia vanwege de viering van ‘Caeciliadag’, 
kreeg Ton van Oss de gemeentelijke oor-
konde van de gemeente Loon op Zand uit-
gereikt. Locoburgemeester Jan Brekelmans 
roemde de bas-bariton om zijn 41-jarig lid-
maatschap van het herenkoor St. Caecilia. 
“Dat soort trouw is wat een totale gemeen-
schap bijeenhoudt, ook in zware tijden.”

“Mensen als Ton van Oss zijn het cement 
van onze samenleving”, memoreerde Bre-
kelmans, ‘de parels in ons dorp’. Om men-
sen als Van Oss te eren trotseert hij graag 
de gemeentegrens, grapte hij. “Iemand als 
Ton van Oss verdient dat. Met zijn stem 
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KIEN’s Kolumn
WIFI
“Schat! Wifi doet het weer eens niet!! 
@$#^!&@^%#!”

Herkent u die? Ik zal u vertellen wat dat 
bij mij betekent. Not that it matters to 
you, maar gewoon omdat het kan.

De lampen gaan niet meer vanzelf aan 
en uit volgens de timer. Dat is niet erg 
maar irritant. Dat betekent dat we alle 
lampen weer individueel aan en uit moet 
zetten en dat we daarna, als wifi weer 
werkt, alles opnieuw moet instellen 
want anders springen ineens om 3 uur ’s 
nachts alle lampen aan.

Spotify, of elke andere muziekprovider, 
maakt geen contact meer met de mu-
ziekboxen. Alleen muziek via de matte 
speaker van mijn telefoon afspelen is 
dan nog mogelijk. En dat is gewoon geen 
gehoor. “Dan doe je toch even via air-
play”, zegt manlief dan. “Maar het moet 
het toch gewoon doen!”, zeg ik dan.

Ook onze verwarming werkt op wifi. Ie-
dere verwarming in huis met zijn eigen 
knop. Ja ja, super moderntjes zitten wij 
erbij. Maar of we er altijd warmpjes bij-
zitten, dat is de vraag. Vandaag niet… 
Ik zit op zolder te klappertanden terwijl 
ik nog wat Rond de Toren-stukken moet 
inleveren. De hoofdredacteur hijgt in 
mijn nek en terecht. Hij heeft ook een 
deadline. Beneden zitten gaat even niet 
want onze benedenverdieping ondergaat 
de wekelijkse poetsbeurt. Maar u snapt 
‘m al. De bekende wifi lag er vanochtend 
uit. Net toen de verwarming op zolder 

automatisch aan had moeten springen 
was hij uit de lucht. Die behaaglijke 21 
graden is het nooit geworden.
Ook zo’n wifi-feest is de smart-TV. Heb 
ik net de kinderen beloofd dat ze Net-
flix mogen kijken op TV, blijft dat re-
genboogje maar ronddraaien in beeld. 
“Mama is wifi weer kapotgegaan? Moe-
ten we papa even bellen? Nu kunnen we 
Paw Patrol niet afkijken!” Mijn kinderen 
kunnen nog niet vloeken, maar stamp-
voetend door de kamer is ook effectief. 
“JE HAD HET BELOOFD!” En beloofd is 
beloofd…
Maar wifi had mij ook beloofd altijd 
beschikbaar te zijn! Die belofte is niet 
altijd iets waard, zoals blijkt. Al die al-
ternatieven zoals persoonlijke hotspot, 
Airplay, 4G, 5G, bluetooth, Chromecast, 
noem er nog een paar, daar heb ik toch 
helemaal geen trek in. Er is één systeem, 
that does the magic of dat zou moeten 
in ieder geval. Mijn geld terugvragen kan 
volgens mij niet.

Luxeproblemen zijn het. En net op dat 
moment klinkt het nummer Simple Life 
van Jacqueline Govaert door de matte 
speaker van mijn telefoon. Zelfs dan 
klinkt dit nummer mooi. Ik trek een dik-
kere trui aan, zet nog een kop warme 
thee en tik wat harder door zodat mijn 
handen vanzelf warm worden. Ik laat 
warmte door mijn hart stromen met 
deze tekst. Fijne dag allemaal!
Be helpless, be grieved
Be broken, be incomplete
Be patient, be keen
Be mine, be all you need
But live a simple life
With me, with me
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Meer licht tijdens de donkere dagen

Corona of niet: zaterdag 13 november werd 
in opdracht van de Gebiedscommissie ‘cen-
trum Loon op Zand’ in weer en wind hard 
gewerkt om de feestverlichting in het cen-
trum van Loon op Zand op te hangen. Dit 
alles mede dankzij o.a. de belangeloze in-
zet van de Loonse PSG-scoutinggroep. En 
zo worden de donkere Loonse dagen toch 
een	beetje	lichter	en	sfeervoller!	□

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers

tel.: 0416 - 363 902
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Van het BPT Molenwijck
Woensdagavond 10 november 2021 hebben 
wij als groep weer een verlichtingsactie 
gehouden bij het voetbalcomplex van Uno 
Animo. Deze keer zonder dat er van tevo-
ren melding  is gemaakt.
Dit in navolging van de toen wel aangekon-
digde actie van 28 oktober 2019. Toen wa-
ren er vrij veel kinderen, maar ook ouders 
die met ondeugdelijke verlichting naar de 
training kwamen.

Deze keer ging het een stuk beter, al heb-
ben we toch weer 40 lampjessets aan de 
verschillende	 fietsen	 moeten	 bevestigen.	
Bovendien	hebben	we	aan	veel	fietsen	een	
flyer	gehangen,	waarop	staat,	hoe	het	ei-
genlijk zou moeten zijn. Opvallend was 
bovendien dat er kinderen bij waren, die 
het nut van verlichting niet zien zitten. 
De verlichting werkt wel, maar aan zetten, 
waarom eigenlijk? Ik zie toch wel waar ik 
fiets?

Ouders: de Klokkenlaan is geen  
racebaan!
Beste ouders, controleer de verlichting van 
de	fietsen	van	uw	kind	en	wijs	op	het	nut	
van gebruik ervan. Op een drukke Klokken-
laan en bovendien met de donkere kleding, 
valt uw kind niet op, zeker niet wanneer er 
geen achterlicht gebruikt wordt.

Bovendien viel ons op dat er ouders zijn, 
die hun kind brengen met de auto, geen 
probleem natuurlijk. Maar onder hen wa-
ren er verschillende, die de Klokkenlaan en 
de daaropvolgende parkeerplaats bij Uno, 
als een racebaan zien. Vol gas komt men 
aangereden.	 Ouders,	 daar	 fietsen	 kinde-
ren, let a.u.b. een beetje op.

Buurt Preventie Team Molenwijck
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Mildred en haar creativiteit!
Bij Rond de Toren zijn we altijd op zoek 
naar goede verhalen, hardwerkende onder-
nemers, inspirerende inwoners en mooie 
anekdotes. Je weet wat ze zeggen; het 
nieuws ligt op straat, je hoeft het alleen 
maar op te rapen.
Zo kwam ik ook bij Mildred (foto onder) te-
recht. Zij blijkt zo’n hobby te hebben waar 
veel over te vertellen valt en na een tip sta 
ik bij haar voor de deur. Ik ontmoet Mildred 
bij haar thuis, waar ik hartelijk ontvangen 
word. Uiteraard heb ik wat huiswerk ge-
daan door haar website en sociale media te 
bekijken maar ik ben heel benieuwd naar 
haar verhaal.

verder het vooral zichzelf aangeleerd en 
gaandeweg haar apparatuur steeds uitge-
breid. Interesse gecombineerd met aanleg 
werpt haar vruchten af.

Zo’n 14 jaar geleden is Mildred voor de 
liefde vanuit het oosten des lands naar 
Loon op Zand verhuisd. Haar man is gra-
fisch	 vormgever	 van	 beroep	 en	 schildert	
voor de hobby. Hij helpt haar regelmatig 
met het bewerken van de foto’s. Inmiddels 
is hun gezin compleet met drie kinderen en 
ik kan wel stellen dat we hier met een cre-
atief gezin te maken hebben. Dit is terug 
te zien in haar werk. Naast altijd hobbyma-
tig te hebben gefotografeerd wilde Mildred 
er graag ‘iets’ mee doen. Wat dit iets dan 
moest zijn, daar kwam ze langzamerhand 
achter. Waar ze eerst voornamelijk haar ei-
gen gezin voor de lens had, is ze dit sinds 
enkele jaren aan het uitbreiden. Sinds zo’n 
drie jaar maakt ze ook foto’s van bekenden 
en inmiddels ook onbekenden en doet dit 
niet onverdienstelijk. De ontvangers zijn 
altijd zeer enthousiast over de foto’s.

En zoals dit dan gaat in een dorp, gaat dit 
‘via via’ of, van mond-tot-mond. En zo 

De belangrijkste aanleiding voor dit ge-
sprek	is	haar	grote	hobby	fotografie.	Ik	zie	
dan ook de prachtigste plaatsjes voorbij 
komen. Mildred vertelt me dat ze zich niet 
kan heugen wanneer ze hier mee gestart is. 
Fotografie	heeft	altijd	een	belangrijke	rol	
gespeeld in haar leven. Haar interesse is 
hier altijd naar uitgegaan. Ze is een autodi-
dact, heeft weleens meegelopen met een 
fotograaf en een thuiscursus gedaan, maar 

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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krijgt ze er langzamerhand steeds meer op-
drachten bij. Mildred benadrukt dat ze hier 
niet haar werk van wil maken. Ze werkt 
twee dagen in de week in de kinderopvang 
en wil dit ook zeker blijven doen. De com-

binatie die ze nu heeft met werk en hobby 
bevalt haar uitstekend. Door haar ervaring 
in respectievelijk kraamzorg en kinderop-
vang heeft ze ruime ervaring in het wer-
ken met kinderen. Dit komt ook goed van 
pas tijdens het uitoefenen van deze hobby. 
Niet voor niets heeft ze het liefste kinde-
ren voor haar lens. De onbevangenheid van 
kinderen is het allermooist om vast te leg-
gen, zo vindt Mildred. Hiernaast is ze ook 
gestart met het hosten van kinderfeestjes. 
Dit betekent een fotokinderfeestje, waar 
ze zorgt voor de nodige rekwisieten en na-
tuurlijk leuke foto’s!

Mildred	wil	graag	iets	anders	afleveren	dan	
de ‘standaard’ portretfoto’s die bij opa en 
oma aan de muur hangen. Dit kan ’m zit-
ten in een bepaalde nabewerking, of het 
vangen van een bepaalde blik. “Daarom 
laat ik de opdrachtgever altijd de uitein-
delijke foto kiezen. Ik kies vaak namelijk 
een andere foto uit. Als een ouder de blik 
van hun eigen kinderen herkent, dat is het 
allermooiste.” Vaak kiest Mildred in haar 
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foto’s voor het wat zwaarder retoucheren 
van de foto’s, omdat dit echt een bepaalde 
sfeer neerzet. Ook vindt ze het leuk om 
foto’s echt te bewerken, wat in de volks-
mond beter bekend staat als ‘photoshop’. 
Een goed voorbeeld hiervan is een uitno-
diging van haar zoon. Hierop lijkt het net 
alsof	hij	op	een	giraffe	zit	en	dit	beeld	 is	
net echt. Dit zijn zogenaamde specials, 
is altijd maatwerk, en het mag voor zich 
spreken dat hier een behoorlijke klus zit 
in het bewerken van de foto. Het resultaat 
mag er dan ook zijn!

Naast	fotografie	heeft	Mildred	een	andere	
creatieve hobby opgepakt. Dit is het maken 
van lampen met behulp van een 3D-printer. 
Ze print de verschillende onderdelen van 
de lamp en stelt deze samen tot (werken-
de!) lampen. Deze verkoopt zij inmiddels 
ook (voorheen bij het Loons Lokaal). Bij in-
teresse stuur haar een berichtje.
Mildred maakt de foto’s het liefst in de in-
dustriële	omgeving	van	een	fabriek	achter	
haar huis. Maar ook bij haar thuis maakt 
ze geregeld de foto’s. Ze heeft geen studio 
thuis maar wel zeker goede mogelijkheden 
om mooie foto’s te maken. Ook op locatie 
zoals in het bos of in de duinen is mogelijk.
Wil je ook zo’n gave foto gemaakt door 
Mildred? Of zin in een origineel kinder-

feestje? Neem dan contact met haar op 
via telefoonnummer 06-12529028 of info@
mildred.world. Via haar website; www.
mildred.world of sociale media @vangroe-
ningemulder kun je haar werk zien. Kijk 
maar eens wat u ervan vindt!

Redactie: Kristel Vermeer

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Elfde van de elfde bal in De Kiosk

Het kon nog net en of het een goed idee 
was, dat weten we pas bij het verschijnen 
van deze Rond de Toren. Maar we waren er 
weer bij en dat was prima! De Kiosk was 
versierd en het personeel stond verkleed 
en met een grote glimlach achter de bar. 
Buiten werd de QR-code netjes gescand en 
we kregen een muntje van de zaak ‘om in 
de stemming te komen’. Dat had niet veel 
nodig want de sfeer zat er al goed in toen 
wij binnen kwamen.

Het was niet druk en zeker niet vol, maar 
het was ouderwets gezellig. Iedereen vond 
elkaar aardig en in de loop van de avond 
nog aardiger, zoals dat gaat met carnaval. 
Carnaval verbindt en dat is belangrijk voor 
ons dorp, zoals te lezen was in de Volks-
krant. Feest DJ Toob was op dreef en Zan-

ger Rens maakte het feest compleet met 
zijn optreden!

Dorien
Wie nog een speciale vermelding waard is, 
is Dorien de WC-trien. Want wat overkomt 
ons	nou?!	Een	WC-juffrouw,	in	de	kroeg	in	
Loon op Zand? Zo’n echte, met pepermunt-
jes en tampons in een mandje, deodorant 
en WC-spray.
Dames en kleine jongens € 0,50 en grote 
jongens € 1,50 en als je maar bleef zeiken 
kon je je toiletbezoek afkopen voor twee 
euro. Al was je van plan om daadwerkelijk 
te betalen, dan was dat onmogelijk. Wie 
neemt er nou nog cash geld mee? Gelukkig 
was Dorien de beroerdste niet en was ze 
ook blij met een glas rode wijn. Bedankt 
Dorien voor de gezellige avond!

Redactie: Carine van Esch
Foto: RdT
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Denk jij na voor je deelt?

Het delen van foto’s en video’s is makke-
lijk, maar de gevolgen zijn soms heel on-
gemakkelijk. Je kunt een ander echt raken 
en zelfs in een hele lastige positie brengen 
met het delen van een foto of video.

Zo blijkt uit dit voorbeeld van Charlotte 
(25): “Ik was bij een demonstratie aanwe-
zig en werd door een vriendin in haar story 
getagd. Dat is iets wat ik zelf nooit zomaar 
zou delen, want niet iedereen hoeft mijn 
politieke voorkeuren te weten.”

Ook is het heel lastig om foto’s en video’s 
van internet te verwijderen. Vaak is wat 
op internet wordt geplaatst jaren later nog 
terug te vinden. En je wilt misschien later 
helemaal niet meer geconfronteerd wor-
den met foto’s of video’s uit het verleden. 
Het	kan	zo	zijn	dat	foto’s	en	filmpjes	niet	
meer door jou op je tijdlijn te zien zijn, als 
je het bericht hebt verwijderd, maar nog 
wel door anderen. Zij kunnen dan het be-
richt alsnog delen of hier screenshots van 
maken en deze verspreiden.

Kortom, online delen kan nadelige gevol-
gen hebben voor jou én de ander.

Bron: https://veiliginternetten.nl

Aandacht voor goede   
fietsverlichting

Een medewerker van de gemeente was 
op verschillende locaties in ons dorp druk 
doende met het spuiten van ‘tags’ met als 
doel aandacht te vragen voor goede (en 
veilige)	fietsverlichting	in	de	komende	don-
kere periode. (Foto: Ruud Peters)

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Als deze editie uitkomt is er weer een 
soort lockdown van kracht vanwege het 
hoge aantal coronabestemmingen. Veel 
mensen zijn het er niet mee eens, maar 
vinden de maatregelen onontkoombaar.

De Kiosk
Het 11-11-feestje in De Kiosk, dat zelfs de 
landelijke pers haalde, was voorlopig met 
de sinterklaasintocht de laatste grote ac-
tiviteit in ons dorp. Dj Toob vond dat car-
naval eigenlijk niet gemist kan worden. Als 
Tobias van Esch werkte hij tot voor kort in 
de beademingsapparatuur. Vanaf virusdag 1 
maakte hij mee wat er gebeurde in de zie-
kenhuizen en bij de mensen thuis.
Imke van der Velden vertelde over de car-
navalswagen, die ‘Loon op Stap’ aan het 
bouwen is. (Volkskrant 10/11)

Loonse mensen in de krant
Hans Willemse schreef een ingezonden 
brief over het gebruik van dienstauto’s 
door provincieambtenaren. (BD 2/11)

Anja de Bruine uit de Weteringstraat won 
met een puzzel een slagroomtaart. (DK 
3/11)

Truus Bennebroek-van Noije zoekt een 
vliegengordijn voor haar balkondeur. (BD 
12/11)

De Wetering
Wethouder Jan Brekelmans schrikt van de 
verhoogde bouwkosten van het Dorpshuis 
De Wetering van 7,9 naar 9,1 miljoen en de 
jaarlijkse bijkomende kosten van 850.000 
euro per jaar gedurende 40 jaar. Toch kan 

de gemeente dit volgens hem betalen. 
“Echt zeker weten doen we het pas als 
we gaan aanbesteden, als bouwbedrijven 
hun prijzen noemen. Maar we gaan ervan 
uit dat 9,1 miljoen genoeg is. We hebben 
het plan ook door een externe partij laten 
doorrekenen en rekening gehouden met 
het feit dat ook de komende maanden de 
prijzen door kunnen stijgen.” De stijging 
van bouwkosten is niet de enige reden dat 
de kosten zijn opgelopen. De gemeente 
heeft ook het ontwerp aangepast. “De 
animo voor een plek in De Wetering is zo 
groot, dat we meer ruimtes moeten ma-
ken om alle verenigingen kwijt te kunnen; 
meer bergruimtes ook en een extra lift.” 
Daarnaast kiest Loon op Zand voor gasloos. 
“Dat vraagt nu om een hogere investering, 
maar straks zijn de energielasten lager.” 
(BD 13/11) 

Op zaterdag 20 november werd een infor-
matiebijeenkomst gehouden in De Wetering 
over de plannen met het nieuwe Dorpshuis.
Als daar belangrijke ontwikkelingen te 
melden zijn, doen wij dat in de volgende 
aflevering.	(DK	10/11)

Gemeente en politiek
Ondernemers en verenigingen in Loon op 
Zand die in de problemen komen door co-
rona kunnen nog steeds een beroep doen 
op de gemeente.

Dat beloofde wethouder Suzan Mandema-
kers op 4 november tijdens een vergade-
ring over de begroting. “We dachten dat 
de coronacrisis op zijn eind zat, maar de 
besmettingscijfers laten anders zien.”
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Voor verenigingen die het niet redden, is 
nog een potje beschikbaar. Ondernemers 
die in de problemen komen, kunnen reke-
nen op coulance bij het betalen van ge-
meentelijke rekeningen.

De gemeenteraad stemde, op het CDA na, 
in met de begroting voor volgend jaar. Het 
huishoudboekje van de gemeente is, na 
een	paar	financieel	 zware	 jaren,	weer	op	
orde. Toch zijn er ook zorgen. Zo is er on-
duidelijkheid over de bijdrage van de rijks-
overheid. (BD 5/11)

Een overzicht van die begroting en de reac-
ties van de gemeenteraadfracties stonden 
op de gemeentepaginas van 3 en 10 novem-
ber (DK).

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd en ver-
leend voor Oranjeplein 7 (garage en poort) 
(DK 3/11) Het ontwerpbestemmingsplan 
Loonse Molenstraat 14a-18 ligt tot 22 de-
cember ter inzage. (DK 10/11)

Zorg en welzijn
In januari 2021 is Mijzo ontstaan uit de 
fusies van drie grote zorgorganisaties tus-
sen in het gebied tussen Den Bosch, Breda, 
Gorinchem en Tilburg. Bestuurder Mireille 
de Wee licht de doelstelling toe met name 
voor wat betreft de ouderenzorg. Er zijn 
26 zorglocaties. (DK 10/11) Venloene hoort 
echter bij de zorggroep Elde Maasduinen, 
die actief is in het gebied tussen Waalwijk 
en Boxtel.

Natuurbeheer
De Amerikaanse vogelkers is een plaag 
voor onze Duinen. Deze geimporteerde 
plant verdringt de inlandse soorten zoals 
de Hollandse eik, de krentenboom en de 
lijsterbes. Het kost veel inspanning om dit 
‘onkruid’ weg te krijgen. Iedere zaterdag 
zijn er vrijwilligers mee bezig. Op de Na-
tuurwerkdag op 6 november was de groep 
vrijwilligers groter. (BD 8/11)

Voetbal
Sportschool EasyFit organiseerde een gratis 
fitnesstest	met	een	medische	keuring	voor	
de leden van het Walking Footballteam van 
Uno Animo. Jan Jansen, Jan van Gool, Koos 
van der Velden en Ton Janssen waren de 
eerste deelnemers en gingen samen met 
Chris van de Gevel op de foto. (DK 3/11)

Uno Animo JO18-1 won met 7-1 van kop-
loper Hulsel JO18-1 onder leiding van 
scheidsrechter Danny Kuijpers. (DK 3/11)

Uno Animo 1 boekte op 7 november de eer-
ste overwinning in het nieuwe seizoen van 
de tweede klasse E. Het elftal won met 2-0 
van Rijen. Trainer Rick van Loon en vader 
Kees	stonden	fier	op	de	foto.	(BD	8/11)

Uno Animo JO8-1 nam een cheque van de 
Rabobank in ontvangst met dank aan alle 
mensen, die op Uno gestemd hebben bij de 
Rabo Club Supportactie. (DK 10/11)

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.  
Respectvol en milieubewust ontzorgen. 
Wij zijn partner van www.ontboedel.nl 

Voor info: Erik de Bont 06-51294131. 
*Ook voor kleine ritjes naar de 

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
* Ook voor kleine ritjes naar de milieu-
straat van de gemeente Loon op Zand.
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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 15,50
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,60
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 19,50
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 27,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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Niet pluis
Een 82-jarige dorpsgenote is op 4 novem-
ber voor bijna 1000 euro opgelicht door 
een zogenaamde bankmedewerker. Dat 
meldde de politie.
De vrouw had iemand binnengelaten die 
zei aanpassingen aan haar computer te 
moeten doen, omdat iemand had gepoogd 
geld van haar rekening te stelen. De vrouw 
gaf haar bankpasjes aan hem af, waarop 
het geld werd gestolen. (BD 6/11)

Ezry uit de Van Rijckevorselstraat stond 
dan wel niet in de krant maar kwam op de 
landelijke TV. In het programma ‘Onrecht’ 
op 10 november vertelde zij hoe de car-
navalsclub ‘Loon op Stap’ vanaf 2017 een 
bedrag van € 1020,- te goed heeft van 
een bierleverancier, die vervolgens door 
de presentatoren ‘onderhanden’ genomen 
werd. Of dat resultaat gehad heeft, werd 
niet duidelijk. (NPO3)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over:
•	het Halloweenfeest in de Standaardstraat 

en omgeving, dat samen met het Jeugd-
vakantiewerk was georganiseerd en dat 
een blijvertje wordt. Dit jaar was profes-
sor Von Zuurtjes met zijn laboratorium 
de trekpleister.(DK 3/11)

•	De grote Surprise Show van Sophia’s Op-
leidingsorkest op 21 november in De We-
tering. (DK 10/11)

Dat waren de berichten voor deze keer. We 
kunnen weer verder met onze sinterklaas-
gedichten.	Blijf	gezond!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

Monstermaatjes organiseert tijdelijke verkoop-events van  
dames en herenschoenen met een standaard prijsvoordeel van 40 
tot 60%. Monstercollecties (voorbeeldmodellen) en maatseries.

Mid winter sale
Monstercollecties en maatseries (maat 36 t/m 50)
Actie op standaard voordeel nu 2e paar ½ prijs (m.u.v. Floris, Scapa en Jenszen)

VIP Vr 3 dec (uitsluitend met eventbrite ticket)
Za 4 dec 10.00 - 17.00 u (vrije inloop)
Zo 5 dec 11.00 - 16.00 u (vrije inloop)
Via Vai, Scapa, Roberto, Rehab, Maruti en meer.

Hoofdstraat 47C Kaatsheuvel (boven de lingeriewinkel - parkeren bij Action)

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief op:  
https:monstermaatjes.nl/registreren en/of volg ons op social media.
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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

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

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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Loon verwelkomt Sinterklaas

Stichting Intocht Sinterklaas Loon op Zand 
schreef op zondagavond 14 november dit 
op hun prachtige Facebookpagina:
‘Ontzettend genoten van een waanzinnige 
Sinterklaasintocht in Loon op Zand!
Wij willen iedereen bedanken voor zijn of 
haar komst, want zonder jullie enthousias-
me was het nooit zo’n feestelijke middag 
geworden!’

En een waanzinnig feest was het! Al vroeg 
was het al een en al gezellige bedrijvigheid 
bij Het Witte Kasteel vanwaar de Sint rond 
11.30 uur zou vertrekken voor een rijtoer 
door Loon op Zand. De routekaart was te 
vinden op de mooie website sinterklaas-
loonopzand.nl. Heel veel Loonse kinderen 
stonden samen met papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s langs de route om Sinterklaas op zijn 
paard Ozosnel en vele Pieten te verwelko-
men om daarna achter de stoet aan te lo-
pen op weg naar De Wetering. Zo ontstond 
er een gezellige, kleur-
rijke, muzikale optocht 
met Muziekvereniging 
Concordia en De Koele 
Pietenband. Bij De We-
tering stond burgemees-
ter Hanne van Aart de 
stoet op te wachten en 
heette de Sint en Pie-
ten van harte welkom. 
De Pietenband speelde 
nog even gezellig door, 
er werd volop gedanst 
door groot en klein en er 
werd vrolijk meegedaan 
met de Pietenpolonaise.

Voor de liefhebbers was 
er in De Wetering ook 
nog een Sinterklaas-
voorstelling die - met 
geldig coronabewijs - 

bezocht kon worden. Wat een mooi, gewel-
dig, feest, getuigen ook de vele foto’s die 
gepost zijn op de sociale media.

Als deze Rond de Toren wordt bezorgd is 
ondertussen ook de jaarlijkse lampionnen-
optocht geweest. Deze zal ongetwijfeld 
ook weer druk bezocht worden. In de aan-
loop naar het heerlijk avondje zelf genie-
ten we verder van het Sinterklaasjournaal 
én van het Geheim van Sinterklaas waarvan 
de	afleveringen	op	YouTube	staan.	Een	link	
daarvan is te vinden op de Facebookpagina 
van Stichting Sinterklaas Loon op Zand.

Wat ook een genot is om te zien zijn de 
vele Sintvlaggen die vrolijk wapperen 
aan heel veel gevels in ons mooie dorp, 
een kadootje van bovengenoemde stich-
ting aan de inwoners van Loon die via een  
appje hadden aangegeven deze vlag te wil-
len ontvangen. Wat een gulle gift, lijkt Sin-
terklaas wel!

Redactie: Petra Holsheimer
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Loon op Zand krijgt een heuse schaatsbaan!
Ja, u leest het goed, Loon op Zand krijgt 
zeer binnenkort een echte schaatsbaan. 
Nou ja, schaatsbaan… een junior-schaats-
baan. Maar evengoed een initiatief om en-
thousiast over te zijn.

We kennen ze allemaal wel, de winterse 
taferelen op het Museumplein in Amster-
dam tijdens ICE Amsterdam of dichter bij 
huis zijn ijsbanen te vinden in bijvoorbeeld 
Oisterwijk, Udenhout en Dongen. Vorig jaar 
konden we bij De Kiosk al genieten van 
winterse sferen.
Er stonden enkele ‘stalletjes/hutjes’ op het 
plein voor De Kiosk waar winterse versna-
peringen en natuurlijk de nodige drankjes 
verkocht werden. Dit alles vergezeld door 
een vuurtje en de benodigde ambiance.

Iets extra’s
Met die gedachte wilde de organisatie van 
de Loonse Kerstklokkenloop in het kader 
van de tiende editie van deze loop iets ex-
tra’s doen en ging aan de slag om dit jaar 
een tijdelijke junior-schaatsbaan op het 
Oranjeplein te realiseren. Ook nu bekend 
is dat de Kerstklokkenloop van dit jaar niet 
door kan gaan, zal deze junior-ijsbaan toch 
geopend zijn voor schaatsminnend Loon op 
Zand. Dat alles dankzij de nodige sponso-
ring en medewerking.
Loon op Zand kan gedurende vier weken 
gaan genieten van een ijsbaan op het plein 
van De Kiosk. Dan wordt het plein van het 
terras van De Kiosk omgetoverd in winterse 
sferen. Denk aan knisperende kampvuren, 
aankleding met kerstbomen, gezellige ver-
lichting en meer.

Opening op 19 december
Op 19 december rond de klok van 16.30 uur 
wordt de ijsbaan geopend en aansluitend in 
gebruik genomen. Hierna is er vier werken 
lang dagelijks vanaf 10.00 uur te genieten 
van deze baan.

Het betreft een junior schaatsbaan van 
zo’n honderd vierkante meter, wat bete-
kent dat deze enkel voor kinderen is. De 
noren hoeven dus nog niet uit het vet. Ui-
teraard is het mogelijk voor kinderen om 
ter plekke schaatsen te huren en hier zal 
een uitgiftepunt voor worden ingericht.

Kom genieten!
Maar ook voor volwassenen loont het zeker 
de moeite om een bezoek te brengen. Het 
plein wordt immers helemaal aangekleed 
en bij een ijsbaan hoort natuurlijk koek en 
zopie. Aan de inwendige mens is gedacht 
en de hutjes worden weer van stal gehaald. 
Denk hierbij aan de verkoop van snert, 
worstenbrood, glühwein en schrobbelèr.  
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Uiteraard worden er ook biertjes verkocht. 
De Kiosk wil hiermee ook in deze winter-
periode / kerstvakantie haar centrale rol 
als huiskamer van Loon op Zand vervullen. 
En wie weet worden we nog getrakteerd op 
een dik pak sneeuw?

De schaatsbaan is dagelijks geopend van 
19 december 2021 t/m 16 januari 2022. De  
Kiosk zal 7 dagen per week (met uitzon-

dering van 1e Kerstdag) geopend zijn ge-
durende deze periode. Uiteraard bent u 
binnen welkom maar met betrekking tot 
de ijsbaan is het volledig buiten te doen. 
De exacte openingstijden zijn afhankelijk 
van weer en sfeer. Houd hiervoor vooral de 
sociale media of website van De Kiosk in de 
gaten. Te bezoeken via; www.cafedekiosk.
nl of Instagram en Facebook.

Kleine disclaimer, vrijdag 12 november 
heeft de overheid nieuwe maatregelen 
afgekondigd, waar we momenteel mee te 
maken hebben. Uiteraard worden deze op 
de voet gevolgd en de nodige aanpassingen 
gedaan om u veilig te kunnen ontvangen.

De organisatie heeft zin in een sfeervolle 
en gezellige winter. Natuurlijk hopen ze u 
daar te zien!

Redactie: Kristel Vermeer

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Studio HEEL – in contact met je lichaam  
middels massage en yoga

Na een bijzondere massage van Janneke van Bemmel, eigenaresse van 
Studio HEEL, loop ik haar praktijk uit met nieuwe energie. “Tot vol-
gende week bij de yogales”, roept ze me enthousiast na. Voor een re-
dactielid is dit de kers op de taart. Schrijven over een nieuwe praktijk 
in ons dorp op basis van eigen ervaring. Dat had Janneke goed bedacht 
toen we een afspraak maakten voor het interview.

Massage
De massages van Janneke worden vooraf 
gegaan door een intakegesprek, waarbij 
zij verder gaat dan de vraag “waar zit de 
pijn.”
Janneke benadert het lichaam vanuit een 
holistisch perspectief. Dat betekent dat zij 
niet alleen naar de klacht kijkt, maar ook 
naar de oorzaak van de klacht. Hoofdpijn 
kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door 
langdurige pijn in de schouders en die pijn 
in de schouders kan te maken hebben met 
stress of opgekropte boosheid. Door de ho-
listische benadering kom je tot een duurza-
mere oplossing.

“Op basis van het intake gesprek bepalen 
we samen wat voor massage jouw lichaam 
op dat moment nodig heeft. Dat is vaak een 

combinatie van een energetische massage 
op een bepaald deel van je lichaam en een 
stukje ontspanningsmassage op de plekken 
waar ik voel dat dat nodig is”, legt Janneke 
uit. “Wat is een energetische massage?”, 
vraag ik haar. “Dat is een zachtere subtie-
lere manier van masseren die inwerkt op 
de emotionele laag en helpt energieblok-
kades in je lijf op te lossen. Een ontspan-
ningsmassage werkt meer op de spierlaag 
in”, vertelt Janneke.

Mijn intake was heel prettig. Janneke voert 
met liefde en zorg het gesprek en luistert 
aandachtig naar mijn verhaal. Ze vroeg mij 
bij	de	intake	of	ik	ook	nog	specifieke	delen	
wilde laten masseren. Ik heb het vervol-
gens aan haar gelaten. “Doe maar wat jij 
denkt dat goed voor me is.”

Herstel voor de lange termijn
Janneke’s grootste doel met haar massa-
ges is dat ze jouw ‘zelfhelend vermogen in 
werking stelt’. Voor de nuchtere mens on-
der ons betekent dit dat je niet afhankelijk 
hoeft te zijn van die 9 fysiotherapie behan-
delingen die in je zorgpakket inbegrepen 
zijn. En ook dat je voor je ontspanning niet 
afhankelijk bent van massages. Maar dat 
je gaat voelen wat je lichaam nodig heeft 
om zelf aan de slag te gaan met duurzaam 
herstel. “Ik wil de mensen graag iets mee 
naar huis geven wat langer doorwerkt. Een 
bepaalde bewustwording van de oorzaak 
van de klachten.” °Janneke van Bemmel. (Eigen foto)
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Yoga
Vanaf haar 20ste doet Janneke al aan yoga. 
“Yoga	 voelt	 voor	 mij	 als	 thuis	 komen.	 Ik	
ben universitair opgeleid als socioloog en 
werkte daardoor veel met mijn hoofd, met 
mijn denken. Ik had behoefte om meer met 
mijn lichaam en mijn gevoel te werken en 
ben daarom drie jaar geleden een yoga 
opleiding gaan doen. Tijdens die opleiding 
kreeg ik het inzicht dat ik, naast het ge-
ven van yogalessen aan groepen, mensen 
meer individueel wil helpen op een direc-
tere manier. Zo kwam ik bij het geven van 
massages. Nu ben ik opgeleid tot holistisch 
masseur en doe ik een vervolgstudie om 
massagetherapeut te worden.”

Ik mag ook bij de yogales aanschuiven op 
vrijdagochtend in De Wetering. Het is er 
frisjes maar gek genoeg krijg ik het door de 
yoga oefeningen toch warm. De rustige oe-
feningen waarbij ik mijn lijf in soms ogen-
schijnlijk onmogelijke posities probeer te 
manoeuvreren, laten me in ieder geval in 
contact komen met mijn lijf. En als het lijf 
stop zegt, mag je bij yoga ook stoppen.
“Dat is wat yoga is: een uitnodiging om 
meer je lijf te voelen en dat te onderhou-
den. Je lichaam is je beste raadgeefster”, 
vertelt Janneke.

Op vrijdagochtend geeft Janneke haar yo-
gales om 10.30 uur. Er zijn nog 3 plekken 
vrij.	Een	proefles	is	gratis	maar	wel	graag	
aanmelden van te voren. Verder werkt Jan-
neke met een strippenkaart, dus een les 
missen is geen weg gegooid geld. In januari 
wil zij een tweede groep gaan starten op 

dinsdagavond. Als je interesse hebt kan je 
dat alvast aan haar kenbaar maken.

Janneke is geboren in Delfgauw, in de 
buurt van Delft. 4,5 jaar geleden is zij van-
uit Utrecht naar Loon op Zand verhuisd met 
haar gezin in verband met werk in Brabant 
en vanwege de nabijheid van de Loonse en 
Drunense Duinen. “Ik woon hier graag met 
mijn	drie	prachtige	kinderen.	Het	is	een	fijn	
dorp waar iedereen voor elkaar klaar staat. 
Toen ik bijvoorbeeld een ruimte zocht om 
mijn yogalessen te geven, werden er vanuit 
allerlei	hoeken	ideeën	aangedragen.”

!Rond de Toren aanbieding!
Janneke doet graag iets terug voor de Rond 
de Toren-lezer! Je krijgt gratis een kwar-
tier extra massagetijd als je bij het maken 
van de afspraak aangeeft dat je dit artikel 
hebt gelezen in de Rond de Toren! Zo een-
voudig kan het zijn!

Ik wil Janneke in ieder geval heel erg be-
danken voor de yogales, de massage en het 
fijne	gesprek!

Voor meer informatie over Studio HEEL
•	website: www.studio-heel.nl
•	e-mail: info@studio-heel.nl
•	telefoon: 06 - 23709708

Redactie: Carine van Esch
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LIVE webinar brandveiligheid
Op donderdag 2 december van 19.30 tot 
20.30 uur organiseert Ledenvereniging 
Thebe Extra in samenwerking met de 
Brandweer Midden- en West-Brabant een 
LIVE webinar over brandveiligheid.

Wat zijn de grootste gevaren? Hoe kunt u het 
risico op brand zoveel mogelijk beperken? 
En als er dan toch brand uitbreekt, hoe 
kunt u dan veilig vluchten? Dit en meer zal 
brandweerman Jan bespreken tijdens het 
webinar. Daarnaast heeft u ook de moge-
lijkheid om een vraag te stellen.
Tijdens het webinar wordt ook ingegaan 
op rookmelders die vanaf volgend jaar juli 
verplicht worden voor iedere woning in Ne-
derland.

Het webinar is gratis te volgen. Aanmelden 
kan via de website van Thebe Extra: 
www.thebe-extranl/webinar. □

Creatieve geest...
Een creatieve geest heeft van de nood een 
deugd gemaakt, zo zagen we op internet. 
Wat we allemaal met mondkapjes kunnen.
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Kerkberichten van 27 november  
tot en met 10 december

Weekend vieringen en afspraken  
i.v.m. coronamaatregelen:
Christenen zijn elkaars hoeders. Uit liefde 
en zorg voor elkaar vragen de Nederlandse 
bisschoppen om een aantal coronamaat-
regelen die eerder golden opnieuw toe te 
passen zodat de mogelijke verspreiding van 
het coronavirus kan worden voorkomen.
Gelovigen wordt gevraagd tijdens de vie-
ringen en andere kerkelijke bijeenkomsten 
anderhalve meter afstand te bewaren. Dit 
geldt ook voor de koren. Bij binnenkomst 
graag de handen desinfecteren. Wilt u een 
mondkapje te dragen bij het binnenko-
men en verlaten van de kerk? Eenmaal op 
de plaats kan het mondkapje af. Hierdoor 
kan iedereen zich optimaal veilig voelen in 
onze grote, ruime kerken!

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.

Zondag 28 november 9.30 uur: 1e Zondag 
van de Advent, gezinsviering, CD, cele-
brant pastoor Luijckx. Henk Teurlings b.g.v. 
verjaardag, maandelijkse gedachtenis aan 
Ad van der Aa, 6e jaargetijde Marinus Pij-
nenburg, jaargetijde Stefan van der Meijs 
en vader Albert van der Meijs.

Dinsdag 30 november 10.15 uur: Kapel De 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 5 december 9.30 uur: 2e Zondag 
van de Advent, dameskoor, celebrant pas-
toor Luijckx.
Familie van Iersel–de Vink, Robert Mulders 
b.g.v. verjaardag, Maria Spapens–Michiel-
sen, Christ Vermeer, maandelijkse gedach-
tenis aan Ed Janssens, overleden familie 
Kuijpers–van der Bruggen.

Dinsdag 7 december 10.15 uur: Kapel De 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Woensdag 8 december 17.30 uur: Maria 
onbevlekt ontvangen, zang/muziek, cele-
brant pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.

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

Wij namen afscheid van:
Peter Landman
Geboren: 22-2-1954 te Schiedam.
Overleden: 10-11-2021 te Loon op Zand.

Dat Peter mag rusten in vrede!
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Op donderdag 4 november sprak de raad 
van Loon op Zand de algemene beschou-
wingen uit. Daarbij gaven de fracties hun 
visie op de begroting en het beleid voor 
2022 en keek men ook vooruit naar de jaren 
2023 t/m 2025. Hierna volgde een beknopt 
overzicht van de inbreng die Els Coolegem 
uitsprak namens Voor Loon.

Financiën
Voor Loon is blij dat het college een ge-
zonde begroting presenteert die ook voor 
de komende vier jaren met zwarte cijfers 
sluit. Echter er blijven ook reden tot zorg:
•	De hoge kosten voor jeugdzorg worden 

door het rijk slechts incidenteel gecom-
penseerd. Daarmee blijft het onduidelijk 
of hiervoor ook in de toekomst extra mid-
delen komen.

•	Ook is het nog niet duidelijk of we de 
BTW over de sporthal De Werft terugkrij-
gen.

Voor Loon hoopt dat een nieuwe regering 
voldoende middelen beschikbaar stelt voor 
taken die het rijk heeft overgeheveld naar 
gemeenten. Daardoor kan ook Loon op 
Zand	in	financiële	zin	voldoen	aan	de	ver-
plichtingen zoals in het rapport Berenschot 
(m.b.t. de bestuurlijke toekomst van de 
gemeente) verwoord. M.b.t. de toekomst-
bestendigheid van de organisatie wil Voor 
Loon voor een nulmeting gebruik maken 
van de cijfers van het rapport Berenschot 
en de cijfers van de begroting.
Daarbij moet dan wel rekening gehouden 
worden met het feit dat 80% van de uitga-
ven vaststaan.

Personeel
Overigens vindt Voor Loon de nieuwe op-
zet van de begroting, die is opgesteld in 
overleg met een groep inwoners – beter 
toegankelijk voor burgers. Met het terug-
dringen van inhuur van personeel en het 
terugdringen van het ziekteverzuim kan 
geld bespaard worden.
Loon op Zand moet een prettige werkgever 
blijven met een organisatie die berekend 
is op haar taak. Daarbij moeten we, waar 
mogelijk, éénpitters te vermijden. Anders 
gezegd, iedere ambtenaar moet meerdere 
taken kunnen uitvoeren. Daarmee wordt 
door een betere continuïteit de dienstver-
lening naar de burger verbeterd.

Veiligheid
De wijkagent moet zichtbaar op straat - het 
liefst	op	de	fiets	-	aanwezig	zijn.	Voor	Loon	
vroeg de volle aandacht van het college bij 
het bestrijden van de ondermijnende cri-
minaliteit, waarbij oplettende burgers ook 
hard nodig zijn.

Scholen
De inzet voor voldoende goede scholen in 
onze gemeente wordt toegejuicht. Fijn dat 
het klimaat in de scholen wordt aangepakt, 
zodat onze kinderen in een frisse en gezon-
de omgeving kunnen leren.

Vernieuwen bestaande Wetering
Hieraan zijn al heel veel woorden gewijd, 
zowel binnen als buiten het gemeentehuis. 
Daardoor is er al veel tijd verstreken. Voor 
Loon	wil	in	december	het	finale	besluit	ne-
men.

Er is veel enthousiasme bij Loonse vereni-
gingen, waardoor wij er alle vertrouwen in 
hebben dat er niet voor leegstand gebouwd 
wordt. Daarnaast is er alles gedaan om de 
verbouwing	zo	sober	en	efficiënt	mogelijk	
uit te voeren.
Feit blijft dat het kerkdorp Loon op Zand 
een passend dorpshuis verdient. Een pas-
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sende exploitatie- en beheervorm hoort 
daar volgens Voor Loon bij.

Sociaal domein
Om jeugd de zorg te kunnen geven die no-
dig is heeft het rijk onvoldoende middele-
nen beschikbaar gesteld. Voor Loon vindt 
dat goede zorg voorop staat. Maatregelen 
die betere zorg opleveren, terwijl – op ter-
mijn – ook besparingen mogelijk worden, 
zijn ingezet.
Door in een vroeg stadium hulp te leveren 
zijn al goede resultaten geboekt. Ook de 
aanpak van taalachterstand bij kinderen 
van 0 tot 7 jaar is belangrijk voor de ont-
wikkeling. Daarnaast is het kostenbespa-
rend op termijn!

Afvalbeleid
Het afval moet beter gescheiden worden. 
Dat is beter voor het milieu en beter voor 
de portemonnee. Het moet mogelijk zijn 
om te komen tot 100 kg afval per persoon 
per	 jaar.	 Misschien	 helpt	 een	 financiële	
prikkel?

Warmte- en energietransitie
Deze klus gaat enorm veel betekenen voor 
onze burgers en ketenpartners. Het Ener-
gie Collectief Loon op Zand is hierin een 
betrouwbare partner, vinden wij. Door goe-

de voorlichting over de mogelijkheden en 
financiële	 ondersteuning	 kunnen	 inwoners	
over de streep getrokken worden.

Openbaar groen
Voor Loon vraagt zich af of de bezuinigin-
gen in het verleden achteraf de verkeerde 
zuinigheid zijn gebleken? De inhaalslag die 
nu aan de orde is blijkt duurder dan als we 
het normale onderhoud hadden gepleegd.

Voetpad Kloosterstraat
Het	fiets-voetpad	tot	aan	Manege	Van	Loon	
is gerealiseerd. De belofte was om het 
voetpad door te trekken tot aan De Suiker-
berg. Voor Loon blijft daarvoor aan de bel 
trekken.

Doorsteek De Hoogt
Loon op Zand wacht al jaren op een door-
steek via het Van Roosmalen-terrein naar 
De Hoogt. Wij vragen de wethouder om 
haast te maken. Temeer omdat er ook wo-
ningbouw mee gemoeid is.

Woningbouw
Wij zijn blij met de plannen van Salmrijk 
en vragen ons af wanneer het Van Lierpark 
tot ontwikkeling gaat komen. Bouwen voor 
senioren en starters houdt onze kernen 
leefbaar.	□
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De geschiedenis van het sinterklaasfeest
In een uitgebreid artikel over dit onder-
werp van Roliene Bos in het tijdschrift 
Quest, worden we daarover uitgebreid ge-
informeerd. Het artikel bevat tal van we-
tenswaardigheden over dit feest, die anno 
2021 volledig aan je voorbij gaan.

Tradities veranderen
Het is goed dat tradities door de jaren 
heen veranderen, want het blijkt dat ze 
uitsterven als ze zich niet aanpassen aan 
de huidige tijd. Zoals Arnoud Jan Bijs-
terveld, bijzonder hoogleraar Cultuur in 
Brabant aan de Tilburg University, in 2016 
aan Quest vertelde: “Tradities moeten 
steeds op de een of andere manier 'bij 
de tijd worden gebracht'. Juist die veran-
derlijkheid maakt tradities vitaal. Zodra 
een traditie fossiliseert, is  ie op sterven 
na dood.”

Sinterklaasviering in de middeleeuwen
Als het mogelijk zou zijn om een ‘Mid-
deleeuwse Hollander’ naar het sinter-
klaasfeest van 2021 te laten kijken, dan 
zou deze zich afvragen wat die malle bis-
schop op een paard doet, gevolgd door 
een meute Pieten. Hij zou op 5 decem-
ber sowieso geen festiviteiten verwach-
ten. In plaats daarvan is hij zich die dag 
aan het voorbereiden op het feest van de 
‘Onnozele Kinderen’.

Onnozel staat in dit geval voor onschul-
dig en verwijst naar het moment waarop 
volgens de Bijbel koning Herodes alle 
onschuldige jongetjes uit Bethlehem af-
slacht, omdat hij op die manier baby Je-
zus hoopt te doden.

Sint-Nicolaas als kindervriend
Voor kinderen was het een bijzonder 
feest, want zij hadden het op die bewus-
te dag, 28 december, voor het zeggen. Zij 

liepen verkleed als volwassenen door de 
straten en gingen langs de deuren om te 
bedelen om snoepgoed.

De heilige Nicolaas van Myra - geboren 
rond het jaar 280 en overleden omstreeks 
6 december 350 - was al in zicht als kin-
dervriend.	 Zijn	 officiële	 feestdag,	 6	 de-
cember, bestond ook al. Vlak ervoor koos 
men uit de arme kinderen van de stad 
een kinderbisschop, die tot aan het feest 

 °Omslag van het boekje ‘Sint Nikolaas en zijn 
knecht’, dat Jan Schenkman (1806-1863) 
schreef in 1850, waarin de meeste elementen 
over het sinterklaasfeest, dat we nu kennen, 
voorkomen.
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van de Onnozele Kinderen werd verwend 
met voedsel en schoenen. Totdat… Sint-
Nicolaas zo populair werd dat hij het 
feest overnam.

Schoen zetten
Tot aan de Reformatie in de zestiende 
eeuw was de feestdag van Sint-Nicolaas 
een rooms-katholieke aangelegenheid, 
zoals vaker het geval is met heiligenver-
ering. Er waren Sint-Nicolaasmarkten, 
waar hoopvolle jongemannen een spe-
culaaspop kochten voor het meisje waar 
ze hun oog op hadden laten vallen. Nam 
ze het in ontvangst, dan lag er misschien 
wel een huwelijk in het verschiet. Ook je 
schoen zetten was toen al een onderdeel 
van de festiviteiten.

Maar aan alle goede dingen komt een 
eind. De protestanten vonden die ‘heili-
genverering’ maar niets en drongen aan 
op een verbod van het religieuze feest. 
En zo veranderde het feest - zoals een 
traditie zich betaamt - van een religieuze 
viering naar een volksfeest. Sint-Nicolaas 
werd Sinterklaas en de nadruk kwam te 
liggen op zijn vrijgevigheid.

Het paard van Sinterklaas
Waar komen het paard van Sinterklaas en 

die andere attributen ineens vandaan? 
Dat hebben we te danken aan een school-
meester, genaamd Jan Schenkman (1806-
1863). Hij schreef in 1850 het boekje 
‘Sint Nikolaas en zijn knecht’, waarin 
de meeste elementen die we nu kennen 
voorkomen. De stoomboot die uit Spanje 
komt, het schimmelpaard, alles komt uit 
de koker van Schenkman.
Ook Piet doet in dit verhaal zijn intrede, 
al heette hij nog geen Zwarte Piet. Die 
naam duikt pas voor het eerst op in een 
prentenboek uit 1868.

De sinterklaastraditie in de toekomst
Als je in de geschiedenis kijkt, heeft de 
beste man er om de zoveel jaar anders 
uitgezien. Evenals de inmiddels achter-
haalde Zwarte Piet, die nu als roetveeg-
piet door het leven gaat. De sinterklaas-
traditie is, zo blijkt, altijd met zijn tijd 
meegegaan.

Over honderd jaar komt de Sint misschien 
wel op een hoverboard de haven binnen. 
Of met een jetpack. De tijd zal het le-
ren…

Bron: ‘De geschiedenis van het sinterklaas-
feest’ van Roliene Bos, eerder verschenen 
in Quest.

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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Dank voor uw steun!

Ook dit jaar heeft Uno Animo weer mee-
gedaan met Rabo Clubsupport-actie. Graag 

willen wij onze hartelijk 
dank uitspreken aan alle 
leden en niet-leden, die 
tijdens deze actie op 
Uno Animo gestemd heb-
ben. Dankzij uw steun 
hebben wij een bedrag 
ontvangen van maar 

liefst € 1.737,21! We zijn hier natuurlijk 
superblij mee!

De opbrengst komt ten goede aan het plaat-
sen van dug-outs voor de wisselspelers/-
speelsters op het C-veld. De oude bushok-
jes die hier nu staan zijn onveilig en moeten 
verwijderd worden. Nieuwe dug-outs geeft 
ook meer ruimte.
Dit kunnen we alleen met de inbreng van 
jullie steun, dus nogmaals hartelijk dank na-
mens de sponsorcommissie en het bestuur. 
 
Ook volgend jaar zullen we weer inschrij-
ven en proberen hier een nog groter succes 
van te maken. Iedereen die een Rabobank-
rekening heeft kan, geheel kosteloos, lid 
worden van Rabobank de Langstraat. Uiter-
aard moet u wel in De Langstraat wonen. 

Ga naar www.rabobank.nl, druk rechtsbo-
ven op ‘zoeken’ en tik in: lid worden. Daar-
na kunt u zich kosteloos aanmelden, mee-
beslissen en u ontvangt het leden magazine 
ՙDichterbij՚.	Dan	bent	ook	u	gerechtigd	tot	
het uitbrengen van stemmen tijdens deze 
bijzonder fantastische campagne.

Namens v.v. Uno Animo
Anjo Damen
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Cultuuragenda Het Witte Kasteel
Heb je nog een origineel cadeautje nodig voor de decembermaand? Kijk dan eens op 
onze agenda. Er staan voor december een aantal leuke en bijzondere items op!

Meer info over deze en andere culturele activiteiten vind je op: www.hetwittekasteel.nl/
agenda, waar je ook kaartjes kunt reserveren voor de concerten en workshops.

Graag tot ziens!
Team Cultuur Het Witte Kasteel

PAUWELS WANDELINGEN VAN   
EN NAAR HET WITTE KASTEEL
Zondag 12 december 2021 – 10.15 uur vertrek.
Deelname is gratis.

Wandelingen in het Landschapspark Pauwels, genoemd 
naar ridder Pauwels van Haestrecht de opdrachtgever 
van de eerste bouwsels van Het Witte Kasteel (1383).
Vandaag: Het Loonse Land.

CONCERT JOIE DE VIVRE!
Zondag 12 december om 11.00 uur.
Zondag 12 december om 12.30 uur.
Entree € 12,50.
Dit concert is rolstoeltoegankelijk!
Franse Chansons!
U waant zich tijdens dit concert even in hartje Parijs. 
Laat u zich een uurtje verwennen met een cocktail 
van musette, chanson, valse, tango en bolero van Joie 
de	Vivre.	Na	afloop	staat	er	gegarandeerd	een	glim-
lach op uw gezicht.

KERSTONTMOETING
Zondag 12 december 2021 – vanaf 15.00 uur.
Entree gratis.

Kom alvast in kerststemming en geniet op de bin-
nenplaats van Het Witte Kasteel vanaf 15.00 uur van 
warme chocomel, glühwein, stamppotten en meer 
winterse lekkernijen! Smelt marshmallows bij het 
kampvuur en proost onder het genot van live muziek 
met elkaar. Iedereen is welkom om in feestelijke 
wintersferen het einde van het jaar te vieren en een 
voorproefje te nemen op de gezellige feestdagen.
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SPECERIJENWORKSHOP GIFTS OF NATURE 
SPECERIJEN: LEKKER EN GEZOND
Woensdag 15 december 2021 14.00 – 16.30 uur in 
de kas op het landgoed.
Deelname € 39,95.

Speculaas, pepernoten, taaitaai, een vanilledessert, 
het zijn vertrouwde lekkernijen, maar weet je dat 
de specerijen die hierin gebruikt zijn ook positief 
werken op je gezondheid? En hoe ze met hun geur in-
spelen op jouw gevoel? Je gaat het allemaal beleven 
tijdens deze geurige workshop.

KERSTCONCERT UIT DE   
ROMANTISCHE PERIODE  
HANNA DE BRUIN & MANON BERENDSCHOT 
THEO DECLOEDT & BEN VAN DAAL

Woensdag 22 december 2021 om 19.30 uur.
Entree € 17,50.
Dit concert is rolstoeltoegankelijk!

In de intieme huiskamer van Het Witte Kasteel kunt 
u, samen met de andere gasten, genieten van een 
concert in kerstsfeer. Beleef dit concert alsof u zich 
bevindt in de 19e eeuw.
Het wordt een bijzondere avond, met muziek en een 
kerstverhaal uit de Romantische Periode. Kortom: 
een concert als mooie en stijlvolle opmaat voor de 
feestdagen! □

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
 

MOBIEL: 06-21971018 
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Een boom met billen
Het leuke aan kinderen is dat ze rond kij-
ken. Naar de grond en daar een takje vin-
den dat ze de hele weg willen vasthouden. 
Ze kijken omhoog en zien de maan midden 
op de dag. Ze zoeken altijd naar een re-
genboog als het regent en de zon schijnt 
en samen zoeken we nu naar mooie geval-
len bladeren. “Mama, kijk eens! Die boom 
heeft billen! Hoe kan dat nou?!”, zegt mijn 
dochter vol verbazing tijdens een wandel-
tochtje. Ik moet lachen. Billen? Nou inder-
daad, als ik nog eens kijk. Het is net een 
mevrouw met haar armen de lucht in boven 
haar hoofd zoals de Indische Waterlelies in 
de Efteling, met prachtige ronde billen. 
Het is maar net hoe je het bekijkt…

Wilt u deze billenboom ook bewonderen? 
Vlak naast boerderij Beukenhorst aan de 
Kasteellaan treft u deze natuurpracht.

Redactie: Carine van Esch

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

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

*lid van Provoet
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De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal

Corona, regels, veilig lesgeven en levens redden

Wie had verwacht dat we nu nog steeds in 
een wereld leven waarin het coronavirus zo 
centraal staat? Niemand heeft de oplossing 
paraat en helaas moeten we het er mee 
doen. Dit geldt voor iedereen. Voor u per-
soonlijk, voor uw bedrijf als werknemer of 
werkgever, voor stichtingen en zo ook onze 
vereniging.

Veiligheid staat bij ons voorop
Wij hebben als doel om mensen op te lei-
den als EHBO’er, maar wij zorgen er ook 
voor dat iedereen die een cursus bij ons 
heeft gevolgd deze kan blijven herhalen. 
Zo blijven onze mensen geoefend en be-
kwaam.	Het	bestuur	van	Sint	Rafaël	heeft	
daarom met grote regelmaat contact met 
de instructeurs, de gemeente en de lo-
caties waar wij onze cursussen geven. Zo 
volgen wij hiermee de richtlijnen die we 
via	het	Oranjekruis	krijgen	betreffende	de	
manier van lesgeven. Uiteraard volgen we 
daarbovenop de richtlijnen van het RIVM 
over wat wel en niet mag.

We kijken als een goed EHBO’er altijd naar 
onze eigen veiligheid en die van u. Het 
waarborgen van deze veiligheid staat bij 
ons heel hoog in het vaandel, zodat onze 
cursisten met een gerust gevoel naar onze 
lessen en cursussen kunnen komen.

Grote zorgen
Wij maken ons grote zorgen om de men-
sen met o.a. hartproblemen die nu langer 
moeten wachten op hulp in het zieken-
huis. Het is daarom erg belangrijk dat we 
de EHBO’ers en burgerhulpverleners goed 

kunnen laten oefenen en herhalen wat ze 
moet doen in situaties waarbij elke minuut 
telt. Daarom hopen we dan ook dat ieder-
een deelneemt aan de herhalingslessen die 
wij geven.
Heeft u nog vragen over deze herhalings-
lessen en cursussen, of over de maatrege-
len die wij nemen? Neem gerust contact 
op met ons via info@ehbo-loonopzand.nl. 
We zien jullie graag op één van onze her-
halingslessen. Kijk op onze website www.
ehbo-loonopzand.nl voor ons actuele aan-
bod van cursussen en herhalingslessen.

Lid worden? Meld je aan!
Onze vereniging bestaat geheel uit vrij-
willigers en we zetten ons met hart en 
ziel in voor datgene waar ons dorp EHBO-
geschoolde mensen voor nodig heeft. Met 
mensen samenwerken voor mensen, het is 
een geweldige en dankbare taak om te mo-
gen vervullen!

Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website www.ehbo-loon-
opzand.nl. Heeft u een vraag dan kunt u e-
mailen met info@ehbo-loonopzand.nl. □
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Beste inwoners van Loon op Zand 

Op woensdag 29 december a.s. organiseren wij een speciale ‘Erwtensoep-wandeling’. Deze 
bijzondere wandeling zal begeleid gaan worden door Piet Broos en Carel Govaarts. Gezien 
het feit dat beide heren dit gebied, zoals inmiddels bekend, erg goed kennen gaat dit voor 

een fantastische ervaring zorgen. Dit alles natuurlijk conform de regels van het R.I.V.M. 

THEMA: LOONSE NATUUR & ERWTENSOEP 

We zullen om 9.30 uur beginnen met een kopje koffie en een Brabants worstenbroodje op  
Het Witte Kasteel. Om 10.00 uur start de wandeling en tijdens deze wandeling zal er gezorgd 

worden voor een ‘opkikkertje’. 

Na de wandeling zullen we samen gaan genieten van een kop overheerlijke Loonse 
erwtensoep met roggebrood en een passend drankje. Ook zal er gezorgd worden voor koffie 

met iets lekkers. 

Voor diegenen die nog tijd en energie hebben, mag er in Het Koetshuis en op de 
binnenplaats van Het Witte kasteel na geborreld worden voor de zogenaamde  

‘HAPPY HOUR PRIJZEN’. 

 

Graag willen wij jullie de kans geven om in te schrijven voor deze Erwtensoepwandeling en je 
eventueel aan te melden om samen met ons dit alles te gaan organiseren. 

Prijs per persoon € 15,00. 

 

 

P.S. Inschrijven kan via: piet@hetwittekasteel.nl 

Piet Broos: 06 13331499  -  Peter Haens: 06 43087954 
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Kwaliteitskeurmerk voor locaties Zorggroep Elde Maasduinen
Locaties van Zorggroep Elde Maas-
duinen (ZGEM) hebben het PRE-
ZO-kwaliteitskeurmerk of -cer-
tificaat	 Verpleging,	 Verzorging	 &	
Thuiszorg behaald. ZGEM heeft 
in totaal veertien locaties waar 
zorg en behandeling voor ouderen 
plaatsvindt.

Het afgelopen jaar zijn verschil-
lende PREZO-trajecten doorlopen 
binnen Zorggroep Elde Maasdui-
nen. Het behalen van het keur-
merk	of	certificaat	voor	meerdere	
locaties laat zien dat wij, ook 
tijdens de intensieve coronaperiode, onze 
kwaliteit van zorg hebben gewaarborgd. 
Voorzitter Raad van Bestuur Jacqueline 
Joppe: “Complimenten voor onze fantas-
tische medewerkers. Zij blijven zorgvuldig 
en	 mensgericht	 handelen,	 zodat	 cliënten	
kunnen rekenen op liefdevolle, professio-
nele zorg. Dat was het afgelopen jaar niet 
altijd makkelijk met alle extra diensten die 
zij draaiden en de intensievere zorgverle-
ning. Dit mooie resultaat hebben we met 
elkaar behaald!”

PREZO-keurmerk
Het kwaliteitssysteem van Zorggroep Elde 
Maasduinen is opgebouwd volgens het 
werk- en denkmodel PREZO (PREstaties in 
ZOrg). PREZO stimuleert het systematisch 
verbeteren	 van	 de	 cliëntenzorg	 aan	 de	
hand van de pdca-cyclus (plan-do-check-

act). In PREZO staan de prestaties aan de 
cliënt	 centraal	 en	 het	 beschrijft	 wat	 bij-
draagt aan verantwoorde zorg en onder-
steuning	aan	cliënten.	PREZO	versterkt	ook	
het kwaliteitsbewustzijn bij de medewer-
kers op de werkvloer. 
De locaties van Zorggroep Elde Maasduinen 
worden jaarlijks extern getoetst door Per-
spekt. Op www.zgem.nl/kwaliteitsvenster 
lees je meer over de verschillende PREZO-
trajecten bij ZGEM.

Janneke Heesakkers-van Loon

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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Energiecoaches  
met warmtecamera op stap
Binnenkort wordt het weer mogelijk om 
warmtebeeldfoto’s te laten maken. De 
beste resultaten worden verkregen als het 
verschil tussen buiten- en binnentempera-
tuur 15ºC of meer is. Waarom een warmte-
beeldfoto en wat levert het op? Zie hier-
voor deze pagina op onze website.

Woont u in de gemeente Loon op Zand en 
wilt u ook graag warmtebeeldfoto’s van uw 
woning, meld u dan aan via het interesse-
formulier op de website. Voor ECLoZ-leden 
is deze actie gratis, voor niet leden bedra-
gen de kosten € 25.

Placemat met besparingsmaatregelen
Voor ECLoZ is het duidelijk: de eerste stap 
op weg naar minder energiegebruik is ver-
spilling tegen te gaan; bijvoorbeeld door 
het isoleren van daken en gevels, gebruik 
van energiezuinige apparaten, lampen en 
machines en gereedschappen.

Een aantal tips voor besparing heeft ECLoZ 
samengebracht op onderstaande placemat. 

U kunt deze tweezijdige placemat down-
loaden, maar een stevige papieren versie 
is te verkrijgen bij het wekelijkse ECLoZ 
Energieloket op vrijdagmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur in Het Klavier in Kaatsheuvel. 

Dan zijn hier 24 tips voor je (zie ook achterkant)

Kĳk voor de activiteiten van Energiecollectief  
Loon op Zand op www.ecloz.nl

 Zet een kruisje in één van de rondjes:       interesse       heb/doe ik al

3
2

7

5

8

9

11

6

10

12

13

14

16

1

15

17 18

19

20

21
224

24

23

Zet je vriezer op max. 
-18°C

17

Plaats een
douchespaarkop

10

Verwarm minder kamers 
in huis

3

Zet vaatwasser pas  
aan als deze vol is

18

Gebruik een radiator 
ventilator

4

Douche niet langer dan  
5 minuten

2

Kies de juiste vlam, en 
doe deksel op de pan

19

Plaats radiatorfolie 
achter je radiatoren

12

Zet apparaten uit en  
niet op stand-by

7

Koel zuinig en ontdooi 
regelmatig de koelkast

20

Houd radiatoren vrij

13

Zet de thermostaat een 
graadje lager

5

Gebruik de waterkoker 
zuinig

21

Was op 40 graden

14

Gebruik de ventilator in 
plaats van de airco

8

Ontlucht radiatoren 
regelmatig

22

Gebruik ledlampen

16

Hang je was aan de lijn

9

Zorg voor goede 
luchtcirculatie

24

Plaats deurdrangers

1

Plaats tochtstrips

11

Laat je cv-ketel afstellen

23

Zet de vaatwasser op 
eco-stand

15

Doe 2e koelkast weg

6

WIL JE OOK MEER ENERGIE BESPAREN, MEER  
COMFORT EN EEN LAGERE ENERGIEREKENING?

24TIPS

© concept & ontwerp: www.diepzicht.nl

BESPAA
R
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Energie Collectief in de gemeente Loon op Zand

Energiereductieregeling RREW
Samen met de gemeente Loon op Zand 
en woningcorporatie Casade heeft ECLoZ 
bij de Rijksoverheid een uitkering aange-
vraagd en toegekend gekregen uit de Re-
geling Reductie Energiegebruik Woningen 
(RREW).

De uitkering wordt ingezet om bewoners in 
de gemeente te stimuleren om (kleine) be-
sparings-maatregelen	 te	 treffen.	 Hiervoor	
worden tegoedbonnen uitgegeven die men 
kan inleveren bij AKA Bouwmarkt in Kaats-
heuvel en waarvoor energiebesparende 
producten zoals ledlamp, brievenbusafslui-
ter, tochtstrips en/of isolatiematerialen 
kunnen worden aangeschaft. 

Mensen die hulp willen bij het installeren 
van de met de tegoedbonnen aangeschaf-
te energiebesparende producten kunnen 
daarvoor hulp van een energieconcièrge 
aanvragen via contact@ecloz.nl.

In september was de wijk Pannenhoef aan 
de beurt. De komende maanden staan er 
nog 3 wijken in Kaatsheuvel en de kernen 
Loon op Zand en De Moer op de planning.
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VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

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

ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB   
E-bike                                       

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN
Rem of versnellingskast vervangen
Remblokken vervangen

€ 15,00
€ 15,00

BANDEN
Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

KETTING
Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

VERLICHTING
Koplamp of achterlicht vervangen € 10,00

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

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

Er zijn weer een aantal stappen in de goe-
de richting gezet:
Een belangrijk onderdeel in de voorberei-
dingen voor het zonnepark zijn de aanpas-
sing bestemming en de bouwvergunning. 
De aanvragen zijn afgelopen voorjaar gron-
dig voorbereid. Begin juli ging de gemeen-
teraad unaniem akkoord met de wijziging 
van de bestemming en begin september is 
de vergunning voor de bouw van het zon-
nepark door de gemeente verleend. Na in-
zage/reactietermijn van zes weken is deze 
nu	ook	definitief.

Medio oktober 2021 is de SDE++ bijdrage 
voor het Zonnepark Loon op Zand bij RVO 
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 
aangevraagd. Rond februari 2022 wordt een 
besluit op de aanvraag verwacht. Openstel-
ling van inschrijving voor deelname wordt 
verwacht in het voorjaar van 2022. 

Belangstelling om deel te nemen in dit pro-
ject? Laat het weten met een mailtje naar 
contact@ecloz.nl of vul het interessefor-
mulier op de website in. Daar kunt u ook 
nalezen hoe het ook weer allemaal zit met 
het zonnepark.

ECLoZ-Energieloket. Fysiek en digitaal
Sinds de opening in april van dit jaar heb-
ben al vele tientallen inwoners het ECLoZ 
Energieloket in Het Klavier bezocht met 
hun vragen over energiebesparingsmaat-
regelen, aanschaf zonnepanelen, warmte-
pomp	of	zonneboiler	of	over	financierings-
mogelijkheden. De ECLoZ energiecoaches 
zijn speciaal opgeleid om hierover te ad-
viseren. 

De openingstijden van het ECLoZ Energie-
loket: vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 
uur in Het Klavier aan het Anton Pieckplein 
in Kaatsheuvel.

Het is ook mogelijk online via het digitale 
energieloket een gesprek met een energie-
coach aan te vragen, dat kan op  deze pa-
gina van het digitale energieloket.

Algemene Ledenvergadering   
van ECLoZ | om
Om alvast in de agenda te noteren: de ko-
mende Algemene Ledenvergadering van 
ECLoZ wordt gehouden op dinsdag 7 de-
cember a.s. om 19.30. We hoopten deze 
in De Gildenbond in Kaatsheuvel te kunnen 
houden, maar gezien de ontwikkelingen 
rondom corona verwachten we dat de ver-
gadering digitaal plaats gaat vinden.

Waarom? Hierom!
De komende maanden voeren wij campag-
ne om over te stappen op onze eigen lokaal 
opgewekte stroom. De stroom uit de pro-
jecten WerftZon, KwatrijnZon en Spinder-
wind leveren wij aan om | nieuwe energie, 
coöperatie van energiecoöperaties. Lees 
na waarom u net als onze leden Richard 
Stam uit Loon op Zand of ons lid Thijs-Jan 
Heijda over zou kunnen stappen op schone 
energie van om | nieuwe energie.

ECLoZ | om duurzame energieleverancier

Lokaal opgewekte schone energie, van 
onze projecten KwatrijnZon, WerftZon of 
Spinderwind! Wat wil je nog meer!?

Voor het 6e achtereenvolgende jaar door 
WISE en Consumentenbond beoordeeld 
met een 10! □
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Het CDA Loon op Zand vindt dat het geld voor u 
goed moet worden besteed

Zoals alle gemeenten krijgt ook Loon op 
Zand meer geld uitgekeerd van het Rijk om 
het huishoudboekje op orde te maken. Ech-
ter, dit is eenmalig.
Rekent Loon op Zand zich nu rijk? Is de be-
groting echt op orde, zodat we de komen-
de jaren de grote uitdagingen en opgaven 
waar de gemeente voor staat goed aankun-
nen? Donderdag 4 november jongstleden 
stond de behandeling van de begroting op 
de agenda.

Appels met incomplete peren   
vergelijken
Voor de raad is het van groot belang dat 
middels deze begroting de controleren-
de taak kan worden uitgeoefend. Bij een 
begroting met lege velden waar eigenlijk 
getallen horen te staan wordt controle-
ren lastig. Een vormgeving en indeling die 
voor het derde jaar op rij wijzigt, maakt 
de vergelijking met voorgaande jaren on-
mogelijk.
Sterker nog: het raadsvoorstel moest tij-
dens de vergadering nog worden gewijzigd, 
omdat een vergelijkingsstaat ontbrak. 
Deze begroting was niet compleet en dat 
terwijl het CDA dit jaar nog meerdere ma-
len aandacht heeft gevraagd voor openheid 
en transparantie.

De hete aardappel wordt  
vooruitgeschoven
In de begroting worden grote projecten 
genoemd, die niet cijfermatig worden 
meegenomen. Neem bijvoorbeeld het 
vernieuwen en verbouwen van scholen en 

gebouwen. Tevens wordt er nog geen geld 
gereserveerd voor het invoeren van de 
Omgevingswet met het hele ICT-gebeuren 
daaromheen. Allemaal kostbare projecten 
waarvan wij weten dat zij komen. Het CDA 
kijkt naar onze toekomst en ziet grote uit-
dagingen op ons pad zoals de klimaatopga-
ve, de energietransitie (Loon op Zand van 
het gas af) en het sociaal domein.

Volgens het CDA Loon op Zand moet je re-
kening houden met zaken die aanstaande 
zijn. Reserveer van tevoren geld en niet 
pas wanneer het nodig is. Begroten is im-
mers vooruitzien en hier wordt de hete 
aardappel vooruitgeschoven.

Duurzaamheidsleningen   
en woningsplitsing
Een beter klimaat begint bij jezelf. De 
gemeente Loon op Zand heeft ook de ver-
antwoordelijkheid om onze inwoners te 
stimuleren bij het verduurzamen van hun 
woningen. Inwoners willen wel verduurza-
men,	maar	geven	aan	te	weinig	financiële	
middelen te hebben. Dat bleek in septem-
ber uit het onderzoek ‘Loon op Zand in be-
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Voer, brokken & muesli 

Veulenmelk 
Hooi & stro 

Houtkrullen & vlas 
Likstenen & lijnzaadolie 
Vitamines & mineralen 

Halsters & touwen 
Borstels & 

verzorgingsproducten 
Beloningssnoepjes 

Speelballen 
 

Paarden 
 

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

Wij bezorgen ook thuis 

weging naar aardgasvrij’. Daarom verzocht 
het CDA het college een Duurzaamheidsle-
ning op te zetten en die actief aan te bie-
den aan de inwoners van onze gemeente.

Naast de grote opdracht om te verduurza-
men is er ook sprake van nood op de wo-
ningmarkt. Door vergrijzing hebben wij 
meer ouderen en die worden geacht om 
langer thuis te blijven wonen. Door het 
ontbreken van starterswoningen zijn jon-
geren gedwongen onze gemeente te verla-
ten door te verhuizen.

De gemeente Bergen (Noord-Holland) heeft 
een plan ontwikkeld om de vraag naar wo-
ningen aan te pakken. Het gaat hier over 
het splitsen van woningen. Die gemeente 
stimuleert woningsplitsing door de ver-
gunning gratis te maken en het CDA Loon 

op Zand verkent deze mogelijkheden ook 
graag voor onze gemeente. U kunt onze in-
breng bij deze begroting vinden op de web-
site van de gemeente via   
www.loonopzand.nl/organisatie-en- 
politiek/gemeenteraad.

Wilt u meer informatie of met ons in ge-
sprek? Kijk dan op www.cdaloonopzand.nl 
of e-mail met info@cdaloonopzand.nl. □
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7 dagen per week geopend
Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel
T 0416-276002

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

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

en vraag naar leiding winkel voor de 
mogelijkheden”
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 FILMCLUB SENIORENVERENIGING 
LOON OP ZAND

De	filmclub	van	de	Seniorenvereniging	Loon	
op Zand draait op vrijdag 3 december de 
Canadese	film	 ‘Mommy’ en op 17 decem-
ber Bohemian Rhapsody in Venloene. Niet 
in de theaterzaal, maar in de zaal van de 
Seniorenvereniging zelf.  Kom je Venloene 
binnen, dan loop je rechtdoor naar de lift 
en dan zie je vanzelf onze mooie ruimte. 
De	films	beginnen	precies	om	14.00	uur.

Ook wij moeten voldoen aan de corona-
maatregelen. Dit houdt op dit moment  in 
dat wij iedereen moeten controleren op de 
QR-code. Iedereen moet zijn naam en te-
lefoonnummer achterlaten en wij moeten 
ons houden aan de basismaatregelen voor 
corona. Een mondkapje is verplicht. We 
kunnen maar 35 mensen toelaten.

We willen niemand aan de ‘gesloten 
deur’laten staan. We hebben daarom be-
sloten, dat iedereen zich vooraf moet aan-
melden. Dat kan telefonisch of per mail. 
De eerste vijfendertig personen worden 
toegelaten. Je kunt je aanmelden op te-
lefoonnummer 0416-361211 en op email: 
pfavanriel@gmail.com onder vermelding 
van	de	film	die	u	wilt	bezoeken.

•	Datum: vrijdag 3 december.
•	Aanvang: 14.00 uur.
•	Film: Mommy.
•	Duur: 139 minuten. (ruim twee uur)

De	indrukwekkende	verfilming	van	de	pro-
blemen, die de ontwikkeling van een moei-
lijk opvoedbaar kind met zich meebren-
gen, is aangrijpend. Daarom is “Mommy” 
een	bijzondere	film,	eentje	die	je	niet	snel	
zult vergeten. Wanneer de vijftienjarige 
Steve na het stichten van een brand en het 
verwonden van een medestudent van zijn 
kostschool wordt gestuurd, ziet zijn al-
leenstaande moeder Diane zich gedwongen 
haar zoon terug in huis te nemen. Dat vergt 
een	flinke	dosis	geduld	en	uithoudingsver-
mogen, aangezien de grofgebekte Steve 
lijdt aan ADHD en simpelweg zijn medicij-
nen weigert in te nemen.

Dat zorgt onvermijdelijk voor een aantal 
stevige botsingen tussen moeder en zoon, 
al is het niet alleen maar ruzie wat de klok 
slaat. De regisseur weet de balans tussen 
heftig drama en verrassende warmte goed 
te vinden. Er wordt onverwachts hulp ge-
vonden bij de buurvrouw. De stotterende 
lerares helpt Steve met zijn huiswerk en 
bouwt al snel een band op met moeder en 
zoon.
De formule klinkt misschien welbekend, 
maar dankzij Steves impulsieve karakter 
en de drang van de regisseur om continu 
de grenzen in de relatie tussen moeder en 
zoon	op	te	zoeken,	wordt	de	film	allesbe-
halve voorspelbaar.

•	Datum: vrijdag 17 december.
•	Aanvang: 14.00 uur.
•	Film: Bohemian Rhapsody.
•	Duur: 130 minuten.
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Ondanks een moeizame voorgeschiedenis, 
hoofdrolspelers die afhaakten (onder wie 
Sacha Baron Cohen) en het ontslag van re-
gisseur Bryan Singer tijdens de opnamen 
wegens absentie, is Bohemian Rhapsody 
een waardig monument geworden voor 
Queen-zanger Freddie Mercury.
De tragiek van deze poplegende, die op 
45-jarige leeftijd aan aids overleed, ligt 
voortdurend	 op	 de	 loer	 in	 deze	 film	 die	
suggereert dat hij door zijn biseksualiteit 
een gespleten persoonlijkheid had met bij-
horend onberekenbaar gedrag. Zijn liefde 
voor kledingverkoopster Mary Austin wordt 
aandoenlijk uit de doeken gedaan, maar 
Bohemian Rhapsody toont ook hoe Mercury 

op jongens viel waardoor zijn relatie met 
Mary stuk liep met veel hartzeer tot gevolg.

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

Namens de filmcommissie
Henk Schellekens, Johan Bungener,   
Bert Mathijssen en Piet van Riel

Voor al uw afgesproken feesten!
    Voor meer info:         
    bel: 06 - 21544234     
    of mail naar: I-amitie@home.nl
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      Herfstaanbieding              Erwtensoeppakket

           € 16,95                                  € 17,50

Heerlijk stamp- en stoofpot-
vlees, samengevoegd in één 
pakket. Het bevat de vol-
gende soorten vlees: oma's 
draadjesvlees (ca. 500 gram), 
ribstuk (ca. 500 gram), verse 
worst (ca. 500 gram), spek-
lappen (4 stuks) en ambach-
telijke rookworst (gratis).

Dit pakket bevat de volgende 
soorten vlees, die uitermate 
geschikt zijn om een heerlijke 
erwtensoep mee te berei-
den: varkenshiel (ca. 1.3 kg), 
platte rib varken (ca. 1.4 kg), 
ambachtelijke rookworst.
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Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker
Wat zou u doen? Stel dat uw (denkbeeldi-
ge) kind u om een lening vroeg om school-
boeken te kopen. Ondanks het feit dat u 
weigerde, ziet u een week later een berg 
nieuwe schoolboeken op tafel liggen. U 
bent uiteraard nieuwsgierig hoe dit is aan-
gekocht. Wat blijkt? Uw kind had vorig jaar 
een kostenoverzicht gemaakt en daarin 
ruime aanschafbedragen voor boeken op-
genomen.
Dus de boeken konden met gemak nog 
van het overgebleven geld worden aange-
schaft. Hoe reageer je dan als ouder? Kun 
je de creativiteit van je kind waarderen of 
voel je je toch in het ootje genomen, om-
dat niet alle informatie met jou is gedeeld? 

Begroten is serieus werk
Het is zomaar een voorbeeld. Maar in de 
hedendaagse dialoog tussen college van 
Burgemeester en Wethouders en gemeen-

teraad is dit soort ‘miscommunicatie’ 
steeds terugkerend. Weet u het nog? Twee 
weken geleden wist het college tijdens de 
begrotingsbehandeling 2022 nog te melden 
dat het nieuwe dorpshuis De Wetering niet 
veel meer zou kosten dan € 7,9 miljoen. 
Dat was 6 jaar geleden nog maar 5 miljoen. 
Vorig jaar werd als tussenstand zelfs € 7,1 
miljoen opgetekend. Niemand van de ge-
meenteraad die van zijn stoel viel van deze 
ontboezeming. Eén raadslid durfde het aan 
om	toch	te	vragen	hoe	de	financiering	van	
het ‘gat’ van € 800.000,- was geregeld. Het 
antwoord was wonderbaarlijk: “de renova-
tie van De Wetering was vorig jaar al zo 
ruim begroot dat de tegenvaller kon wor-
den opgevangen”. Daarmee nam de raad 
genoegen.

Het verhaal krijgt echter een spannend 
vervolg. Een doorrekening van alle kosten, 
rekening houdend met de stijging van de 
grondstoffen,	 bracht	 vorige	week	 aan	het	
licht dat de totale kosten dan nu toch wel 
€ 9,1 miljoen gaan bedragen. Een simpel 
bouwkundig project, waarvan het Program-
ma van Eisen al 2,5 jaar bekend is. Hoe kan 
het toch zo mis gaan?

Twee prangende vraag dringen zich op. 
Neem je als college de Raad wel serieus? 
Hoe serieus neemt de Raad zijn staats-
rechtelijke rol van controle op de uitvoe-
ring	van	projecten	en	financiën?	Dat	zal	de	
komende tijd moeten blijken als Raad en 
college met elkaar in dialoog komen. Gelet 
op de (te) lange voorgeschiedenis en loop-
tijd van het project, voorspel ik u dat het 
project doorgang zal vinden. De extra kos-
ten of een groot deel daarvan zullen u, jij 
en ik betalen. Want één ding is zeker. Dat 
nieuwe dorpshuis gaat er komen.
Persoonlijk vind ik dat door het bestuurlij-
ke gestuntel de gewekte verwachtingen zo 
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www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 



65

snel mogelijk moeten worden waargemaakt 
EN worden ingelost. Want verder vertragen 
werkt uitsluitend kostenverhogend. Had dit 
anders gekund? Jazeker, met dit soort pro-
jecten had de gemeente veel beter gebruik 
moeten maken van de kennis in de markt 
en bij de eigen ingezetenen.

Maar die vraag is nu niet interessant meer. 
Interessanter is hoe we de bestuurlijke toe-
komst met zijn vele grote maatschappelij-
ke	 opgaven	 financieel	 inzichtelijk	maken,	
zodat we ook als burgers weten waar we de 
komende jaren aan toe zijn. De gemeente 
heeft bij de begroting 2022 laten weten nog 
geen rekening te hebben gehouden met de 
behoorlijke klussen die in de komende ja-
ren op ons gemeentelijk bordje komen te 
liggen.	Het	initiëren	van	een	project	als	De	
Nieuwe Wetering is daar nog kinderspel bij. 
Maar invoering van de Omgevingswet, kli-
maatadaptatie maatregelen, energietran-
sitie, mobiliteit vraagstukken en een eco-

nomische toekomstagenda zijn nog ver te 
zoeken. Onze nieuwe partij gaan deze op-
gaven voor de aangekondigde evaluatie in 
2024 met u in kaart brengen. En daar hoort 
ook de kwaliteit van de dienstverlening en 
de organisatie bij, zoals het monitoren van 
de realisatie van De Nieuwe Wetering.

Meedoen?
Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe 
lokale volkspartij in wording? Stuur mij 
een s.v.p. een berichtje via   
mkrikken@home.nl
of bel mij op 06-53296415. Dan maken we 
een afspraak.

Met vriendelijke groet, 
Marten Krikken

LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l
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Loterijvergunning verleend door de 
Kansspel autoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt

Datum trekking maandag 8 november 2021 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2021

Kansspelbelasting is voor rekening van  
de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt 
een jaar na de trekking. Prijzen worden 
 alleen uitgekeerd indien u het winnende lot 
volledig invult en stuurt naar NSOF, t.a.v. 
 Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK 
in Tilburg. Maak altijd een kopie of foto 
voor uw eigen administratie. Voor de 
 prijzen 1 t/m 22 geldt dat ze uniek zijn  
en worden toegekend aan  winnende lot-
nummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. 
De prijzen 23 t/m 36 worden toegekend 
aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers 
correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen 
voor meerdere loten kunnen gelden.

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld.
Versie 1. Waarde is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 19-02-2021.

Geldprijzen van  
€ 15,- tot € 15.000,-

Prijs
nummer Prijs

Aantal  
prijzen Gevallen op

1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000,- 1 0475427

2e prijs Geldprijs t.w.v. € 7.000,- 1 0384052

3e prijs Geldprijs t.w.v. € 2.500,- 1 0240336

4e prijs Elektrische fiets à € 2.000,- 1 1059196

5e prijs Elektrische fiets à € 2.000,- 1 0556094

6e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 0108544

7e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 1026477

8e prijs Laptop t.w.v. € 750,- 1 0462515

9e prijs Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 0353215

10e prijs Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 0533390

11e prijs iPad t.w.v. € 445,- 1 0311119

12e prijs iPad t.w.v. € 445,- 1 0330071

13e prijs Weekendje weg Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 0235179

14e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,- 1 0635268

15e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,- 1 0359973

16e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,- 1 0407959

17e prijs Philips Airfryer t.w.v. € 200,- 1 1005851

18e prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0477249

19e prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0532869

20e prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0243479

21e prijs E-Reader Kobo t.w. € 180,- 1 0495970

22e prijs E-Reader Kobo t.w. € 180,- 1 0105360

23e prijs Geldprijs t.w.v. € 250,- 15 03260  (5 eindcijfers)

24e prijs Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 38354 (5 eindcijfers)

25e prijs Hema cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 49079 (5 eindcijfers)

26e prijs Rituals pakket t.w.v. € 39,50 15 91991 (5 eindcijfers)

27e prijs Topbloemen Gift Card t.w.v. € 35,- 15 02667 (5 eindcijfers)

28e prijs Thermosfles zonnebloemen t.w.v. € 29,99 15 01398 (5 eindcijfers)

29e prijs Tuinen Appeltern voor 2 pers t.w.v. € 28,- 15 19803 (5 eindcijfers)

30e prijs Geldprijs t.w.v. € 100,- 150 1881 (4 eindcijfers)

31e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 5665 (4 eindcijfers)

32e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 7218 (4 eindcijfers)

33e prijs Geldprijs t.w.v. € 25,- 1500 244 (3 eindcijfers)

34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 221 (3 eindcijfers)

35e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 602 (3 eindcijfers)

36e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 775 (3 eindcijfers)
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Minimaal 25 procent van nieuwe woningen wordt huurwoning

Pro3: Woningen voor iedereen
Donderdag 4 november is de begrotings-
behandeling geweest. Bij deze begroting 
heeft Pro3 stappen voorgesteld om het vin-
den van een woning makkelijker te maken 
in onze gemeente.

Fractievoorzitter Louis Laros: “De laatste 
jaren zien we dat er te veel wordt gekozen 
voor korte-termijn-opbrengsten voor de 
gemeente.
We zien dat er woningen bij komen in bij-
voorbeeld	 het	 Hoefijzer	 en	 Park	 Vossen-
berg. Pro3 vraagt zich af of dit wel vol-
doende soelaas gaat bieden voor de grote 
problemen die we hebben op het gebied 
van wonen. Iedereen in de gemeente moet 
een passende woning kunnen vinden. He-
laas is het vinden van zo’n woning steeds 
moeilijker.”
Pro3 heeft daarom bij de begrotingsverga-
dering drie concrete voorstellen op tafel 
gelegd. Ten eerste: De gemeenteraad gaat 
een zelfbewoningsplicht voorbereiden, zo-
dat na de zomer concrete stappen kunnen 
worden gezet.

Op die manier wordt voorkomen dat wonin-
gen door investeerders worden opgekocht 
om hieruit winst te halen door verhuur. 
Daarnaast heeft Pro3 een motie ingediend 
die de regering oproept om de verhuur-
dersheffing	 af	 te	 schaffen.	 Die	 heffing	 is	
een belasting van het Rijk waardoor Casa-
de een gigantisch bedrag moet betalen per 
jaar.	Door	deze	heffing	af	te	schaffen	komt	
er	voor	Casade	extra	financiële	ruimte	vrij	
voor nieuwbouw, verbouw en verduurza-
ming van woningen. Deze motie is unaniem 
aangenomen door de gemeenteraad.

Als belangrijkste oplossing heeft Pro3 een 
motie ingediend die door de gehele raad 
werd aangenomen waardoor voortaan bij 
elk nieuwbouwplan van meer dan tien wo-
ningen er minimaal 25 procent sociale huur-
woning moet zijn. Met name op de sociale 
woningmarkt is een tekort aan woningen en 
lopen wachtlijsten op. Door hier een hoog 
percentage te verplichten aan de project-
ontwikkelaar, kunnen we als gemeente dat 
tekort beter opvangen.

Louis Laros: “Tot dit moment was er geen 
minimum percentage huurwoningen per 
project vastgelegd. Door het percentage 
van 25 procent kunnen we écht grote stap-
pen zetten in het verkorten van wachtlijs-
ten.”

Louis Laros, fractievoorzitter Pro3
www.pro3.nu
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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Wilt u een NL-Alert ontvangen 
bij een noodsituatie?

Zorg dan vooral dat uw mobiele telefoon 
opgeladen is en aanstaat. Veel mensen 
ontvangen een NL-Alert bij een noodsitu-
atie. Ook in Noord-Brabant. Zo ontvingen 4 
op de 10 Brabanders in het afgelopen jaar 
een NL-Alert bij een noodsituatie in hun 
omgeving. Onder Nederlanders van 75 jaar 
en ouder lag dit met bijna 3 op 10 lager, 
bijvoorbeeld doordat hun mobiele telefoon 
uitstond. Om mensen van 75 jaar en ouder 
aan te sporen hun mobiele telefoon op te 
laden en aan te zetten, start het ministerie 
van Justitie en Veiligheid met de NL-Alert 
campagne ‘Laad ’m op en laat ’m aan’.

Heeft u weleens een NL-Alert gemist? Bij-
voorbeeld omdat uw mobiele telefoon uit-
stond tijdens het eten of toen u lag te sla-
pen? Of omdat er iemand op bezoek kwam?

Laad ’m op en laat ’m aan
Om een NL-Alert te ontvangen, moet uw 
mobiel opgeladen zijn én aanstaan. NL-
Alerts worden alleen tijdens de noodsitu-
atie verstuurd en komen niet binnen wan-
neer u uw mobiele telefoon op een later 
moment weer aanzet. Staat uw mobiele te-
lefoon uit, dan mist u het NL-Alert. U hoeft 
niets in te stellen op uw mobiele telefoon, 
NL-Alert werkt automatisch. Bovendien is 
NL-Alert gratis en anoniem, uw telefoon-
nummer blijft onbekend.

NL-Alert testbericht
68% van de Brabanders die in het afgelopen 
jaar een testbericht ontvingen, vindt het 
fijn	om	middels	een	testbericht	te	ervaren	
hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. 
Wilt u ook weten hoe het is om een NL-
Alert te ontvangen? Op maandag 6 decem-
ber rond 12.00 uur zendt de overheid het 
volgende testbericht uit. Zorg er dus voor 
dat uw mobiele telefoon aanstaat, zodat u 

het NL-Alert testbericht kunt ontvangen. 
Zo weet u hoe een NL-Alert klinkt en eruit 
ziet.

Het belang van NL-Alert
NL-Alert is het alarmmiddel van de over-
heid dat u waarschuwt en informeert over 
noodsituaties. Denk aan een grote brand, 
rookwolk	met	giftige	stoffen	of	een	terro-
ristische aanslag. In een NL-Alert staat uit-
gelegd wat er aan de hand is, wat u moet 
doen en waar u meer informatie en updates 
kunt vinden. Ontvangt u een NL-Alert op 
uw mobiele telefoon? Dan weet u meteen 
wat er bij u in de buurt aan de hand is en 
wat u moet doen. Bovendien kunt u ande-
ren dan goed informeren en zijn zij ook op 
de hoogte.

Meer informatie
Kijk op: www.nl-alert.nl □
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 °Deze ABC-poster van Brabant kwamen we tegen op internet en is verkrijgbaar op    
 www.hollandse-huisjes.nl. (Opname met goedkeuring van hollandse-huisjes.nl)
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Douane informeert Nederlanders over invoerregels bij webshoppen

Medicijnen, namaakartikelen, planten en alcohol  
invoeren: mag dat wel?
Veel Nederlanders shoppen bij webshops 
buiten de EU, vooral in aanloop naar de 
feestdagen. Toch is het - voordat je iets 
koopt - goed om te checken of wat je koopt 
ook mag worden ingevoerd. Want daar gaat 
het regelmatig mis, blijkt uit onderzoek in 
opdracht van de Douane. Om Nederlanders 
te informeren over de invoerregels voor in-
ternetaankopen start de Douane een cam-
pagne.

“Veel Nederlanders shoppen buiten de EU. 
Logisch, want daar lijken producten soms 
goedkoper”, zegt Mariska Mirer, specialist 
Post & Koeriers bij de Douane. “Toch is het 
goed je in de regels te verdiepen. Wil jij 
je kinderen bijvoorbeeld merkschoenen 
cadeau doen met de feestdagen? En zie je 
een deal die eigenlijk te mooi is om waar 
te zijn? Check dan of je te maken hebt met 
een namaakartikel. Namaakartikelen kun-
nen bij controles in beslag worden geno-
men. Zonde dus!”

Nederlanders denken de regels te  
kennen, toch gaat het regelmatig mis
In het onderzoek in opdracht van de Dou-
ane geeft het merendeel van de Nederlan-
ders aan op de hoogte te zijn van de re-
gels over wat je wel en niet mag invoeren. 
Ruim één op de vijf (22%) denkt volledig 
op de hoogte te zijn, ruim een derde (37%) 
grotendeels en bijna één derde (30%) geeft 
aan de regels een beetje te kennen. 

Toch gaat het regelmatig mis. Zo denkt 
bijna een vijfde van de jongeren (18%) én 
een kwart van de 60-plussers (25%) dat me-
dicijnen probleemloos ingevoerd mogen 
worden. Dat mag niet. Medicijnen kunnen 
vervalst zijn en geen werkzame, vervuilde 

of teveel werkzame bestanddelen bevat-
ten, met gezondheidsschade tot gevolg. 
Ook is ruim een vijfde (21%) er zeker van 
dat alcohol niet ingevoerd mag worden. 
Dat mag wél, maar is aan bepaalde regels 
gebonden. De meeste fouten worden ge-
maakt met namaakartikelen: bijna de helft 
van de jongeren (47%) denkt dat namaakar-
tikelen zonder problemen ingevoerd mogen 
worden. Dat mag niet.
Namaakproducten	 zijn	 kopieën	 van	merk-
artikelen. De juridische term voor het na-
maken van merkartikelen is intellectuele 
eigendomsfraude. Merken zijn beschermd. 
Het is verboden deze na te maken. Het is 
ook niet toegestaan om in valse merkarti-
kelen te handelen of ze in te voeren.

Regels op een rij
•	Niet alles wat van ver komt, is oké. Koop 

bijvoorbeeld geen namaak, want nepar-
tikelen invoeren in Europa is verboden.

•	Over alle aankopen in een webshop bui-
ten de EU betaal je btw. Controleer of 
deze kosten op de factuur staan. Is dit 
niet berekend in de webshop? Dan moet 
je	deze	kosten	bij	aflevering	van	je	pak-
ket betalen aan de bezorger. 
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•	Is je pakket meer waard dan € 150,-? Dan 
betaal je meestal ook invoerrechten (tot 
12% van het aankoopbedrag). Voor deze 
pakketjes doet de bezorger aangifte bij 
de Douane, wat daarbij ook nog tot inkla-
ringskosten leidt. Het volledige bedrag 
reken je af bij je pakketbezorger.

Feestmaanden populair
Jaarlijks koopt de gemiddelde Nederlandse 
webshopper meerdere keren buiten de EU. 
Vooral in oktober, november en december. 
Oftewel, de maanden van Black Friday, Sin-
terklaas en Kerstmis. De belangrijkste re-
den om buiten de EU te shoppen is de prijs: 
ruim driekwart (77%) denkt buiten de EU 
minder te betalen voor hetzelfde product.

Checken, checken, kopen
Online bestellen? Check wat wel en niet 
mag op douane.nl/internetaankopen. De 
virtuele assistent geeft snel en eenvoudig 
antwoord	op	je	vragen.	□

Vaardigheidsdag brandweer
Na een lange stop door corona kon het 
weer. Een trainingsdag waarbij in een soort 
carrouselvorm negen brandweerteams uit 
de omgeving zorgen voor een incident dat 
in korte tijd afgewerkt moet worden. Zo 
kreeg elk brandweerteam dus acht ploegen 
op bezoek.

De brandweer van Loon op Zand had een 
mooi object bij Kinderdagverblijf Buiten-
lust aan de Bergstraat. De ploegen kregen 
de melding dat daar brand was terwijl er 
kinderen aanwezig waren. Bij aankomst 
bleek er echter brand in een bijgebouw 
te zijn; even schakelen dus. Het was een 
zogenaamde autobrand door laswerk. De 
lasser	moest	 gered	worden,	 gasfles	 eruit,	
brand blussen en brandoverslag naar naast-
liggende hooistapel voorkomen.

Foto + tekst: Ruud Peters
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GEMEENTE LOON OP ZAND

GEMEENTEWINKEL
Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel
Postbus 7, 5170 AA  Kaatsheuvel.
Te bezoeken na telefonische afspraak.
Tel. 289111, fax: 289289  
website: www.loonopzand.nl
e-mail: info@loonopzand.nl

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

BOOTS APOTHEEK VENLOON
Kloosterstraat 35, tel. 364030.
Openingstijden: werkdagen van 8.00-17.30 uur.
APOTHEEK DE KONING
Kerkstraat 17, tel. 361190, ma t/m vr van   
8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.30 uur, 
zaterdag van 10.00-12.00 uur.
Buiten deze uren voor spoedrecepten:
Dienstapotheek de Ducdalf, Blyde Incomste-
laan 9, 5144 BC Waalwijk, tel. 06 - 517 067 63. 
Doordeweeks bereikbaar van 17.30 tot 23.00 
uur. In het weekend bereikbaar voor spoedge-
vallen van 08.00 uur tot 23.00 uur.
Vanaf 23.00 uur wordt u doorverwezen naar de 
Dienstapotheek in Tilburg, Lage Witsiebaan 2A, 
tel: 0900-2357323.

HUISARTSEN:

C. Verheijen, B. Moorthaemer, J. Wind,
36 33 55, spoednummer 36 45 70.
Kamperfoelielaan 1 A, Loon op Zand
www.huisartspraktijkverheijen.nl

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

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

Andromeda 6,
5175 VL Loon op Zand

info@renr-ict.nl 
www.renr-ict.nl

06 5122 9628

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

Voor Particulieren, ZZP’ers, Thuiswerkers...
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 06-48919633
Oranjeplein 1, 5175 BE  Loon op Zand  
website: parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOGOPEDIE LOON OP ZAND
Oranjeplein 21, tel. 06-44452344  
e-mail: info@logopedieloonopzand.nl 
website: www.logopedieloonopzand.nl.
KINDEROPVANG MIDDEN BRABANT
website: www.kinderopvangmb.nl
e-mail: info@kinderopvangmb.nl, tel: 278472.
GASTOUDERBUREAU BONTEKOE
Gespecialiseerd in gastouderopvang
Kerkstraat 5, 5175 BA  Loon op Zand.
Tel. 532321 of 0648-948933,
website: www.kinderopvangbrabant.nl,
E-mail: bontekoe@kinderopvangbrabant.nl.

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

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

KUNST LOON OP ZAND
secretaris: Ingrid van Iersel, tel: 362354.
e-mail: kunstloonopzand@gmail.com.
EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
secretaris: Dana Pollaert-Veltman
e-mail: secretariaat@ehbo-loonopzand.nl
website: www.ehbo-loonopzand.nl.

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat 5. Open op ma t/m vr 11.00-15.00 
uur en za van 10.00-12.30 uur. Boeken inleveren 
op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur.
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten op maan-, dins-, donder- en vrijdag 
van 13.00-17.00 uur in De Wetering.
Aanmelden bij: H. IJpelaar, tel. 361646.

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

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

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

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

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

OVERDAGKOOR STUIFZAND (dames)
Repetitie	woensdag	10.00-12.00	՚t	Maoske.
Info: Wilma van derSanden, tel: 0416-362625.

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

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

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

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

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

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

POSTKANTOOR (in Coop, Oranjeplein 47)
Maandag t/m woensdag: 8.00-19.00 uur. Don-
derdag en vrijdag: 8.00-20.00 uur. Zaterdag: 
8.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-17.00 uur.
KLUSSEN- en DIENSTEN CENTRALE
Schotsestraat 4c, Kaatsheuvel, tel: 531573.
Open: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 
12.00 uur. Aanvragen: via e-mail: kdc@loonop-
zand.nl en via onze website: www.kdc-loz.nl.
REPAIR CAFÉ LOON OP ZAND
Elke 3e dinsdag van de maand in De Wetering 
van 19.00 tot 21.00 uur.

BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT
De Wetering, tel. 363868. Maandag, woensdag  
en vrijdag van 12.30-17.00 uur. Dinsdag en don-
derdag van 10.00-12.00 uur. Zaterdag en zondag 
gesloten. Inleveren via buitenbrievenbus.
MUZIEKVERENIGING CONCORDIA
Repetities drumfanfare elke dinsdag van 19.30 
tot 22.00 uur in Jongerencentrum De Kuip.
VOLLEYBALCLUB SET-UP
Trainingsavonden op woensdagavond voor de 
herencompetitie en recreanten in De Wetering.
info: www.vvsetup.nl of info@vvsetup.nl.
SCOUTING PASTOOR SIMONS GROEP
Klokkenlaan 44. Voor info: www.scoutingpsg.nl.
Info of aanmelden: info@scouting@psg.nl.
VERKEERSREGELAARSTEAM 
LOON OP ZAND
Secretaris Wil Oerlemans, tel: 757259.
e-mail: vkr.team.loonopzand@gmail.com.

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie: Anja van Balkom.
Tamboerstraat 1, 5175 TE  Loon op Zand,
mail: info.devlinderboom@stichtingbravoo.nl,
tel: 363432, website: www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur: Eric de Brouwer.
Doelen 1, 5175 CP  Loon op Zand,
tel: 361594, e-mail: info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur: Nick de Lange.
Ecliptica 26, 5175 XJ  Loon op Zand, tel: 362335,
e-mail: infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website: www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN voor leden BV De Vriendenkring 
iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 13.00-17.00 uur bij Cafetaria Lily in de 
Kloosterstraat.
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Profiteer van historisch lage          
hypotheekrente! 

 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  0,88% 
Allianz      0,89% 

20 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,21% 
NIBC Bank  1,24% 

30 jaar vast met NHG 
Centraal Beheer   1,39% 
ASR Hypotheken  1,45% 

 
Mediair Financieel Adviesgroep BV 
Bel voor een afspraak aan huis, online  
of op kantoor, ook ‘s avonds: 
 
Tel: 0416-369000 
Email: info@mediair.nl 
 

 
 
Wilt u uw 
overwaarde 
opnemen? 
 
Een ander huis 
kopen? 
 
Verbouwen? 
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar voor een gesprek van 
mens tot mens 0900-0767.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENAMBULANCE: 013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode 
zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij 
strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Wijzigingen worden tijdig aangegeven.
2021 Uiterste inleverdatum kopij
Nr. 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
Nr. 2 van 2022 verschijnt op 26 januari 18 januari vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Voor gratis opname van uw berichten 
in deze agenda kunt u een mail sturen 
naar: info@ronddetoren.nl.

November
28 Roosendaal 1 - Uno Animo 1 om 

14.30 uur, Sportpark Hulsdonk, Roo-
sendaal.

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

6 NL-Alert testbericht om 12.00 uur.
10 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

v.v. Uno Animo om 20.00 uur, zowel 
voor leden als niet-leden.

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

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

12 FC Tilburg 1 - Uno Animo 1 om 14.00 
uur, Sportpark Spoordijk, Tilburg.

17 t/m 19: Kerst Winter Circus op de 
Kasteelweide.

17 Het Filmhuis: Bohemian Rhapsody.
17 Jongerencentrum De Kuip

Alles Kids: Disco.
20 Lampionnenoptocht

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

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

20 20e ChristvanBeurdenHoogjastoer-
nooi in de bovenzaal van café De Ki-
osk. Inschrijven via:
cwijtvliet@home.nl.

20 t/m 16 jan.:
Schaatsbaan op terras bij De Kiosk.

21 Repaircafé in de Wetering van 19.00 
tot 21.00 uur.

22 Kerstconcert in de benedenkamer 
van Het Witte Kasteel om 19.30 uur. 
Reserveren via:
cultuur@hetwittekasteel.nl.

29 ‘Erwtensoep-wandeling’ om 9.30 
uur vanaf Het Witte Kasteel.

2022
Januari

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

14 Het Filmhuis:  
Beentje van Sint Hildegard.

14 Jongerencentrum De Kuip
Alles Kids: Horrorparty.

15 Loonse Dorps Kwis 2021-2022.
21 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

v.v. Uno Animo om 20.00 uur, zowel 
voor leden als niet-leden.

23 Sophia՚s	 Vereeniging	 Nieuwjaars-
concert in De Wetering om 14.00 
uur. Toegang gratis.



 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

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