
12 januari 2022 • nr. 1





1

REDACTIE 
Tiny van Hooren 0416-362516
eindredacteur Hoge Steenweg 2

Jacques van Dooren 06-38906960
Carine van Esch 06-14821661
Petra Holsheimer 06-50265699
Jan van Hoof 0416-362694
Lonneke van Huijgevoort 06-51963744
Ton Kalkers 0416-362444
Kristel Vermeer 06-30378375

ADVERTENTIES en TORENTJES
Guido van Gorp 0416-362295

BEZORGING
Christ Wijtvliet 06-15121975

BESTUUR
Geert Wijtvliet 06-51986517
voorzitter

Annemiek Goutziers 
secretaris Bergstraat 25
e-mail: secretaris@ronddetoren.nl

Riky Groenendaal penningmeester
e-mail: penningmeester@ronddetoren.nl

OVERIGE INFO

vormgeving: Redactie Rond de Toren
drukwerk: Q-Promotions te Tilburg
oplage: 3050

KvK: 41090256
RSIN: 807695002
IBAN: NL80 RABO 0129793442
e-mail: info@ronddetoren.nl
website: www.ronddetoren.nl

Jaaroverzicht Rond de Toren
•	Een terugblijk op 2021.

Van pannenkoeken serveren  
naar wethouder
•	Suzan Mandemakers stelt zich voor.

William Martens kondigt vertrek aan
•	William	&	Silvia	willen	meer	tijd	voor	gezin.

Stylish Glass naar Loon op Zand
•	Veranderen en innoveren voor de klant.

Stichting Nimba
•	Marijke en Nelly, de drijvende krachten   

achter Centre Nimba.

4

19 
  

23

24

45

Inleveren kopij via e-mail: info@ronddetoren.nl.

Uiterste inleverdata editie 2:  
advertenties vóór maandag 17 januari 19.00 uur,  
overige kopij vóór dinsdag 18 januari 19.00 uur.

In dit nummer o.a.

JAARGANG 55 nr. 1 12 januari 2021

En verder
Kien’s Kolumn 17

De Krantenbak 27

Cultuur bij Het Witte Kasteel 33

Kerkberichten 38

Reünie Echo der Duinen 41

Uitslag kerstpuzzel 53

SeniorenVereniging 56

Boosterprik 63

EHBO 66

Tips van de Belastingdienst 68

Scan deze QR-code voor onze website.



2

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 € 16,00
Tel. (0416) – 362349 Kinderen vanaf 12 jaar € 17,00
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 20,00
Vrijdag koopavond Wassen, knippen en drogen € 28,00

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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VAN DE REDACTIE...............

Heb het leven lief

Pas hoorde ik op de radio een zangeres vertellen dat ze door de corona niet kon optreden 
afgelopen jaar. Daarom was ze gaan werken aan het maken van een opname van haar 
muziek. “Uit iets naars kwam toch iets goeds, dat had ik anders nooit gedaan”, zei ze.
Wat een hoogtepunt had moeten worden in haar lange skateboard carrière, eindigde voor 
Candy Jacobs in een drama. Door een positieve coronatest moest ze nog vóór de start van 
de Spelen het olympisch dorp verlaten. Eerst was er een eenzaam verblijf in een quaran-
tainehotel en daarna de retourvlucht naar Nederland.
“Het heeft mijn hele leven veranderd. Ik denk dat ik niet eerder zo diepgegaan ben”, 
verwijst Jacobs naar de periode in het quarantainehotel. In Tokio schreef zij op haar so-
cialmedia kanalen al dat ze zo bezig was met een fysiek en mentaal gevecht, dat het niet 
lukte om te eten en te slapen.

Nu constateert Jacobs dat de zware tijd in Tokio toch ergens goed voor is geweest. “Het 
heeft mij ook veel geleerd. Dat ik kan omgaan met tegenslagen bijvoorbeeld, ook op de 
momenten dat je denkt dat je dat niet kan. En dat je moed toont. Uiteindelijk levert dat 
het meeste op. Dus op een gekke manier ben ik ook wel dankbaar dat het zo is gelopen, 
al zou ik het nooit meer over willen doen.”

Door haar ervaring in Tokio is Jacobs anders in het leven gaan staan. “Ik was altijd iemand 
die dacht dat ik alles alleen kon. Ik ben super zelfstandig. En nu heb ik ontdekt dat ik dat 
niet kan. Dat ik mensen om mij heen nodig heb. Fysiotherapeuten, mentalcoaches, fami-
lie, vrienden. Dat besef drong daar door, omdat ik écht alleen was. En dat was voor mij 
iets	heel	waardevols.	Het	is	eigenlijk	fijn	als	je	soms	gedragen	kunt	worden.”
Nu verkent Jacobs ook het leven buiten de sport. “Ik ben aan het ontdekken wie ik ben 
zonder skateboard. Wat vind ik waardevol? Wie wil ik zijn? Hoe wil ik mij bewegen in de 
wereld, als ik dat niet op een skateboard doe? Dat is de zoektocht, waar ik nog middenin 
zit.”
Liesbeth List zong er al over in haar lied ‘Heb het leven lief’.

Leef als een kind
Van de wind en van de liefde
Dans met de maan
Sla je armen om de sterren
Ga je dromen achterna
Op de maat van de seizoenen
Heb het leven lief
En wees niet bang
Huil als het moet

Totdat je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet
Met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt
Je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment
Zet een streep door het verleden
Heb het leven lief
En wees niet bang.

Wees maar niet bang voor 2022.
We wensen de lezers een mooi jaar vol van ontdekkingen.
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Jaarovericht Rond de Toren

Een terugblik op 2021
Het jaaroverzicht van 2020 eindigde met 
de woorden: Die lach op het gezicht krijgen 
was afgelopen jaar niet altijd even makke-
lijk. We hebben vast zonder spijt en al of 
niet opgelucht 2020 verlaten om hoopvol 
aan een nu nog ongewis 2021 te beginnen. 
Maak er iets moois van. We kijken nu te-
rug op 2021 en zitten nog in dezelfde si-
tuatie. Ook afgelopen jaar was het motto: 
‘the show must go on’ en hebben we er het 
beste van proberen te maken.

Binnen de redactie hopten we van digitaal 
vergaderen naar vergaderen op locatie en 
omgekeerd. We namen verlaat door corona 
nog afscheid van Kitty van Merode, Hans 
Schleiffert	als	redactielid	en	Eva	Staps	als	
penningmeester en verwelkomden Riky 
Groenendaal als haar opvolger en onze ne-nze ne-
stor Jan van Hoof werd 80 jaar.
Er stonden in elk nummer verrassende en 
herkenbare verhalen in ‘Kiens Kolumn’ en 
we hebben weer mooie en indringende ver-
halen kunnen lezen in de rubriek ‘Durf te 
delen’. Om met Roland Ligtenberg te spre-
ken: ‘Niet perfect is ook goed’.
Er ontstond afgelopen jaar een wandel-
boekje van acht in de Toren gepubliceer-
de wandelingen. Niet voor niks is Loon op 
Zand uitgeroepen tot Wandelgemeente van 
2021! Zie www.ronddetoren.nl voor de 
link naar het wandelboekje.

Corona
Verenigingen, ondernemers, bedrijven en 
wij allemaal hebben dit jaar met de nodige 
beperkingen gefunctioneerd. Open zijn, 
sluiten, wel doorgaan of afblazen van acti-
viteiten, thuis blijven of weg kunnen gaan, 
het wisselde elkaar in 2021 af.
Viel eerst te lezen in Rond de Toren dat er 
gestemd kon worden in de kerk, later ver-

vulde dit gebouw ook nog de functie van 
prikpost! Net als vorig jaar ging de avond-
vierdaagse niet door. De Tiende editie van 
de Kerstklokkenloop zou heel bijzonder 
worden met een heus kerstcircus op de 
Kasteelweide en een schaatsbaantje bij De 
Kiosk. Helaas het ging allemaal niet door.
Ook het Verkeersregelaars Team gemeente 
Loon op Zand stond het hele jaar te trap-
pelen en niet van de koude voeten, om in-
gezet te worden bij evenementen. Helaas, 
die waren er weinig.

Wat wel doorging was de garageverkoop op 
zondag 26 september. Goed idee of niet, 
ook het elfde van de elfde bal in De Kiosk 
ging nog net door voor de avond lockdown 
met een speciaal optreden van Dorien de 
WC-trien.
Het was een lange tijd onzeker, maar Sin-
terklaas kwam toch naar Loon op Zand 
waar de vele Sintvlaggen vrolijk wapper-
den.	 Op	 de	 petflesjes	 zit	 nu	 statiegeld,	
maar het nieuwe zwerfafval is momenteel 
weggegooide of verloren mondkapjes.
In het voorjaar van 2021 was tijdens de 
eerste lockdown radio LOZZZEO (Loon op 
Zand Zoekt Zich Een Ongeluk) vijf weken 
lang succesvol in de ether. In december 
hielpen ze ons de avondlockdown door met 
de beste en slechtste muziek, spellen voor 
het hele gezin, bijzondere gasten en vooral 
slappe Loonse klets. (foto onder).
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De lange weg naar een Dorpshuis
Bewoners konden meedenken over het 
Oude Klooster. Horeca of gezondheidszorg 
had de voorkeur. Er kon worden ingeschre-
ven door marktpartijen. Het gaat geen hos-
tel, geen horeca, maar een gezondheids-
zorgvoorziening worden.

Het plan voor de nieuwe Wetering liep 
voetje voor voetje met rollator richting 
eindpunt. Er was een presentatie door ar-
chitectenbureau De Twee Snoeken en er 
werden gesprekken met toekomstige ge-
bruikers gevoerd. Belangstellenden kregen 
een inkijkje in het ontwerp tijdens een 
digitale bijeenkomt op 20 november. Het 
prijskaartje is intussen stevig gestegen van 
de oorspronkelijke € 7,1 naar € 9,1 mil-
joen. De gemeenteraad, zonder wethouder 
Bruijniks, struikelde uiteindelijk met una-
nieme goedkeuring over de eindstreep. De 
(tijdelijke) beheerders Rini en Carla stel-
den zich voor.

Met de plantenbakken voor De Wetering 
ging het sneller. Die waren al klaar in het 
voorjaar dankzij het harde werk van Piet 
den Hartog en Toni Smits! De stichting 
Pieckplein Winterfestijn heeft de planten-
bakken op het Anton Pieckplein en Wete-
ringplein geadopteerd. Ceciel van Hoof en 
Dianne Goutziers van Op en Top Dagbe-
steding namen vervolgens samen met hun 
‘toppers’ het onderhoud van de planten-toppers’ het onderhoud van de planten-’ het onderhoud van de planten-het onderhoud van de planten-
bakken op zich.

Carnaval
De stichting Theebuikenland verkocht op 
zaterdag 6 februari de originele Loonse 
carnavalsvlaggen om de pot te spekken, 
maar ook om deze uit te hangen tijdens de 
carnavalsdagen van dit jaar met als doel 
stil te staan bij wat we zo misten! Ze zet-
ten alles in 2022 op het doorgaan van de 
kinderoptocht en de ‘grote’ optocht.
Loon Op Stap kan alleen nog maar nostal-
gisch terugkijken op een fantastische week 
in 2020. Daarna was het over en kon carna-
val 2021 uit de agenda’s geschrapt worden. 
Ze blijven hopen op carnaval 2022.

Personen in het nieuws
“Inluiden van het nieuwe jaar hoeft niet 
per se met vuurwerk”, dacht Peter van Lith 
en hij begon het nieuwe jaar met bellen 
blazen. Niet zomaar bellen, maar grote 
bellen die minutenlang stand hielden en 
boven Molenwijck te zien waren!

Coby van Esch-Leltz vierde haar 90ste ver-
jaardag op 18 februari. Mevrouw Wijten-
burg-Geerdes in Residentie Molenwijck, 
vierde 30 maart jl. haar 100ste verjaardag. 
Onze burgemeester verraste haar met een 
bijzonder cadeau; een bankje. Nelis van 
den Hoven was 85 jaar lid van Sophia’s Ver-’s Ver-s Ver-
eeniging. Henk van der Velden kreeg als 
enige in het dorp een lintje van de Koning 
voor zijn vele vrijwilligerswerk.

Een alternatief lintje was er voor Piet 
Broos.	Hij	ontving	een	‛lintje	van	verdien-
sten’ namens Langstraat TV voor zijn activi-’ namens Langstraat TV voor zijn activi-namens Langstraat TV voor zijn activi-
teiten ten behoeve van Het Witte Kasteel. 
De Zilveren erespeld van de gemeente was 
voor ‘Sophia’s’ Frans van Dongen. De bur-‘Sophia’s’ Frans van Dongen. De bur-Sophia’s’ Frans van Dongen. De bur-’s’ Frans van Dongen. De bur-s’ Frans van Dongen. De bur-’ Frans van Dongen. De bur-Frans van Dongen. De bur-
gemeester roemt zijn veertig jaar lange 
maatschappelijke inzet. Jan Bernard Koo-
len nam na 5 jaar afscheid als directeur van 
Residentie Molenwijck en ging met pensi-
oen. Hij kreeg de Bronzen erepenning van 
de gemeente uitgereikt. Frans Mannaerts 
volgde hem op en stelde zich voor in nr. 
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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19. En dan was er natuurlijk Nienke Fitters 
(Voice of Holland, team Ali, de zingende 
stewardess).	 In	 de	 finale	 greep	 ze	 helaas	
naast de hoofdprijs. Wij konden genieten 
van Nienke Tompoucen en de ouders van 
Nienke, die in Loon op Zand wonen, glom-
men van trots. Een Diamanten huwelijksju-Diamanten huwelijksju-en huwelijksju-
bileum was er in 2021 voor Ton en Diny van 
Oss-Oerlemans, het echtpaar Musters-van 
Loon en het echtpaar Brouwer-Windmöller.

Yara Heikamp van basisschool de Vlinder-
boom werd winnaar van de Loonse ronde 
van de Nationale Voorleeswedstrijd.
Gwyneth Leermakers vertelde over uitda-
gingen en dromen, jezelf tegenkomen en 
over oude wonden die kunnen helen. En in 
nr. 15 vertelde Harrie Hermkens (100) over 
zijn leven. Hij bleek een vat vol levenser-
varingen en humor.

 °(Fotografie Martin Swinkels)

30.000 pechgevallen en Sjan van Loon nam 
afscheid als verpleegkundige in Residentie 
Molenwijck.

Ondernemend Loon
We zagen in 2021 een aantal ondernemers 
zich presenteren in Rond de Toren:
Zo begon Wendy’s	beautyshop	by	Oriflame	
die de producten verkoopt via ‘social sel-‘social sel-social sel-
ling’. Ook de verbouwing van ‘De Gouden 
Laars’ verloopt in eigen tempo. Er komen 2 
appartementen, de webwinkel en een ont-
vangstruimte voor het bedrijf ‘Butts and 
Shoulders’.

Aspergeboerderij Van Iersel begon het 
nieuwe seizoen met een nieuwe winkel! En 
na 15 jaar namen Mija en Jeroen afscheid 
van ’t Loons Kwartier en hun klanten. Jaap 
Knook van Rijschool Knook vierde zijn 
30-jarig jubileum als rijschoolhouder.
Harold Spapens, Meubel- en Timmerwer-
ken, nam de stap een eigen bedrijf te star-
ten en Jeroen Punt en Martijn Willersop 
openden 1 maart ‘Huski e-bikes’. We lazen 
dat Maarten Hamers, de man van staal van 
HMS Hamers Metaal & Service, sinds 2019 
stalen interieur en exterieur produceert en 
plaatst en kleine constructiewerkzaamhe-
den verricht. In december van het afgelo-
pen jaar bestond ‘Lekker Gewoon uit Loon’ 
5 jaar.

Stef en Margarette van ‘Stef Schoenen’ 
sloegen een nieuwe weg in en openden, 
naast hun schoenenjverkoop op markten, 
een webshop en een winkel in Waalwijk. 
Wam van der Wielen en Aaron Scholten 
startten met hun elektrotechnisch bedrijf 
WAROM. ZJUU, Brunch & Borrelbar, zit 
vanaf zomer 2021 in het Leijpark. Het is 
de nieuwe uitdaging van de horecaonder-
nemers Sandra en Ruben Boset uit Loon op 
Zand die sinds 2004 ook eigenaar zijn van 
het Tuinhuis Culinair aan de Westermarkt.
Van Venrooij Interieurbouw & Van Ierland 
Interieurbouw gingen samen en dat snijdt 

De 82-jarige muzikant Martijn van den 
Hoek, beter bekend als Martino Saxo, is na 
65 jaar optreden gestopt.
Twee	 kleuterjuffen	 Anja	 Mathijssen	 en	
José van Vliet van de Vlinderboom, gin-
gen met pensioen. Ook op basisschool De 
Blokkendoos werd afscheid genomen van 
Bert de Vaan en Margreet Oerlemans. Met 
pensioen ging ook de Loonse wegenwach-
ter Johan Bink na een inzet van meer dan 
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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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hout! Ze versterken elkaar. LOONZ bedank-
te haar klanten en stopte met de verkoop 
van	 dameskleding.	 ՙClub	 Jacqueline’ het 
ՙbijzondere	huisje՚	Kerkstraat	24	stond	te	
koop. De kapsalon in Venloene heet voort-
aan	ՙSil՚s	Haarhuys՚	en	is	geknipt	voor	ie-
dereen.
Dan is Slijterij Mitra met Bernard Goossens 
vanaf 4 november weer terug in Loon op 
Zand. Het verhaal van toen tot nu van De 
Financiën in Loon op Zand kwam aan de 
orde in een gesprek met Maarten van Son. 
Ook de ‘De Vriendschap’ keert terug met 
een feestconcept.

Natuurbegraafplaats ‘Huis ter Heide’ is 
afgelopen jaar open gegaan. Rick Broers 
(25), geboren en getogen Loonse, runt jong 
en	 ambitieus	 ՙFeestcafé	 de	 Prins՚,	 Cafe-
taria ’t Paleis en Bistro Palazzo in Tilburg. 
Loons Lokaal verdween met stille trom. Er 
was blijkbaar geen overnamekandidaat. En 
’t Benkske creëerde wat extra kerstsfeer 
met een ‘Wens-kerstboom’.

Gezondheidszorg
BuroJIJ blijft zich ontwikkelen en ver-
huisde naar een passend pand in de Hoge 
Steenweg. Bij Tandartspraktijk Loon op 
Zand ging eerste aanspreekpunt aan tele-
foon en balie Thea van Boxtel-van Amels-
voord (66) met pensioen. Maar ook vijf jaar 
Tandartspraktijk Loon op Zand was een te-
rugblik en vooruitblik waard met tandarts 
Eric Minnaard en zijn vrouw Monica Jan-
sen (foto linksonder). Mantel-Match ging 
samenwerken met zorginstelling Mijzo om 
thuiswonende ouderen nog beter te ontzor-
gen en ondersteunen.

Er kwamen nieuwe huisartsen in huis-
artspraktijk Verheijen en daar maakten 
we kennis mee. Maar daar bleef het niet 
bij. Dokter Moorthaemer vertrok weer 
en werd opgevold door dokter de Reuver, 
dokter Duitsman en verpleegkundig spe-
cialist Bienke Hofsteenge. De Geheugen-
werkplaats ging met activiteiten starten 
in Lokaal 63. En wist u dat Evelyne Salden 
al 10 jaar enthousiast lessen Eviva Pilates 
verzorgt en dat in Studio HEEL Janneke 
van Bemmel je in contact met je lichaam 
brengt middels massage en yoga?
Van EHBO-vereniging Sint Raphaël kregen 
we het afgelopen jaar regelmatig eerste 
hulp tips.

Gemeentezaken en    
zaken in de gemeente
Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen 
konden we op alternatieve plekken onze 
stem uitbrengen. Behalve bij De Wetering 
kon ook bij voetbalvereniging Uno Animo, 
de milieustraat en in de kerk worden ge-
stemd. Gemeente Loon op Zand werd als-
nog partner van het Van Gogh Nationaal 
park. We kregen een nieuwe gemeente-
secretaris: Vivian Pouw en een nieuwe 
wijkagent: Niels Kuijl. Maar de Brandweer 
zoekt nog nieuwe collega’s. De vergroening 
van de kern is afgerond. Er is meer sfeer 
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door groen, beukenhaagjes, leibomen en 
‘duinen’; plus meer veiligheid door een 
duidelijke afscheiding met de straat. Wet-
houder Frank van Wel verrichtte op 4 juli 
de	officiële	openingshandeling	met	het	uit-
reiken van levensgrote ansichtkaarten aan 
lokale ondernemers. De Gebiedscommissie 
Centrum	ՙLoon	op	Zand՚	had	een	ansicht-
kaartenactie georganiseerd met als te win-
nen prijs een ballonvaart. Op 12 september 
gingen de winnaars de lucht in.

Er ging een vette streep door het voetpad 
langs de Kloosterstraat tot aan de Baden 
Powellweg. Ook is de Kraanven commissie 
nog druk bezig om het tracé voor de nieu-
we hoogspanningslijn om te buigen naar de 
oorspronkelijke Bosroute.
De	snelfietsroute	F261	is	officieel	in	gebruik	
genomen. Vanaf 6 oktober zien we de groe-
ne elektrische deelscooters van GO Sharing 
ook in Loon op Zand her en der rijden en op 
de stoep staan. Er werd begonnen met het 
vervangen van de waterleiding in de Kloos-
sterstraat en de aanleg van glasvezel door 
Delta werd aangekondigd. Leuk was dat 
Loon op Zand werd uitverkozen tot ‘Wan-‘Wan-Wan-
delgemeente van 2021’

Rapport bureau Berenschot
Dan was er de eindrapportage ‘Bestuurlij-‘Bestuurlij-Bestuurlij-
ke toekomst Loon op Zand’ opgesteld door 
bureau Berenschot. Het geeft het huidige 
beeld weer en een verkenning van moge-
lijkheden van de bestuurlijke toekomst van 
Loon. Berenschot geeft geen concreet ad-
vies. Uit het rapport wordt echter wel dui-
delijk dat niks doen geen optie is. De Raad 
gaat echter over 2½ jaar evalueren hoe de 
situatie dan is. Ze doen dat aan de hand 
van nu nog onduidelijke criteria.
Dat leverde reacties op o.a van de werk-
groep politiek cafe loz. Michiel van Esch: 
“Blijven we hangen in nostalgie en durven 
wij niet naar de nabije toekomst te kijken? 
Of zijn we zo sterk en moedig om de bakens 
te verzetten.” Vervolgens wil een nieuwe 
politieke partij ‘Toekomstig KLM’, opge-
richt door Marten Krikken, de gemeente 
helpen tot de belangrijke besluiten m.b.t. 
de bestuurlijke toekomst genomen zijn.

Één groep heeft de oplossing allang ge-
vonden. Hun standpunt is duidelijk: ‘Loon 
naar Tilburg”. Er was ook een tegengeluid 
waarin de schrijver het eens is dat er veel 
te verbeteren is, maar het jammer vindt 
dat er zoveel gemopper is met de nadruk 
op de negatieve zaken in ons dorp.

Politieke wisselingen
We zagen het plotselinge vertrek van Bart 
van Drunen als raadslid wegens persoon-
lijke afwegingen. Hein Lommers volgde 
hem op. Later in het jaar diende wethou-
der Van Wel zijn ontslag in wegens een te 
collegiale opstelling naar een ambtenaar. 
Suzan Mandemakers werd zijn opvolger. Als 
klap op de vuurpijl nam wethouder Gerard 
Bruijniks in december ontslag na een con-
flict	in	zijn	partij	Gemeentebelangen	over	
De Wetering. Maar als tegenwicht kreeg de 
gemeente Loon op Zand een kinderraad die 
gevraagd en ongevraagd advies gaat geven. 
Levert vast een frisse kijk op.
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Woningbouw
Het Van Lier Park en Salmrijck beginnen 
vorm te krijgen. Meer woningen in Loon op 
Zand!  Begint de bouw in 2022?

Kunst
Lockdown, avondklok of corona… Kunst 
kan altijd! In maart was er ‘Kunst voor het 
raam’ in de gemeente Loon op Zand. Achter 
de ramen van woningen in Kaatsheuvel en 
Loon op Zand werden prachtige kunstwer-
ken geëxposeerd. Op zondag 19 september 
organiseerde Kunst Loon op Zand ook weer 
‘Zicht op Loon’. Een sfeervolle kunstmarkt 
op Landgoed Het Witte Kasteel. Ook waren 
in september in Het Uilennest de ‘parel-‘parel-parel-
tjes’ van Marjan Horvers-de Nijs te zien: 
tekeningen, schilderijen, aquarellen, col-
lages, schetsboeken. Ook de expositie in 
De Wetering in oktober van te veilen kunst-
werken voor de inloophuizen in Waalwijk 
en Tilburg werd een groot succes.

Sport
Tijdens de ‘Nacht van Loon’-edite 2021, 
die werd verplaatst naar september, ging 
Ad Leermakers voor de vijftigste keer van 
start. Het werd een speciaal jubileum.
Maar ook Joris van Lier deed het weer! Ad 
liep de tocht weer samen met zijn dochter 
Yvonne. Ze behaalden een mooie afstand 
van ruim 84 kilometer in 15 uur en 2 minu-
ten.	Joris	behaalde	op	zijn	racefiets	91.680	
km.

De multifunctionele voetbalkooi in de Klok-
kenlaan werd op 7 april geopend. Een an-
dere kooi kun je de Padel banen bij de ten-
nisvereniging noemen. Op 11 september 
won Bram van Rijswijk brons op het NK 100 
km hardlopen in Winschoten. “Ik ben een 
diesel, ik ben pas warmgelopen na 40 km, 
daarna begint het pas leuk te worden”, al-
dus Bram. Na 07:55:46 waren de 100 km 
volbracht. Biljartvereniging ‘De Vrienden-
kring’ is met zijn 33 leden in juli verhuisd 
naar Cafetaria Lily.

Het wandelevenement bekend als de Sa-
menloop voor Hoop ging niet door. Het KWF 
stopte met de ondersteuning. De organisa-
tie WIL, Werkgroep Inzet Loont, koos een 
eigen weg met kleine plaatselijke activi-
teiten.

ECLoZ Energiecollectief
Nogal wat inwoners hebben gebruik ge-
maakt van de hulp van de energiecoaches 
van	ECLoZ	bij	het	aanvragen	van	een	defi-
nitief energielabel. Een volgend project is 
Zonnepark op de vloeivelden. Ruim 25 jaar 
geleden raakten de vloeivelden buiten ge-
bruik, de grond is vervuild en nergens voor 
geschikt. Nu ligt er een plan voor een zon-
nepark en wandelpaden. Voldoende elek-
triciteit voor 2500 gezinnen.

Hobby’s
Marloes Klaverdijk bracht amateur-foto-
grafen bij elkaar. Haar Facebook-initiatief 
‘Un Schôon plaotje’ leverde veel moois op!
In nr. 18 maakten we ook kennis met Mil-
dred en haar creatieve hobby fotograferen.
En natuurlijk zien we regelmatig werk van 
Jacques	 Bertens,	 �onze�	 Loonse	 hoff	oto��onze�	 Loonse	 hoff	oto�onze�	 Loonse	 hoff	oto��	 Loonse	 hoff	oto�Loonse	 hoffoto-
graaf	die	‛Loon	in	beeld’ brengt via www.
loonsfotowerk.nl.

In	het	voetspoor	van	Danny	Vera	filmt	Ralph	
Oors zijn optredens en die van vele andere 
bekende artiesten. Een verhaal hoe een 
hobby uit de hand kan lopen. Zo konden we 
ook een kijkje nemen in het Boxermuseum 
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bij Mevrouw Riet Smolders (92). Zij woont 
midden in haar Boxermuseum, tevens haar 
huis. Lia Stadhouders-van den Broek (76) is 
al ruim 40 jaar bezig oude handgeschreven 
teksten toegankelijk te maken in het regi-
onaal archief van Tilburg. De creatieve fa-
milie Van Erp heeft als hobby steen hakken 
en hout zagen. Zo ontdekten we de bijzon-
dere passie van Edo Timmermans die met 
kubussen, Nanodots en Polyomino’s bezig 
is. Sanne de Bresser en haar Pomeranian 
hondjes bleken ook een prima match!

Reizen
Vincent	Nijkamp	fietste	van	Colombia	naar	
Equador om ervaring op te doen in de land-
bouw. Het werd een tocht van 2000 km 
door de Andes. Hij ontmoette bijzondere 
mensen, maakte vrienden en genoot van de 
natuur. Jack IJpelaar deed er verslag van.

te	 nemen	 voor	 drie	 afleveringen	 van	 een	
documentaire over Anne Frank. Het Witte 
Kasteel was er klaar voor met een mooie 
cultuuragenda. Maar niet alles kon door-
gaan helaas. Wat wel kon doorgaan was 
de Open Tuinendag Midden-Brabant, de 
Sponsor-Pauwelswandeling en de GoodLife 
Fair op 12 september en niet te vergeten 
de Slipjacht vanaf Het Witte Kasteel.
Ook was er de nodige discussie over een 
plan om de grachten van Het Witte Kasteel 
weer te verbinden met de Blauwloop en de 
Zandleij.

Muziek
Het Muziekproject 2021 basisscholen Loon 
op Zand kon toch doorgaan, maar zonder 
grote afsluiting met alle ouders en opa’s en 
oma�s.	ՙSophia’s	Vereeniging՚	organiseerde	
begin oktober alsnog een Klapstoelencon-
cert bij Het Witte Kasteel. Wel met QR-
code waar vervolgens weer niet iedereen 
het mee eens was.

Sophia’s Vereeniging met A-Fever, de bes-
te ABBA-tribute band van Europa, liet het 
knallen in De Werft op zaterdag 6 novem-
ber! Samen zetten zij de zaal op z’n kop.

Herdenken
Gert Nieveen, 35 jaar en sinds 2009 woon-
achtig in Loon op Zand zou als militair en 
veteraan op 4 mei samen met zijn vader 
(ook veteraan) op de Dam staan in het 
erecouloir (erehaag). Dit ging helaas niet 
door i.v.m. alle geldende maatregelen. Hij 
legde uit waarom het zo belangrijk is om te 
herdenken op 4 mei en het gevoel van vrij-
heid te vieren op 5 mei.

Buurten, Buurtvereniging, 
Buurtkamer, Buurtgezin
Het 40-jarig jubileum van buurtvereniging 
Oranjeplein/Kasteellaan kon niet uitbun-
dig gevierd worden. De leden werden thuis 
getrakteerd op een oranjegekleurde tom-
pouce: voorzien van het getal 40.

Maddy van den Nieuwenhuizen, 4-havo 
leerling en voetbalster bij Uno Animo, 
maakte een onvergetelijke zeilreis van vijf 
weken	met	zeilschoener	de	‛Wylde	Swan’.

Het Witte Kasteel
Drie dagen lang werd de begane grond van 
Het Witte Kasteel gebruikt om scènes op 
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Het voortbestaan Buurtkamer Oud-Loon 
werd onzeker door het sloopbesluit van 
hun woning in de Van Rijckevorselstraat. 
Maar gelukkig vonden zij onderdak een 
stukje verderop in de straat.

Voor de kinderen van De Lage Weijkens 
werden op 23 april alternatieve Konings-
dagspelen georganiseerd in Strieckenlaan 
en omgeving. Veel buurten en straten in 
ons mooie dorp zullen terugkijken op een 
geslaagde zonnige burendag op zaterdag 25 
september, de dag dat de anderhalve me-
tersamenleving even werd opgeheven.
We konden lezen over de Strieckenlaan die 
een stralende en creatieve Burendag voor 
jong en oud organiseerde. En over Molen-
wijck Zuid – Aan de Bosrand, die een ‘Bu-
rendag XXL’ organiseerde met maar liefst 
9 straten.

Begeleiding en Opvoeding
We lazen over Buurtgezinnen, Maaike Haan 
en Loon op Zand: een prachtige combina-
tie! Stichting Buurtgezinnen koppelt gezin-
nen die hulp nodig hebben aan een stabiel 
gezin dat die hulp kan en wil bieden.
Dan is er ook nog WIJS Mentorschap & Coa-
ching van Edwina Fessl-van Erp. Dan was 
er de aankondiging van de workshop Relaxt 
ouderschap – bestaat dat wel? Jazeker zeg-
gen Merel Eveleens en Karin van der Brug-
gen.

Boeken
In de kinderboekenweek van 2021 werd 
een nieuw prentenboekje met een bijbe-
horende voorstelling gepresenteerd met de 
titel: ‘Als ik later groot ben word ik reus.’
Een verhaal over kinderlijke fantasie en 
ontwikkeling van zelfvertrouwen van Marja 
van Trier en prachtig geïllustreerd door Ca-
rin Landman.
Mienke Fijen schreef haar eerste ‘feelgood’ 
roman ‘Naar de Noorderzon – Weg van jou’
Ze signeerde haar boek bij Bruna in Kaats-
heuvel en bij Primera in Loon op Zand. 
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Ze boden ook onderdak aan de hobbygroep 
waarvoor in Venloene geen plaats meer 
was.
Franca en Marijn Jansen-Govers en hun 
dochter Marieke geven praktische hulp aan 
gezinnen, scholen en klinieken in Gambia.

Licht in de duisternis
Buurt	 Preventie	 Team	 ՙMolenwijck՚	 hield	
een verlichtingsactie om het gevaar van 
onverlicht	 fietsen	 onder	 de	 aandacht	 te	
brengen. Ook werd samen met de politie 
een snelheidscontrole gehouden.
De feestverlichting werd zaterdag 13 no-
vember in het centrum opgehangen met 
o.a. de belangeloze inzet van de Loonse 
PSG-scoutinggroep. En zo werden de don-
kere Loonse dagen toch een beetje lichter 
en sfeervoller!

Tot slot
Soms	 zijn	 er	 kleine	 maar	 fijne	 licht-
puntjes. Na 16 maanden werd kat Jer-
ry weer teruggevonden door Marco van 
den Hoek en Anneke Davies in Lelystad. 

Taxeren van oude boeken deed Arie Molen-
dijk, taxateur, op 5 november in de biblio-
theek.

Van alles wat
Er zijn twee geldautomaten van Geldmaat. 
U kunt nu pinnen in de Kerkstraat bij ‘De 
Bank’ en op het Oranjeplein bij Primera.
Aan de Bergstraat richting De Moer konden 
we weer genieten van de mooiste en kleu-
rigste weidebloemen en zonnebloemen op 
een stuk land van Kinderopvang Buitenlust.
Dan lazen we over het nieuwe Landgoed 
Duynstaete en villa ’t Boshuys van Frans en 
Nicole Landmeter aan de Berkenlaan. De 
COOP-supermarkt wordt op termijn PLUS, 
zo lazen we. Mika van Loon en Martijn de 
Jong organiseerden tijdens hun zomerva-
kantie	een	statiegeldactie	voor	ՙKiKa՚.

Op zondag 12 september was op de par-
keerplaats achter ‘de Bank’ een Summer 
Fair.	 Brabant	 is	 een	 spannende	 fietsroute	
rijker: de ‘Bende van de Witte Veer’. Een 
nieuwe gratis  belevingsroute van 43 km 
via	 de	 fietsknooppunten.	 Ouders	 van	 kin-
deren op de De Vlinderboom namen schop, 
bezem, hark en snoeimes ter hand om de 
tuintjes van de klaslokalen weer op orde te 
brengen.	Na	afloop	waren	er	lekkere	tapas.
Het gilde Sint Hubertus voorzag ons op 6 
november weer van de traditionele Huber-
tusbroodjes.

Kortom, dankzij de beperkende maat-
regelen waren er in 2021 minder activi-
teiten en mogelijkheden om eens lekker 
uit je bol te gaan, maar zo blijkt uit dit 
overzicht, we hebben er in Loon op Zand 
toch het beste van proberen te maken! 

Redactionele samenstelling: Ton Kalkers
Foto’s: Archief Rond de Toren
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KIEN’s Kolumn
Aftershave in de jungle
Mijn laatste en enige goede voornemen 
voor 2021 was een oudejaarsdagwande-
ling maken in de bossen. Het was 13 
graden. Het record snelwandelen was ik 
niet van plan om binnen te slepen maar 
het warmterecord was in ieder geval in 
the pocket. Met mijn wandellaarzen en 
wax-jas aan begon ik mijn knooppunten 
speurtocht bij nummertje 19.

Het is een heerlijke dag. Het zonnetje 
laat zich af en toe zien en kleurt de 50 
tinten groen van het mos op de boom-
stammen en glinstert door de wiegende 
boomtoppen. Het waait best hard maar 
daar merk ik weinig van op de paden. 
Ik fotografeer erop los. Mosje hier, pad-
denstoeltje daar. Baal er even van dat 
ik met mijn telefoon bezig ben. Maar 
alleen om foto’s te maken. Die nieuwe 
iPhone maakt mooiere foto’s dan mijn 
oude spiegelreflexcamera.

Ik kom ergens bij knooppunt 15 in de 
buurt. Ik kijk rond langs het brede glooi-
ende pad en geniet, kijk hoe de geval-
len dennennaalden figuren maken in 
het zand. Dan is er iets vreemds. Het 
ruikt vreemd maar verdomde lekker. Ik 
ben in de war. Is het mijn long-covidneus 
die mij nog steeds parten speelt? En dan 
zie ik het. Een man van ergens half 40 
(gokje) komt het flauwe hellinkje op ge-
rend. Hardlopend met lichtblauwe korte 
sportbroek, grijs T-shirt waar de lichte 
zweetplekken in te zien zijn. Grijzend 
vol haar, stevige borstkas en een stra-
lende glimlach. En deze man zegt: Fijne 

morgen! Hij kijkt me recht aan met een 
brede lach, brede kaaklijn. Geen goede 
morgen, maar hij zei een fijne morgen. 
Ik ben volledig van mijn stuk gebracht, 
gecharmeerd door zijn charme, blije ge-
zicht en dat allemaal terwijl hij al best 
wel even onderweg leek. Zo stralend zie 
ik er niet uit als ik sport. Ook niet als 
ik wandel in de bossen overigens. Maar 
die geur, zijn aftershave. Ik kijk nog ach-
terom maar hij is de bocht al door. Zijn 
aftershave hangt nog steeds rond en 
blijft aan het mos kleven. Of heeft zich 
inmiddels voor tenminste 1,5 uur in mijn 
neus genesteld (long-covid kwaaltje). 
Mijn fantasie neemt het over. Ik heb 
Naar de Noorderzon – Weg van jou van 
Mienke Fijen net uitgelezen dus nature 
romance popt op in mijn gedachten. Af-
tershave met een beetje zweet en den-
nennaalden in je reet… Tijd voor pauze, 
te zitten en een slokje water te nemen. 
De temperatuur lijkt inmiddels een paar 
graden gestegen. Mijn ratio neemt het 
langzaam weer over en vraagt zich af 
waarom iemand eigenlijk zo lekker ruikt 
tijdens het sporten, in het bos. Ik ben 
vanochtend niet eens onder de douche 
gaan staan, de mascara van gisteren 
hangt er een beetje vervallen bij en ik 
heb geen parfum opgedaan. Dat bad is 
voor na de wandeling. Logisch toch?

Ik wandel verder met een brede lach op 
mijn gezicht en kom nog één iemand te-
gen onderweg. Een jongedame die ik be-
groet met ‘fijne morgen’. Mijn neus vult 
zich nu met haar parfum (zij ook al?!) en 
laat me abrupt wakker worden uit mijn 
wandelende dagdroom. NEE, ga weg! Ik 
snuffel aan een boom om de bosgeur te-
rug te vinden. Dat is toch eigenlijk nog 
maar het fijnste tijdens een wandeling.
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Te Huur
Tijdelijk te huur in centrum van Loon op 
Zand. Ruime 2 kamerappartement.
Voor meer informatie: info@loonz.nl.

Hartelijk dank
Wij willen iedereen bedanken voor alle 
steun en betrokkenheid na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma

Nely de Jong-Aarts.

Bedankt huisarts Claudia Verheijen en 
Thebe voor alle lieve zorgen!

Namens Jessica Stevens

Kerstboomsmiley. (foto: Piet Marisael)

tel.: 0416 - 363 902

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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“Van pannenkoeken serveren bij De Financiën naar de gemeenteraad”

Nieuwe wethouder Suzan Mandemakers   
voorgesteld
Het is u vast niet ontgaan, Loon op Zand 
heeft een nieuwe wethouder. In de afgelo-
pen editie was te lezen over het aftreden 
van wethouder Gerard Bruijniks en in een 
eerdere editie, nummer 15, las u over het 
ontslag dat wethouder Frank van Wel in-
diende. Tijd voor een positief verhaal over 
het wethouderschap in onze gemeente!

Hiervoor spreek ik Suzan Mandemakers, 
onze kersverse en jonge wethouder. En zo 
besluit ik om nader kennis te maken met 
Suzan. In Toren 17 van 2020 was te lezen 
dat zij in oktober 2020 is geïnstalleerd als 
nieuwste wethouder. Suzan is 26, bijna 27 
jaar oud ten tijde van het verschijnen van 
deze Toren. Geboren en getogen Loonse, 
en inmiddels zo’n vijf jaar woonachtig in 
Kaatsheuvel.
Laat u niet misleiden door haar jonge leef-
tijd, tegenover mij zit een pittige, intelli-
gente en ervaren jongedame die heel goed 
weet waar ze het over heeft. Ze heeft rui-
me ervaring in de plaatselijke politiek. Met 
amper 19 jaar jong nam ze al zitting in de 
gemeenteraad. Ik vertel u precies hoe dit 
zo gekomen.

Niet alleen voor jezelf zorgen
Zoals het zo vaak gaat, is Suzan hier een 
beetje ‘ingerold’. Met 17 jaar was Suzan 
piepjong toen ze ging studeren. Haar keu-
ze was gevallen op bestuurskunde. Hieruit 
blijkt dat de interesse voor politiek en be-
stuur er al vroeg in zat. Al snel wordt haar 
de vraag gesteld: bij welke politieke partij 
ben jij aangesloten? Suzan was er snel uit 
dat het VVD-gedachtegoed bij haar past. 
De liberale inslag, het voor jezelf zorgen, 
maar ook voor anderen die het niet kun-
nen, spreken haar aan.

Ze sluit zich aan bij de plaatselijke afde-
ling van de VVD en hierna gaat het plot-
seling snel. Ze belandt op plaats vijf van 
de lijst kort voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2014 en na een succesvolle 
campagne groeit de VVD naar vier zetels. 
Met voorkeursstemmen belandt Suzan in de 
gemeenteraad en hiermee start haar poli-
tieke carrière.

Leuk en dankbaar werk
“Van pannenkoeken serveren bij de Finan-
ciën naar de gemeenteraad”, zo zegt Suzan 
vrolijk. Niet een alledaagse bijbaan, maar 
Suzan komt er al snel achter dat het haar 
goed ligt. Ze vindt het direct leuk en uitda-
gend en blijkt goed in het voeren van debat-
ten. Ook is ze blij met haar keuze voor een 
grote, landelijke partij, waar diverse trai-
ningen kan volgen en een grote achterban 
heeft. Suzan gaat van start met een kleine 

 °Suzan Mandemakers. (Eigen foto)
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portefeuille die zich gaandeweg uitbreidt. 
Eén van de eerste dossiers die ze behandelt 
gaat over de transitie jeugdzorg. Dit is een 
nieuwe wet per 2015 welke inhoudt dat 
gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor 
de jeugdzorg. Voorheen was dit landelijk 
geregeld. Suzan bijt zich vast in de materie 
en haar ‘bijbaan’ wordt steeds serieuzer 
en omvangrijker. “Als raadslid kun je echt 
iets betekenen en echt dingen doen voor 
je gemeente, je doet werk wat er echt toe 
doet. Dat is heel leuk en dankbaar werk.”

Eerste vrouw op de lijst
In 2018 volgen nieuwe gemeenteraadsver-
kiezingen, waarbij Suzan als nummer twee, 
en tevens als eerste vrouw op de lijst staat. 
Met een hecht team voert de VVD een fana-
tieke en serieuze campagne met als uitslag 
een ietwat tegenvallend resultaat. De VVD 
levert een zetel in en zakt van vier naar 
drie zetels. Wel continueert Suzan haar 
werk voor de gemeenteraad.

Naar aanleiding van deze verkiezingen 
komt er een nieuwe coalitie, deze valt in 
2019 en in de nieuwe coalitie mag de VVD 
één wethouder leveren. De andere wethou-
ders worden geleverd door respectievelijk 
Gemeentebelangen en VoorLoon. Namens 
de VVD wordt dit Frank van Wel en hiermee 
zit de VVD niet alleen in de gemeenteraad, 
maar neemt ook deel aan het College van 
Burgemeesters en Wethouders (college van 
B&W),	wat	 het	 dagelijkse	 bestuur	 van	 de	
gemeente vormt. Zij voeren de plannen 
van de gemeenteraad uit. De raad is de-
mocratisch gekozen en handelt namens de 
inwoners. Zij zorgt voor kaders en advies, 
waar het college B&W uitvoerend werkt.

Op haar plek
In de gemeente Loon op Zand werkt een 
raadslid vaak parttime naast een vaste 
baan of studie. Zo ook Suzan, naast het 
raadlidmaatschap rondt ze haar studie af 
en volgt een masterstudie in sociologie. 
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Tijdens haar studie heeft ze onder andere 
stage gelopen in de Tweede Kamer. Ook van 
landelijke politiek heeft ze dus inmiddels 
geproefd en zeer relevante ervaring opge-
daan voor haar werk in de gemeenteraad. 

Na haar studie start ze met de eerste full-
time baan. Na een traineeship gaat ze 
werken voor een adviesbureau wat zorgin-
stellingen en gemeenten adviseert. Hier 
komen haar beide studies mooi bij elkaar 
en Suzan zit helemaal op haar plek.

Tot het najaar van 2021. Suzan is eerder 
dat jaar moeder geworden en net terug 
van zwangerschapsverlof bij haar vorige 
baan als het wethouderschap van de VVD 
een onverwachte wending neemt. Hier ont-
staat een vacante functie en waar Suzan 
nog niet direct dacht om deze te gaan ver-
vullen, vraagt het bestuur haar of zij deze 
wil invullen. En zo geschiedde…
Uiteraard ging dit niet over één nacht ijs, 
Suzan was direct enthousiast over de func-
tie maar het heeft grote impact op je le-
ven, iets om goed over na te denken. In te-
genstelling tot zitting in de gemeenteraad 
behelst dit geen parttime baan, maar is ze 
genoodzaakt haar vaste baan op te zeggen 
en, zeker zo belangrijk, het moet te com-
bineren zijn met het moederschap.

Maar Suzan is ambitieus en enthousiast en 
gaat ervoor, waarna ze tijdens de raadsver-
gadering in oktober jongstleden is geïnstal-
leerd. Hiermee is ze de jongste wethouder 
van Loon op Zand, de enige vrouwelijke 
wethouder van Loon op Zand en werkt 
voor de (voorheen) jongste burgemeester 
van Nederland. Iets waar we als gemeente 
trots op mogen zijn!

Genoeg te doen!
Suzan vervult deze functie tot en met de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2022. Ze is verantwoordelijk 
voor	onder	andere	de	portefeuilles:	finan-

ciën, arbeidsmarktparticipatie (o.a. Baan-
brekers), economie, sport en cultuur. Door 
het recent wederom vacant worden van de 
functie van wethouder neemt ze ook delen 
van deze portefeuille waar, zoals de om-
gevingswet (waar o.a. De Wetering onder 
valt).

Genoeg te doen dus, in korte tijd! Suzan 
hoopt uiteraard ook na maart het wethou-
derschap te mogen blijven vervullen en 
een periode van vier jaar te mogen ‘rege-
ren’ over de gemeente. “In vier jaar kun 
je echt wat doen en grote maatschappe-
lijke vraagstukken aanpakken. Hier kijk 
ik erg naar uit”, zo vertelt Suzan me. Een 
voorbeeld hiervan is sport en cultuur na de 
pandemie.

Zeg nooit: nooit...
Ik ben ook benieuwd naar de rest van haar 
carrièreplannen en hoe ze de toekomst 
ziet. Voorlopig zijn we haar niet kwijt in 
Loon op Zand, zo verzekert Suzan me. “Ik 
hoop nog net zoveel te leren als ik de in 
afgelopen jaren in mijn werk voor de ge-
meente heb kunnen leren. Daarnaast is po-
litiek super leuk, als je het verschil kunt 
maken. Zolang ik het gevoel heb dat ik dit 
kan doen, blijf ik zeker politiek actief.” 
Den Haag lonkt (nog) niet, maar zeg nooit 
nooit. We weten immers niet hoe het leven 
en daarmee de (politieke) carrière van Su-
zan gaat verlopen.

Maar dat geldt immers ook voor u en mij, 
de tijd zal het leren. Voorlopig heeft ze 
heel veel zin om vorm te geven aan haar 
invulling van het wethouderschap. Namens 
Rond de Toren wensen we Suzan alle suc-
ces!

Redactie: Kristel Vermeer
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VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022

VAN 15.00 TOT 21.00 UUR

OPEN Dag

van Haestrecht
COLLEGE

Dinsdag 15 februari 2022

van 15.00 tot 21.00 uur
Open dag

Open Dag
WOENSDAG 16 FEBRUARI 2022

VAN 15.00 TOT 21.00 UUR

havo en vwo met 
tweetalig onderwijs en gymnasium

donderdag 10 februari 2022
van 15.00 tot 21.00 uur

OPEN Dag
Dé mavo voor Waalwijk en omgeving

Het Dr. Mollercollege, de Walewyc Mavo, het d’Oultremont College en het Van Haestrecht College

zijn onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat.

alle niveaus vmbo, mavo en onderbouw havo

mavo, havo, atheneum, 
gymnasium 
 technasium
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Tot eind mei nog in Loon

William Martens kondigt zijn aanstaande vertrek aan
In de afgelopen periode ging het gerucht 
al door het dorp dat William Martens 
van de gelijknamige slagerij aan het 
Oranjeplein zijn bedrijf zou overdragen 
aan een opvolger. Om hierin de nodige 
duidelijkheid te krijgen, vroeg William 
aan de redactie om het volgende in deze 
editie van Rond de Toren op te nemen.

Beste allemaal,

Zoals U wellicht al heeft vernomen of ge-
hoord gaan wij, William en Sylvia Martens 
per eind mei 2022 stoppen met de slagerij 
in Loon op Zand.

Bijna 8 jaar geleden hebben wij de slagerij 
overgenomen van Peter Voogt. In deze pe-
riode hebben wij hier met veel plezier ge-
werkt en de slagerij uitgebouwd tot ‘ons’ 

bedrijf. Echter, een eigen zaak hebben be-
tekent ook: geen baan van 40 uur per week 
en mede daardoor weinig vrije tijd voor je-
zelf en je gezin.

Met een goed gevoel
Het is beslist niet zo dat het niet goed gaat 
met de slagerij of ons zelf. We willen nu 
graag meer tijd door brengen met ons ge-
zin. Daarom zijn we op zoek gegaan naar 
een opvolger die onze zaak in Loon op Zand 
zou kunnen overnemen. Wij kunnen u mel-
den dat een enthousiaste slager zich heeft 
gemeld, zodat wij met een goed gevoel al-
les kunnen overdragen van hetgeen wij in 
Loon op Zand mochten opbouwen.

De winkeldames zullen het vaste gezicht 
blijven van de winkel. Het is dus zeker 
niet dat de slagerij uit Loon op zand gaat 
verdwijnen. Ik, William, blijf tot eind mei 
2022 in de slagerij werken. Vanaf juni zal 
de nieuwe slager het stokje van ons over-
nemen en er zijn eigen draai aan geven.

Via deze weg willen wij iedereen alvast be-
danken voor het vertrouwen in onze win-
kel.

Met vriendelijke groet,
William & Sylvia Martens

 °Tot en met mei is William Martens nog 
actief in zijn slagerij aan het Oranjeplein.  
(Foto’s: RdT)
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Stylish Glass vestigt zich in Loon op Zand

Per 1 januari jongstleden is Loon op Zand een bedrijf rijker. Alhoe-
wel... Het bedrijf is niet nieuw, Loon op Zand is bekend terrein voor 
de eigenaar, maar nieuw in ons dorp. Het gaat om ‘Stylish Glass’, van 
eigenaar Eric van Veggel. Eric is zelf geboren en getogen Loonse, Sty-
lish Glass huisde al vanaf 2004 in Waalwijk en sinds 1 januari is de 
verhuizing naar Loon op Zand een feit.

Ik spreek Eric in de week voor Kerstmis, 
de laatste week in Waalwijk. In de week 
tussen	Kerst	en	Oud	&	Nieuw	wordt	er	ver-
huisd, dus er staan hem hectische tijden 
te wachten. Als deze Toren bij u op de mat 
valt is de verhuizing inmiddels rond en Eric 
neemt uitgebreid de tijd om me precies te 
vertellen hoe hij tot dit besluit is gekomen.
Stylish Glass is ontstaan vanuit het schil-
dersbedrijf van de vader van Eric, ooit ook 
gevestigd in Loon, op De Hoogt. In 1995 is 
dit bedrijf verhuisd naar Waalwijk omdat 
hier een mooi pand kon worden betrokken 
en de klantenkring zich hier bevond. Toen 
in 2000 het schildersvak een vrij beroep 
werd (iedereen kan sindsdien schilder wor-
den, mits je deze vaardigheid beheerst) 
ging het minder goed met het bedrijf. Zoon 
Eric werkte inmiddels voor zijn vader en 
zocht naar nieuwe uitdagingen. Zo werd 
Stylish Glass geboren in 2004, opgestart 
door vader en zoon. Zij specialiseerden 
zich in speciaal, ‘stijlvol’, glas. 
Denk hierbij aan spiegels, schei-
dingswanden, deuren, douche-
cabines, trappen, tafels en ga 
zo maar door. Al het glas op het 
gebied van interieur.

Eric bleek over een vooruit-
ziende blik te beschikken en in 
2011 stopte het schildersbedrijf 
definitief.	Gelukkig	waren	er	in-
middels	 flinke	 stappen	 gemaakt	
met Stylish Glass, dus het bedrijf 
bouwde voort en groeide ge-
staag. Tot er medio 2018 een om-

slag kwam. Stylish Glass maakte veel pro-
ductie maar dit was minder bevredigend. 
Eric wilde met zijn bedrijf een andere weg 
inslaan. Meer high-end interieur en het 
specialistische, exclusievere maatwerk. 
Aandacht voor de klant en zijn wensen. 
Om deze omslag te kunnen maken werd 
het team uitgebreid met accountmanager 
Aniek van der Meer.

Het werven van een accountmanager bleek 
een goede zet. Aniek weet Stylish Glas bin-
nen twee jaar bekender te maken onder 
architecten en nieuwe klanten en pakte 
succesvol het sociale media traject aan. 
Door deze omslag kwamen machines vaker 
stil te staan. Zonde van de machines en 
het kapitaal wat erachter zit. Eric denkt na 
over de toekomst van zijn bedrijf en welke 
kant hij op wil. Hij maakt een compleet 
andere, strategische keuze. Het roer gaat 
nog drastischer om. Hij verbouwt het pand 
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in Waalwijk, maar 
heeft hier niet de 
groeimogelijkhe-
den welke hij ziet 
voor de toekomst 
van zijn bedrijf. Hij 
verkoopt het pand 
en besluit te gaan 

verhuizen naar Loon op Zand.

In Loon op Zand slaat Eric met het bedrijf 
een nieuwe weg in maar niet alles verhuist 
mee. De productie en machines zijn ver-
huisd naar een externe partner met dezelf-
de creativiteit, service en producten. Op 
De Hoogt ontstaat komende maanden een 
showroom met bijna 300 vierkante meter 
aan woonbeleving met glas, waar Eric en 
Aniek laten zien wat er allemaal mogelijk 
is met glas in het interieur en hoe dit er in 
de praktijk uit ziet. Door kennis en creati-
viteit van twee glasbedrijven te combine-
ren zullen in de showroom de allermooiste 
glascreaties te zien zijn en kunnen klanten 
zich laten adviseren over samenstellingen, 
kleuren, toepassingen en technieken. 

Na de verkoop verzorgt Stylish Glass de op-
name, het inmeten, tekenen, berekenen 
en montage. Enkel het stuk productie gaat 
hier tussenuit waardoor Stylish Glass de 
klant nog beter kan bedienen. Stylish Glass 
is en blijft de partner voor alle interieur-
glasprojecten en producten. (Potentiële) 
klanten waaronder architecten, bedrijven 
en particulieren weten Stylish Glass goed 
te vinden. Door gebruik van onder andere 
sociale media weet Stylish Glass intussen 
het gehele land te bedienen. “De markt 
vraagt om een andere aanpak en dus moe-
ten we uitzonderlijk zijn” stelt Eric. Door 
zijn bedrijf op deze manier in te richten is 
Stylish Glass klaar voor de toekomst. Aan 
Stylish Glass: welkom in Loon op Zand!

Redactie: Kristel Vermeer

Jouw team uit Loon!

Ons buurtonderzoek levert veel in-
zicht op in Loon!

Er zijn vele honderden reacties binnenge-
komen op het buurtonderzoek in de drie 
dorpskernen van de gemeente Loon op 
Zand. Veel waardevolle reacties waar we 
inzichten uithalen wat u belangrijk vindt 
in de straat of de kern! In het onderzoek 
hebben we een aantal thema’s de revue 
laten passeren. Van een cijfer voor het 
wonen in de dorpskern, 
verkeer, bereikbaarheid 
wijkagent, tot afval en 
een groene omgeving. Via 
onderstaande link heeft u 
nog eventjes de mogelijk-
heid om uw visie, mening, 
waardering of tips te geven. Het onderzoek 
sluit op 18 januari!
https://loonopzand.vvd.nl/loonopzand of 
gebruik de QR-code:

Eerste resultaten van het buurtonder-
zoek in Loon op Zand
De inwoners geven een 7,7 voor het wonen 
in Loon op Zand. Er zijn diverse meningen 
en tips gegeven over de zichtbaarheid van 
de wijkagent, aanpak verkeersveiligheid 
en onveilige kruispunten, aanwezigheid en 
onderhoud groen, parkeergelegenheid en 
winkels. De VVD Loon op Zand gaat met de 
uitkomsten aan de slag! Op de korte- en de 
lange termijn na de verkiezingen! De uit-
eindelijke resultaten delen we ook met u, 
o.a. via de Rond te Toren. □
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VAN ALLE
KORTINGEN

ONDERSTE
BOVEN

* Vraag naar de voorw
aarden.

Heel ja
nuari

tot 50%

Korting
    op monturen

*

BREKELMANS OPTIEK
LOON OP ZAND

Brekelmans Optiek 
Kloosterstraat 3, 5175 BG Loon op Zand
Tel. 0416 - 361 284
info@brekelmansoptiek.nl
www.brekelmansoptiek.nl

We heten u van harte welkom maar om drukte 
te voorkomen vragen we vriendelijk om indien 
mogelijk vooraf een afspraak te maken.
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De eerste editie van dit jaar valt midden 
in de derde lockdown van Nederland ten 
gevolge van het coronavirus. De feestda-
gen zijn sober verlopen en het was stil op 
straat. Toch waren er sfeervolle plekken 
ook in ons dorp getuige een fotoimpres-
sie van Jack IJpelaar in de Duinkoerier 
van 22 december.

Wetering
Het belangrijkste nieuws van de laatste 
weken over ons kerkdorp was het unanie-
me besluit van de gemeenteraad op 16-12-
2021 om de nieuwe Wetering als Dorpshuis 
te gaan bouwen. GemeenteBelangen, aan-
vankelijk zeer kritisch over het voorstel, 
stemde toch in; wel met de aanvullende 
voorwaarde dat 9,1 miljoen euro echt het 
maximum is. “Het is veel duurder gewor-
den dan gedacht, maar we hebben ons in 
het coalitieakkoord uitgesproken voor een 
nieuwe Wetering en daar houden we ons 
aan.”

Dat de bouw van een nieuwe Wetering uit-
eindelijk werd gesteund door de voltallige 
gemeenteraad, was verrassend. (BD 17/12)
Voorzitter Jan Coenen van de Wetering 
Plan Groep was er dan ook erg blij mee. Hij 
vindt het vanzelfsprekend dat alle betrok-
kenen kritisch blijven op de kosten van de 
verbouwingsoperatie. De gemeente moet 
nu een aannemer zoeken en in oktober 
2023 zou het klaar moeten zijn. (BD 21/12)

Pro3 en Marten Krikke van de nieuwe partij 
in oprichting ‘Toekomstig KLM’ feliciteren 
de WPG met deze beslissing. (DK 22/12)

Glasvezel
Er komt in Loon en De Moer een glasvezel-
net voor sneller internet. De blauwe dino 
op het kioskterras maakte ons erop attent. 
Als er voldoende huishoudens zich daarvoor 
aanmelden start Delta Fiber in april met de 
werkzaamheden. Vanaf 20 december 2021 
is de informatiecampagne en de mogelijk-
heid tot inschrijving van start gegaan. (BD 
15/12, DK 22/12)

Loonse mensen in de krant
Corry Gulickx laat ons weten dat haar man 
Gerard een oorkonde en een plaquette 
heeft gekregen voor 49 jaar vrijwilligers-
werk voor de blindenbibliotheek. Hij heeft 
een honderdtal boeken voorgelezen. Dat 
betekent 95.000 minuten luisterplezier. 
(BD 15/12)
Jack IJpelaar schreef een artikel over zijn 
legendarische oma Betje de Kok, die in 
1989 op 104-jarige leeftijd overleed. Een 
aantal rake uitspraken van Betje illustreer-
den het verhaal. (DK 15/12)

Harry Boezer zag maar liefst 25 ooie-
vaars op een hoogspanningsmast zitten en 
maakte daar een foto van. “Zouden ze een 
feestje hebben?” vroeg de krant zich af. 
Het was in ieder geval nog net voor de to-
tale lockdown. (BD 18/12)

Els Westenbrink kijkt terug op het verblijf 
van haar ouders in Residentie Molenwijck, 
waar zij tot aan hun overlijden gewoond 
hebben. (DK 22/12)

Huisarts Claudia Verheijen noemde in een 
artikel over de platenkeuze van een aan-
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tal zorgverleners de drie nummers, die bij 
haar favoriet zijn: Het Dorp van Wim Son-
neveld, My Kamer van Stef Bos/Amanda 
Strydom en Kleiner Schmetterling van An-
dreas Gabbalier. (BD 24/12)

Gemeente en politiek
Het vertrek van wethouder Bruijniks houdt 
verband met een verschil van inzicht over 
het kerkdorp Loon op Zand van de wethou-
der enerzijds en zijn partij Gemeentebe-
langen anderzijds, zo leiden wij af uit een 
citaat uit de ontslagbrief.

De website van deze partij zwijgt hierover 
in alle talen. Het enige wat zij uit ons kerk-
dorp te melden hebben is de realisatie van 
de voetbalkooi aan de Klokkenlaan. Het 
zou goed zijn als de notulen van het onder-
ling beraad van GemeenteBelangen over 
de Wetering van begin december openbaar 
zouden worden. Dan weten de inwoners 
van Loon op Zand op wie zij in ieder geval 
niet moeten stemmen in maart 2022. (DK 
22/12)

Op 20 december ging de gemeenteraad 
unaniem akkoord met de Transitievisie 
Warmte. Hierin staat wat er nodig is om 
alle gebouwen in onze gemeente in de toe-
komst zonder aardgas te verwarmen. De 
eerste stap is energiebesparing en een be-
tere isolatie van gebouwen. Een motie van 
Pro3 werd aangenomen om huishoudens, 
die hun energierekening moeilijk kunnen 
betalen, extra te ondersteunen. De Tran-
sitievisie wordt iedere vijf jaar bijgesteld 
op basis van nieuwe inzichten en kennis. 
(DK 29/12)

Vanaf 1 januari is het gemeentekantoor ook 
op vrijdag weer open van 9.00 tot 12.30 
uur. (DK 29/12)

Bedrijven
Op vijf boerderijen nabij de Loonse en 
Drunense Duinen komen zo’n drieduizend 

zonnepanelen. De helft van de opgewekte 
energie gaat naar Zonnemaatje Duinboe-
ren, een nieuwe coöperatie waaraan in-
woners kunnen deelnemen. Een van de 
deelnemers is Bart van Ekkendonk met 
zijn schapenhouderij De Lachende Ooi in 
Loon op Zand. Ongeveer de helft van de 
door elk zonnedak opgewekte stroom is 
bestemd voor eigen gebruik op de bedrij-
ven; de boeren zelf investeren in die zon-
nepanelen. Coöperatie Zonnemaatje Duin-
boeren	financiert	de	andere	helft	en	gaat	
deze ‘collectieve’ daken vijftien jaar lang 
exploiteren voor de toekomstige leden van 
de coöperatie. (BD 17/12)

Natuurbeheer
Veel dassen die inmiddels na de ‘herplaat-
sing’ enkele jaren geleden weer in de 
Loonse en Drunense Duinen en het Land-
goed Huis ter Heide leven, worden het 
slachtoffer	van	het	verkeer.	Een	kwart	van	
de populatie (63 van de 275) wordt over-

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Voor al uw afgesproken feesten!
    Voor meer info:         
    bel: 06 - 21544234     
    of mail naar: I-amitie@home.nl

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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reden, zo meldt Bert van Opzeeland van de 
Dassenwerkgroep. (DK 22/12)

Voetbal
Voor de spelers en speelsters van JO8 t/m 
JO13 van Uno Animo werd op 23 december 
een voetbalmiddag gehouden, waarbij Ma-
thijs Knapen van VoetbalParty 43 kinderen 
bezighield met allerlei voetbalspelletjes.

Seth de Jong van JO8-2 mocht een cheque 
van € 439,- in ontvangst nemen van een 
spaaractie bij Albert Heijn in Kaatsheuvel.
(DK 29/12)

En zo zijn we het nieuwe jaar 2022 weer 
begonnen. Enkele jaren geleden werden 
we in januari nog overgoten door nieuw-
jaarsbijeenkomsten van allerlei verenigin-
gen en andere groepen.
Dat is mede door de coronamaatregelen 
flink	afgenomen.	Als	we	het	al	niet	waren,	
zijn we nu nuchter genoeg om het nieuwe 

jaar toch met redelijk optimisme in te 
gaan, in de hoop, dat ons grote ellende be-
spaard zal blijven. Dat wensen wij u graag 
toe.	Blijf	gezond!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Cultuuragenda van   
Het Witte Kasteel in 2022

Op dit moment weten we nog niet hoe en 
wanneer culturele activiteiten weer opge-
start kunnen worden. Stilstaan is voor ons 
echter geen optie.

Samen met u kijken we uit naar het mo-
ment dat er versoepelingen van de corona-
maatregelen zullen komen, zodat we weer 
kunnen genieten van culturele activiteiten 
in en rond het kasteel en op het landgoed.
We bruisen echt van de ideeën, die we dit 
jaar met u zullen delen in Rond de Toren.

Zodra de maatregelen het toestaan, vinden 
er	 ook	 weer	 coronaproof	 koffieconcerten	
plaats op de zondagochtend. We nodigen 
u graag uit om hiervoor onze agenda te 
bekijken. Er staan inmiddels interessante 
concerten op aangekondigd.
Reserveer met een gerust hart alvast uw 
plaatsen voor de concerten. U krijgt pas 
een betaalverzoek nadat bekend is dat een 
concert	definitief	kan	doorgaan.

Voor de actuele agenda van Het Witte Kas-
teel kijkt u op:
www.hetwittekasteel.nl/agenda.

Graag tot ziens!
Team Cultuur
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CDA Loon op Zand wenst u een gezond en voorspoedig 2022 toe!
Mieke Broeders-Habraken start het nieuwe jaar vol energie als lijsttrekker

CDA Loon op Zand wenst u een gezond en 
voorspoedig 2022 toe. Veelal wens je el-
kaar een bijzonder jaar toe. Wij wensen u 
nu vooral een ‘normaal’ jaar toe. De feest-
dagen hebben we opnieuw anders gevierd 
dan dat we normaal deden. We zijn ons er 
meer bewust van geworden dat we elkaar 
niet konden ontmoeten en hoe waardevol 
dat is. Zeker bij het afsluiten van het oude 
jaar om met energie het nieuwe jaar in te 
gaan. Wij hopen dat u ondanks de corona-
situatie van de feestdagen heeft genoten 
met de kleine dankbare momenten waaruit 
energie wordt gehaald.

Betrokkenheid in onze dorpskernen
Het CDA gaat in 2022 zeker met volle ener-
gie aan de slag met de gemeenteraadsver-
kiezingen op 16 maart in het vooruitzicht. 
Onder aanvoering van lijsttrekker Mieke 
Broeders-Habraken staat een team van 
maar liefst 14 CDA-ers voor u opgesteld.

“Het CDA zet zich in voor het basisonder-
wijs in alle dorpskernen met duurzame 
schoolgebouwen, voorzien van een gezon-
de en frisse leeromgeving in de klas. Spe-
ciale aandacht hebben wij voor basisschool 
De Start in De Moer. De leefbaarheid van 
dit dorp is namelijk onlosmakelijk verbon-
den met het behoud van deze school,” al-
dus Mieke. “Voor Loon op Zand wil het CDA 

een Nieuwe Wetering die qua omvang en 
invulling past bij het dorp. De raad heeft 
duidelijke	kaders	over	de	financiering	mee-
gegeven. Wij blijven de uitvoering kritisch 
volgen. Voor Kaatsheuvel blijven wij attent 
op de uitbreidingsplannen van de Efteling. 
Ook hier blijven wij de uitvoering kritisch 
volgen om het woongenot voor omwonen-
den te behouden.

Aandacht en oprechte waardering heeft het 
CDA voor onze verenigingen, vrijwilligers 
en mantelzorgers. Zij zijn immers het ce-
ment van de samenleving en vergroten de 
verbondenheid tussen mensen. Tevens zal 
de motor van de economie weer moeten 
gaan draaien en moeten de ondernemers 
de ruimte krijgen voor nieuwe initiatie-
ven. Zij kunnen als geen ander onze lokale 
economie een impuls geven. Kortom, er 
is werk aan de winkel en daar steken wij 
graag de handen voor uit de mouwen. Wij 
horen graag van u als u met ons in gesprek 
wilt.”

Doorpakken over de bestuurlijke   
toekomst
Het CDA wil dat Loon op Zand een zelf-
standige gemeente blijft. Echter, wij zijn 
doordrongen van de ernst van de zaak over 
de staat van onze gemeente. Als kleine ge-
meente is het lastig om alle kennis in huis 
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te hebben in een steeds ingewikkeldere 
maatschappij. Het CDA heeft vertrouwen 
in de ambtelijke organisatie, maar weet 
dat grote vraagstukken op stapel staan zo-
als nieuwe maatschappelijke opgaven, de 
energietransitie, infrastructuur, klimaat-
plannen en invoering van de Omgevings-
wet. Het CDA wil niet dat onze inwoners 
jaren wachten voordat ze weten hoe de 
gemeente verder gaat. Wij pakken samen 
met u kordaat door in de nieuwe raadspe-
riode.

Wij wensen u en uw naasten een voorspoe-
dig 2022.

Bestuur en fractie van CDA in de gemeente 
Loon op Zand

Meer informatie treft u op:
www.cdaloonopzand.nl of e-mail naar 
info@cdaloonopzand.nl

Voorleesmiddag voor peuters, 
kleuters en hun (groot)ouders!

In de Bibliotheken Kaatsheuvel en Loon 
op Zand kun je heerlijk luisteren naar de 
mooiste, grappigste en spannendste ver-
halen. Alle peuters, kleuters en natuurlijk 
(groot)ouders zijn van harte welkom bij dit 
gezellige en gratis voorleesmoment.
Marianne leest voor in Kaatsheuvel en voor-
leesopa Ruud zal in Loon op Zand verhalen 
vertellen. Naast dat het natuurlijk erg ge-
zellig is, is het ook van groot belang voor 
de taalontwikkeling van een kind. Kinderen 
die regelmatig worden voorgelezen heb-
ben namelijk een grotere woordenschat. 
Je bent woensdagmiddag op onderstaande 
data van harte welkom bij het voorlees-
halfuurtje in de Bibliotheek van Kaatsheu-
vel en Loon op Zand.

Wanneer?
Bibliotheek Kaatsheuvel
•	Tijd: 14.00 - 14.30 uur
•	Data: 19 januari, 2 en 16 februari, 16 

maart, 6 en 20 april, 18 mei, 1 en 15 juni 
en 6 juli. Graag aanmelden bij de biblio-
theek of mail naar kaatsheuvel@biblio-
theekmb.nl 

Bibliotheek Loon op Zand
•	Tijd: 15.00 - 15.30 uur.
•	Data: 26 januari, 23 februari. Graag aan-

melden bij de bibliotheek of e-mail naar  
loonopzand@bibliotheekmb.nl.

Toegang is gratis. De Bibliotheek voldoet 
aan de protocollen en richtlijnen van het 
RIVM. □

 

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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PRO3 wenst u  
 een voorspoedig  
  en gezond 2022!

Wij blijven ook het komende  
jaar werken aan een Sociale,  
Schone en Slimme gemeente. www.pro3.nu

E-bikes voor hem & haar
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De projecten van ECLoZ

Energie opgewekt in uit eigen buurt – ECLoZ | om levert het

In 2015 is de coöperatie Energiecollectief 
ECLoZ | om opgericht om zich in te zet-
ten voor betaalbare en duurzame energie-
voorziening in onze gemeente. Uiteinde-
lijke doel: dat de gemeente Loon op Zand 
in 2045 energieneutraal is. Sedertdien is 
ECLoZ niet weg te denken, ten eerste zijn 
de vrijwilligers, bestuursleden en energie-
coaches actief op het gebied van advisering 
over en hulp bij energiebesparing via het 
Energieloket en diverse besparingsprojec-
ten. Daarnaast is ECLoZ initiatiefnemer 
van een aantal energieopwekkingsprojec-
ten, 2 zonne-projecten in eigen gemeente, 
KwatrijnZon en Werftzon, en 1 windener-
gieproject net buiten de gemeentegrens, 
burgerwindpark De Spinder. Dit laatste 
project is ontstaan in samenwerking met 
10 andere energiecoöperaties in de regio. 
Voor komend jaar staat er een grootschalig 
zonneproject op de vloeivelden op stapel.

Beoordeeld met een 10!
De opgewekte stroom van de lopende pro-
jecten wordt geleverd aan om | nieuwe 

 °Kwatrijnzon - zonnepanelen op de Kwatrijnstal 
van Sjaak en Suzanne Sprangers aan de 
Plantloonseweg in Kaatsheuvel

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

energie, coöperatie van energiecoöpera-
ties. Een energieleverancier zonder winst-
oogmerk. Winsten worden geïnvesteerd 
in nieuwe projecten, dan wel in verlaging 
van de energieprijs. Inmiddels zijn er ruim 
60 coöperaties bij om | nieuwe energie 
aangesloten, die daarmee de grootste le-
verancier is van lokaal opgewekte groe-
ne stroom. Dat er ook sprake is van écht 
groene stroom bewijst de beoordeling bij 
de Stroomranking van Consumentenbond, 
WISE	en	Natuur	&	Milieu.	Voor	het	7e ach-
tereenvolgende jaar scoort ECLoZ | om bij 
deze Stroomranking een 10!

Groeiende gemeenschap
In het afgelopen jaar is het ledenaantal 
van	EcLoZ	flink	uitgebreid,	het	belang	van	
energiebesparing en overstappen op ge-
bruik van duurzame energiebronnen wordt 
steeds breder gevoeld. Ook u kunt meedoen 
en het werk van ECLoZ versterken. Voor  
€ 10,- per jaar wordt u lid, kunt u meepra-
ten over de plannen en komende projecten 
en draagt u bij aan de verduurzaming van 
uw woonomgeving. Aanmelden kan via de 
website www.ecloz.nl. □
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Misintenties en kerkberichten van 
15 januari tot en met 28 januari

Namens het pastorale team wensen wij u 
een zalig nieuwjaar. Laten we hopen dat in 
2022 de covidpandemie zich terugtrekt en 
het ‘gewone’ leven weer op gang kan ko-
men. De mensen die in de zorg werken, de 
eenzamen, de ouderen, de jeugd, alle za-
ken en bedrijven zullen hiernaar uitkijken. 
Eindelijk kunnen we dan weer onze talen-
ten ten volle ontplooien en kan er, dat is 
ook belangrijk, weer geld worden verdiend 
voor ons levensonderhoud.

Ook het parochiewerk kan dan weer worden 
voortgezet op de wijze zoals wij dat graag 
willen, in ontmoeting met elkaar, groeiend 
in geloof en saamhorigheid. Dat daarbij de 
geest van Jezus ons mag bezielen in al onze 
benaderingen om te laten zien dat ieders 
inzet bijdraagt tot daadwerkelijke opbouw 
van onze parochiegemeenschap en onze 
liefde tot de naaste.

Communicanten en vormelingen missen 
elkaar, maar ook de gezellige bijeenkom-
sten ter voorbereiding. Wij willen graag de 
catecheseavonden en voorbereidingen op 
de sacramenten weer opstarten en onze 
nieuw plannen voor familiepastoraat, voor 
onze gezinnen verwezenlijken. Wij hebben 
net als op de scholen, verenigingen en be-
drijven heel wat in te halen in onze mooie 
parochie H. Willibrord.
Voor de tweede keer op rij hebben wij 
Kerstmis met veel beperkingen moeten 
vieren, maar het licht van dit prachtige 
feest is niet te stoppen. Wij wensen elkaar 
dit licht toe, want de vrede van Jezus zal 
ons en al onze ondernemingen bezielen in 

dit jaar 2022. Laten wij het geloof blijven 
vieren.

Pastorale team pastoor Peter Luijckx, dia-
ken Alexis Szejnoga en catechist Annie van 
Kuijk

Weekend vieringen en afspraken
Geen vieringen na 17.00 uur.
I.v.m. de coronamaatregelen zullen er 
voorlopig na 17.00 uur geen vieringen of 
kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechese-
bijeenkomsten of parochiebestuur-verga-
deringen worden gehouden. Wilt u tijdens 
de vieringen en andere kerkelijke bijeen-
komsten anderhalve meter afstand bewa-
ren? De koren zullen tot nader bericht niet 
zingen. Graag een mondkapje dragen bij 
het binnenkomen en verlaten van de kerk 
en tijdens het communiceren, eenmaal op 
de plaats kan het mondkapje af. Bij bin-
nenkomst kunt u uw handen reinigen.

Reserveren
Op de parochiewebsite vindt u aanmel-
dingsformulieren. Telefonisch aanmelden 
kan ook op maandag t/m vrijdag tijdens de 
openingstijden van het secretariaat 8.45 – 
12.15 uur. Het aantal toegestane bezoekers 
per viering is maximaal 50.
Iedere zondag wordt er een opname ge-
maakt van de eucharistieviering. Deze is 
te bekijken via de facebookpagina van de 
parochie; Parochie Heilige Willibrord en via 
de parochiewebsite; www.parochiewilli-
brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis en op het YouTube-kanaal: Parochie 
Willibrord, gemeente Loon op Zand.
I.v.m. de coronamaatregelen zijn de koren 
tijdens de vieringen nog onder voorbehoud.

Zondag 16 januari 9.30 uur: 2e zondag 
door het jaar, zang/orgel, celebrant pas-
toor Luijckx. (geen misintenties ontv.)

Dinsdag 18 januari, 10.15 uur; Kapel De 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.
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Zondag 23 januari 9.30 uur: 3e Zondag 
door het jaar, dameskoor (onder voorbe-
houd), gezinsviering, celebrant pastoor 
Luijckx. Jan en Riek Hamers–van den Broek, 
Mientje van der Velden–van den Heuvel b. 
g.v. verjaardag, jaargetijde Sjef van Loon, 
overleden fam. Kuijpers–van der Bruggen.

Dinsdag 25 januari 10.15 uur; Kapel De 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx

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

Vacatures Parochiebestuur
Er zijn nog vacatures in ons parochiebe-
stuur. Help ons met uw talenten, zodat 
wij dit nieuwe jaar hoopvol verder kunnen 
gaan. Wij zoeken nog bestuursleden voor 
de	portefeuilles	P&O,	begraafplaatsen,	een	
secretaris, een extra bestuurslid en iemand 
die wellicht op gebied van jeugd- en jonge-
ren zitting wil nemen in het bestuur.
De afwisselende werkzaamheden worden 
steeds met veel inzet en enthousiasme ver-
richt. Voel u vrij om mij hierover aan te 
spreken zodat onze mooie parochie goed 
bestuurd kan blijven. Heeft deze oproep 
uw interesse gewekt, dan hoor ik graag van 
u. Pastoor Luijckx

Oproep hulpkoster
De functie van koster is altijd al belangrijk 
geweest in de kerk en deze wordt gelukkig 
nog steeds goed vervuld in onze parochie-
gemeenschap, maar met name in de kerk 
van de H. Joachim in De Moer en in de kerk 
St. Jans Onthoofding in Loon op Zand heb-
ben wij een hulpkoster nodig, die taken 

van de huidige koster kunnen verlichten 
en in tijd van nood eens kunnen invallen. 
Wie voelt zich geroepen om deze mooie en 
dankbare taak op zich te nemen met hart 
en ziel zijn of haar schouders onder deze 
mooie taak te zetten en het werk in een 
van onze parochiekerken te verlichten.
Het kosterswerk staat ten dienste van de 
parochiegemeenschap. Een koster maakt 
niet alleen de deur van de kerk open of 
steekt de kaarsen aan en zorgt dat de ver-
warming brandt, er zijn allerlei taken die 
worden verricht. Op de eerste plaats vraagt 
het bereidwilligheid om beschikbaar en be-
reikbaar te zijn. Denk maar aan de voor-
bereidingen voor de weekendvieringen, de 
Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, 
Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubi-
lea, dopen en uitvaarten en wat daar nog 
aan onverwachte zaken kan bijkomen.

Wij hopen dat u zich aangesproken voelt 
en wilt meehelpen dat de vieringen in de 
kerken in De Moer en Loon op Zand goed 
verzorgd blijven. Namens het Parochiebe-
stuur heel hartelijk dank. U kunt contact 
opnemen met het secretariaat in Loon op 
Zand, tel: 0416 361215.

Pastoor Peter Luijckx

 
MOBIEL: 06-21971018 
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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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Beste Echovrienden, 

Namens Liedertafel Echo der Duinen wensen wij u 
een gezond en gelukkig 2022 toe, zonder alle 

beperkingen door Corona.  
Corona heeft ons het afgelopen jaar 

heel wat parten gespeeld. 
 Zo veel, dat het Bestuur moest besluiten alle 

festiviteiten voor 2022 te verschuiven naar 2023. 
Er vielen te veel repetities uit en het eind is nog niet 

in zicht en we willen in ons jubileumjaar natuurlijk 
extra goed voor de dag komen. 

U hoort t.z.t. nog van ons als we meer weten. 

De Reünie-Expocommissie: 
 

Truus Bennebroek, Jeanne van Loon, 
Hanneke Vromans, Ton van Oss, Bert Jansen. 
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FILMHUIS VAN SENIORENVERENIGING
LOON OP ZAND EN VENLOENE

Op de eerste plaats wensen wij alle bezoe-
kers van de filmclub een heel gezond en 
‘warm’ 2022 toe!

Gezien de coronaperikelen zijn we genood-
zaakt om de twee draaimiddagen in janu-
ari 2022, namelijk 18 en 28 januari, af te 
gelasten. Wij vinden het onverantwoord 
om	in	deze	maand	 in	de	Venloene	film	te	
draaien, gezien de kwetsbare doelgroep.

Voorlopig verschuiven wij de draaidagen 
naar de volgende maanden van 2022:

•	18 februari om 14.00 uur: Mommy.
•	11 maart om 14.00 uur: Bohemian  

Rhapsody.
•	1 april om 14.00 uur: The Lunchbox.

Degenen, die zich voor de eerste twee 
films	hebben	aangemeld,	hoeven	dat	niet	
nogmaals te doen. Hun plaatsen zijn au-
tomatisch gereserveerd. Neem wel een 
mondkapje en je QR-code mee.

Voor	de	eerste	twee	films	zijn	nog	enkele	
plaatsen vrij. Je kunt die reserveren door 
je op te geven via e-mail naar pfavanriel@
gmail.com of te bellen naar 0416-361211.

Worden de coronamaatregelen verlengd, 
dan zullen we op tijd met u communiceren 
via Rond de Toren en ONS.

Met vriendelijke groet namens   
de filmcommissie,
Henk Schellekens, Bert Mathijssen, Johan 
Bungener en Piet van Riel

Dank u wel!

Het bestuur en de redactie van Rond 
de Toren heeft ook nu weer de nodige 
Kerst- en Nieuwjaarskaarten mogen 
ontvangen. Daarvoor onze hartelijke 
dank! Ook in 2022 mag u weer op ons 
rekenen!
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Verandering in 2022? Wijzig de voorlopige aanslag

In december en januari verstuurt de Belas-
tingdienst ongeveer 4 miljoen voorlopige 
aanslagen inkomstenbelasting over 2022. 
Ook in Noord-Brabant ontvangen veel men-
sen een voorlopige aanslag. Veel Nederlan-
ders kijken direct of binnen enkele dagen 
of de gegevens en bedragen op hun voor-
lopige aanslag kloppen. En ook gedurende 
het jaar staan 7 op de 10 mensen stil bij de 
gevolgen van veranderingen op de voorlo-
pige	aanslag.	Dat	blijkt	uit	een	flitspeiling	
in opdracht van de Belastingdienst.

Met de voorlopige aanslag kunnen mensen 
in het lopende jaar alvast geld terugkrij-
gen van de Belastingdienst of juist gespreid 
belasting betalen. Bij veranderingen is het 
verstandig de voorlopige aanslag te contro-
leren en zo nodig te wijzigen: bijvoorbeeld 
als je in 2022 meer of minder inkomen 
hebt, trouwt of uit elkaar gaat, een nieuwe 
hypotheek afsluit of je huidige hypotheek 
oversluit. Controleren en wijzigen kan ook 
gedurende het jaar. Hiermee kunnen men-
sen voorkomen dat zij in 2022 maandelijks 
te veel belasting betalen of te weinig te-
rugkrijgen. Bovendien staan zij niet voor 
verrassingen	bij	de	definitieve	aanslag	over	
2022.

Goed controleren
De voorlopige aanslag is een schatting ge-
baseerd op de meest recente gegevens 
waarover de Belastingdienst beschikt: de 
voorlopige aanslag 2021 of de laatste de-
finitieve	aanslag	 inkomstenbelasting.	Voor	
iedereen die een voorlopige aanslag ont-
vangt, is het belangrijk om de gegevens en 
de bedragen op de aanslag goed te contro-

leren. Kloppen de gegevens niet? Bijvoor-
beeld door veranderingen in de hoogte van 
het inkomen of van aftrekposten, zoals 
hypotheekrente of zorgkosten? Dan is het 
belangrijk om de voorlopige aanslag te wij-
zigen via Mijn Belastingdienst op belasting-
dienst.nl.

Wijzigingen gedurende het jaar
Driekwart van de Nederlanders staat stil bij 
het controleren en wijzigen van de voor-
lopige aanslag als er iets verandert in de 
privésituatie,	 zo	 laat	 de	 flitspeiling	 zien.	
Bijvoorbeeld als ze trouwen of gaan schei-
den. En 7 op de 10 controleert de voorlo-
pige aanslag als er iets verandert met de 
hypotheekrente. Denk aan het oversluiten 
van de hypotheek of het afsluiten van een 
nieuwe hypotheek. In dergelijke gevallen 
wijzigt bijna de helft van de Nederlan-
ders de voorlopige aanslag zelf via Mijn 
Belastingdienst op belastingdienst.nl. 20% 
vraagt hierbij hulp. Bijvoorbeeld aan vrien-
den, familie of een boekhouder.

“Het niet wijzigen van de voorlopige aan-
slag kan tot gevolg hebben dat er uitein-
delijk een groot verschil zit tussen die 
voorlopige	 aanslag	 en	 de	 definitieve	 aan-
slag”,	 zegt	 Heleen	 Bisschoff�Moonen,	 als	
ketenmanager	 Inkomensheffingen	 bij	 de	
Belastingdienst verantwoordelijk voor de 
voorlopige aanslag. “Dit is natuurlijk voor-
al vervelend als teveel ontvangen bedragen 
moeten worden terugbetaald, of als er bij 
de aangifte van volgend jaar moet worden 
bijbetaald. Daarom is het erg belangrijk 
om regelmatig stil te staan bij de voorlo-
pige aanslag, vooral als je hem ontvangt en 
als er iets verandert in je leven.”

Meer weten?
Kijk op belastingdienst.nl/voorlopige_
aanslag. □
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Ik zou u graag willen bedanken
Op nieuwjaarsdag heeft een aardige 
man met zijn dochtertje mijn verloren 
ID thuis afgegeven. Wat jammer dat ik 
er op dat moment niet was!

Ik weet helaas niet wie u bent, maar zou 
u nog graag willen bedanken hiervoor.
Wilt u zich melden bij Rond de Toren 
(met naam en tel.nr.)?

Groetjes Laura

Er was eens een jager uit Hindelopen,
die had een prachtig hert in 't vizier.
Maar door zijn scheet schrok 't dier
en ging de mooie hinde lopen...

© Frans

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

 

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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Stichting Nimba

Grote kans dat er een lichtje gaat bran-
den bij het lezen van deze naam. In de 
laatste editie van 2021 stond namens de 
stichting een oproep voor naaimachines, 
meteen leuk om te vermelden dat die mis-
sie geslaagd is. De hoop was gevestigd op 
tien machines, dat was binnen afzienbare 
tijd gelukt, door particulieren, aangevuld 
door stichting Gered Gereedschap. Laatst-
genoemde zorgt ook dat de naaimachines 
tiptop in orde zijn voordat ze verzonden 
worden naar Centre Nimba, Guinee, West-
Afrika. Mooie samenwerking tussen twee 
van de prachtige stichtingen die onze ge-
meente rijk is.

Je kunt Nimba ook kennen van festival We-
reldwijd, wat jarenlang met Pinksteren bij 
De Kuip werd georganiseerd. Daar stond 
stichting Nimba altijd trouw met prachtige 
artikelen uit Afrika om te verkopen, ge-
combineerd met informatie over de stich-
ting. Helaas bestaat dit festival niet meer 
met als grootste reden gebrek aan geld om 
dit te organiseren. Eerlijk is eerlijk, geld is 
precies de reden om de stichting weer eens 
is het ‘Rond de Toren-zonnetje’ te zetten. 
Net zoals vele goede doelen kampt ook 
Nimba met probleem dat het de afgelopen 
jaren steeds lastiger is geworden om geld 
in te zamelen. Uiteraard is - ik durf het 
bijna niet te noemen, maar ik bedoel dat 
stomme virus wat ons allen al veel gedoe 
en leed heeft bezorgd en ook plezier heeft 
ontnomen - een grote spelbreker. Spon-
soractiviteiten, bijvoorbeeld op scholen, 
zijn er nauwelijks of niet geweest, boven-
dien wordt er bij dergelijke inzamelacties 
steeds vaker gekozen voor een regionaal 
goed doel. Bij de keuze bij het steunen van 
wereldwijde goede doelen valt de keuze 
vaak op de bekende namen. Prachtig na-
tuurlijk, maar het blijft belangrijk en zeer 
de moeite waard om ook eens te denken 

aan kleinere, minder bekende, particuliere 
initiatieven. Nimba dus!

De drijvende krachten achter Centre Nim-
ba zijn - al sinds 1994 - de zussen Marij-
ke Clabbers-Klein en (dorpsgenoot) Nelly 
Klein. Samen met drie vrijwilligers vormen 
zij het bestuur in Nederland, inmiddels is 
hun voornaamste taak het ondersteunen 
van	de	officiële	stichting	die	is	ontstaan	in	
Guinee zelf. Deze bestaat uit leden van de 
lokale bevolking waaronder een bekende 
advocaat.

Op de website staat dit over de ontstaans-
geschiedenis: Op hun reizen door Guinee 
werden	 zij	 getroffen	 door	 de	 problemen	
waarmee kinderen met een lichamelijke 
handicap en hun families worden gecon-
fronteerd. Zij beseften dat hulp aan de ba-
sis - onderwijs en een vakopleiding - een 
wereld van verschil zou kunnen betekenen.
Het bleef destijds niet alleen bij deze no-
bele gedachten alleen, in de hoofdstad Co-
nakry werd het opleidingscentrum Centre 
Nimba gerealiseerd. Een opleidingscen-
trum dat kansarme, lichamelijk gehandi-
capte kinderen de kans biedt om later een 
zelfstandig bestaan op te bouwen.

De eerste jaren gingen Marijke en Nelly 
zeker een keer per jaar naar Guinee met 
een zak (ingezameld)geld, overmaken was 
destijds niet mogelijk. Na 25 jaar in de 
hoofdstad gevestigd te zijn is Centre Nimba 

 °De zusjes Marijke en Nelly Klein. (Eigen foto)
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inmiddels verhuisd naar een schoolgebouw 
in het dorpje Dubréka op ongeveer ander-
half uur rijden ten noorden van Conakry. 
Een oase van rust vergeleken bij de druk-
ke en door politiek strijd altijd onrustige 
hoofdstad, bovendien dichter bij het stuk 
land waar groente en fruit wordt verbouwd 
om te verkopen of zelf maaltijden van te 
maken. Een nadeel aan deze verhuizing 
naar het platteland is dat de ouders van de 
beoogde leerlingen lastiger te overtuigen 
zijn van de noodzaak om hun lichamelijk 
beperkte zoon of dochter onderwijs te bie-
den. Kinderen (waarbij meisjes nóg kansar-
mer zijn dan jongens) in het algemeen heb-
ben het al moeilijk in het prachtige maar 
zeer arme Guinee, laat staan kinderen 
met een lichamelijke handicap, aangebo-
ren of door een ongeluk. Deze kinderen zie 
je vaak bedelend op straat of helpen hun 
ouders thuis. Als de kinderen naar school 
gaan betekent dat voor de ouders dat de 
inkomsten en hulp wegvallen. Waar ze van 
overtuigd moeten raken is het feit dat hun 
kinderen worden opgeleid om een vak uit 
te	oefenen	en	dan	juist	hun	familie	financi-
eel kunnen steunen.

Gelukkig gebeuren er, ondanks de moeite 
met het werven van donateurs, ook mooie 
dingen. Zo werd vorige jaar nog een nieu-
we schoolbus vanuit Nederland verscheept. 
De kinderen worden - gekleed in een heus 
schooluniform - opgehaald, krijgen ’s mor-
gens onderwijs, tussen de middag een war-
me maaltijd, ’s middags een vakopleiding. 
Jongens vaak leerbewerking, meisjes stof-
fen verven, haken en kleding maken. Dat 
alles kost de kinderen zelf niks, daar zorgt 
de stichting voor.

Terug naar het doel van dit artikel, er is 
geld nodig om dit geweldige werk voort 
te zetten. Voor € 12,50 per week kan een 
kind al een warme maaltijd per dag en on-
derwijs krijgen. Tien donateurs die maan-

delijks vijf euro doneren helpen ook één 
leerling! Op de site (die binnenkort een 
APK ondergaat) staat onder het kopje Wat 
kunt u doen precies hoe er gedoneerd kan 
worden, er zijn verschillende mogelijkhe-
den, van maandelijkse giften tot periodie-
ke giften door particulieren en bedrijven 
(aftrekbaar van de belasting!) Er kan een 
overeenkomst worden aangegaan voor een 
periodieke gift in geld. Formulieren hier-
voor aan te vragen bij de stichting, die ove-
rigens een ANBI-status heeft.

Lappen stof gevraagd
Ten slotte, naast de zoektocht naar nieuwe 
donateurs is de stichting heel erg blij met 
lappen/lapjes stof, katoen of viscose. Deze 
worden tegelijk met de naaimachines naar 
Guinee gestuurd, met de stof kan worden 
geoefend en bijvoorbeeld kleding worden 
gemaakt. Alvast veel dank namens ieder-
een van Nimba, hier en in Guinee.

Nelly Klein, 0416-3645656 of 06-48386553

Redactie: Petra Holsheimer

 ° ‘Nimba’, godin 
van vruchtbaar-
heid en voor-
spoed.
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Actie kerkbalans van   
15 tot en met 29 januari

Het blijft, ook nu in moeilijke tijden, 
noodzakelijk uw hulp en steun te vragen. 
Kerk-zijn doen we immers samen. In ver-
bondenheid met God én met elkaar. Onze 
inkomsten blijven dalen en wij willen zo 
graag vooruit, ook in het nieuwe jaar 2022. 

Kerken moesten inventief zijn om juist die 
verbondenheid vorm te geven in de ander-
halve-metersamenleving. Wat is het mooi 
om te zien hoe parochies en gemeenten 
creatieve vormen hebben gevonden om el-
kaar vast te houden. De gevolgen van co-
rona vragen na bijna 2 jaar nog steeds veel 
van onze parochiegemeenschap. Heel bij-
zonder	financieel.	Uw	gift	is	echt	nodig	om	
te kunnen overleven, immers; inkomsten 
uit bijvoorbeeld collectes en vieringen vie-
len voor een groot deel weg. Gelukkig werd 
er ook digitaal gedoneerd, waarvoor onze 
dank. Uitvaarten verplaatsten zich in nogal 
wat gevallen naar de crematoria, mede 
omdat	 daar	 na	 afloop	 horecamogelijkhe-
den waren. Creatieve en digitale vormen 
van kerk-zijn hebben aan de andere kant 
juist extra geld gekost. We hebben voor-
zieningen moeten aanbrengen om de vie-
ringen in de kerk te streamen zodat men-
sen thuis ook konden meevieren en een 
uitvaart konden bijwonen. De kerk staat 
er wel, onderhoud en kosten gaan gewoon 
door, terwijl wij moeten blijven investeren 
in een levende geloofsgemeenschap; het 
parochiepastoraat, jeugd- en jongeren-
werk, catechesebijeenkomsten en momen-
teel zijn wij bezig voor de komende jaren 
een nieuw, duurzaam familiepastoraat op 
te	zetten.	Zonder	financiële	mogelijkheden	
gaat dat niet.

Een extra Actie Kerkbalans moest afgelo-
pen jaar wel worden aanbevolen. Door 
deze Extra Actie hebben parochianen ons 
zeker gesteund en parochianen toonden 
zich bereid iets extra’s te geven.
Middels de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS 
die altijd wordt gehouden van 15 tot en 
met 29 januari vragen wij om uw gewaar-
deerde gift, want elkaar vasthouden, dat 
kan alleen samen. Indien u Parochie H. Wil-
librord	financieel	wilt	steunen	en	geen	ge-
bruik maakt van automatische afschrijving 
dan kunt u het bedrag van uw gift overma-
ken op bankrekening:
NL27 RABO 0129 7049 62 t.n.v. Parochie 
H.	Willibrord.	U	mag	ook	uw	financiële	bij-
drage deponeren in de speciale bus die op-
gesteld staat achter in de kerken. Wij dan-
ken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet namens parochiebe-
stuur Parochie H. Willibrord en het pasto-
rale team.

Pastoor Peter Luijckx
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Op donderdag 16 december nam de ge-
meenteraad unaniem het besluit om de 
middelen beschikbaar te stellen voor de 
Nieuwe Wetering. Daaraan ging een in-
tensief en – soms ook wel spannend – pro-
ces aan vooraf. Voor Loon is erg blij dat 
de kogel door de kerk is. Het belangrijk-
ste speerpunt van Voor Loon is daarmee 
binnen handbereik.

Na vele jaren van plannen maken, overleg-
gen met Loonse inwoners en verenigingen, 
de gemeenteraad bijpraten en het in beeld 
brengen	 van	 de	 definitieve	 kosten	 is	 het	
besluit gevallen. De raad stelt voldoende 
middelen beschikbaar voor de bouw en de 
exploitatie van de Nieuwe Wetering.

Het was nog best spannend die donderdag-
avond. Vooral het kostenplaatje van ruim 9 
miljoen euro maakte het besluit moeilijk. 
Dat leidde ertoe dat raadsfracties van de 
hoed en de rand wilden weten voordat men 
een besluit wilde nemen. Voor een gedeel-
te was dat een herhaling van zetten. Wet-
houder Brekelmans had immers al enkele 
malen aangegeven dat verenigingen graag 
gebruik wilden maken van de nieuwe huis-
vesting,	 dat	 de	 financiële	 opzet	 gedegen	
was en dat er binnen de gemeentebegro-
ting voldoende ruimte was.

In de aanloop naar de besluitvormende 
vergadering was er al een beeldvormende 
en een opiniërende bijeenkomst geweest. 
Het leek kantje boord te worden. Achter 
de schermen heeft Voor Loon veelvuldig 
overleg gehad met zowel coalitie- als op-
positiepartijen. De Nieuwe Wetering moest 
er immers komen. Loon op Zand is een vol-

    Nieuwe Wetering komt er!

waardig dorpshuis met sportaccommodatie 
waardig. De huidige Wetering is tot op de 
draad versleten. In die zin was uitstel ook 
niet meer mogelijk. Het was dus het voor-
liggende plan goedkeuren en verder uit-
werken of niets doen.

Dat plan kan voldoen aan de wensen van de 
toekomstige gebruikers en is tegelijkertijd 
niet overdreven luxe te noemen. De im-
pressie van de architecten van De 2 Snoe-
ken geven een beeld dat door iedereen om-
armd wordt en dat er goed uit ziet. Je zou 
ook gek zijn als je bij (ver)nieuwbouw niet 
iets goeds zou realiseren.

De architecten gaan nu aan het werk met 
een	definitief	ontwerp.	Dat	ontwerp	vormt	
de onderlegger voor een aanbesteding. On-
dertussen gaan de architecten – met een 
binnenhuisarchitect – samen met de ge-
bruikers in overleg over de verdere inrich-
ting.

De bedoeling is dat De Nieuwe Wetering in 
het 3de kwartaal van 2023 geopend wordt.
Belangrijke data daarbij zijn:
Aanbesteding 2de kwartaal 2022
Start bouw 3de kwartaal 2022
Oplevering 3de kwartaal 2023



49

De oudbouw zal worden omgevormd tot 
een gezondheidscentrum. De plannen 
daarvoor zijn al in een vergevorderd sta-
dium. Gekeken zal worden in hoeverre de 
functies van de oudbouw en de nieuwbouw 
elkaar kunnen versterken. Het bouwproces 
verloopt onder verantwoordelijkheid van 
een gemeentelijke werkgroep.
De WPG buigt zich samen met gebruikers 
en de gemeente over de invulling van de 
beheerorganisatie. De voorkeur gaat uit 
naar de juridische structuur van een ver-
eniging, omdat daarmee het uitgangspunt 
‘van, door en voor Loon’ het best tot zijn 
recht komt. Betrokkenheid van het kerk-
dorp moet immers de basis vormen voor 
een succesvolle Nieuwe Wetering.

Voor Loon is blij met deze mijlpaal. Loon 
op Zand krijgt de accommodatie die nodig 
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is om het bruisende verenigingsleven en 
de vele evenementen dat in dorp te laten 
bloeien. De inspanningen van Els Coolegem 
en Jan Brekelmans hebben hun vruchten 
afgeworpen. Het heeft hen menig slape-
loze nacht gekost, Maar het resultaat telt. 
Wij zijn ervan overtuigd dat ook nieuwe 
activiteiten zullen ontstaan en dat de nieu-
we huisvesting kansen biedt voor verdere 
onderlinge samenwerking en cohesie. Er 
wordt niet alleen geïnvesteerd in stenen, 
maar vooral in mensen.

Al met al een goede afsluiting van 2021 en 
een goede basis voor een succesvol 2022.
Voor Loon wenst alle inwoners van Loon op 
Zand een gezond en gelukkig 2022 toe.

Bestuur en fractie Voor Loon
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Ook in Loon op Zand willen we glasvezelinternet aanleggen, 
zodat ook u straks de beschikking heeft over supersnel internet 
en haarscherpe televisie. Dat kan als 20% van de inwoners 
‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk én een 
abonnement afsluit vóór 7 maart 2022. Ga voor meer informatie 
naar gavoorglasvezel.nl

“Met glasvezel
kunnen we allemaal

tegelijk online!”tegelijk online!”
Jan Verschuur - Vader van een gezin

gavoorglasvezel.nl

Glasvezel 
voor 

Loon op Zand
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Toekomstig KLM stelt belang van burger centraal
Een nieuwe politieke partij is geboren in 
Loon op Zand. In de volgende Rond de Toren 
zal de partij aan de hand van de kandida-
ten zich presenteren. Ook de hoofdpunten 
van de partij worden gepresenteerd. De 
partij wenst eenieder een prachtig, gezond 
en levendig 2022.

Toekomstig KLM noodzakelijk
Het is triest maar waar, dat de aandacht 
voor de politiek, juist vanuit ons burgers, 
steeds meer verslapt. Dat ligt aan de poli-
tiek zelf, uiteraard. Wij komen er steeds 
meer achter dat de politieke waarheid vele 
dimensies	 kent.	 Het	 Trump�effect	 heeft	
hier zelfs het zogeheten nepnieuws aan 
toegevoegd. Jammer, dat ons mooie demo-
cratische gedachtengoed zo wordt vertroe-
beld.

Gelukkig is het nog lang niet zover in onze 
mooie gemeente dat er sprake is van nep-
nieuws. Maar de waarheid is wel gelaagd. 
Dat geldt niet alleen voor de politiek, maar 
ook voor de journalistiek en in beperkte 
mate zelfs voor de wetenschap. Niemand 
zal de wiskundige stelling 1 + 1 = 2 tegen-
spreken, maar de economische bewering 
dat er bezuinigd moet worden in tijden van 
crisis en tekorten, wordt al discutabeler. 
Wat we zien op lokaal niveau is dat niet 
zozeer onwaarheden worden besproken, 
maar in bepaalde gevallen onvolledige 
waarheden als het goed uitkomt. Harde 
feiten die als positief worden gepresen-
teerd kunnen een valkuil vormen om een 
kritische discussie over komende knelpun-
ten met elkaar aan te gaan. De gelaagdheid 
van de waarheid voorkomt juist deze dis-
cussies, omdat leden van een bestuur van 
nature geneigd zijn op het positieve willen 
focussen. Een voorbeeld?

Er zijn veel voorbeelden, maar een actueel 
voorbeeld is het huishoudboekje van onze 

gemeente. Het jaar 2021 is net afgesloten 
en we zullen zien dat wij dit jaar positief 
afsluiten ofwel we hebben winst. Het col-
lege zal dit benadrukken dat wij goed heb-
ben gedraaid. Sterker nog, wij zullen dit 
jaar ook met winst afsluiten, want in de 
begroting 2022 staat dat onze reserve zal 
groeien tot maar liefst € 8,5 miljoen. Dat 
is mooi. Is dat erg dan? Nee natuurlijk niet, 
het is inderdaad zo, maar het is een halve 
waarheid. Want datzelfde college heeft 
in een ander verhaal toegegeven dat de 
grote maatschappelijke opgaven welke op 
ons bordje liggen in het geheel niet zijn 
begroot. Zou dat gebeurd zijn, dan is het 
maar de vraag of er nog een positief beeld 
bestaat. Dat verhaal wordt doorgescho-
ven naar de volgende raad. Van die raad 
hoopt Toekomstig KLM deel uit te maken 
om zodoende met u en de politiek tot een 
volwassen gelaagdheid van de waarheid te 
komen. We hebben er zin in.

Met vriendelijke groet,
Marten Krikken, partijleider

 °Marten Krikken (Eigen foto)
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HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

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

Gezamenlijke prestatieafspraken huurders, gemeenten en Casade
Op 9 december zijn de 
gezamenlijke presta-
tieafspraken voor 2022 
ondertekend. De vier 
lokale huurdersbelan-
genverengingen, de 
gemeenten Dongen, 
Loon op Zand en Waal-
wijk en Casade hebben 

hun handtekening onder het convenant ge-
zet. Het is het de tweede keer dat deze 
jaarlijkse afspraken met alle partijen tege-
lijk zijn gemaakt.

Inhoud
De afspraken gaan over diverse onderwer-
pen. Zo levert Casade in 2022 ruim 240 
nieuwe woningen op. Bij ruim 680 wo-
ningen vindt in 2022 woningverbetering 
plaats. We gaan extra aandacht geven aan 
woningzoekenden. En we monitoren de tijd 
die verschillende doelgroepen kwijt zijn 
om een woning te vinden. Op die manier 
kunnen we ingrijpen als de zoektijd bij een 
doelgroep oploopt.

Samenwerking
De drie gemeenten en Casade werken al 
lang intensief samen aan de opgaven op 
het gebied van wonen. De huurdersbe-

langenverenigingen zijn een belangrijke 
partner daarbij. Het ondertekenen van de 
gezamenlijke prestatieafspraken is een 
moment waar elke partij trots op is! Het 
bekrachtigt de samenwerking die al jaren-
lang erg goed is. En daar heeft iedereen 
voordeel bij.

Eens per twee maanden bespreken de ge-
meenten en Casade de afspraken en volgen 
de voortgang hierin. Tussentijds en zeker 
eens per half jaar worden ook de huurders-
belangenverenigingen geïnformeerd over 
de voortgang.

Ondertekening
De ondertekening van de afspraken vond 
coronaproof plaats op 9 december met in-
achtneming van de anderhalve meter af-
stand in de Raadszaal in Waalwijk. □
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Oplossing RdT-kerstpuzzel

Na een Kerst en Oud en Nieuw met mini-
maal bezoek en zonder vuurwerk willen wij 
onze belofte aan u niet onthouden. U heeft 
de uitslag van de Kerst-fotopuzzel name-
lijk nog van ons tegoed. Op deze foto zag u 
een deel van onze Torenmedewerkers, van 
voor of achter de schermen. Daar stond 
overigens nog een foutje in. De foto van de 
kleine dreumes in een zinken teiltje links-
boven is geen 68, maar wel meer dan 80 
jaar oud…

Hoewel iedereen meetelt, kon niet ieder-
een van het Rond de Torenteam net voor 
de uiterste inleverdatum nog een babyfoto 
van zichzelf vinden. Wie er wel op de foto 
stonden? Van links naar rechts en van bo-
ven naar onder, uw oplossing had er zó uit 
moeten zien:
1 Jan van Hoof
2 Carine van Esch
3 Lonneke van Huijgevoort
4 Christianne van Leest
5 Tiny van Hooren
6 Ger Bruinsma
7 Geert Wijtvliet
8 Petra Holsheimer
9 Kristel Vermeer

Er waren 3 inzendingen, maar slechts twee 
van de drie dames kwamen met de goede 
oplossing. Toevallig of niet, maar beide da-
mes herkenden iemand uit de familie op de 
fotopuzzel…

De prijs, een ouderwets 
lekkere Nieuwjaars-
koek, is inmiddels bij 
de winnaars thuisge-
bracht, uiteraard ver-

gezeld van onze felicitaties. De snelste 
oplosser was Mevr. Corine van Leest uit de 
Schrijverstraat 11, die u hier op de foto 
ziet.

Mevr. Vermeer uit de Bergstraat 47 had de 
puzzel ook helemaal goed, maar wilde lie-
ver niet op de foto. “Het knappe is er wel 
voortaan vanaf met mijn 92 jaar”, zo gaf 
ze lachend als reden op, maar ik vind haar 
nog prachtig, hoor!

Bedankt voor het meedenken en een harte-
lijke groet van alle medewerkers van Rond 
de Toren!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

 °Corine van Leest met de verdiende 
Nieuwjaarskoek. (foto RdT)
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Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

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

 

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Stand van zaken   
Zonnepark Loon op Zand

Van idee naar plan en goede voorbereiding, 
dat stond centraal bij de ontwikkeling van 
het zonnepark. Veel tijd en aandacht is 
besteed aan zorgvuldige inpassing in land-
schap en leefomgeving, rekening houdend 
met wensen van buren en natuurorganisa-
ties.
Intensief is samengewerkt aan ontwikke-
ling en vergunningen. En in december is 
een speciale vennootschap door ECLoZ op-
gericht voor de deelname in het Zonnepark 
Loon op Zand.

Voor komend jaar is de verkrijging van de 
Rijksbijdrage (SDE++) belangrijk en volgen 
we de rente- en de bouwkostenontwikke-
ling op de voet. Ook werken we de rege-
ling	 voor	 financiële	 deelname	 van	 leden,	
buren, inwoners en ondernemers in onze 
gemeente in 2022 nader uit. Met passie 
werken we verder aan een goed zonnepark 
tussen de relicten (greppels en dijkjes) van 
de voormalige Vloeivelden met rondom 
veel ruimte voor groen en het maken van 
een ‘ommetje’.

Belangstelling om deel te nemen in dit 
project? Laat het weten met een mailtje 
naar contact@ecloz.nl of vul het interes-
seformulier onze website: https://ecloz.
nl. Daar kunt u ook nalezen hoe het ook 
weer allemaal zit met het zonnepark.

Warmtebeeldcamera-actie
Vele tientallen leden en niet-leden hebben 
zich aangemeld voor het maken van een 

woningscan met de warmtebeeldcamera. 
Als u daarbij was, vraagt u zich misschien 
af waarom u nog niet aan de beurt bent 
gekomen?

Behalve het grote aantal aanvragen, is een 
belangrijke reden dat er voor het maken 
van goede foto's (die het weglekken van 
warmte laten zien) tenminste 15 ºC ver-
schil moet zijn tussen binnen- en buiten-
temperatuur. Gezien het zachte weer van 
de laatste weken is dat nog weinig het ge-
val geweest. Ook bij heel vochtig of heel 
zonnig weer is het niet goed mogelijk de 
juiste foto’s te maken. Daarnaast zijn onze 
vrijwillige energiecoaches niet alle dagde-
len beschikbaar.

We rekenen erop dat alle aanvragen nog 
deze winter behandeld kunnen worden. U 
moet dus wellicht nog wat extra geduld 
hebben. □

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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Carmen, een opera van Georges Bizet
Een opera vol hartstocht, liefde, jaloezie, 
passie en moord. Het verhaal speelt zich 
af in het Sevilla in ca. 1820. Carmen – dat 
is de geschiedenis van een zigeunerin voor 
wie niets boven haar vrijheid gaat, de ge-
schiedenis van een vrouw die zich niet wil 
laten voorschrijven hoe ze moet handelen 
en vooral wat ze mag voelen.
Carmen vertelt het verhaal over de verlei-
delijke zigeunerin Carmen, wie in eerste 
instantie lijkt te gaan voor de liefde van 
officier	Don	José.	Even	later	in	het	verhaal	
maken we kennis met de toreador Esca-
millo, die eveneens verliefd wordt op Car-
men. Carmen is toegewijd aan hem, maar 
dan komt Don José terug. Carmen wil niets 
liever dan sterven in vrijheid, in plaats van 
leven als gevangene van Don José. Don 
José kan hier niet mee omgaan en in een 
woedeaanval steekt hij Carmen uiteinde-
lijk neer.

Op vrijdag 21 januari vertonen we de opera 
Carmen op het witte doek in de ruimte van 
de SeniorenVereniging in Venloene. Aan-
vang 14.00 uur. Entree € 2,- inclusief een 
kopje	koffie	tijdens	de	pauze.
Op woensdag 19 januari verzorgt Theo Vos-
sen een inleiding op deze opera. Op zijn 
bekende wijze zal Theo Vossen vertellen 
over Bizet als persoon en als componist 
en zal hij het tijdsbeeld schetsen waarin 
Bizet leefde en de opera zich afspeelde. 
Theo geeft informatie over de dirigent, 
het uitvoerend orkest, de solisten en het 
verhaal. Hij zal ons laten genieten van de 
muziek uit Carmen. Als u deze presentatie 
bijwoont kunt u op 21 januari meer genie-
ten	van	deze	gefilmde	opera.

De inleiding vindt plaats in G1-2 en start 
om 14.00 uur. De kosten voor deze middag 
bedragen € 3,-. Dit is inclusief een kopje 
koffie.	 U	moet	 zich	 voor	 beide	middagen	
met behulp van onderstaande strook aan-
melden. Het aantal plaatsen is beperkt.

Aanmelding en betaling door afgifte van deze machtiging
Ik neem deel aan de muziekmiddagen. (Wij doen mee).

Naam: _____________________________________________________
Adres: _____________________________________________________
Tel.nr.: ______________________ E-mailadres: ________________________________

O Ik kom op woensdag 19 januari naar de uitleg van Theo Vossen (€ 3,-).
O Ik kom op woensdag 21 januari naar Carmen op het witte doek (€ 2,-).

Hierbij verleen ik de penningmeester van SeniorenVereniging Loon op Zand toestem-
ming om het verschuldigde bedrag van mijn bankrekening af te schrijven. 

Bankrekeningnummer: ________________________________ Datum: ______________

Handtekening: _______________________________________

Vul dit formulier in en geef het tijdig af bij Jan Hertogh, Kloosterstraat 50, in brieven-
bus 4 in de entree van Venloene of mail het naar secretaris@kbo-loonopzand.nl.
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Filmhuis Loon op Zand
Als de coronamaatregelen het toelaten dan 
draait	de	filmclub	van	de	 SeniorenVereni-
ging	 op	 vrijdagmiddag	 14	 januari	 de	 film	
Mommy en op vrijdagmiddag 28 januari de 
film	Bohemian	Rhapsody.	Deze	films	 ston-
den oorspronkelijk geprogrammeerd in de-
cember.

De	 films	 beginnen	 om	 exact	 14.00	 uur	 in	
de ruimte van de SeniorenVereniging. De 
entree blijft twee euro. Hiervoor krijgt u 
een	interessante	film	en	een	kopje	koffie	of	
thee. Iedereen is welkom. Maar bent u ver-
kouden of voelt u zich niet goed kom dan 
niet	naar	de	film.	We	controleren	voordat	
u naar binnen gaat uw QR-code. In de zaal 
staan de stoelen op 1,5 meter. We kunnen 
maar 35 mensen toelaten.
Omdat we niemand terug willen sturen 
moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan 
middels telefoonnummer 0416 361 211 of 
via een mailtje naar pfavanriel@gmail.
com onder	 vermelding	 van	 de	 film	 die	 u	
wilt bezoeken.

Lunch bij De Rooi Pannen
De lunch is in restaurant Sacristie. Dit is 
een onderwijsrestaurant gevestigd in het 
oude klooster van De Rooi Pannen in Til-
burg. Het adres is: Doctor Ahausstraat 1, 
5042 EK Tilburg.

De lunch is op woensdag 16 februari 2022 
om 12.30 uur. Het is een driegangen lunch 
inclusief twee consumpties voor de prijs 
van € 15,50. Er is maximaal plaats voor 30 
personen. Wees er tijdig bij, want vol = vol. 
U dient zelf voor vervoer te zorgen. Neem 
lijn 136 en stap uit bij halte Ringbaan West, 
bij de voormalige Paulus HBS. Het is dan 
nog vijf minuten wandelen.

Aanmelding en betaling door afgifte van deze machtiging

Ik neem deel aan de lunch in De Rooi Pannen op woensdag 16 februari 2022. (Wij 
nemen deel). In verband met dieet of allergie heb ik de volgende wens voor de lunch:
_________________________________________________________________________

Naam: _____________________________________________________

Adres: _____________________________________________________

Tel.nr.: ____________________ E-mailadres: __________________________________

Hierbij verleen ik de penningmeester van SeniorenVereniging Loon op Zand toestem-
ming om het verschuldigde bedrag (€ 15,50 p.p.) van mijn bankrekening af te schrijven. 

Bankrekeningnummer: _______________________________ Datum: ______________

Handtekening: ________________________________________

Vul dit formulier en geef het vóór 31 januari af bij Rosalie Clijsen, Tuinstraat 24.
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Musicalreis  
Dagboek van een herdershond

Albert Verlinde Producties en Toneelgroep 
Maastricht presenteren in mei en juni 2022 
de grootschalige musical Dagboek van een 
herdershond in het MECC Maastricht.
De SeniorenVereniging organiseert op za-
terdag 28 mei 2022 een reis om deze mu-
sical bij te wonen. De voorstelling begint 
om 16.00 uur. De bus vertrekt om .????????. 
uur vanaf het Weteringplein. De prijs is  
€ 127,00 per persoon. Hiervoor krijgt u de 
busreis,	 één	 kopje	 koffie	met	 vlaai	 op	de	
heenreis, een eersterangs kaartje en een 
diner op de terugweg.

Het verhaal gaat over universele thema’s 
zoals liefde, worsteling met het geloof en 
over het individu. Limburg en de mijnen is 
slechts het decor van dit verhaal. De jonge 
kapelaan Erik Odekerke treedt in 1914 toe 
tot een parochie in Geleen. Een klein Lim-
burgs landbouwdorp dat geregeerd wordt 
door de notaris, de herenboer en de pas-
toor. Door de opkomst van de steenkolen-
mijnen komt het Rijke Roomse leven steeds 
meer onder druk te staan. De onhandige, 

naïeve kapelaan Odekerke probeert zich 
staande te houden. Ondanks zijn goede be-
doelingen jaagt hij veel mensen tegen zich 
in het harnas.

De televisieserie Dagboek van een herders-
hond was van 1978 – 1980 te zien met de 
Vlaamse acteur Jo de Meyere als de jon-
ge kapelaan Erik Odekerke. Andere rollen 
werden gespeeld door onder andere Ko van 
Dijk en Renée Soutendijk. De musical, ge-
baseerd op deze legendarische televisie-
serie wordt onder de regie van Servé Her-
mans naar het theater gebracht.

U kunt zich tot 31 januari aanmelden. 
Mochten er plaatsen in de bus over zijn dan 
bestaat de mogelijkheid om een introducé 
mee te nemen.

Aanmelding en betaling door afgifte van deze machtiging
Ik ga mee naar de musical ‘de Herdershond’. (Wij gaan mee).

Naam: ________________________________________________

Adres: ________________________________________________

Tel.nr.: ___________________ E-mailadres: ____________________________________

Hierbij verleen ik de penningmeester van SeniorenVereniging Loon op Zand toestem-
ming om het verschuldigde bedrag (€ 127,- p.p.) van mijn bankrekening af te schrijven. 

Bankrekeningnummer: ________________________________ Datum: _______________

Handtekening: _______________________________________

Vul dit formulier in en geef het tijdig af bij Rosalie Clijssen (Tuinstraat 24), Jan Her-
togh (Kloosterstraat 50), in brievenbus 4 in de entree van Venloene of e-mail het naar 
secretaris@kbo-loonopzand.nl.
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Pro3: Menselijke maat uitgangspunt in de zorg

De afgelopen weken heeft Pro3 u meege-
nomen in de uitgangspunten voor de be-
groting: focus op samenleving en focus op 
wonen. Deze keer nemen we u mee in ons 
laatste focuspunt van de begroting, name-
lijk focus op de zorg.

Sinds	 2015	 heeft	 de	 gemeente	flink	meer	
verantwoordelijkheden op het gebied van 
zorg. Zowel voor jeugd als voor WMO is de 
gemeente verantwoordelijk voor gepaste 
en goede zorg. Dat dit een regelrechte be-
zuiniging was vanuit het Rijk valt niet te 
ontkennen: de gemeentes kregen namelijk 
minder geld dan (berekend) nodig was van-
uit het Rijk.

Dat	 we	 als	 gemeente	 daardoor	 financieel	
strakke keuzes moesten maken, stond vast. 
Echter is voor Pro3 de nadruk gelegd op 
verkeerde keuzes. Fractievoorzitter Louis 
Laros tijdens de begroting: ‘We moeten 
kijken naar wat nodig is voor inwoners en 
dat gewoon bieden. We moeten kijken naar 
echte	gesprekken	en	niet	met	een	financi-
eel afvinklijstje waarop we beoordelen of 
iets wel of niet kan.’

Pro3 krijgt te vaak signalen dat de gemeen-
te zoekt naar mogelijkheden om zorg juist 
niet meer te bieden, om zo maar te vol-
doen	aan	financiële	eisen.	Dit	is	voor	Pro3	
echt de omgedraaide wereld.
Om dit alles te bekrachtigen heeft Pro3 
een motie ingediend. We hebben opgeroe-

pen om de gemeenteraad meer duidelijk-
heid te geven over de verhalen achter de 
cijfers. Te vaak spreken we enkel over de 
getallen in de zorg. Fractievoorzitter Louis 
Laros: ‘Juist de verhalen áchter de cijfers 
geven aan hoe goed onze zorg kwalitatief 
is. Daaruit kunnen we lering trekken en 
verbeteringen aanbrengen. De menselijke 
maat moet voorop staan, niet de cijfers.’ 
Deze motie is unaniem aangenomen en we 
zullen daar kritisch op toezien.

Verder hebben we aandacht gevraagd voor 
het verschrikkelijke leed wat de ouders in 
de	 toeslagenaffaire	 is	 aangedaan.	 In	onze	
gemeente gaat het over 19 gezinnen. We 
hebben de wethouder opgeroepen om voor 
deze gezinnen een steun te zijn. Als het 
nodig is moeten we als gemeente alle hulp 
bieden die we kunnen. □
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 °Foto 010212 klas Meester Gerard Jansen St. Emilliusschool.

Weet u het nog?
In	 deze	 ‛Wie,	 wat,	 waar?�	 vraagt	 de	 fo-
togroep van Heemkundekring Loon op ’t 
Sandt of u op deze klassefoto van meester 
Gerard Jansen van de St. Emiliusschool in 
Loon op Zand de personen met nummer 4 
6, 14, 19 en 32 herkent en welke klas dit 
betreft.
Uw reactie(s) kunt u met het corresponde-
rende nummer doorgeven via mailadres: se-
cretaris@heemkundekringloonoptsandt.
nl. Of bel naar: 06-10114684. □
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Biljarten in Loon op Zand:  
iets voor jou?

De biljartsport is toch iets meer dan zo-
maar tegen een balletje stoten. Het is ook 
een vorm van andere mensen leren ken-
nen, mensen van ‘buiten’ ontvangen én be-
zoeken. Dat alles is natuurlijk goed voor je 
sociale leven, maar het is natuurlijk eerst 
en vooral: wedstrijden spelen in competi-
tieverband en iedere week weer uitkijken 
naar wat de concurrentie heeft gedaan.

Allemaal op ‘nul’ begonnen
Zoals gezegd; biljarten is iets meer dan al-
leen maar tegen dat balletje stoten. Het 
betekent ook gezellig met de groep/club 
sportief bezig te zijn onder het genot van 
een	kopje	koffie	of	iets	dergelijks.	Gewoon	
zoals je zelf wilt een avondje per week een 
sportief uitje beleven met je biljartvrien-
den. Zeg niet: “ik kan niet biljarten”, want 
we zijn allemaal op nul begonnen en geloof 
me: bij elke vereniging zijn er altijd men-
sen die kunnen én willen helpen.

Biljarten is overigens niet alleen een sport 
voor de wat ietwat ‘oudere man’, maar 
voor iedereen. Jong en oud, mannen maar 

ook zeker voor dames. Vele dames gingen 
u voor en vaak niet zonder succes. Ook het 
benodigde	 materiaal	 aanschaffen	 is	 geen	
punt. Op veel plaatsen zijn er keuen voor-
handen en wil je later voor eigen materiaal 
gaan, dan kan dat altijd nog.

Is dit schrijven een reden om eens te gaan 
kijken hoe wij genieten van de biljartsport, 
eventueel met de nodige uitleg: schroom 
niet en kom eens langs! Kijken en vragen 
kost immers niets en je ervaart meteen 
hoe alles er aan toe gaat. Overweeg je om 
je bij een van ons aan te sluiten, dan hoor 
je wel wat daarvan de bijzonder redelijke 
financiële	consequenties	zijn.

De speeltijden en lokalen van onze  
Loonse biljartverenigingen zijn:
•	B.V. ‘Vriendenkring’ speelt van 13.30 tot 

17.00 uur in hun speellokaal  bij Cafeta-
ria ‘Lily’ aan de Kloosterstraat.

•	Op maandag-, dinsdag- en donderdag-
middag spelen in De Wetering de leden 
van B.V. S.B.L. van 13.00 tot 17.00 uur.

•	Op maandagavond van 19.30 tot 22.30 
uur wordt door de leden van B.V. L.B.V. 
gespeeld in De Wetering.

•	Op dinsdag- en woensdagavond spelen de 
leden van B.V. ‘het Centrum’ in De Wete-
ring van 19.30 tot 22.30 uur.

Je ziet het, er wordt in ons dorp volop ge-
biljart. Lijkt dit ook iets voor jou: neem 
de stap en loop eens binnen om meer te 
beleven en te horen over deze mooie sport. 
Wie weet: tot ziens!

Jan van Gompel

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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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 
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5 vragen over de boosterprik
De nieuwe omikronvariant van het coro-
navirus verspreidt zich heel snel. Daarom 
is het belangrijk dat alle 18-plussers een 
afspraak maken voor de boosterprik als 
hun geboortejaar aan de beurt is. Dat is 
uiterlijk rond 7 januari. Maar wat is een 
boosterprik? En waarom is het nodig? In dit 
artikel worden vijf veelgestelde vragen be-
antwoord.

1 Wat is een boosterprik?
Als je gevaccineerd bent, heb je al één of 
twee prikken gehad. De boosterprik is een 
extra prik die werkt als oppepper, waar-
door je beter beschermd bent.

2 Waarom zijn boosterprikken nodig?
De extra prik is nodig om twee redenen. 
Ten eerste helpt de boosterprik de be-
scherming tegen het coronavirus hoog te 
houden. Ook tegen nieuwe mutanten, zo-
als de omikronvariant. Ten tweede geven 
mensen na een boosterprik het virus min-
der snel door aan anderen. Hierdoor kan 
het virus zich minder snel verspreiden. Als 
er meer boosterprikken worden gezet, zijn 
er meer mensen beter beschermd en ko-
men er minder mensen in het ziekenhuis. 
Of er later nog meer boosterprikken nodig 

zijn, weten we nog niet. Daar wordt con-
tinu onderzoek naar gedaan.

3 Wie kan de boosterprik krijgen?
Iedereen die minstens drie maanden gele-
den gevaccineerd is of corona heeft gehad 
kan de boosterprik krijgen. 60-plussers, 
mensen die in een zorginstelling wonen en 
zorgmedewerkers die contact hebben met 
patiënten konden als eerste de boosterprik 
halen. Deze groepen hebben meer risico 
om besmet te raken. Als ouderen corona 
krijgen worden ze vaker ernstig ziek en 
in het ziekenhuis opgenomen. Inmiddels 

heeft al een groot gedeelte van deze groep 
een boosterprik gehad. Als 18-plusser kan 
je online een afspraak maken, zodra je ge-
boortejaar aan de beurt is. Dit is uiterlijk 
rond 7 januari. Welke jaartallen aan de 
beurt zijn kun je zien op coronavaccinatie.
nl/booster. Je hoeft niet te wachten op de 
uitnodigingsbrief om een afspraak te ma-
ken.



64

4 Welke bijwerkingen kan je krijgen?

Voor de boosterprik worden de vaccins van 
Pfizer	en	Moderna	gebruikt.	De	bijwerkin-
gen die je kunt krijgen zijn dan ook pre-
cies hetzelfde als bij eerdere prikken met 
deze vaccins. Dit betekent dat je pijn kunt 
krijgen op de plek waar de prik is gezet, 
wat vermoeider kunt zijn en hoofdpijn kunt 
hebben. Sommige mensen hebben ook last 
van koorts, spierpijn, gewrichtspijn, rillin-
gen, misselijkheid en braken.

5 Kan je een boosterprik nemen als je 
zwanger bent, wilt worden of borstvoe-
ding geeft?
Uit onderzoek blijkt dat de vaccins die 
worden gebruikt voor de boosterprik veilig 
zijn als je zwanger bent, zwanger wilt wor-
den of borstvoeding geeft. Daarom is het 
advies om gewoon de boosterprik te halen. 
Als zwangere vrouw is de kans groter dat 
je ernstig ziek wordt door corona. Ook kan 

het voor problemen in de zwangerschap 
zorgen als je tijdens je zwangerschap be-
smet raakt met het coronavirus.

Heb je nog andere vragen over de booster-
vaccinatie? Kijk dan op:
coronavaccinatie.nl/booster of bel naar 
0800-1351. □
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Unieke uitgave ‘Jubileumboek 60 jaar GemeenteBelangen’
Jos van den Hoven en Caroline Samuels-
Soeterboek hebben het eerste exemplaar 
aan de burgemeester overhandigd. Zij was 
verheugd	om	dit	jubileumboek	officieel	 in	
ontvangst te mogen nemen en was zeer 
complimenteus over de inhoud en uitstra-
ling.

De inhoud van dit historische document 
neemt de lezers mee vanaf 1961 tot 2021. 
Er is geschreven over enkele generaties 
van leden van GemeenteBelangen, aange-
vuld met vele foto’s. Speciaal de inwoners 
van onze gemeente zullen bekenden en fa-
milieleden herkennen in deze bijzondere 
uitgave. In dertien hoofdstukken wordt de 
lezer op een prettige wijze meegenomen 
in de historie van de gemeente Loon op 
Zand, gezien vanuit GemeenteBelangen. 
Alle kieslijsten vanaf 1962 staan vermeld, 
interviews met prominente leden, foto’s 
van onze kerken, de burgemeesters vanaf 
1810 en de gemeentehuizen. De redactie 
heeft de verslagen van baron Van Voorst 
tot Voorst gevonden, waarin hij rond 1900 
zijn bezoeken aan Loon op Zand beschrijft. 
Deze realistische weergave is prettig om te 

lezen en de lezer zal versteld staan van het 
verschil in leefstijl toen en nu. Bijzonder 
is dat oud-commissaris van de Koning dhr. 
Wim van de Donk op verzoek ook een ver-
slag heeft geschreven.

Doordat Jos van den Hoven uit De Moer in 
2018 vragen stelde over de ontstaansge-
schiedenis van GemeenteBelangen, ont-
stond het idee dit te gaan beschrijven. Een 
6-koppige redactie is vervolgens aan de 
slag gegaan, wat uiteindelijk na heel veel 
uren van zoek-, speur- en documentatie-
werk heeft geresulteerd in dit prachtige 
jubileumboek.

Door de jaren heen zijn veel mensen be-
trokken geweest bij GemeenteBelangen, 
het is dus heel interessant om 60 jaar ge-
schiedenis rustig onder het genot van een 
‘bakske’ door te nemen. In het boek ont-
dekt u vast familie, kennissen of wellicht 
uzelf. Mooi is ook dat GB vanaf de oprich-
ting tot en met nu altijd dichtbij alle inwo-
ners, ondernemers en verenigingen hebben 
gestaan en dat de lijfspreuk ‘Betrokken en 
Dichtbij’ door alle jaren heen nog altijd 

van toepassing is.
Op de vernieuwde website kunt u 
meer informatie vinden. Wilt u op de 
hoogte blijven, schrijf u dan in voor de 
nieuwsbrief.

Wij worden niet gesteund door lande-
lijke partijen en moeten alles doen om 
financieel	goed	rond	te	komen.	Daarom	
is er een beperkte oplage, wees er dus 
snel bij om teleurstellingen te voorko-
men! U kunt een gratis boek aanvragen 
bij Rini van der Laak rinivanderlaak@
ziggo.nl of via de site www.gemeente-
belangenloz.nl. Wij zullen dan, zolang 
er voorraad is, een boek bij u thuisbe-
zorgen. □

 °Het jubileumboek van GemeenteBelangen wordt 
aangeboden aan burgemeester Hanne van Aart.
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De beste wensen voor 2022!

Een frisse start in een nieuw jaar vol kansen en cursussen

Op het moment van schrijven is het net 
2022 en hebben we nog een gloednieuw 
jaar voor ons! Terugkijkend op 2021 zien 
we dat we een jaar met vele uitdagingen 
hebben gehad. We hebben mooie dingen 
mogen doen. We hebben ons ingezet als 
EHBO-er bij priklocaties en evenementen 
die deze zomer plaats hebben gevonden, 
want verschillende sportwedstrijden en 
concerten mogen alleen doorgaan als hulp-
verleners dit ondersteunen.

Nut en noodzaak van AED’s in ons dorp
We hebben diverse her-
halingslessen mogen ge-
ven voor zowel de EHBO 
als de Reanimatie/AED. 
Daardoor konden het 
afgelopen jaar geoe-
fende (burger)hulpver-

leners een AED-oproep beantwoorden en 
ter plaatse in ons dorp assisteren en hulp 
verlenen. Hiervoor onze grote dank naar 
alle hulpverleners die zich hier belangeloos 
voor inzetten.
Dankzij onder andere de gemeente Loon op 
Zand kunnen we ons AED-netwerk in goede 
staat houden.
Afgelopen jaar hebben we via Rabo Club-

Support ook een mooi bedrag mogen ont-
vangen, waar wij iedereen die op ons 
gestemd heeft, nogmaals hartelijk voor 
willen bedanken. Verder zijn we druk bezig 
om de AED’s in de gemeente uit te brei-
den zodat we binnen de ‘6-minuten zone’ 
blijven, want de eerste 6 minuten bij een 
hartstilstand zijn cruciaal. Wij zijn er als 
vereniging erg trots op dat we zo snel hulp 
kunnen bieden bij noodgevallen. Kijk op 
onze website voor de AED-plattegrond.

Cursussen
Voor 2022 zijn we weer volop bezig met 
plannen, want we willen zo snel als mo-
gelijk is de herhalingslessen van de EHBO 
en de Reanimatie/AED geven. Ook staat 
er voor dit voorjaar een volledige EHBO-
cursus gepland. Hiervoor kun je jezelf al 
opgeven door ons te e-mailen.

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-loonopzand.nl. Heeft u een 
vraag dan kunt u ook e-mailen met info@
ehbo-loonopzand.nl. □
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Loon op zand biedt extra hulp ZZP’ers en ondernemers

De gemeente Loon op Zand zet extra on-
dersteuning in voor ZZP’ers en onderne-
mers	met	geldzorgen	of	financiële	proble-
men. Deze hulp is een aanvulling op de 
bestaande	 financiële	 ondersteuning	 van	
de overheid voor bedrijven die worden 
geraakt door de coronamaatregelen. Om 
ZZP’ers en ondernemers te helpen, slaan 
de gemeente, Over Rood, Baanbrekers, Mo-
biliteitsteam de Langstraat en Bureau Zuid-
weg	&	Partners	de	handen	ineen.

Door de aanhoudende coronamaatregelen 
krijgen steeds meer ZZP’ers en onderne-
mers	te	maken	met	geldzorgen	en	financi-
ele problemen. Denk bijvoorbeeld aan ach-
terstanden bij betaling van de vaste lasten, 
een boekhouding die niet meer op orde is 
of schuldeisers die dreigen met het aanvra-
gen van faillissement.

Trek op tijd aan de bel
De drempel om hulp te vragen, blijkt hoog. 
Wethouder Welzijn Jan Brekelmans bena-
drukt hoe belangrijk het is om op tijd aan 
de bel te trekken: “We zorgen ervoor dat 
de weg naar ondersteuning zo laagdrem-
pelig mogelijk is. Samen kijken we hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat schulden niet on-
nodig oplopen. Mijn advies is dan ook om 
niet te wachten met het vragen van hulp. 
We staan klaar om mee te denken.”

Extra steuntje in de rug
Om ondernemers een extra helpende hand 
te	bieden	in	deze	financieel	lastige	periode	
heeft de gemeente vrijwilligersorganisatie 
Over Rood ingeschakeld. Economiewethou-

der Suzan Mandemakers: “ZZP’ers en on-
dernemers met geldzorgen moeten weten 
dat ze er niet alleen voorstaan. Zij willen 
vooral ondernemen en hebben de hulp no-
dig die bij hen past. Met deze hulp geven 
we een extra steuntje in de rug.”

Contact
ZZP’ers en ondernemers met geldzorgen of 
financiële	 problemen	 kunnen	 vrijblijvend	
contact opnemen met Over Rood, door een 
e-mail te sturen naar:
loonopzand@overrood.nl of telefonisch 
via 06-42456268. Kijk voor meer informatie 
over de extra ondersteuning voor onderne-
mers op:
www.loonopzand.nl/Hulpondernemers □

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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Hypotheek overgesloten? Denk aan deze 3 belastingtips

Steeds meer mensen sluiten hun lopende 
hypotheek over vanwege de lage rente, 
blijkt uit cijfers van Hypotheek Data Net-
werk (HDN). Ook onder 60-plussers is dit 
populair. Wie minder hypotheekrente be-
taalt, kan ook minder hypotheekrente af-
trekken bij de belastingaangifte. Daarom 
is het belangrijk om de voorlopige aanslag 
aan te passen na het oversluiten van uw 
hypotheek. Zo voorkomt u dat u moet te-
rugbetalen. In dit artikel leest u drie belas-
tingtips bij oversluiten.

Tip 1: Pas uw voorlopige aanslag aan
Het oversluiten van uw hypotheek kan ge-
volgen hebben voor de voorlopige aanslag. 
Want als u overstapt naar een hypotheek 
met een lagere rente, ontvangt u ook min-
der hypotheekrenteaftrek. Het is raadzaam 
om uw voorlopige aanslag aan te passen zo-
dra u uw hypotheek hebt overgesloten. Als 
u dit niet doet, kan het zijn dat u maande-
lijks teveel geld ontvangt en dit later moet 
terugbetalen. Daar zit u niet op te wach-
ten. In vier stappen past uzelf eenvoudig 
uw voorlopige aanslag aan. Op www.belas-
tingdienst.nl/voorlopige_aanslag leest u 
hoe u dit doet.

Tip 2: Check of oversluitkosten en   
de boeterente aftrekbaar zijn
Als u uw hypotheek oversluit bij dezelfde 
óf een andere geldverstrekker, betaalt u 
oversluitkosten. Dit zijn kosten die u maakt 
bij het oversluiten van de hypotheek. Denk 
aan taxatiekosten, notariskosten of kosten 

voor de Nationale Hypotheek Garantie. 
Deze oversluitkosten zijn aftrekbaar in uw 
belastingaangifte.

Naast oversluitkosten betalen mensen vaak 
een boeterente als ze hun hypotheek over-
sluiten. Dit is een vergoeding die u aan uw 
geldverstrekker betaalt voor de misgelo-
pen rente. Deze boeterente betaalt u zo-
wel bij het overstappen naar een andere 
geldverstrekker als bij het oversluiten bij 
uw huidige geldverstrekker. De boeteren-
te is meestal aftrekbaar in uw belasting-
aangifte. Wanneer u de boeterente in één 
keer betaalt, trekt u de boeterente in één 
keer af in de belastingaangifte over het 
jaar waarin u de boeterente hebt betaald. 
Betaalt u de boeterente niet in één keer, 
maar tijdens de resterende looptijd van de 
hypotheek? Dan kunt u de rente jaarlijks in 
de belastingaangifte aftrekken.

Tip 3: Ga na hoe het zit met   
een hypotheekverhoging
Sommige mensen verhogen hun hypotheek 
bij het oversluiten. Is dat bij u ook het ge-
val? Dan mag u onder voorwaarden de hy-
potheekrente nog steeds aftrekken in de 
belastingaangifte. De twee voorwaarden 
zijn: u gebruikt de verhoging voor uw eigen 
woning én u lost de hypotheek binnen der-
tig jaar af, waarbij u elk jaar een bepaald 
bedrag	aflost.

Meer weten?
Ga naar belastingdienst.nl/koopwoning 
voor meer informatie over een koopwoning 
en uw belastingzaken. □
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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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+ Prive cursussen Engels op eigen niveau
+ Groepslessen Engels basis
+ Groepslessen Engels gevorderden
+ Bijlessen Engels
+ Zakelijk Engels

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

www.aplusengels.nl

A+
English language courses
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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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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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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 der Sanden, 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.
2022 Uiterste inleverdatum kopij
Nr. 2 verschijnt op 26 januari 18 januari vóór 19.00 uur
Nr. 3 verschijnt op 9 februari 1 februari vóór 19.00 uur
Nr. 4 verschijnt op 23 februari 15 februari vóór 19.00 uur
Nr. 5 verschijnt op 16 maart 8 maart vóór 19.00 uur
Nr. 6 verschijnt op 30 maart 22 maart vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Voor alle activiteiten in onze agenda, 
zie onze website: www.ronddetoren.nl.

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

Januari 2022

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.

23 Uno Animo 1 - Cluzona 1 om 14.00 
uur.

30 WSC 1 - Uno Animo 1 om 14.00 uur, 
Sportpark Eikendonk, Waalwijk.

Februari
4 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

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

6 Pauwelswandeling om 10.00 uur 
vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, De Mast.

6 Uno Animo 1 - VOAB 1 om 14.00 uur.
18 Het Filmhuis: ‘Mommy’ om 14.00 

uur.
18 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

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

20 Uno Animo 1 - JEKA 1 om 14.00 uur.
25 Jongerencentrum De Kuip

Alles Kids: Carnaval.

Maart
4 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

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

6 Pauwelswandeling om 10.00 uur 
vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, Huis Ter Heide, zuid.

11 Het Filmhuis: Bohemian Rhapsody 
om 14.00 uur.

11 Jongerencentrum De Kuip
Alles Kids: Disco.

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.



VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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