
4 mei 2022 • nr. 8



VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

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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7 dagen per week geopend van 7.00 - 22.00 uur 
 
 
 
 

 

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel 
T 0416-276002 

info@ahkaatsheuvel.nl 

www.ahkaatsheuvel.nl facebook.com/ahkaatsheuvel 

Bent u niet in staat om zelf uw boodschappen 

te komen doen? 

Wij hebben ook een bezorgdienst. 

Bel 0416-276 002 en vraag naar leiding winkel 

voor de mogelijkheden. 
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VAN DE REDACTIE...............

Dodenherdenking

Vandaag 4 mei als dit nummer van Rond de Toren uitkomt herdenken we weer, staan we 
stil bij allen die gesneuveld zijn in die verschillende ellendige oorlogen korter of langer 
geleden. Met de vlag uit, eerbiedig op halfstok en twee minuten stilte. Door de huidige 
oorlog in Oekraïne voelt herdenken belangrijker dan ooit.

Wim van den Donk hield op 3 april in Kamp Vught een lezing over herdenken met als titel: 
‘De onvermijdelijke ontwikkeling van herdenken.’ Over zekere ankers en nieuwe bronnen.
Hij beschreef dat we ondertussen heel veel verschillende mensen herdenken: Joden, 
Roma en Sinti die werden vervolgd en vermoord, louter omwille van wie ze waren.
Veel	van	de	 leden	van	de	krijgsmacht	en	verzetsmensen	werden	slachtoffers	omdat	ze	
vochten voor vrijheid en democratie of voor onafhankelijkheid in de eerste plaats. Daar-
naast	zijn	er	altijd	ook	de	vele	burgerslachtoffers.	Daarom	is	er	bij	elke	krans	die	we	op	
4 mei leggen een eigen verhaal, waarvan de woorden door verschillende luisteraars ook 
weer verschillend kunnen worden geïnterpreteerd.

Nu	en	in	de	toekomst	zullen	ook	de	slachtoffers	van	de	onafhankelijkheidsoorlog	in	voor-
malig Nederlands-Indië herdacht worden. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat we in die 
twee	minuten	ook	aan	(burger)slachtoffers	denken	die	vielen	in	Aleppo,	Kaboel	en	New	
York.	En	onze	gedachten	gaan	dit	jaar	zeker	ook	uit	naar	de	slachtoffers	van	het	oorlogs-
geweld Marioepol, Odessa, Charkov, Kiev en andere plaatsen in Oekraïne.
“In een indringende en indrukwekkende eenheid van gezamenlijk in acht genomen twee 
minuten stilte”, zegt Wim van den Donk, “zullen onze gedachten feitelijk steeds meer 
uitgaan naar een veelheid van mensen en momenten, want er zijn intussen talrijke Ne-
derlanders voor wie de Tweede Wereldoorlog een minder bekend en beleefd deel van de 
geschiedenis is.
Maar gemeenschappelijk is en blijft de stilte. Een dierbaar en kwetsbaar moment van 
samenzijn, samen stil zijn, samen herdenken, samen nadenken. En de pijn delen die er 
is en blijven zal. Vanwege de vermoorde familie, omgekomen familie of vrienden, en 
vanwege de onaanvaardbare aantasting van wat nooit, nooit mag worden aangetast: de 
waardigheid en de vrijheid van de mens, van iedere mens, van alle mensen. Die aantasting 
begon al lang voordat die zich uiteindelijk in oorlogsgeweld en deportaties manifesteerde. 
Daarom blijft herdenken ook nadenken, en een indringende oproep waakzaam te zijn. 
Altijd, ook nu. Zeker nu.
De indringende en gezamenlijke twee minuten stilte die we, elke vierde mei ’s avonds om 
acht uur precies weer, in acht nemen: nee, ik kan me niet voorstellen dat we daaraan ooit 
iets zullen veranderen. Het diepe waarom van die stilte is een zeker anker. Een stilte die 
ons in staat stelt te luisteren.”

De redactie wenst u vanavond een dierbaar en zinvol moment van samenzijn, samen stil 
zijn, een stilte die verder doortrilt over onze planeet.
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Service blijft hetzelfde!

Dun Bolle krijgt nieuwe eigenaar
Niet alleen in Kaasheuvel, maar zeker ook 
in Loon op Zand kwam het nieuws van het 
overlijden van Dun Bolle-eigenaar Alex 
Maas in mei 2019 hard aan. Als uitbater van 
zijn mobiele frietkraam was hij een bekend 
figuur	en	had	hij	een	goede	naam	in	vooral	
het Brabantse, waar hij aanwezig was bij 
tal van festiviteiten, feesten en partijen. 
Mede daardoor werd zijn afscheid een in-
drukwekkend gebeuren dat velen nog niet 
vergeten zijn.

Overdracht van ’t Benkske
In diezelfde periode zwaaide zijn vrouw 
Anja, die haar man al regelmatig bijstond, 
de scepter in ’t Benkske in Loon op Zand, 
gevestigd in ‘De Bank’ aan de Kerkstraat; 
een lunchroom waar mensen werken met 
een verstandelijke beperking, die daarmee 
de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. 
Voor Anja, die door het wegvallen van haar 
man geconfronteerd werd met de plotse-
linge overname van zijn bedrijf en het vele 
werk dat daarmee gepaard ging, werd het 
steeds moeilijker om ook haar werk bij  

’t Benkse te blijven doen. Daarom besloot 
zij om in januari 2020, nog net voor het uit-
breken van de coronacrisis, de lunchroom 
over te dragen aan de huidige uitbaatster 
Brit van den Broek.
Die plotselinge overname van het bedrijf 
van haar man was op zijn minst ‘een hele 
uitdaging’ voor Anja. Er stonden immers 
nog veel boekingen in de agenda waaraan 
zij beslist wilde voldoen. Gelukkig kon zij 
op alle steun rekenen van haar kinderen en 
het personeel, waardoor het bedrijf van 
Alex kon worden voortgezet en worden vol-
daan aan de verwachtingen van de klanten 
die geboekt hadden; iets wat Anja beslist 
wilde realiseren en wat ook gelukt is.

Gevolgen
De gevolgen van de coronacrisis waren ook 
bij dit bedrijf niet mis; het werd niet al-
leen een tijd met weinig of geen boekin-
gen, maar ook een periode van gedwongen 
rust nemen. Die periode van gedwongen 
rust had ook zijn positieve kant. De licha-
melijke klachten waarmee Anja al jaren 

 °Links Anja Maas  
 en rechts   
 Johan van de Wouw. 
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moest omgaan, verbeterden door die rust 
zienderogen en dat bracht haar ertoe om 
eens goed na te denken over de toekomst 
en wat zij verder met Dun Bolle wilde 
doen. Zeker toen het aantal boekingen na 
de coronacrisis weer zienderogen toenam.

Het was voor haar een dubbel gevoel: ze 
wilde heel graag verder met Dun Bolle, 
maar aan de andere kant wilde ze de druk 
van al het geregel er omheen, zoals dat bij 
een dergelijk bedrijf de realiteit is, niet 
meer opnieuw aangaan. Daarom besloot ze 
om het bedrijf, dat dezelfde naam zal hou-
den als eerbetoon aan Alex, over te dragen 
aan Johan van de Wouw: dezelfde persoon 
die haar na het overlijden van Alex gehol-
pen had om het bedrijf voort te zetten.

Het blijft zoals het was
Anja is blij dat ze haar bedrijf heeft kun-
nen overdragen aan Johan van de Wouw, 
die na de coronacrisis enthousiast bij Dun 

  
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 

Bolle aan de gang is gegaan en inmiddels 
weet wat het allemaal inhoudt. Maar ze 
is ook blij dat ze haar werk bij Dun Bolle 
kan blijven voortzetten met het ondersteu-
nen van de nieuwe eigenaar en inspringen 
wanneer nodig, want het contact met haar 
klanten geeft haar nog steeds heel veel 
plezier en energie! Dus mocht u een reser-
vering bij Dun Bolle willen  maken voor een 
van hun frietwagens, dan kunt u nog steeds 
rekenen op de kwaliteit en service waar-
mee ze naam hebben gemaakt. Want wat 
dat betreft verandert er niets!

Anja tot slot: “Ik bedank alle klanten voor 
de afgelopen jaren en hoop dat zij gewoon 
hun feestjes blijven boeken bij Dun Bolle, 
want los van de wisseling van eigenaar ver-
andert er niets. Alles blijft zoals het altijd 
was en dat zal altijd zo blijven.”

Redactie: Tiny van Hooren
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BIJ ONS BOVEN

feesten | tafelen | vergaderen | 
borrelen | afscheid nemen | en meer. . .

Ook iets plannen? Mai l  ons!
info@cafedekiosk.nl

Yoga in de tuin van  
Het Witte Kasteel

In de zomermaanden op zondagochtend 
organiseert Wim van de Laar, net als vorig 
jaar, samen met Het Witte Kasteel in Loon 
op Zand yogalessen in de weelderige tuin 
van het kasteel. Een heerlijk en weldadig 
begin van de zondag: ademen, oefenen en 
ontspannen in de buitenlucht, op het gras 
onder de oude bomen. Met de belofte dat 
je de verdere dag opgeladen, open en fris 
tegemoet kunt treden. Voor wie het terrein 
kent, we oefenen in het afgeschermde deel 

(de boomgaard), dus buiten het zicht van 
wandelaars	en	fietsers.

De les is van 10.30 tot 11.45 uur en na af-
loop is er een kopje thee. De data zijn als 
volgt: 15 en 29 mei, 5 en 26 juni, 10 juli, 
7, 14 en 28 augustus, en 4 en 25 septem-
ber. Het lesgeld is € 10,00 per les (inclusief 
thee) of 5 lessen voor € 45,00.

Wil je meedoen, mail dan naar wimvan-
delaar@kpnmail.nl of bel 013-5367817 
of 06-82131015. Graag zelf een matje en 
handdoek meenemen. Doorgang is natuur-
lijk wel afhankelijk van het weer. Op de 
zaterdagmiddag voorafgaand aan de be-
treffende	zondag	krijg	je	bericht	of	de	les	
doorgaat of niet. Wil je meer informatie, 
ook over andere lessen, kijk dan op www.
yogawimvandelaar.nl.

Meer informatie over Het Witte Kasteel 
vind je op www.hetwittekasteel.nl. □
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Lintjesregen
Dinsdag 26 april – de dag van de Lintjes-
regen - reikte burgemeester Hanne van 
Aart zeven Koninklijke onderscheidingen 
uit, waarvan twee in ons kerkdorp Loon op 
Zand. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

De	heer	F.J.A.	(Frans)	van	Venrooij	(81)	
uit	Loon	op	Zand.

Sinds 1961 verzamelt 
de heer Van Venrooij 
belangeloos memo-
rabilia uit de Twee-
de Wereldoorlog en 
Nederlands-Indië. 
In het begin hield 
hij op kleine schaal 
tentoonstellingen in 
Midden-Brabant en 
net over de grens in 
België. Vanaf de ja-
ren ’80 werd hij door 

diverse landelijke instanties benaderd om 
een deel van zijn collectie beschikbaar te 
stellen voor tentoonstellingen. Nog steeds 
bouwt hij zijn collectie uit.

In 2010 werd een pand betrokken in Loon 
op Zand, waar hij twee jaar werkte aan 
een permanente tentoonstelling, die in 
2012 werd geopend. Er werd een stichting 
opgericht: Stichting “De jaren 1940-1945, 
de	 jaren	 Nederlands-Indië”.	 Het	 onoffici-
ele ‘oorlogsmuseum’ vraagt geen entree-
geld, trekt jaarlijks vele bezoekers en de 
heer Van Venrooij geeft rondleidingen voor 
grote, kleine, nationale of internationale 
groepen. Namens de stichting verzorgt hij 
exposities voor nationale musea, regio-

nale projecten en herinneringsmomenten. 
Dit alles met het doel het behoud van het 
cultureel erfgoed, de herinnering levend 
te houden en de boodschap door te geven 
“Opdat wij nooit zullen vergeten”.

De	heer	C.L.J.	(Kees)	Hesselmans	(71)	 	
uit	Loon	op	Zand.
De heer Hesselmans 
is vanaf 1995 betrok-
ken bij de organi-
satie van de carna-
valsoptocht in Loon 
op Zand. Hij is onder 
andere juryvoorzit-
ter van de carnavals-
optocht.

Vanaf 1999 tot eind 
2020 was hij voorzit-
ter van de Stichting Jeugdbelangen De Kuip 
in Loon op Zand. Hij voerde de dagelijkse 
leiding van het jongerencentrum en onder-
steunde bij velerlei activiteiten. Hij was 
het aanspreekpunt voor externe contacten 
en verrichtte allerlei hand- en spandien-
sten. De voorzittershamer heeft hij overge-
dragen, maar hij blijft als vrijwilliger nog 
steeds actief.
Van 2000 tot 2017 was hij bestuurslid van 
het Festival Wereldwijd in Loon op Zand.
Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij en was hij 
voorzitter (2016-2019) van de Wetering 
Plan Groep. Hij heeft zitting in de Pro-
jectgroep de Nieuwe Wetering en zit in de 
werkgroep Gebruikers.

Sinds februari 2020 is hij aspirant-voorzit-
ter	en	per	1	januari	2021	officieel	voorzitter	
van de Heemkundekring Loon op ’t Sandt. 
Hij zette zich onder andere in voor het be-
houd van een schuilkelder uit de Tweede 
Wereldoorlog en is hier medeorganisator 
van rondleidingen. □

Foto’s: Wim Hollemans

 °Frans van Venrooij

 °Kees Hesselmans
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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

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

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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Sophia’s Vereeniging, daar zit weer muziek in!!
“Dinsdag 15 febru-
ari 2022 gaat de 
boeken in als een 
historische dag. 
Na twee jaren co-
ronacrisis met de 
ene lockdown na 
de andere, de ene 
vaak onnavolgbare 
maatregel na de 
andere, alles om 

het coronavirus de kop in te drukken, zijn 
we nu zover dat nagenoeg alles weer open-
gaat. Sophia’s Vereeniging kan dus weer 
onbelemmerd gaan repeteren en optredens 
plannen.
Ook de bar in De Wetering is weer open, 
dus de sociale contacten kunnen weer aan-
gehaald worden. Vanaf nu gaan we er weer 
als vanouds voor om snel terug te keren op 
het niveau van voor corona”, aldus voorzit-
ter Peter Essers.

Repetities
Er wordt weer voluit gerepeteerd en mu-
ziek gemaakt zonder beperkingen bij Sop-
hia’s Vereeniging, zowel door het percussie 
ensemble (SPE) als door het Opleidingsor-
kest (SOL) en natuurlijk de grote harmonie. 
Fijn! Maar toch ook weer een vreemde ge-
waarwording dat je weer mag.
Met de belemmeringen en beperkingen in 
de coronaperiode leek het meer een ver-
eniging in ruste. Gelukkig kon op 6 novem-
ber 2021 het Abba-concert in De Werft, on-
danks de beperkingen, toch doorgaan. Ook 
een dagje uit naar Den Haag op Prinsjes-
dag kon nog net. Verder waren er digitale 
bijeenkomsten als een online Sophia quiz, 
een lezing van dirigent Jos Schroevers over 
Mahler en een lezing van Dirk Verheijen 
over zijn familie. Ook de muzieklessen gin-
gen digitaal door, maar dat was toch maar 
behelpen.

Nieuwe start
Peter Essers vertelt me hoe de draad nu 
weer wordt opgepakt. Aanvankelijk werd 
er nog voorzichtig gerepeteerd en was de 
bezettingsgraad nog 50-60%, maar onder-
tussen zitten we weer op het oude niveau 
tijdens de repetities. Er hebben zich een 
paar (buitenlandse) conservatoriumstuden-
ten gemeld, jonge mensen, die graag met 
ons meespelen.

In 2022 zijn de Europese kampioenschap-
pen in Amiens Frankrijk uitgesteld en ver-
plaatst naar 6 en 7 mei 2023. Het wel of 
niet deelnemen hieraan wordt nog zorgvul-
dig overwogen. Wel is al bekend dat er een 
ander verplicht werk is uitgekozen name-
lijk Mouvements frénétiques van Alexandre 
Kosmicki. Ook het Mahler Cinema Project is 
wederom uitgesteld. Voor dit Cinema Pro-
ject zijn nog enkele andere opties bekend 
geworden.

Toekomst
Peter: “Het is lange tijd onzeker geweest 
of de nieuwe Wetering er wel zou komen, 
maar vóór het kerstreces heeft de gemeen-
teraad van Loon op Zand er toch mee in-
gestemd,	 zij	 het	 onder	 strikte	 financiële	
randvoorwaarden. Voor het zover is, zal 
er nog veel moeten gebeuren. Voor onze 
vereniging is het van belang dat we goede 
repeteer- en concertmogelijkheden be-
houden evenals voldoende opslagruimten. 
Daarover zijn heldere afspraken gemaakt. 
Niet onbelangrijk is ook dat we overeen-
stemming kunnen vinden over de nieuwe 
huurtarieven. Het moet immers wel alle-
maal betaalbaar blijven. Daarover zijn we 
nog in gesprek met de gemeente.
Op korte termijn is het een opgave om ver-
vangende repetitieruimtes te vinden voor 
de periode dat De Wetering wordt ver-
bouwd.
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VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

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

ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB   
E-bike                                       

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN
Rem of versnellingskast vervangen
Remblokken vervangen

€ 15,00
€ 15,00

BANDEN
Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

KETTING
Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

VERLICHTING
Koplamp of achterlicht vervangen € 10,00

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

Uw fiets wordt bij ons volledig nagekeken,
afgesteld, gesmeerd en gepoetst! Tevens
kunt u gebruik maken van een gratis
leenfiets of onze haal en brengservice. 
Alle prijzen zijn exclusief onderdelen.
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Programma
Het opleidingsorkest heeft al een paar op-
tredens achter de rug: Het Driedorpencon-
cert	en	twee	Koffieconcerten.	Verder	is	het	
Muziekproject op de basisscholen ook weer 
enthousiast afgerond.
Het programma van het Opleidingsorkest 
(SOL) tot de zomervakantie ziet er als volgt 
uit:
•	Zondag 22 mei speelt SOL op de kunst-

markt bij Het Witte Kasteel van 11.00 uur 
tot 12.00 uur.

•	Donderdag 2 juni worden de wandelaars 
van de Avondvierdaagse ingehaald.

•	Zaterdag 25 juni is er een concert samen 
met het opleidingsorkest van Berkel-En-
schot in De Wetering vanaf 19.30 uur.

•	Zondag 10 juli is het muzikaal feesten. 
Het interactieve Kinderconcert met mu-
ziek en acteurs in De Wetering vanaf 
11.00 uur.

Het Percussie Ensemble (SPE) heeft een 
nieuwe dirigent. Robin Muizer heeft het 
stokje overgenomen van Bart Holleman.

Groot orkest
Ook het grote orkest heeft weer een paar 
mooie uitdagingen op het programma:
•	15 mei Verrassende Ontmoetingen in de 

Concertzaal Tilburg samen met Harmonie 
St. Michael uit Thorn. Sophia speelt: T-
Bone concerto van Johan de Meij met als 
solist Tim Ouwejan en het eerste deel uit 
de tweede symfonie van Gustav Mahler.

•	26 juni wordt hetzelfde programma uit-
gevoerd in Den Haag bij ‘Blazen aan het 
Spui’ in de prachtige concertzaal Amare.

 °De nieuwe concertzaal Amare in Den Haag

Voor deze concerten was eerder de Alexan-
der	 Nevsky	 Cantate	 van	 Sergei	 Prokofiev	
uitgekozen. Een Russisch oorlogsstuk met 
groot koor. Een fantastisch stuk, totdat 
de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uit-
brak. Opeens voelde het toch niet meer zo 
goed om een dergelijk stuk uit te voeren. 
In overleg met dirigent Jos Schroevers en 
de orkestcommissie is besloten om dit stuk 
te vervangen. Er is gekozen voor het trom-
boneconcert T-bone Concerto van Johan de 
Meij. De solist wordt Tim Ouwejan. Een nog 
jong, maar zeer groot talent. Tim heeft al 
meerdere (internationale) prijzen in de 
wacht gesleept. Recent is hij solotrombo-
nist van het Radio Philharmonisch Orkest 
geworden en is hij toegelaten tot de orkest 
academie van het Koninklijk Concertge-
bouw Orkest. Sophia kijkt er dan ook naar 
uit om met hem te mogen samenwerken. 
Houdt u de data 15 mei en/of 26 juni vrij 
om te komen luisteren?
Kaartjes, à € 12,50, zijn te reserveren via 
petervanesch5@hotmail.com.

Het korte seizoen dit jaar wordt voor de 
zomervakantie traditiegetrouw afgesloten 
met alle geledingen van Sophia tijdens het 
Klapstoelenconcert op 18 juli. Dan is het 
ook een goede gelegenheid om de jubilaris-
sen te huldigen, want dat kon eerder niet.

Redactie: Ton Kalkers

 °De jonge, talentvolle solist Tim Ouwejan.
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Streekwinkel Ons Erf brengt je vers van dichtbij
En dat heb ik geproefd! 
Ik breng een bezoek aan 
Streekwinkel Ons Erf, 
nieuw en geopend sinds 
afgelopen januari. Ons 
Erf is gevestigd aan De 
Kuil 31, net buiten Uden-

hout. Geen Loonse ondernemers, maar 
zeker de moeite waard om vanuit Loon op 
Zand een bezoek te brengen en bovendien 
heel dichtbij!

Streekwinkel Ons Erf is een initiatief van 
Tim van Gorp en Emmelie Kuijpers. Het is 
het familiebedrijf van Tim en hij is inmid-
dels de derde generatie van dit gemengde 
bedrijf. Van oorsprong begonnen met var-
kens en inmiddels bestaat het bedrijf ook 
uit een boomkwekerij voor haag- en struik-
planten, caravanstalling en een zorgboer-
derij voor mensen met dementie. Tim is 
opgegroeid op de boerderij en wist al snel 
dat zijn hart hier ligt. Na zijn studie aan de 
HAS is hij dan ook toegetreden tot het be-
drijf en draagt hij de verantwoordelijkheid 
voor de varkens.

Met het zorgen voor de zaak en de varkens 
rijst de vraagt hoe het bedrijf toekomst-
bestendig kan worden gemaakt. Hier 
komt ook Emmelie om de hoek kijken, 
de partner van Tim. Zo’n drie jaar 
geleden ontstond het idee van een 
boerderijwinkel en mettertijd werd 
dit steeds concreter. Slagerij Timmer-
mans uit Helvoirt verkocht het vlees 
van de familie Van Gorp al en slacht 
dit ook zelf. Waarom gaan ze eigenlijk 
niet zelf hun eigen varkens verkopen?

Het zaadje is geplant maar eerst 
moet er nog een grondige verandering 
plaatsvinden. Er wordt een nieuwe stal 
gebouwd, waar de varkens naartoe 

verhuizen en de huidige stal, origineel van 
1890, gaat verbouwd worden tot winkel. Er 
is een verbouwing aan vooraf gegaan van 
zo’n acht maanden en het resultaat mag 
er zijn! De originele elementen zoals hou-
ten balken en originele stenen zijn behou-
den, wat het geheel een warme uitstraling 
geeft.

Inmiddels steekt ook Emmelie de handen 
uit de mouwen en bestieren Tim en zij de 
winkel samen. Van origine is ze juf maar 
ook zij is direct enthousiast over de plan-
nen en is hier vanaf het begin bij betrok-
ken. Ze heeft ervaring opgedaan in de 
slagerswereld en samen hebben ze veel on-
derzoek gedaan, gekeken naar hoe ze het 
exact vorm willen geven en hier is Streek-
winkel	Ons	Erf uit ontstaan.
Het uitgangspunt van de winkel waren de 
varkens. Tim en Emmelie willen sowieso 
de eigen varkens verkopen. Nu is enkel 
varkensvlees niet voldoende en daarom 
hebben ze rundvlees uit Cromvoirt en kip 
uit Loon op Zand toegevoegd. Ook maken 
ze eigen vleeswaren en salades. Een vol-
waardige slagerij dus! Ze hebben dan ook 
van meet af aan een slager in dienst om 
hen hierbij te ondersteunen. Maar met en-

 °Streekwinkel Ons Erf met Tim en Emmelie.
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kel vlees was dit jonge en ambitieuze stel 
niet tevreden. Het assortiment bestaat 
onder andere uit verse groenten en fruit 
uit Schijndel, zuivel uit Drunen, kazen uit 
Goirle en Oosthout, brood uit Tilburg, ei-
eren, en ga zo maar even door. Letterlijk 
uit de streek dus! Hierbij worden de be-
langrijkste pijlers van het bedrijf altijd in 
het oog gehouden; komt het uit de streek, 
is het vers en eerlijk verbouwd/geteeld en 
de korte keten zorgt voor een eerlijke prijs 
voor zowel boer als consument.

Het doel van Tim en Emmelie; ‘Uiteindelijk 
hoeft de consument enkel nog voor het toi-
letpapier en de cola naar de supermarkt! 
De rest kunnen ze hier vinden.’ Met Streek-
winkel Ons Erf willen ze klanten laten de-
len in de unieke sferen van het boerenle-
ven en een unieke beleving creëren. Voor 
dagelijkse en verse boodschappen bent 
u bij Ons Erf aan het goede adres. Naast 

het uitgebreide, smaakvolle en verse as-
sortiment willen ze ook graag een bepaald 
gevoel meegeven aan de klanten. ‘Mensen 
moeten zich hier welkom voelen en op hun 
gemak kunnen winkelen. Het gevoel van 
een buurtwinkel, waar mensen ‘thuisko-
men’ met het gevoel van, dat is gezellig 
winkelen daar!’ Dat is wat ze hun klanten 
mee willen geven en naast kwalitatieve 
producten mag dit ook een reden zijn om 
terug te komen. Kortom, al uw boodschap-
pen rechtstreeks van de boer.

Met de zomer op komst en het bijbe-
horende lekkere weer gaan ze zich ook 
richten op barbecuevlees en gourmetpak-
ketten, maar ook rauwkosten en salades, 
alles huisgemaakt. Iedere week zorgt weer 
voor nieuwe uitdagingen, omdat veel za-
ken nieuw zijn en hoe kan alles zo goed 
en smaakvol mogelijk gepresenteerd wor-
den. Daarnaast is Tim ook nog druk met de 
varkens, wat ook altijd doorgaat. Ze zijn 
dan ook op zoek naar versterking voor hun 
winkel.

Wilt u eens een bezoek brengen aan de win-
kel, deze is geopend van woensdag tot en 
met zaterdag of neemt u eens een kijkje op 
de sociale mediakanalen via @streekwin-
kelonserf	of www.streekwinkelonserf.nl. 
Ook een mooie (lekkere) stop tijdens een 
fietstocht!	Tim	en	Emmelie	zullen	u	harte-
lijk ontvangen.

Redactie en foto’s: Kristel Vermeer
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“We gaan voor een betrouwbaar en krachtig bestuur”

VVD, Pro3, CDA en Voor Loon gaan samen de formatie in
Bij de verkiezingen op woensdag 16 maart 
hebben VVD, Pro3, CDA en Voor Loon samen 
11 van de 19 zetels in de gemeenteraad van 
Loon op Zand gekregen. Deze vier partijen 
gaan nu samen werken aan een coalitie, is 
het advies van de informateurs.

Een collegiaal bestuur
De komende jaren komen er grote uitda-
gingen op ons af. De energietransitie, de 
Omgevingswet, de aanpak van klimaatver-
andering, de bouw van De Wetering, Jeugd-
zorg en natuurlijk de bestuurlijke toekomst 
van onze gemeente. De partijen (VVD, 
Pro3, CDA en Voor Loon) zien in dat dit 
een cruciale bestuursperiode wordt. Lijst-
trekker Suzan Mandemakers van de VVD: 

“De ongewisse tijden 
die we als gemeente 
achter ons laten én 
tegemoet gaan, vra-

gen om voorspelbare, verantwoordelijke 
en constructieve coalitiepartners. Mensen 
die vóór alles de belangen van de inwoners 
in het oog houden en serieus omgaan met 
onze prachtige gemeente.”

VVD, Pro3, CDA en Voor Loon gaan voor een 
collegiaal bestuur. Louis Laros, lijsttrekker 
van Pro3: “Het is van groot belang dat we 
het bestuur van de gemeente een goed en 
vertrouwd gezicht geven. Het moet daarom 
niet uitmaken wie je bent of wie je kent in 
onze gemeente. Deze vier partijen hechten 
groot belang aan goede en gelijkwaardige 
verhoudingen binnen de coalitie en dat vin-
den wij erg belangrijk.”

Grote uitdagingen
De komende jaren 
zijn van groot belang 
voor de toekomst 
van onze gemeente, 

aldus Mieke Broeders van het CDA: ‘Deze 
coalitie moet er voor álle burgers zijn, juist 
ook vanwege grote onderwerpen zoals de 
toekomst van de gemeente. Daarom blij-
ven we continu evalueren over de staat van 
onze gemeente, we voelen binnen de be-
oogde coalitie brede steun hiervoor. Daar-
om vindt het CDA deze optie de moeite 
waard om als eerste te verkennen.’

Lijsttrekker Hein Lom-
mers: “Voor Loon heeft 
verloren en daar balen 
we van. Tegelijkertijd 

blijven we ons verplicht voelen om te bou-
wen aan een sterke en toekomstbestendige 
gemeente. Dat kunnen we met deze partij-
en het beste. Grote onderwerpen zoals de 
Wetering zijn belangrijk voor ons en daar-
om willen we in een coalitie zitten waar dit 
soort onderwerpen prioriteit hebben.”

Blijven samenwerken met de hele raad
Dat de grootste partij buiten deze voor-
keurscoalitie valt kan grote teleurstelling 
opleveren en daarmee ook een beslag leg-
gen op de voor iedereen voorgestane be-
stuurlijke vernieuwingen en verbetering 
van de verhoudingen, schrijven de infor-
mateurs.

Louis Laros, lijsttrekker 
van Pro3: “We zoeken een 
samenwerking met alle 
partijen in de gemeente-
raad en iedereen kan over 
de inhoud meepraten de 

komende jaren. Voor niemand klappen we 
de deur dicht, juist nu is het belangrijk om 
met de gehele raad te zoeken naar ver-
beteringen voor onze gemeente. Hierover 
blijven we ook met GemeenteBelangen en 
Toekomstig KLM in gesprek.” □
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Leukxs is leuk!

En ik ga je precies vertellen waarom! Hier-
voor spreek ik met Sandra van Corstanje, 
oprichtster en eigenaresse van Leukxs. 
Sandra heeft 19 jaar bij De Efteling ge-
werkt, op het golfpark. Enkele jaren gele-
den merkte ze dat dit niet meer was waar 
ze helemaal blij van werd, waardoor het 
langzaam tijd werd om uit te kijken naar 
een andere invulling van haar werkende 
bestaan.

“Ik ga nu alleen nog maar dingen doen die ik 
leuk vind”, zo stelde ze resoluut. Een grote 
droom van Sandra van kinds af aan is altijd 
een eigen snoepwinkel geweest. Nu leek 
haar dit enkele bruggen te ver, maar haar 
nieuwe werk moest hier zeker iets mee te 
maken hebben. En zo ging ze zo’n ander-
half jaar geleden snoepcadeaus verkopen. 
Hier startte het allemaal mee en dit bleek 
aan te slaan. Echter vernieuwen in enkel 
snoepartikelen blijkt moeilijk en zo voegt 
ze steeds meer verschillende artikelen toe 

aan haar assorti-
ment. Inmiddels 
verkoopt ze dan 
ook cadeauar-
tikelen, in de 
breedste zin 
van het woord. 
Denk hierbij aan 
woondecoraties, 
kaarsen, wens-
kaarten, tuin-
artikelen en zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Uiteraard 
ook nog de snoepcadeautjes en ‘seizoen 
cadeautjes’ zoals voor Moederdag, Valen-
tijnsdag, enz. En dit alles ook nog voor 
gunstige prijzen, voor een niet al te groot 
bedrag is het mogelijk om bij Sandra een 
leuk en origineel cadeautje te scoren.

In eerste instantie verkoopt ze haar ca-
deaus online, met wat hulp maakt ze een 
website en ook sociale media gaan goed. Al 
snel voegt Sandra twee verkooppunten toe 
in de vorm van conceptstores. Dit waren 
Het Loons Lokaal en Trendjetter (Tilburg 
Reeshof). Beide winkels zijn hier inmid-
dels mee gestopt, wat ervoor zorgde dat 
alle voorraad thuis kwam te liggen. Haar 
onlinekanalen heeft ze natuurlijk nog wel, 
maar met alle spullen thuis schept dit 
nieuwe mogelijkheden. In eerste instantie 
staat alles in dozen op zolder en dit is nog-
al onoverzichtelijk. Maar Sandra’s kinderen 
bereiken de fase waarin ze uitvliegen, wat 
zorgt voor (extra) ruimte in huis. En zo be-
sluit ze één van haar dochters kamers in te 
richten met al haar spullen.

En naast dat alle cadeautjes hier veel over-
zichtelijker kunnen worden opgesteld, ont-
staat er zelfs een soort winkeltje. Winkel 
wil Sandra het niet noemen, maar ze is 
trots op haar verzameling en hoe ze het 
kan etaleren. Bij voorkeur komen klanten 
de bestelde artikelen dan ook afhalen, zo- °Sandra van Corstanje. (Eigen foto)
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dat ze direct de rest van haar assortiment 
kunnen bekijken. Iedereen is dan ook aan-
genaam verrast door het ruime aanbod en 
hoe aantrekkelijk dit eruit ziet. (Uiteraard 
behoren verzenden of wegbrengen ook nog 
steeds tot de mogelijkheden).

Sandra haalt heel veel plezier uit ‘haar 
winkeltje’. Ze gaat regelmatig een dag 
op inkoop naar bijvoorbeeld Venlo of Aals-
meer. Wel merkt ze dat het er mettertijd 
niet gemakkelijker op wordt. Kosten (zo-
als verzending) en minimale orders worden 
bijvoorbeeld steeds hoger. Voor een kleine 
ondernemer is dit ingrijpend. Maar San-
dra gaat allesbehalve bij de pakken neer 
zitten, ze heeft juist heel veel plezier in 
Leukxs.

Ook is ze bezig met nieuwe initiatieven. 
Zo krijgt Leukxs een nieuw verkooppunt in 
Drimmelen. Dit zijn weer goede en span-
nende ontwikkelingen waardoor ze vol 
goede moed vooruitkijkt. Inmiddels heeft 
Sandra ook een nieuwe baan bij een (an-
der) golfpark, samen met Leukxs zorgt dit 
voor een gevulde, maar ontzettend leuke 
week voor Sandra, waar ze volop energie 
uithaalt.

Kom gerust eens een kijkje nemen in haar 
‘winkel’ op Gagarinstraat 5. Ook zijn alle 
cadeautjes te koop via Facebook, Insta-
gram of website, of via een berichtje; 06-
53425123. Ook neemt Sandra deel aan de 
garagesale van 15 mei, waar ze te vinden is 
op adres Doelen 12. Ze biedt haar spullen 
aan voor (nog) kleine(re) prijsjes.

Leukxs is de moeite waard als u eens een 
cadeautje zoekt en dat zo dicht bij huis!

Redactie: Kristel Vermeer

Zwanger en op zoek naar kraamzorg in Loon op Zand
en omgeving?

Samen zorgen wij voor een goed begin!

info@kraamzorgmadee.nl
www.kraamzorgmadee.nl

0416-700206

Antoinette Beerens I Edith Godfried - van de Griendt I Mary Monsieurs
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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 
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48ste Avondvierdaagse in Loon op Zand
Van maandag 30 
mei t/m donder-
dag 2 juni 2022 or-
ganiseert Stichting 
avondvierdaagse 
‘LODUKA’ Loon op 
Zand onder auspi-
ciën van de Konink-
lijke Wandelbond 
Nederland (KWBN) 
in Loon op Zand 
voor de 48ste keer 

haar avondvierdaagse wandeltochten. No-
teer deze datum maar alvast in uw agenda.
Dit jaar zal De Wetering wederom de start- 
en	finishplaats	zijn.

De afstanden die gelopen kunnen worden 
zijn 5 of 10 km. Deze worden weer uitge-
zet in de mooie bosrijke omgeving van ons 
mooie kerkdorp Loon op Zand. Ieder jaar 
krijgen we weer te horen hoe mooi de om-
geving hier is. Ook hebben we net als voor-
gaande jaren weer medewerking gekregen 
van diverse Loonse ondernemers en de 
scoutinggroep PSG. Dit maakt het voor ons 
mogelijk om alle betalende lopers iedere 
avond van een extra verrassing te voorzien.

Na het succes van laatste keer gaat ook dit 
jaar weer iedereen de laatste avond 5 km 
lopen. Dit is om organisatorische redenen 
en om het lange wachten op De Hoogt te 
verkorten. Wij hopen dit jaar wederom veel 
wandelaars te mogen begroeten, zowel 
jong als oud kan hieraan deelnemen. Sport-

clubs, buurt- 
en/of andere 
Loonse ver-
enigingen, 
doen mee en 
proberen dit 
jaar de groot-
ste groep te 

vormen. Dit met als inzet de ‘Jan	Donders	
wisselbokaal’. Om voor een groepsprijs in 
aanmerking te komen moet een groep ten 
minste uit elf betalende personen bestaan, 
deze inclusief een groepsleider/-ster. 
Houdt volgende editie van Rond de Toren in 
de gaten: daarin staat hoe/waar en wan-
neer je kan inschrijven. Mocht u toch nog 
vragen hebben kunt u altijd mailen naar:
a4dloduka@hotmail.com.

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
ons zouden willen komen helpen tijdens de 
avondvierdaagse. Vele handen maken licht 
werk. En gezien het jaarlijks stijgende aan-
tal deelnemers wordt het voor ons steeds 
moeilijker. Daarom doen we een beroep op 
u. Mocht u interesse hebben of meer infor-
matie willen, dan kan dat via bovenstaand 
mailadres of telefonisch naar:
Peter Swaans: 06-10725583.

Met vriendelijke groeten,

Stichting avondvierdaagse
‘Loduka’ Loon op Zand
Peter Swaans, secretaris

Hartelijk dank

Graag willen wij iedereen bedanken voor 
de aandacht en blijken van medeleven 
die we mochten ontvangen na het over-
lijden van onze pa, opa en opi

Nelis	van	den	Hoven.

Met name het verzorgend personeel van 
de Venloene en Dr. Kools zijn wij bijzon-
der dankbaar.

Fam. Van den Hoven
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Heren shop event Back to the office
Casual en geklede schoenen mt 40 t/m 47.
O.a. Floris van Bommel, Melik, Braend.
Overhemden, pakken, jasjes en stropdassen van Michael Kors.
Casual kleding van H32 en Duca Blanco.

Vrijdag 6 mei van 13.00 - 20.00 uur.
Zaterdag 7 mei van 10.00 - 17.00 uur.

Eenmalige verkoop voor de prijsbewuste schoen- en kledingliefhebber.
En ja dames ook jullie zijn welkom (Via Vai / Shabbies / Lazamani en meer).

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

Het Witte Kasteel

Iedere zondag is café Het	Koetshuis op de binnenplaats vanaf 11.00 uur geopend.
Het is de plek waar u onder de luifel heerlijk kunt vertoeven en de sfeer proeft van het landgoed.

We serveren overheerlijk gebak, hebben een uitgebreide lunchkaart en luxe bittergarnituur.
Met een wandelingetje door de moes- en kruidentuin maakt u uw bezoek aan het landgoed compleet.

Voor	meer	info	kunt	u	eens	kijken	op	onze	website:	www.hetwittekasteel.nl

Graag	tot	ziens!
team Het Witte Kasteel
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KIEN’s Kolumn
Verzoening
“Laat je hart niet vullen met haat, zelfs 
niet een heel klein beetje. Kies altijd 
voor verzoening.”

Met deze woorden sloot Huub van der 
Linden zijn rondleiding op Kamp Vught 
af. De tranen waren al eerder die middag 
in mijn ogen geschoten toen hij vertelde 
over de gebeurtenissen die zich hebben 
afgespeeld op dit concentratiekamp tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.

Ik heb al vaker verhalen gehoord en ge-
lezen over deze oorlog en elke keer weer 
is er mijn onbegrip, kan ik het bijna niet 
geloven. Haat nee, maar intens onbe-
grip, over hoe het kan dat mensen elkaar 
dit aandoen. Hoe het in je opkomt om 
meer dan 1200 kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 16 jaar vanuit Kamp Vught op 
een ‘kindertrein’ te zetten (velen zonder 
hun ouders) naar het vernietigingskamp 
Sobibór om ze bij aankomst direct mid-
dels vergassing te vermoorden. Ouders 
die dachten dat ze hun kinderen naar 
een speciaal kinderkamp lieten gaan 
waar ze konden spelen en meer ruimte 
hadden. Alles beter dan in Kamp Vught, 
dachten zij.

Mijn hart wordt doormidden gescheurd 
als ik eraan denk dat ik bij aankomst op 
Kamp Vught in een rij had moeten gaan 
staan met mijn driejarige dochter aan de 
hand en dat ik mijn vijfjarige dochter in 
een andere rij achter zou moeten laten. 
Niet wetende wat er met ons en met 
haar zou gebeuren.

Families letterlijk verscheurd en in angst 
en onzekerheid verkerend. Van Amster-
damse verpleegster Anna Gooszen naar 
nummer 3421670, identiteit weggeno-
men en omgekomen tijdens het beruch-
te ‘Bunkerdrama’.

Mijn dochter van vijf jaar zou ik nau-
welijks nog gezien hebben. Zij zat in 
één van de aparte kinderbarakken. En 
ik werd hoogstwaarschijnlijk met mijn 
jongste dochter op 6 juni 1943 op die 
kindertrein gezet en mijn oudste de dag 
erna, als zij al niet eerder waren gestor-
ven aan een besmettelijke ziekte.

Haat nee, voor mij persoonlijk dan, 
maar wel het sterke gevoel dat we dit 
never nooit meer mogen laten gebeuren 
en waarom het belangrijk is om deze 
verhalen te blijven vertellen en we ze 
aan móeten blijven horen.

Verzoening, het na een breuk herstellen 
van een relatie. Dat is wel een pittige 
klus als je al die verhalen hebt gehoord 
en als je ze hebt meegemaakt misschien 
wel onmogelijk. Maar verzoening is wat 
mij betreft wel de moeite van het probe-
ren waard, voor ons allemaal.
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Yoga  
Coaching  
Massage  
Training 

 
 

 

 
Maak kennis met: 

 

KinderYoga op de mat 
 

WobbelYoga voor kinderen 
 

Yoga voor volwassenen 
 

Kindercoaching 
 

Coaching voor ouders 
 

HSP-coaching 
 

www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
tel.: 0416 - 363 902

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
    
  
   
   
 

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Opendag Gilde St. Hubertus 17-4-2022

Op eerste paasdag 
is er bij Gilde St. 
Hubertus na twee 
jaren stil te heb-
ben gelegen wegens 
corona, het Burger 
Koningschieten als 
vanouds weer opge-
pakt. Het was weer 

een hele happening. Na een spannende 
strijd tussen 19 schutters is bij het ge-
weerschieten uiteindelijk Dylan Bruurmijn 
als winnaar uit de bus gekomen. Hij mag 
zich nu een heel jaar lang burgerkoning 
noemen. De fam. Bruurmijn, graag geziene 
gasten op ons gilde, zijn altijd al goede 
schutters geweest.
Ook het schieten met de kruisboog leverde 
een spannende strijd op. Uiteindelijk wist 
Erik Toepoel zich de beste schutter en kon 
hij de overige 19 schutters achter zich la-
ten.

Naast het schieten met kruisboog en ge-
weer waren er nog meer activiteiten ge-
organiseerd. Zo konden de gasten zich ook 
bekwamen in allerhande voor het gilde 
nieuwe activiteiten. Deze nieuwe opzet 

bestond onder meer uit bijlgooien, hout-
zagen en houthakken op een houtklover. 
Daarnaast kon ook spijkerslaan worden 
geoefend. Ga er maar eens aanstaan, een 
spijker in het hout meppen met een holle 
hamer. Gelet op de grote deelname zou dit 
zomaar terug kunnen komen de komende 
jaren.  Ook aan de jongste bezoeker was 
gedacht. Op het jeugdveld had de Paas-
haas het een en ander verstopt en er was 
een groot springkussen waarop zij zich heel 
goed hebben kunnen vermaken.

Al met al was het weer een geslaagde Open 
dag bij het kleinste gilde binnen onze ge-
meente. Mocht er onder de lezers van dit 
stukje nog iemand zijn die het verenigings-
leven belangrijk vindt, die ervan houdt om 
gezelligheid te plaatsen boven competi-
tiedrang dan nodigen de leden van Gilde 
St. Hubertus u van harte uit om eens op 
vrijblijvende basis te komen kijken. Het 
clubhuis is geopend op de woensdagavond 
vanaf 20.00 uur (hoofdactiviteit kruisboog-
schieten) en op zondag vanaf 11.00 uur 
waar met het geweer op de wip geschoten 
wordt.

Tot ziens op de Klokkenlaan 21
 °Dylan Bruurmijn; Burgerkoning geweerschieten. 
(Foto J. Coomans)

 °Erik Toepoel; Burgerkoning kruisboogschieten 
2022. (Foto J. Coomans)
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Presentaties en informatiemarkt op 14 mei in De Wetering

‘Aan de slag voor het nieuwe dorpshuis van Loon’

Op zaterdagochtend 14 mei organiseren de 
Wetering Plan Groep (WPG) en de gemeen-
te Loon op Zand een informatiebijeen-
komst over het nieuwe dorpshuis van Loon 
op Zand.

De bijeenkomst is een vervolg op de bij-
eenkomst afgelopen november, die door 
corona online plaatsvond. Met het krediet 
dat de gemeenteraad eind 2021 beschik-
baar stelde kunnen nu stappen vooruit 
worden gezet voor de herontwikkeling. De 
bijeenkomst vindt plaats tussen 10.00 en 
13.00 uur in De Wetering, Weteringplein 1.

Iedereen die zich betrokken voelt bij het 
(nieuwe) dorpshuis van Loon op Zand is van 
harte welkom. Tijdens de bijeenkomst is er 
alle gelegenheid om ook persoonlijk in ge-
sprek te gaan over de ontwikkelingen rond-
om het dorpshuis en vragen die er leven.

Hiervoor vinden er presentaties plaats in 
de theaterzaal en is er aansluitend een 
informatiemarkt in het cafégedeelte. 
Aanmelding voor de presentaties of de 
informatiemarkt is niet nodig. Tijdens de 
informatiemarkt kunt u op ieder moment 
binnenlopen.

 ° Impressie voorzijde nieuwe Wetering

Programma
09.30 - 10.00 uur:
	 ontvangst	met	koffie	en	thee
10.00 – 11.15 uur: Presentaties 
•	 Welkom	en	opening	(WPG)	
•	 Waar	staan	we	met	de	herontwikkeling		
 van het dorpshuis en hoe plannen we  
 vooruit? (gemeente)
•	 Hoever	zijn	we	met	ontwerp	midden-	
 deel (met tevens een inkijkje in het ont- 
 werp), sporthal en buitenruimte en  
 plannen voor de oudbouw (gemeente)
•	 Welke	stappen	zetten	we	om	het	nieuwe 
 dorpshuis te laten leven en draaien  
 straks? (WPG)
•	 Vragen	uit	de	zaal
11.15-11.30: Pauze 
11.30-13.00 uur: Informatiemarkt met  
 tafels en toelichting over:
•	 Ontwerp	 sociaal	 cultureel	 middendeel 
 en indeling/renovatie van de sporthal.
•	 Bezetting	nieuwe	dorpshuis	en	tijdelijke 
 huisvesting voor huidige gebruikers.
•	 Oprichting	vereniging	voor	exploitatie		
 en beheer, hoe kun je lid worden en wat 
  levert het je op?
•	 Algemene	vragen	en	reacties.	□
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De 44ste Nacht van Loon op Zand
De Kennedymars die jaarlijks in Loon op 
Zand wordt gehouden is weer een feit. Wat 
ik erover hoorde was steeds vol compli-
menten: een fantastische organisatie, een 
ijskoude nacht, maar wel met een voelbaar 
warme sfeer. Er is heel veel vrijwillige hulp 
uit alle hoeken: Henri Boer maakt foto’s 
voor de website, Els Peters masseert stijve 
beenspieren en vele -voor mij onbekende- 
handen maken licht werk. In gedachten 
zijn mensen nog even bij Peter Knip, de 
dorpsgenoot die op 13 februari overleed. 
Hij was secretaris en lid van Wandelsport-
vereniging Hart van Brabant, de organisa-
tor van deze tocht. In gedachten was hij er 
zo toch een beetje bij…

We schreven al 44 keer over deze fantas-

tische lange afstandswandeltocht die door 
de straten van Loon op Zand trekt. Waar 
eerder heel Loon op Zand versierd werd 
en er op veel plekken een feestje werd 
gebouwd, is het nu een veel bescheidener 
evenement.

Voor Loon op Zand misschien, maar uiter-
aard niet voor de kleine groep deelnemers 
die	 goed	 voorbereid	 en	 topfit	 aan	 hun	
nachtelijke tocht is begonnen. De start is 
’s	avonds	om	21	uur	en	het	fluitsignaal	voor	
de	finish	is	om	12	uur	de	volgende	ochtend.	
Met enkel een kleine pauze tussendoor lo-
pen de wandelaars non stop door tot de 
finishstreep	bereikt	 is;	15	vooral	donkere,	
koude en eenzame uurtjes verder.

Jammer genoeg begrepen we 
bij het slot van de 44e edi-
tie dat de toekomst erg onze-
ker is. Het is niet zeker of de 
tocht ooit nog doorgaat in zijn 
huidige vorm. De aanwas van 
nieuwe mensen bij alle wandel-
sportverenigingen loopt hard 
terug en sommige leden zijn 
inmiddels behoorlijk op leeftijd 
waardoor het organiseren van 
evenementen ook steeds moei-
lijker wordt. Het zou toch meer 
dan zonde zijn, nietwaar?

Wat deze 44ste Nacht van Loon 
ook zo bijzonder maakte? Voor 
de tweede keer werd de tocht 
meegefietst	door	Joris	van	Lier.	
Joris kwam al vaak aan de deur 
om te vertellen dat het succes 
van de sponsortocht naar de 
Mont Ventoux hem naar meer 
deed verlangen en zo besloot 
hij	de	tocht	te	fietsen	die	o.a.	
Ad Leermakers wandelde.

 ° Foto linksboven en rechtsonder: Henri Boer. Andere foto’s 
RdT. Rechtsonder v.l.n.r.: Ad Leermakers met zijn dochter 
Yvonne, Joris van Lier.
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Joris haalde uiteindelijk een knappe 146 
km in deze doorgehaalde nacht met sinaas-
appels, bananen, warme thee en af en toe 
wat zoets en lekkers en een beker cola om 
het vol te houden.

Bij	het	naar	binnen	fietsen	in	De	Wetering	
was er als extra verrassing het onthaal 
door de Tankautospuit van Loon op Zand, 
die grote brandweerauto. Er werd nog even 
wat herrie gemaakt met sirenes op het We-
teringplein	 om	 de	 lopers	 en	 de	 fietsende	
Joris te feliciteren.

Na de prijsuitreiking en het uitdelen van de 
oorkondes door wethouder Jan Brekelmans 
was het voor iedereen tijd om naar huis te 
gaan.

De lopers en Joris zijn na een warme dou-
che vast lekker hun bed ingedoken, terwijl 
de rest van Loon op Zand genoot van de 
lentezon. Allemaal gefeliciteerd met jullie 
sportieve prestatie!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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MiniBieb bij Buitenlust

Op 7 april werd de MiniBieb van Kinder-
opvang Buitenlust door de BSO kinderen 
geopend. Stagiair Daphne heeft dit leuke 
plan voor een mini bibliotheek bij de kin-
deropvang bedacht en samen met de BSO 
kinderen uitgevoerd. Weken werd eraan 
gewerkt. Een tweedehands kast werd gere-
geld, samen schilderden ze de kast en wer-
den boeken geselecteerd en gesorteerd. 

De laagste plank voor de kinderen van het 
kinderdagverblijf en de bovenste plank is 
gevuld met boeken voor de BSO kinderen. 
De boeken kunnen geruild, geleend en ach-
ter gelaten worden. De kinderen doken er 
aan het einde van de dag meteen in.

Van de Redactie

 °Stagiair Daphne en de MiniBieb. (Foto RdT)
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435

Het	is	twee	dagen	voor	Koningsdag	als	wij	
deze	editie	van	de	Krantenbak	afronden.	
De	lintjesregen	komt	er	aan	en	het	oran-
jezonnetje	laat	zich	al	zien.	De	Konings-
spelen	 zijn	 al	 gehouden,	 helaas	 niet	 in	
ons	kerkdorp,	wel	 in	Kaatsheuvel	en	De	
Moer,	waar	 1250	 kinderen	 actief	waren	
in	 het	 sportpark	 aan	 de	 Eikendijk. (BD 
23/4)

Loonse mensen in de krant
Nelis van de Hoven is 98 jaar geworden. Hij 
overleed op 8 april. (DK 13/4)

Els Coolegem-Jacobs en Dana Pollaert na-
men afscheid als gemeenteraadslid. Els 
kreeg een zilveren penning omdat zij in 
twee periodes in totaal 26 jaar in de raad 
heeft gezeten; Dana kreeg een bronzen 
exemplaar na vier jaar raadslid te zijn ge-
weest. (DK 6/4)

Eind maart werden bij EHBO St. Rafaël vijf 
jubilarissen gehuldigd: voorzitter Daniëlle 
de Jong 20 jaar lid, penningmeester Jos 
Smit 35 jaar lid, Angelique van der Aa 40 
jaar lid, Mari Kuijpers 45 jaar lid en Sjaak 
van Noije 45 jaar lid en 40 jaar LOTUS (DK 
13/4)

In Krantenbak 432 hadden wij het over 
Hans	Leermakers,	die	de	finale	haalde	van	
de wedstrijd 'het Lekkerste Thuisworsten-
broodje.	Op	21	maart	was	deze	finale	bij	
de Rooi Pannen in Tilburg en Hans haalde 
de derde prijs. (DK 6/4)

Ton Fabert werd 75 jaar en kwam op de 
foto in de krant. (BD 7/4)

Arno Gerhardus werd fractieondersteuner 
bij Pro3. (DK 6/4)

Carla Dijkstra en Anja Fouchier uit Residen-
tie Molenwijck zijn niet weg te denken bij 
Koffietijd,	 dat	 daar	 iedere	 vrijdag	 plaats	
vindt. Opvallend in het verhaal was, dat 
de mannen meestal apart zitten: ze heb-
ben het nu eenmaal over andere dingen. 
(DK 6/4)

P. van Rooij is een van de zes jongeman-
nen, die tijdens in de jaren 1946 tot 1950 
gesneuveld zijn in het toenmalige Neder-
lands-Indië. Hun namen staan op het Indië-
monument in Kaatsheuvel. (DK 6/4)

Sjaak Barendse schreef een ingezonden 
brief over de sloop van de boerderijwoning 
aan Moleneind 25. (DK 6/4)

Till Hermans-Salden reageerde in een inge-
zonden brief op de manier waarop minister 
Rob	Jetten	denkt	de	hoge	 inflatie	te	kun-
nen aanpakken. (BD 9/4)

Anton van der Lee schreef in het Loons een 
verhaal over de Kezúl van de Gèèl Hoef, 
wie dat ook wezen moge… (DK 13/4)

B. van Breugel won een slagroomtaart met 
een kruiswoordpuzzel. (DK 20/4)

Gemeente en politiek
In de vorige Krantenbak vermeldden wij dat 
na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 
maart Jan Bernard Koolen en Ad de Kroon 
de opdracht kregen om de coalitiemoge-
lijkheden als formateurs te onderzoeken. 
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Dat resulteerde in de conclusie dat VVD, 
CDA, Pro3 en Voor Loon verder zouden gaan 
met de formatie en dat GemeenteBelangen 
en de nieuwe fractie van Toekomstig KLM 
buiten spel kwamen te staan. (DK 20/4 en 
BD 22/4)

De Geheugenwerkplaats in de persoon van 
penningmeester Ans Huijbrechts kreeg de 
onderscheiding ‘Dementievriendelijke Ge-
meenschap’ uit handen van wethouder 
Brekelmans. In ons dorp zijn de geheugen-
trainingen iedere donderdag in Lokaal 63. 
(DK  13/4)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor 
Ecliptica 26 (portocabin), voor de Vier 
Uitersten 6 (verdieping op de keuken) en 
voor Gerlachusstraat 67 (verbouwing ach-
terzijde). Een vergunning werd verleend 
voor Moleneind 25 (situering bedrijfsge-
bouw) (DK 6, 13 en 20/4)

Historie
Het Witte Kasteel en Café De Financien ko-
men	voor	in	een	filmpje	uit	1934,	dat	on-
langs werd gevonden door de Heemkunde-
kring	De	Ketsheuvel.	Het	filmpje	gaat	over	
de installatie van burgemeester Mallens. 
(DK 6/4)

Voetbal
Een forse kop boven het voetbalverslag van 
Uno Animo 1 van de wedstrijd op 10 april 
tegen RBC: ‘Uno Animo’er gaat liever fees-
ten dan voetballen'. Trainer Rick van Loon 
“brieste” dat hij zich in de steek gelaten 
voelde door een speler die in het verslag 
‘paria’ genoemd werd. Die had een feestje 
gehad in Poppodium 013 plus een afterpar-
ty en kwam niet opdagen bij de wedstrijd, 
die door Uno verloren werd. (BD 11/4)

Wandelsport
De Nacht van Loon, die voor de 44ste keer 
werd gehouden op 9 en 10 april werd ge-

wonnen door dezelfde snelwandelaars als 
vorig jaar: Jacqueline van Drongelen bij de 
vrouwen en Edwin van Wijngaarden bij de 
mannen. (DK 13/4)

Op donderdag 14 april startte een serie 
van twintig wandelingen in het kader van 
de Nationale Diabetes Challenge. Dit ge-
beurt onder leiding van Marc en Ria Ver-
beek en met medewerking van Judith van 
Berkel van Steunpunt Aangepast Sporten. 
(DK 20/4)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over:
•	de kunsttentoonstelling in De Wetering 

op 9 en 10 april, waaraan deelgenomen 
werd door Regina van Kempen, Anke 
Boomsma, Fons van Lith, Len de Klerk, 
Han Hueber, Pierre van der Wee, Jacques 
Bertens, Henk Smeels, Henriette Stams, 
Carin Landman-Fischer, Tess Aarts, Suzan 
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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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Beerens, Marc van Dun, Francis Vlemmix, 
Lianne Schültze, Bert van der Linden, 
Chiel Snoeren, Leon de Wijs, Petra Voor-
horst, Anet Lafebre-Stuifmeel, Chantal 
Rutten, Gabriella d’Arsié en Patrick Stil-
ler. (DK 13/4)

•	de kunsttentoonstelling in Basisschool De 
Vlinderboom op 14 april met eigen werk 
van de leerlingen. (DK 13 en 20/4)

Oud nieuws
De volgende onderwerpen stonden in de 
bladen, maar daarover had u al gelezen in 
Rond de Toren:
•	Het lintje van Jos Monsieurs (DK 6/4)
•	de muziekschool van Evy Boons, waar-

over wij schreven in het nummer van 9 
februari. (DK 13/4)

•	Thijs van Loon, die de slagerij van Wil-
liam Martens gaat voortzetten. (BD 21/4)

Dat waren de berichten van de afgelopen 
periode van drie weken. De meivakantie is 

voor verschillende dorpsgenoten de aanlei-
ding om er weer met de caravan of tent op 
uit te trekken.

Ondertussen blijft de oorlog in Oekraïne 
ons bezig houden. Als wij dit schrijven is 
er nog geen uitzicht op het einde van deze 
ellende. Hoop houden op vrede lijkt een 
bijna onmogelijke opgave.

Tot	de	volgende	Krantenbak!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

 °Kiev

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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Koningsspelen 2022 - Basisschool de Lage Weijkens

Wat hebben we genoten! Allemaal, van 
jong tot oud! De Koningsspelen werden ge-
opend met een gezamenlijke openingsdans 
op het schoolplein en een gezond ontbijt in 
de klas. Hierna vertrokken de kinderen van 
groep 5 t/m 8 naar de Klokkenlaan. Daar 
hebben zij sportactiviteiten gedaan: jeu 
de boules, handboogschieten, een boot-
camp en een potje voetbal stonden op het 
programma. Voor ieder wat wils en dankzij 
de inzet van alle begeleiding was het een 
gezellige ochtend! Nogmaals onze dank aan 
de verenigingen en hun vrijwilligers.

De kinderen van groep 1 t/m 4 zorgden 
voor vrolijkheid in de straten rondom de 
school	met	hun	prachtig	versierde	fietsjes.	
Een heuse optocht met veel publiek langs 
de route.
Groep 3 en 4 gingen hierna gezellig naar 
het duinzandje en konden daar heerlijk 
spelen en ravotten. Ook hebben zij echte 
Koningsstenen opgegraven.

De kleuters brachten een bezoek aan de 
Venloene, waar zij allerlei spelletjes heb-
ben gespeeld. De bewoners genoten zicht-
baar van de enthousiaste kinderen. Wij be-
danken de Venloene voor hun gastvrijheid 
en	de	fijne	samenwerking.

Tussen de activiteiten door konden alle kin-
deren genieten van heerlijk fruit, gespon-
sord door Dennis Hesselberth (de groen-
teman van de markt). Ook hiervoor onze 
dank!

Wij kijken terug op geslaagde, sportieve 
en gezellige Koningsspelen!

Gezocht
Een betrouwbare en goede hulp in de 
huishouding voor een gezin in de Rees-
hof. Uren zijn af te spreken, bijvoor-
beeld 2 uur per week of 4 uur per 2 
weken. Goede beloning en eventuele 
reiskosten worden vergoed. Ken je ie-
mand of heb je zelf interesse? Bel dan 
met M 06 47132360.

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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22 T/M 26 AUGUSTUS

20 mei 2022 18:00-20:00
De Kuip, Klokkenlaan 42 

KAARTVERKOOP

JEUGDVAKANTIEWERK LOON OP ZAND
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Hallo Loon op Zand!

De	 eerste	 flinke	 zonnestralen	 hebben	 ons	
mooie dorp alweer verwarmd en doen onze 
hartjes sneller kloppen. De organisatie van 
Jeugdvakantiewerk Loon op Zand draait 
weer op volle toeren. We kunnen weer en 
we mogen weer! Dat betekent dat we in de 
week van 22 t/m 26 augustus 2022, de één 
na laatste week van de zomervakantie, een 
heerlijk evenement voor alle bassischool- 
kinderen van Loon op Zand en omstreken 
op touw zetten. Van maandag t/m vrijdag 
een programma met veel avontuur in het 
dorp.

Alle kinderen mogen meegenieten van 
spelletjes, knutselen, sporten, groepsop-
drachten en heel veel meer. Zit je in groep 
1 of misschien in groep 8? Doe gezellig mee 
en leer nieuwe kinderen kennen of neem 
je klasgenoten mee. Koop op 20 mei een 
kaartje voor ons evenement bij ons gast-
honk De Kuip aan de Klokkenlaan 42. Voor  
€ 20,- mag je een hele week mee feesten!

Hulp is nodig!
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, familie, 
vrienden en dorpsgenoten; wij kunnen niet 
zonder jullie hulp. Corona heeft een gat 
geslagen in onze banden met (nieuwe) vrij-
willigers. Kom alsjeblieft een dag of langer 
helpen tijdens ons evenement. Alleen dan 
kunnen we aan elkaar laten zien, dat we 
dit belangrijk vinden voor onze kinderen en 
voor ons dorp. Geef je op via onze QR-code 
die	je	bij	de	flyer	ziet	staan	of	ga	naar	onze	
website:

www.jeugdvakantiewerkloonopzand.nl 
en vul het formulier in.

Tijdens de kaartverkoop starten we daarom 
ook voorzichtig. Op 20 mei tijdens de live 
kaartverkoop bij De Kuip worden er slechts 
150 kaarten beschikbaar gesteld. Dat komt, 
omdat we geen garantie kunnen geven dat 
we dezelfde hoeveelheid vrijwilligers heb-
ben om op te bouwen als voorheen.

We hebben vrijwilligers nodig om te kun-
nen draaien. Geen vrijwilligers betekent 
geen evenement. Het is simpelweg een 
groot risico. Echter, neemt de stroom vrij-
williger toe, dan kunnen we meer kaarten 
vrijmaken in een volgende verkoop.

Daarom nogmaals de oproep aan iedereen 
vanaf 13 jaar en ouder of veel ouder      sluit 
je aan en zet samen de schouders onder 39 
jaar JeugdVakantieWerk Loon op Zand. Zo-
iets kan en mag nooit verloren gaan.

Wij rekenen op jou!

Expeditielid worden?

22 T/M 26 AUGUSTUS 2022

Geef jezelf en je 
vrienden dan nu op 
als vrijwilliger voor 
Jeugdvakantiewerk 

Loon op Zand!
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Heemkundekring Loon op ’t Sandt

JAARBOEK STRAET & VAERT 2021

Zoals wel bekend brengt 
Heemkundekring Loon 
op ’t Sandt elke jaar een 
nieuw jaarboek Straet 
&	 Vaert	 uit	 en	 zo	 ook	 in	
2021.

Door de corona waren in de maand decem-
ber en gedeeltelijk in januari de verkoop-
punten gesloten en was er weinig publici-
teit rondom deze uitgave; dat vinden we 
als Heemkunde een gemis, aangezien er 
mooie en goed beschreven Loonse, Moerse 
en Kaatsheuvelse onderwerpen zijn be-
schreven die zeker de moeite waard zijn 
om te lezen.
Voor € 16,50 ligt deze uitgave bij de Prime-
ra winkels in de Kaatsheuvel en Loon op 

Zand, bij Bruna in Kaatsheuvel en tevens 
te bestellen via secretariaat van de Heem-
kunde.

De onderdelen die in deze uitgave vermeld 
staan zijn:

•	De	moeren	 van	 Loon: ontstaan van de 
Loonse moeren tussen 1620 en 1832 en 
uitgebreide uitleg over de ontginningsge-
schiedenis van de Moer in deze periode 
met namen en toenamen.

•	Loonse	turf voor de Duitse orde in Vught: 
vanaf 1405 is er turf geleverd aan deze 
orde vanuit de Duikse hoef.

•	De	 verzelfstandiging	 van	 de	 parochie	
Kaatsheuvel: aangezien Kaatsheuvel 
steeds groter werd en geen parochie had, 
moest het dorp Loon op Zand inleveren 
en wordt vol met achterdocht beschre-
ven hoe met name in Loon op Zand dit 
beleefd werd. Ook de `schuurkerken` 
komen aan bod in dit verhaal.

•	De	meineed	processen tegen twee inwo-
ners van Loon op Zand in 1899-1900. Uit-
gebreid wordt beschreven dat er in die 
jaren door met name jonkheer Alexander 
Verheyen een proces werd aangespannen 
tegen twee inwoners van het dorp i.v.m. 
een overtreding van de privacy wet.

•	De	muntvondst	in	de	Moer	 in 1908: re-
constructie van de feiten. Aan de Paal-
straat werd in dat jaar een pot met 
zilveren munten gevonden, met alle con-
sequenties vandien.

•	De	 Kraanvense	 Berg onder hoogspan-
ning, met daarbij de beschrijving van 
de opnieuw ontdekte schuilkelder en de 
bouw van een hoogspanningsleiding over 
deze kelder en de Kraanvense berg, een 
traject dat al loopt sinds 2010 en wat nu 
diverse consequenties heeft voor de di-
recte omgeving.

Kees Hesselmans,  
voorzitter Heemkunde Loon op ’t Sandt

 °Het interieur van de schuilkelder op het 
Kraanven. Foto: Evelien IJpelaar



40

Misintenties en kerkberichten van   
7 tot en met 20 mei

Iedere zondag wordt er een opname ge-
maakt van een eucharistieviering. Vanuit 
de St. Jan in Kaatsheuvel steeds in de even 
weken van de maand, de oneven weken 
vanuit Loon op Zand. De vieringen zijn te 
bekijken via:

•	de Facebookpagina van de parochie;   
Parochie Heilige Willibrord.

•	de parochiewebsite; www.parochiewilli-
brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis.

•	het YouTube kanaal: Parochie Willibrord, 
gemeente Loon op Zand.

Zondag	8	mei	9.30	uur: 4e zondag van Pa-
sen, dameskoor, celebrant pastoor Luijckx. 
Henk Teurlings, Ad van Oosterwijck, Rien 
en Corrie Haans–van Loon, Christ Vermeer, 
Sjaan van Esch–Taks, Mien van Dun–van 
Noije, jaargetijde Frits Gelevert, Paula v.d. 
Biggelaar-Spijkers.

Dinsdag	10	mei		10.15	uur: Kapel De Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag	15	mei	9.30	uur: 5e zondag van Pa-
sen, herenkoor, celebrant pastoor Luijckx. 
Riek Hamers–van den Broek b.g.v. verjaar-
dag, maandelijkse gedachtenis aan Marinus 
Goutziers.

Dinsdag	17	mei	10.15	uur: Kapel De Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag	22	mei	11.00	uur: St. Jan Kaats-
heuvel, 25-jarig priesterjubileum pastoor 
Luijckx.

Beste	parochianen,

Na alle beperkingen rond corona is er meer 
vrijheid en ook meer duidelijkheid geko-
men rond het vieren van het 25-jarig pries-
terjubileum van pastoor Luijckx dit jaar  
(Wijdingsdag 24 mei 1997). Ondanks het 
feit dat wij na twee moeilijke jaren a.g.v. 
corona, door de oorlog in Oekraïne op een 
andere manier in moeilijke tijden leven, 
zal dit jubileum in alle bescheidenheid 
worden gevierd tijdens de eucharistievie-
ring op zondag 22 mei om 11.00 uur in de 
St. Jan in Kaatsheuvel.

Hier is nl. de ruime mogelijkheid om na 
afloop	van	de	viering	de	pastoor	te	felici-
teren en deel te nemen aan de receptie. 
Het handen schudden zal nog niet voor ie-
dereen vanzelfsprekend zijn, daarom zul-
len felicitaties volgens wens van de pastoor 
plaatsvinden via de bekende ‘boks’.

Omdat er dit weekend één eucharistievie-
ring zal zijn in onze parochie heeft jong en 
oud de kans deze plechtigheid bij te wo-
nen. Voor hen die niet van huis kunnen is de 
viering via de parochiewebsite te volgen. 
Pastoor Luijckx heeft te kennen gegeven 
eventuele giften te willen besteden aan 
het jeugd- en jongerenpastoraat van onze 
parochie H. Willibrord. Dit kan via bankre-
keningnummer: NL29	RABO	0124	8331	01	
t.n.v. Parochie H. Willibrord Loon op Zand 
o.v.v. zilveren jubileum pastoor Luijckx.

Wij namen afscheid van:
Chris	van	Grinsven
Geboren 8 december 1929 te Tilburg.
Overleden 5 april 2022 te Loon op Zand.

Jan	Broeders
Geboren 13 februari 1932 te Loon op Zand.
Overleden 9 april 2022 te Loon op Zand.

Dat zij mogen rusten in vrede!
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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.

Power of Fire
Zaterdag 23 april werd in Den Bosch een 
bijzondere dag georganiseerd voor de jon-
geren in ons Bisdom. Zowel kinderen die 
al gevormd zijn 
als kinderen die 
nog het vormsel 
gaan ontvangen, 
waren bijeen voor 
ontmoeting, ge-
loofsverdieping en 
ontspanning. De 
vormelingen heb-
ben een geweldige 
en zonnige dag 
gehad. Een mooie 
gebedsviering in 
de St. Jan, work-
shops met leuke 
thema’s, muziek, 
 ontmoeten, spring- 
kussens en frietjes 
waren de ingredi-
enten voor deze 
dag.

Theoloog Frank Bosman maakte een grote 
indruk op de vormelingen. Wat heeft re-
clame, zoals: Ode aan Brood en Praxis, met 
religie te maken? Ook kwamen er video-
games aan bod. Als je ze goed bekijkt, vind 
je hierin veel elementen van verhalen met 
een boodschap uit de Bijbel. Het was voor 
iedereen een leerzame en geslaagde Power 
of Fire dag. Dank aan ieders inzet. □

Opgeven van misintenties
Op werkdagen via tel: 361215 van 8.45 
tot 12.15 uur (secretariaat) of via e-mail:  
secretariaat@parochiewillibrord.nl 
of op andere dagen en tijden door de 
intentie(s) met het bedrag van € 13,50 
per intentie in een envelop te doen en 
deze te deponeren in de brievenbus van 
de pastorie. In de kerk ligt ook een for-
mulier om misintenties te vermelden. 
Graag duidelijk vermelden op welke da-
tum u de misintentie wenst en voor wie 
deze is bedoeld.

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor het maken van afspraken voor 
diensten in de kerk, zoals jubileum, uit-
vaart en doop, kunt u contact opnemen 
met pastoor P. Luijckx via telefoonnum-
mer 361215.

Bereikbaarheid pastoor
Pastoor P. Luijckx is voor dringende ge-
vallen altijd bereikbaar via mobiel num-
mer 06-48919633 voor het geval u via 
het vaste nummer 361215 van de pasto-
rie geen aansluiting mocht krijgen.

Communie thuis
Op elke eerste vrijdag van de maand 
is het mogelijk om de heilige commu-
nie thuis te ontvangen. Wilt u hiervan 
gebruik maken, dan kunt u dit kenbaar 
maken via telefoonnummer 361215.
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Profiteer van lage          
hypotheekrente! 

 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  1,50% 
Allianz      1,50% 

20 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,87% 
RABO Bank  1,94% 

30 jaar vast met NHG 
LOT Hypotheken   1,91% 
Lloyds Bank  1,94% 

 
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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Kunstzinnig Loon op Zand heeft zijn visitekaartje afgegeven

Succesvolle expositie van (semi)professionele  
kunstenaars

In het weekend van 9 en 10 april was er een 
expositie van (semi)professionele kunste-
naars in de theaterzaal van De Wetering in 
Loon op Zand. Kunstenaars uit de gemeen-
te Loon op Zand (en omgeving) konden hier 
hun visitekaartje afgeven.

KLOZ
Stichting Kunst Loon op Zand organiseert 
regelmatig activiteiten in de gemeente 
Loon op Zand om kunst dichter bij de men-

sen te brengen. Zien, horen, voelen en er-
varen is daarbij het centrale motto. Eén 
van haar vaste activiteiten is een expositie 
van (semi)professionele kunstenaars. Deze 
expositie valt altijd samen met De Nacht 
Van Loon. Na twee jaar van afwezigheid 
kon de expositie op zaterdag 9 april fees-
telijk geopend worden.

Len de Klerk
Kunstenaar Len de Klerk verrichte middels 
een korte toespraak de opening van deze 
unieke en afwisselende expositie. Samen 
met de voorzitter van KLOZ, Leo Vlemmix, 
werd de nadruk gelegd op de verbindende 
rol van kunst in al haar vormen en facet-
ten. Het is niet alleen bijzonder om kunst 
te creëren, ook het kijken, beleven en ge-
nieten van kunst is bijzonder. Dat kunst ook 
goed kan doen voor andere mensen die het 
‘minder’ hebben, heeft Kunst Loon op Zand 
bewezen door middel van haar acties voor 
de inloophuizen van de KWF in Tilburg en 
Waalwijk.

Nacht van Loon
Deze expositie vindt altijd gelijktijdig 
plaats met De Nacht Van Loon. Tijdens de 
opening van dit sportevenement bood Leo 
Vlemmix namens het bestuur twee schil-
derijtjes aan. Beide kunstwerken symboli-
seerden de kou, regen en wind die de lopers 
tijdens dit evenement moeten doorstaan. 
Net zoals kunst kan ook sport verbinden.

Gevarieerd pallet
Mooie kleuren, bijzondere thema’s, inte-
ressante technieken, verrassende verhalen. 
Olieverf,	aquarel,	pastel,	stoffen,	fotogra-
fie,	 krijt	 en	 heel	 veel	 andere	 technieken	
waren te zien. Gemaakt door meer dan 20 
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kunstenaars uit de gemeente Loon op Zand 
en omgeving. Beslist uniek en meer dan de 
moeite waard.
Iedere kunstenaar mocht drie werken ten-
toonstellen. Hierdoor konden de bezoekers 
genieten van een mooie en zeer druk be-
zochte expositie.

Met dank aan
Regina van Kempen, Anke Boomsma, Fons 
van Lith, Len de Klerk, Han Hueber, Pier-
re van der Wee, Jacques Bertens, Henk 
Smeels, Henriette Stams, Carin Landman-
Fischer, Tess Aarts, Suzan Beerens, Marc 
van Dun, Francis Vlemmix, Lianne Schült-
ze, Bert van der Linden, Chiel Snoeren, 
Leon de Wijs, Petra Voorhost, Anet Lafe-
bre- Stuifmeel, Chantal Rutten, Gabriella 
D ‘Arsiè en Patryk Stiller.

Jullie hebben een prachtig en kunstzinnig 
visitekaartje afgegeven. Jullie creativiteit 
en	enthousiasme	waren	aanstekelijk!	□

Bedankt voor de boules

De oproep voor niet meer gebruikte bou-
les voor jeu de boulesvereniging Cochon-
netclub in het vorige nummer van Rond de 
Toren heeft een aantal positieve reacties 
opgeleverd. Het aantal boules te gebruiken 
voor training en voor gastboulers is weer 
een stukje uitgebreid.  We willen de gevers 
hierbij van harte bedanken.

Mocht u de oproep gemist hebben, boules 
zijn altijd welkom. Bel even naar 361846.

Namens de Cochonnetclub,
Johan Hooijmaijers

MET MOEDERDAG LEKKER 
TAFELEN MET ASPERGES!

Met de door ons geschilde asperges heb 
je in een mum van tijd een feestelijke, 
gezonde en gezellige maaltijd op tafel. 
Op zoek naar een Moederdagcadeau? 
Wij hebben de lekkerste cadeaus op 
maat.

Aspergeboerderij van Iersel,  
Schoorstraat 63 Udenhout
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CULTUURAGENDA HET WITTE KASTEEL  - mei 2022
MUZIEK	OP	HET	TERRAS	-	BARTOLO
zondag	8	mei	2022			15.30	–	17.30	uur
Op deze moederdag brengt zanger Bartolo met zijn warme 
stem als een echte crooner de juiste sfeer op het terras.
Deze zanger heeft een gevarieerd repertoire van o.a. latin, 
jazz,	pop	&	swing	in	de	stijl	van	o.a.	Michael	Bublé,	Frank	
Sinatra, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Sting, Harry Con-
nick Jr. Let	op! Optredens op het terras gaan alleen door 
bij goed weer.

CONCERT	-	TANGO	Y	CANCIONES
zondag	15	mei	2022				11.00	uur	
entree	€	15,00	(gratis	voor	kinderen	t/m	12	jaar)
Met hun nieuwste programma ‘La Vita è Bella’ viert Tango Y 
Canciones hun 10-jarig bestaan. Met een aantal favorieten 
uit eerdere programma’s blikken de muzikanten terug op 
hun gezamenlijke muzikale avontuur. In ‘La Vita è Bella’  
staat de vraag centraal: ‘Wat maakt het leven zo de moeite 
waard, ook al zijn er soms tegenslagen?’

KUNSTMARKT	‘ZICHT	OP	LOON’
zondag	22	mei	2022			11.00	-	17.00	uur
Jaarlijks organiseert Kunst Loon op Zand (KLOZ) het kunste-
vent ‘Zicht Op Loon’. Ook dit jaar zal er een bijzondere en 
complete kunstmarkt plaatsvinden op en rondom Het Witte 
Kasteel.

CONCERT	-	A	DIAMOND	SALUTE
zondag	29	mei	2022			11.00	uur
entree	€	15,00	(gratis	voor	kinderen	t/m	12	jaar)
Het belooft een heerlijke zondagochtend te worden: het 
uitgebreide repertoire van Neil Diamond in een intieme set-
ting. De grootste nummers, klein gebracht door 3 ervaren 
muzikanten. Zij brengen de hits en minder bekende num-
mers van Neil Diamond met o.a. Sweet Caroline en Song, 
Sung Blue. Een akoestische salute aan Neil Diamond en zijn 
prachtige oeuvre.

Voor meer info over deze en andere culturele activiteiten en het reserveren van kaartjes 
ga je naar: www.hetwittekasteel.nl/agenda of scan je deze QR code:

Graag tot ziens!

Team Het Witte Kasteel
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Zondag 15 mei

Sophia te beluisteren in de Concertzaal Tilburg
Nu de coronaperikelen 
grotendeels achter ons 
liggen is ook het grote 
orkest van Sophia’s 
Vereeniging zich weer 
volop aan het voorbe-
reiden op mooie con-
certen. Op zondag 15 
mei om 14.30 uur is 

Sophia te beluisteren in de prachtige con-
certzaal in Tilburg.  In de concertserie Ver-
rassende Ontmoetingen treedt Sophia tij-
dens een dubbelconcert op samen met de 
regerende Europees kampioen (ECWO) St. 
Michael uit Thorn.

St. Michael o.l.v. Ivan Meylemans brengt 
een indrukwekkend programma met Tien-
to del primer tono y batalla imperial van 
Cristobal	 Halffter.	 Daarnaast	 speelt	 men	
een première van de jonge Nederlandse 
componist Marijn Simons die naam heeft 
gemaakt in de symfonische wereld, maar 
nooit eerder voor een harmonieorkest 
schreef. Simons maakte een symfonisch ge-
dicht, genaamd Max Havelaar. Tot slot is de 
compositie Rosenkavalier Suite van Richard 
Strauss aan de beurt.

Na de pauze is het podium voor de Konink-
lijke Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand 
o.l.v. Jos Schroevers. Zij laten de jonge, 
talentvolle solist Tim Ouwejan de hoofdrol 

spelen in de compositie T-bone concerto 
van de beroemde Nederlandse componist 
Johan de Meij. Sophia is door de nationa-
le muziekbond aangewezen als het orkest 
dat Nederland mag vertegenwoordigen op 
de komende Europese kampioenschappen 
voor blaasorkesten (ECWO), die in mei vol-
gend jaar in Frankrijk zullen plaats vinden. 

Tim Ouwejan
De pas 22-jarige Tim is een uitzonderlijk 
talent. Opmerkelijk is het dat hij op deze 
leeftijd al orkestervaring opdeed bij o.m. 
het Rotterdams Philharmonisch orkest, Or-
kest van het Oosten en het Gelders Orkest. 
Ook maakt hij deel uit van de academie 
van het Concertgebouw Orkest. Inmiddels 
is hij benoemd als solo-trombonist van het 
Radio Philharmonische Orkest, een functie 
die zelden door iemand op zo’n jonge leef-
tijd wordt vervuld. Zijn talenten op het ge-
bied van muzikaliteit en virtuositeit zijn op 
15 mei te bewonderen in het mooie, voor 
een breed publiek toegankelijke, T-bone 
concert.

Verder brengt Sophia’s Vereeniging een 
deel uit een symfonie van Gustav Mahler 
ten gehore. Uitvoeringen door een blaas-
orkest van symfonieën van Mahler komen, 
gezien de moeilijkheidsgraad en benodigde 
bezetting, zeer weinig voor. Het symfoni-
sche werk Symfony no 2 is dan ook speciaal 
op verzoek van Sophia’s Vereeniging - door 
Jos van de Braak - bewerkt voor harmonie-
orkest. Kortom: het belooft een bijzondere 
middag te worden die door muziekliefheb-
bers niet gemist mag worden.

Kaartjes zijn te reserveren bij de ticketba-
lie van Theaters Tilburg of bij Sophia’s Ver-
eeniging (met € 2,50 korting in de voorver-
koop) via petervanesch5@hotmail.com. □
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René van Drunen gaat met pensioen en dankt zijn klanten
Na een carrière van ruim 50 jaar hangt 
René van Drunen zijn krik aan de wilgen en 
gaat met welverdiend pensioen. Na dienst-
verbanden bij Van Roosmalen, Chrysler en 
Rüttchen in Loon op Zand en diverse be-
drijven in de regio, runde hij 9 jaar lang 
een succesvol garagebedrijf aan De Hoogt 
in Loon op Zand. In die tijd wist hij een 
trouwe klantenkring op te bouwen. Nu de 
zaak verkocht is aan Kemal en Sevda Al-
tun en het nu tijd is voor een andere fase, 
wil René nog enkele woorden richten tot 
de trouwe klantenkring van Garagebedrijf 
Van Drunen alvorens hij de deur achter zich 
dichttrekt.

Beste klanten van
Garagebedrijf van Drunen,

Na negen jaar trek ik op 28 april de deur 
definitief achter me dicht van het garage-
bedrijf wat ik in 2013 ben gestart in mijn 
eigen dorp. Ik kijk trots terug op de fijne 
jaren waarin ik, eerst alleen en later sa-
men met Danny, een mooi, betrouwbaar 
en gemoedelijk bedrijf heb opgezet waar 
iedereen welkom was en de klant zich ho-
pelijk gewaardeerd voelde. Ik had nooit 
gedacht dat ondernemen zo fijn kon zijn 
en heb genoten van alle uitdagingen, de 
slappe klets en trouwe klanten die steeds 
terugkwamen voor een APK, grote beurt, 
een kapot lampje, ‘het zwaardere werk’ of 
gewoon soms voor een praatje. Het doet 
ons goed het vertrouwen van de klanten te 
hebben mogen ervaren en het is fijn om de 
afgelopen weken zoveel warme woorden 
te horen. En dat voor iemand die zich niet 
graag op de voorgrond zet!

Het feit dat ik in Kemal en Sevda Altun 
twee betrouwbare opvolgers heb gevon-
den die dezelfde waarden van ons bedrijf 
onderschrijven, maakt dat ik met een te-
vreden gevoel kan gaan genieten van mijn 

pensioen. Het is niet voor niets dat ik met 
de volste overtuiging mijn naam aan het 
bedrijf blijf verbinden en het onderstreept 
mijn vertrouwen in hen. Zij staan dezelfde 
service, professionaliteit en gastvrijheid 
voor die Danny en ik altijd zo belangrijk 
vonden en die het bedrijf tot een succes 
hebben gemaakt. Ik hoop dan ook dat ons 
dorp en mijn klantenkring hen met net 
zoveel warmte, enthousiasme en gemak 
weet te vinden als dat ze dat bij Danny en 
mij altijd hebben gedaan. Het bedrijf is in 
goede handen en ik draag het met een ge-
rust hart over aan deze twee fijne Tilbur-
gers en hun team!

Rest mij niets anders dan eenieder te be-
danken voor de afgelopen jaren. Hoewel 
het soms hard werken was, heb ik het met 
ontzettend veel plezier gedaan en heb 
ik vele fijne klanten mogen ontvangen in 
onze garage. Ik kijk met een trots en te-
vreden gevoel terug op deze negen jaar 
en ga nu genieten van mijn pensioen met 
daarin alle tijd voor mijn familie, vrien-
den en hobby’s. We komen elkaar zeker 
nog tegen in ons mooie dorp en wellicht 
zie ik u terug bij mijn eerstvolgende APK 
als klant bij Garagebedrijf Van Drunen aan 
De Hoogt! Houdoe en bedankt!

René van Drunen

 °René van Drunen met Kemal en Sevda Altun
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Tijdelijke sluiting van 11 tot en met 18 mei

Tankkeuring bij Tankstation Wijtvliet-Berkman
In Nederland moeten tankinstallaties met 
vloeistoffen	gekeurd	en	gecertificeerd	zijn.	
Onder	deze	vloeistoffen	vallen	onder	ande-
re	brandstoffen	als	benzine	en	diesel.	Het	
is in ons land per wet geregeld dat tanks 
die gebruikt worden voor o.a. brandstofop-
slag om de 15 jaar gekeurd moeten worden. 
Zo ook de tanks van Tankstation Wijtvliet-
Berkman aan de Willibrordusstraat.

Het komt er dus op neer dat u tot 11 mei 
hier nog kunt tanken en dat u na deze 
noodzakelijke tijdelijke sluiting vanaf 19 
mei weer welkom bent om uw brandstof-
tank te vullen!

 ° Eerst moet het nodige aan grond worden verzet 
om bij de tanks te komen.

Omvangrijke klus
Binnenkort is het hier weer zover; van 11 
mei tot en met 18 mei zal hier de verplich-
te periodieke keuring aan de opslagtanks 
plaats vinden, waardoor in die periode het 
niet mogelijk zal zijn om hier te tanken. 
Volgens eigenaar Christ Wijtvliet is het 
een omvangrijke klus die uitgevoerd moet 
worden die de nodige tijd vergt om bij de 
tanks te komen, de controle uit te voeren 
en daarna alles in orde te krijgen om weer 
klanten te kunnen ontvangen. Vandaar die 
relatief lange periode van 7 dagen.

Goed	om	 te	weten:	vanaf	19	mei	 is	het	
tankstation	deels	open	en	vanaf	24	mei	is	
deze	weer	geheel	operationeel.

 ° Je moet niet claustrofobisch zijn aangelegd om 
dit werk te kunnen uitvoeren!

Wasstraat en wasserettes
Voor wat betreft de wasstraat en wasse-
rettes: deze zullen naar verwachting van 
9 mei tot en met 24 mei niet te gebruiken 
zijn, dus tot dat alle werkzaamheden op lo-
catie zijn afgerond.
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Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Christ Wijtvliet: “Ik weet nog van de vorige 
keuring dat het een hele klus gaat worden. 
De foto’s van de vorige keuring die ik ge-
maakt heb, waarvan enkele bij dit artikel 
zijn gevoegd, bevestigen dat. Natuurlijk is 
het lastig voor de klanten die regelmatig bij 
ons komen tanken, maar het gaat hier wel 
om zekerheid te hebben over de kwaliteit 
van de installatie en daarmee ook om de 
veiligheid van de omgeving waarin getankt 
en gewerkt wordt. Ik ga er dan ook van uit 
dat zij dit kunnen én zullen begrijpen.”

Redactie Rond de Toren

 °Na de inspectie moet alles weer ín de ‘originele 
staat’ worden teruggebracht!

Dank je wel!

Dank je wel iedereen die zijn of haar 
betrokkenheid heeft getoond voor en 
na het overlijden van mijn man, onze 
vader, opa en overgroot-opa

Leo van Loon

In het bijzonder willen wij huisarts 
dokter Kools oprecht bedanken voor 
zijn jarenlange inzet en het verzor-
gingspersoneel van de Venloene voor 
hun betrokkenheid, vooral tijdens zijn 
laatste levensfase.

Jeanne van Loon-van den Hoven,
kinderen, klein- en   
achterkleinkinderen

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

 
MOBIEL: 06-21971018 
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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

 

 
 

 

 

 
 

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

 

 
 

www.lekkergewoonuitloon.nl 

Maaltijdservice Loon op Zand en Kaatsheuvel 
3 x Per week 2 maaltijden en keuze uit 

standaard maaltijden. V.a. € 6,00 per maaltijd. 

Feestje? Wij verzorgen de BBQ van begin tot eind. 
Wij ruimen alles op en nemen de afwas mee. (v.a. 25 pers.) 
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‘Eetpunt Loon’ gaat van start
Alsof het zo moest zijn. Jack Vrins van 
‘Lekker Gewoon uit Loon’ was bezig met 
het opzetten van een eetpunt om mensen 
op een laagdrempelige manier 2 keer per 
maand samen te laten eten in Loon op Zand 
en ContourdeTwern zocht een cateraar 
voor eenzelfde eetpunt in buurthuis De 
Pannenhoef in Kaatsheuvel. En zo vonden 
vraag en aanbod elkaar. In De Pannenhoef 
loopt het eetpunt al met 35 deelnemers. In 
Loon op Zand start in mei ‘Eetpunt	Loon’. 
Op de locatie van Jack Vrins in de Gerla-
chusstraat 75 tref ik Jack (foto) en Sanne 
Staals van ContourdeTwern en krijg ik uit-
leg over het project ‘Eetpunt Loon’.

Er wordt gemikt 
op mensen die 
behoefte hebben 
aan ontmoeting, 
die af en toe eens 
samen willen eten 
met anderen. De 
leeftijd is niet be-
palend, maar zij 
verwachten dat 
met name senio-
ren daar behoefte 
aan hebben.  
Het samen eten 
geeft de moge-
lijkheid om op een 

laagdrempelige manier contact te leggen 
met anderen zonder verplichtingen.

Het is nou eenmaal gezelliger om samen 
te eten dan alleen. De huisartsen, Casade, 
Werken aan de wijk, Thebe en Maatschap-
pelijk werk steunen dit initiatief en zullen 
eventueel mensen uitnodigen, stimuleren 
de stap te zetten om daar eens te gaan 
eten en zo op een gezellige manier met 
weer anderen in contact te komen. Con-
currerend voor de andere horeca in het 

dorp is het absoluut niet, want ze richten 
zich juist op een doelgroep die anders niet 
uit eten gaat. De vergunning vanuit de ge-
meente was al eerder rond, maar door de 
coronasituatie kon nu pas worden gestart.

Jack: “Ik verzorg nu al een maaltijdservice 
aan huis bij mensen die niet meer zelf kun-
nen of willen koken, vaak alleenstaanden 
en ik kan me voorstellen dat deze mensen 
ook wel eens samen met anderen willen 
eten, want alleen is maar alleen. En wie 
weet ontstaan er meer duurzame contac-
ten uit. Zou alleen maar mooi zijn.”

Hoe werkt het
Elke tweede en vierde woensdag van de 
maand van 17.00 - 19.00 uur wordt er in 
het Eetpunt Loon op Gerlachusstraat 75 
een driegangen maaltijd geserveerd voor 
€ 7,50 aan maximaal 25 deelnemers. De 
data voor de komende twee maanden zijn: 
Woensdag 11 mei, 25 mei, 8 juni en 22 juni.
Aanmelden vooraf is nodig en kan tot vrij-
dagochtend in de voorafgaande week.

Aanmelden
Aanmelden bij voorkeur via e-mail:   
sannestaals@contourdetwern.nl   
maar bellen mag ook naar: 06-83692809.
Op de de geplande woensdag om 17.00 uur 
worden de aangemelde deelnemers ont-
vangen op Eetpunt Loon, Gerlachusstraat 
75 en kunnen ze genieten van een heerlijke 
driegangen maaltijd in een gezellige ambi-
ance. Men kan zelfs de kok aan het werk 
zien	 in	 de	 keuken.	 Na	 afloop	 ter	 plekke	
afrekenen, liefst met PIN-betaling.

Een mooi initiatief om gezellig samen 
smakelijk te eten. Meld je aan. Gewoon 
doen zou ik zeggen!!

Redactie: Ton Kalkers
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Weet u het?

In deze ‘Wie, wat, waar?’ vraagt de foto-
werkgroep van Heemkundekring Loon op 
’t Sandt u of u meer informatie heeft over 
deze foto van harmonie Concordia.

Wie zijn deze personen en wanneer of bij 
welke gelegenheid is deze foto gemaakt? 
We horen het graag van u!
 
Uw reactie ontvangen wij graag via mail-
adres: fotograafheemkundekringloonop-
tsandt.nl of bel naar 06-10114684. Onder 
vermelding van fotonummer 006045. □

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Loonse liefde voor hardlopen

‘Hardlopend	 Hart	 van	 Brabant’ kun je 
Loon op Zand wel noemen. Niet alleen 
omdat Loon veel hardlopers kent in diens 
dorp en gemeente, maar ook omdat er veel 
mensen juist hier komen om hardlopend ki-
lometers te maken.

We zoomen in op twee hardlopers uit ons 
dorp: Paul van Gastel en Bram van Rijswijk. 
De liefde voor hardlopen hebben Paul en 
Bram gemeen, de vormgeving is anders. 
Daar waar Paul 90% van zijn kilometers 
kletsend	aflegt	met	zijn	loopmaatje,	loopt	
Bram vrijwel altijd alleen. Bram wint wed-
strijden, terwijl Paul er nooit aan gedacht 
heeft dat je een hardloopevenement über-
haupt zou kunnen winnen. 
Beide zoeken ze iets in hardlopen en stel-
len ze doelen die hen verder brengen; naar 
nieuwe plekken, nieuwe ervaringen en 
nieuwe overwinningen. Allebei lijden ze 
pijn in een race, ieder op hun eigen ma-
nier. Maar het is net als bij een bevalling: 
de	endorfine	wint	het	van	de	pijn,	dus	dat	
lijden vergeten ze snel weer. Ik ga met ze 
in gesprek:

Voorbereiding op de ‘Zestig van Texel’
Paul vertelt: “Hardlopen is voor mij met 
het stichten van ons gezin, met drie kin-
deren, naar de achtergrond verdwenen.” 
Door verandering van ritme tijdens corona-
tijd en de interne drive om weer in vorm 
te komen, kwam het hardlopen weer op 
gang.”
Hij vertelt verder: “We zaten op een avond 
met wat vrienden bij elkaar. Alexander 
gooide in de groep dat hij wilde toewer-
ken naar zijn eerste marathon. Reden voor 
mij en Thijs om een trainingsschema op te 
stellen op basis van onze eerdere looperva-
ring. Met wat gezonde bluf overtuigden we 
Alexander ervan dat dit dé manier was voor 
zijn perfecte eerste marathon.”

Het trainingsschema was perfect! Echter 
bleven de wedstrijden uit, iets met coro-
na…
“We organiseerden onze eigen marathon, 
met	start	en	finish	in	Loon	op	Zand.	Vrien-
den en familie werden opgetrommeld en 
stonden met spandoeken en muziek langs 
het parcours. Alsof het een volwaardige 
wedstrijd	was,	finishten	we	bij	Het	Witte	
Kasteel. Met medailles gemaakt door onze 
kinderen werden we gehuldigd en proost-
ten we met het hele gezelschap op de over-
winning van Alexander.” zo vertelt Paul.
Tijdens mijn gesprek met hem raakt hij 
niet uitgepraat. Zijn vriendin Noor is in-
middels ook weer aangesloten tijdens trai-
ningen. Na wat virtuele edities van de ma-
rathon van Rotterdam en Eindhoven moest 
er voor Paul en zijn vrienden een nieuw 
doel komen. En dat kwam er: De ‘Zestig 
van Texel’.

De ‘Zestig van Texel’ is een hardloopwed-
strijd waarbij rond het eiland wordt gelo-
pen met de start vanaf de aankomstplaats 
van de Veerboot. Er is ook een 120 kilo-
meter	wedstrijd	waarbij	er	vanaf	de	finish	
eerst tegen de richting in wordt gelopen 

 °Bram van Rijswijk (Eigen foto)
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naar de start van de 60 om daar om te ke-
ren en het parcours nogmaals af te leggen.

Ik spreek Bram. “Texel…, het is alweer 
drie jaar geleden dat ik daar voor mijn 
eerste 120 aan de start stond. Mede door 
een slechte voorbereiding onder de zolen, 
bleek	de	finish	toen	ter	ver.	Maar	dit	jaar	
wordt het anders, ik voel het!”, vertelt 
Bram. “Na het NK afgelopen september, 
waar ik 3e werd, was duidelijk dat ik weer 
in vorm aan het komen was. Dit kalender-
jaar heb ik inhoud gekweekt en kilometers 
gedraaid; elke dag heb ik gelopen. Mijn 
duurtrainingen verliepen uitstekend, ook 
die van meer dan 100 km voelde in positie-
ve zin niet als zodanig. Herstel ervan was 
amper nodig. Mijn lijf was er klaar voor!”
De 120 in Texel is voor Bram een doel op 
zich,	binnen	de	10	uur	finishen	zou	fantas-
tisch voor hem zijn en een podiumplaats 
nog beter. Hij heeft er lang naar uitgeke-
ken deze uitdaging aan te gaan.

De 120 ging van start
En nu dan de verhalen, belevenissen en er-
varingen: Na een dag verkenning van het 
parcours staat Bram om half 2 (oude tijd) 
naast	 zijn	 bed	 met	 zijn	 fietsmaat	 John.	
John zal hem tijdens de wedstrijd van 120 
km voorzien van eten, drinken en support.

Het was half 5 (nieuwe tijd) toen Bram en 
John fris en vol adrenaline aan de start 
stonden. Het startschot klonk. Daar gingen 

de 28 lopers van start. Pikkedonker was 
het. Heel Texel sliep, op deze vroege vo-
gels na. De eerste kilometers vlogen voor-
bij, al lopende achter de lampjes van en-
kele voorgangers aan.

John: “Ik genoot van de donkerte. Voor-
bij het noordelijkste puntje van Texel za-
gen we al langzaam een beetje licht in de 
duisternis komen. Dit hielp ons onze weg 
te vinden en het juiste pad en ondergrond 
te kiezen.”

Terwijl John aan het genieten was van de 
omgeving, maakte Bram zich zorgen over 
de poortjes waar John mee aan het han-
nesen was. Zijn belangrijkste taak was om 
twee keer de poortjes open te houden voor 
Bram en nog wat lopers. Bram vloog er nog 
net niet tegenop, zo nipt was het hem ge-
lukt. Gelukkig hoefde Bram niet te vertra-
gen, zijn loop niet aan te passen en verloor 
hij geen tijd. Waarom dit belangrijk is? Als 
je in het lopen een ritme en eigen tempo 
gevonden	 hebt,	 is	 het	 fijn	 als	 je	 dit	 kunt	
aanhouden. Zeker als je nog 85 km te gaan 
hebt!

Bram ging het strand op. Hierover vertelt 
hij: “De zon kwam op. De eerste zonne-
stralen kwamen tot aan de duinen en gaven 
de wereld kleur. De dag begon. Ik dacht: 
Dit is het moment dat de lopers van de 60, 
waaronder Paul, ontwaken en zich klaar 
gaan maken voor hun tocht. Dat terwijl ik 
hier al heerlijk mag en kan genieten van 
het uitzicht.”	 De kilometers verstreken, 
het ging soepel en voorspoedig voor Bram. 

De start van de 60
Terwijl Bram het eerste rondje Texel van 
60 km erop had zitten en doorliep, vertrok-
ken Paul en Thijs naar de start. Vol energie 
startten	ze	op	een	flink	tempo.	Het	duin-
zand was aardig begaanbaar. Toch liep het 
voor hen niet lekker, de voeten zakten weg, 
sporen van voorgangers maakten het lasti-

 °Paul en Thijs. (Eigen foto)
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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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ger een eigen weg te vinden en de hartslag 
zwengelde ook nog eens een stuk hoger dan 
gebruikelijk.

Op het strand aangekomen dienden ze ver-
der van het water op zoek te gaan naar 
hardere stukken, dit omdat het tij gekeerd 
was en de golven toenamen. Ze hadden de 
mogelijkheid om wat op krachten te komen 
tijdens het bosgedeelte met wat hardere 
ondergrond en het gewenste tempo konden 
ze goed vasthouden. Daarna het tweede 
stuk strand waar ze ook weer halverwege 
het strand moesten lopen, verder weg van 
het water. Het was heerlijk weer en de 
sfeer zat er goed in bij lopers en het pu-
bliek. Onderweg spreken ze diverse lopers 
die mooie verhalen vertellen over de ver-
schillende eerdere edities.

Het vervolg van de 120
Inmiddels waren wijzelf (de aanmoedigers) 
aangekomen bij het eerste meetpunt. Feije 
(dochter van Bram) vroeg toen de eerste 
loper in de verte kwam aanlopen: “Mama, 
wat zijn die mensen allemaal nog aan het 
doen?” Vrijwilligers van de organisatie had-
den net de matten klaarliggen voor de me-
tingen. Ze moesten snel zijn om deze op 
tijd aan de stroom te hebben liggen. 

Zelfs tijdens het doorkomen van Bram wa-
ren ze alles nog aan het afzetten met lin-
ten en de EHBO-verzorgingspost aan het in-
stalleren. De lopers liepen ruim 10 minuten 
voor in tijd ten opzichte van voorgaande 
edities en daar hadden ze duidelijk niet op 
gerekend!

Afwisselend van plek met de eerste vrouw 
liep Bram als derde of vierde loper soepel 
door. Echter na het verstreken van 85 km 
werd Bram stil. Kletsen was er niet mee 
bij. Hij ging wat trager lopen en met nog 
30 km te gaan zou hij het nog zwaar krijgen 
of misschien moeten uitstappen. Bram zijn 
hoofd draaide overuren: “Ik moet door, dit 

keer wil ik de 120 volbrengen! Het zit erin. 
Waar is mijn turbo?”

Het vervolg van de 60
De wedstrijd ging verder, ook voor Paul 
en Thijs. Pijntjes kwamen boven drijven 
halverwege de wedstrijd, zwakke plekken 
gingen opspelen, maar door gingen ze. De 
zon werd sterker en het zweet droop hen 
van het gezicht. Met het passeren van de 
vuurtoren in het Noorden, een ‘kodakmo-
mentje’, kregen de mannen wind in de rug. 
Daar hadden zij lang naar uitgekeken.

En daar stonden ze, in de verte, (Paul zijn) 
Noor en de kinderen moedigden de hardlo-
pende vaders aan. Een lichtpuntje en wat 
extra kracht voor de laatste 20 km. Het 
was	nu	officieel	‘zwaar’	geworden.	Hoewel	
ouwehoeren hun favoriete bezigheid is tij-
dens het lopen, trokken beide heren zich 
terug in een eigen bubbel. 

Om het doel van 6 uur te kunnen behalen 
moesten we wel zorgen dat er wat tempo 
in bleef, terwijl hun benen smeekten om 
een stukje wandelen. Het hoofd, dat zei te 
blijven hardlopen, won het van de benen; 
ze liepen door. Toch zakte het tempo terug 
en het hoofd stelden zich vragen als: Waar-
om doen we dit? Dit is écht de laatste keer!

Slotkilometers van Bram
Na een lange stille periode probeerde John 
hem langzaam op te peppen en te motive-
ren om door te gaan. De nummer 1 van de 
vrouwen, haalde hem in en ze hadden een 
klein gesprekje. Oké, hij praat weer, dat 
is een goed teken. Maar het ging niet heel 
goed. De nummer 1 van de vrouwen liep 
langzaam van hem weg.

John: “Ik had het idee dat hij minder dronk 
dan voorheen, dus ik begon me een beetje 
zorgen te maken. Ook ikzelf zat overigens 
echt niet lekker meer. Met al die klimme-
tjes, stoppen om voor Bram drinken/eten 
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te pakken om vervolgens de gaten weer 
dicht	te	rijden	en	het	lange	tijd	op	de	fiets	
zitten, kreeg ook ik last van mijn benen (én 
zitvlak). Maar goed, waarschijnlijk niets 
vergeleken met Bram zijn toestand nu.”

En toen, na een drinkpost kwam de num-
mer 1 van de 60 km voorbijgevlogen. Onder 
de indruk hiervan werd Bram gemotiveerd 
om door te pakken en zijn diesel aan te 
zwengelen.	Het	belangrijkste	was	finishen	
en zijn 3de plek veilig te stellen!

Met nog 4 kilometer te gaan, merkte Bram 
iets op. Hij had nog 20 minuten en ± 40 
seconde over om de 120 onder de 10 uur 
te	 lopen.	‘Bramskie	was	weer	on	fire!’	zo	
vertelt John. Bram had zijn turbo-knop 
gevonden en versnelde. Hij probeerde de 
nummer 1 van de vrouwen nog mee te ne-
men om samen onder de 10 uur te lopen. 
Helaas had zij het te zwaar en bleef achter. 
Bram	ging	nog	even	flink	door	met	tempo	
beuken. Hij ging 2 kilometer per uur har-
der lopen en dat bergop. John vertelt: “Ik 
probeerde hem nog te kalmeren, dat hij 
zich nu bergop niet moest gaan opblazen. 
Maar Bram negeerde mijn advies. Hij vloog 
de berg op en ramde keihard door richting 
de	 finish.” Als derde loper kwam hij na 
9:58:13	over	de	finish!

Slotkilometers van Paul
Om de resterende afstand wat beter be-
hapbaar te maken gaan ze op zoek naar 
lichtpuntjes: nog maar 2 uur, nog maar een 
ten miles, nog maar dezelfde afstand als 
een rondje leugenbenkske-Bosch en Duin, 
nog maar een uur, enz. enz. In gedachten 
verzonken klonk ineens: “Papa!”

Paul vertelt: “Het was heerlijk om ze weer 
te zien. Olivier kwam enthousiast op me 
afgestormd. Terwijl ik daar wat kwam aan-
waggelen, was ik even bang dat hij mij om-
ver zou springen; het ging gelukkig goed. 
Mijn schatten aan de kant, en al die andere 

supporters, dat is écht welkome energie in 
een lege batterij.”
De laatste kilometer gaat voor Paul en Thijs 
ineens heel snel. Met de speaker op de ach-
tergrond	lopen	ze	samen	naar	de	finish.

Paul: “Mijn	gedachten	toen	ik	over	de	finish	
kwam: Ik heb het gehaald, 5 uur en 57 mi-
nuten. Het is ons gelukt, onder de 6 uur!” 
Zittend kwam Pauls dochter Fleur naar hem 
toe met een enorme medaille met een ‘1’ 
erop. “Heb je gewonnen pap?” vroeg ze. 
Paul: “Ja, zo voelt het wel.”

En	zo	finishten	Paul	en	Bram,	ieder	met	een	
eigen verhaal, een eigen proces, een eigen 
prestatie. Beiden winnaar in den top, sa-
men met al die andere kanjers die de eind-
streep haalden.

Eén ding weet ik zeker, het Texels Skuum-
koppe van na de wedstrijd heeft nog nooit 
zo lekker gesmaakt. En of de pijn alweer 
vergeten is, dat is de vraag. Over twee jaar 
zullen we het weten.

Met dank aan Paul, John en Bram,   
samengesteld door:

Karin J.M. van der Bruggen–van Rijswijk



63

CDA gaat voor een betrouwbaar en krachtig bestuur

VVD, Pro3, CDA en Voor Loon gaan formeren

Bij de verkiezingen hebben VVD, Pro3, CDA 
en Voor Loon samen 11 van de 19 zetels in 
de gemeenteraad van Loon op Zand gekre-
gen. Deze vier partijen gaan samen werken 
aan een coalitie.

Een cruciale bestuursperiode
“Het zat ’m in de beleving en de ervaring 
uit de afgelopen vier jaar,” zegt Ad de 
Kroon. Hij voerde samen met Jan Bernard 
Koolen als informateur de gesprekken om 
de best mogelijke coalitie in kaart te bren-
gen. Volgens De Kroon waren de partijen 
het in grote lijnen wel met elkaar eens.

Dat is wat het CDA tijdens de gesprekken 
evenzo heeft ingebracht. “Wij hebben een 
raadszetel ingeleverd en stelden ons be-
scheiden op in het informatieproces,” zegt 
Mieke Broeders-Habraken, fractievoorzit-
ter van het CDA Loon op Zand. “Wij gaven 
aan combinaties met of zonder Gemeente-
Belangen te verkennen. Het CDA koos er-
voor zich neutraal op te stellen. Wij nemen 
wel de verantwoordelijkheid als dat ons 
wordt gevraagd.”

“Dit wordt een cruciale bestuursperiode. 
Er komen grote onderwerpen op ons af: 
bestuurlijke toekomst, duurzaamheid, het 
verwezenlijken van de nieuwe Wetering. 
Onderlinge samenwerking is belangrijk. 
Dus of ideeën nu van de coalitie of de op-
positie komen, alle ideeën worden meege-
wogen”, vindt Mieke.

Blijven samenwerken met de hele raad
De informateurs gaven aan dat de onderlin-
ge samenwerking tussen alle fracties in de 
komende periode aandacht en zorg vraagt. 
De informateurs noemden op voorhand dat 
bij GemeenteBelangen grote teleurstelling 
gaat ontstaan, wat een hypotheek legt op 
de door iedereen voorgestane bestuurlijke 
vernieuwing en verbetering van de verhou-
dingen. Daarom adviseren de informateurs: 
werk aan de winkel. Steek de hand uit naar 
alle raadsleden. De vier fracties, die de co-
alitie gaan vormen, hebben expliciet uitge-
sproken dit te willen doen en er voor álle 
burgers te willen zijn.
Vervolg
Binnenkort gaat een formateur aan de slag 
met de adviezen van de informateurs. “Het 
CDA heeft de voorkeur voor een formateur 
die boven de partijen staat”, zegt Gert-Jan 
van den Dries, afdelingsvoorzitter van het 
CDA. Meer informatie? Neem dan contact 
met ons op via info@cdaloonopzand.nl.

Team CDA Loon op Zand
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Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli!

Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen

Multiple Sclerose 
(MS) is een progres-
sieve ziekte van het 
zenuwstelsel en de 
meest invaliderende 

ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is 
nog steeds niet bekend en er is nog geen 
genezing mogelijk. De droom van het Nati-
onaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. 
Daarom zijn wij op zoek naar collectanten 
die in de week van 27 juni tot en met 2 juli 
langs de deuren willen gaan om geld in te 
zamelen. Maar er zijn meer manieren om 
geld op te halen: collecteren met je mo-
biele telefoon door een betaalverzoek met 
vrienden en familie delen bijvoorbeeld. 
Helpt u ons mee?

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 men-
sen met MS. Vooral jonge mensen tussen 
de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte 
getroffen.	Zij	zijn	in	de	bloei	van	hun	leven	
en gaan een onzekere toekomst tegemoet.

MS
MS is een ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. De laag om de zenuwen (myeline) 
wordt door het eigen afweersysteem aan-
gevallen en beschadigd. De zenuwen ko-
men bloot te liggen, waardoor ze signalen 
van en naar de hersenen minder goed of 
zelfs helemaal niet meer doorgeven. Men-
sen met MS kunnen hierdoor plotseling 
verlammingsverschijnselen of uitval van 
lichaamsfuncties krijgen. Er ontstaan al-
lerlei klachten, bijvoorbeeld bij het zien, 
lopen of praten.

Word collectant
Met de opbrengst van de collecte maakt 
het Nationaal MS Fonds onder andere we-
tenschappelijk onderzoek mogelijk naar de 
oorzaak van en de oplossing voor MS. Ook 

zetten we ons in voor het continu verbete-
ren van de kwaliteit van leven van mensen 
met MS en hun zorg. Kijk voor meer infor-
matie hierover op onze website:
www.nationaalmsfonds.nl.

Door voor ons te collecteren, kunt u hier-
aan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe 
lang u collecteert. Voor iedereen is er een 
passende manier van collecteren. Dat kan 
met een collectebus langs de deuren in uw 
buurt. Maar ook thuis op de bank met uw 
mobiele telefoon kunt u via een betaalver-
zoek geld ophalen bij vrienden en familie.
Hoe werkt het?

Wilt u zich aanmelden als collectant in de 
MS Collecteweek of wilt u meer informa-
tie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.
nl/collecteren. Nu al in actie komen kan 
natuurlijk ook. Maak dan een digitale col-
lectebus aan op:
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl.
Zo kunt u het hele jaar door collecteren! □
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Dagtocht Floriade 2022
Vanaf 14 april 2022 is Almere een half jaar 
lang het podium voor de wereldtuinbouw-
tentoonstelling Floriade Expo 2022. Het 
Floriade-park is een feest van groen en 
duurzame technologie waar nieuwe tech-
nologieën voor groen, voeding, energie en 
gezondheid worden onderzocht en toe-
gepast. U wordt geraakt door wat u ziet, 
ruikt en proeft. Inspirerende tuinen, work-
shops en tentoonstellingen wisselen af met 
indrukwekkende attracties, verrassende 
proeverijen, kunst en cultuur.

Op de Floriade heeft u voldoende tijd om 
alle pracht en praal op eigen gelegenheid 
te aanschouwen. Vergeet zeker niet om de 
Floriade te bekijken vanaf een hoogte, ten-
slotte is een ritje met de kabelbaan inclu-
sief in uw entreebewijs. 

Na al deze indrukken rijden we naar ons 
dineradres waar we deze dag afsluiten met 
een heerlijk driegangendiner. De opstap-
plaats is bij De Wetering. De juiste opstap-
tijd is nog niet bekend.

Aanmelding en betaling door afgifte van deze machtiging.
Ik ga op zaterdag 16 juli mee naar de Floriade in Almere. (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 (€ 85,00 p.p.) van mijn bankrekening af te schrijven. 

Bankrekeningnummer: _________________________________
Datum: _______________________________
Handtekening: ________________________________________

Vul dit formulier in en geef het vóór 1 juni af bij Rosalie Clijssen (Tuinstraat 24), Jan 
Hertogh (Kloosterstraat 50) of stop het in brievenbus 4 in de entree van Venloene of 
e-mail het naar: secretaris@kboloonopzand.nl.
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Muziekmiddagen
Het is weer mogelijk om bij de muziekmid-
dagen vrij in te lopen. U betaalt voor een 
muziekmiddag € 3,00. Dit is inclusief een 
kopje	koffie	tijdens	de	pauze.
Wilt u zeker zijn van een plaats dan kunt 
u een plaats reserveren door onderstaande 
machtiging in te vullen in te sturen.

Spielberg.	De	film	is	net	als	de	gelijknami-
ge	productie	uit	1961	een	verfilming	van	de	
Broadwaymusical West Side Story (1957), 
gecomponeerd door Leonard Bernstein, die 
op zijn beurt een moderne bewerking is van 
de Shakespearetragedie Romeo en Julia.
De hoofdrollen worden vertolkt door Ansel 
Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike 
Faist, Rita Moreno en Rachel Zegler.

Het verhaal
De Jets en de Sharks zijn twee rivaliserende 
jeugdbendes uit New York met elk een an-
dere etnische achtergrond. Tony behoorde 
ooit tot de Jets, terwijl Maria de zus is van 
Sharks-leider Bernardo. Ondanks de rivali-
teit tussen de twee bendes worden Tony en 
Maria verliefd op elkaar en beginnen ze aan 
een verboden romance.

Aanmelding en betaling door afgifte van deze machtiging.
O Ik kom op vrijdag 13 mei naar de musical West Side Story op het witte doek. (€ 3,00). 
Naam: ____________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________
Tel.nr.: ___________________________________________________________
E-mailadres: _______________________________________________________
Hierbij verleen ik de penningmeester van SeniorenVereniging Loon op Zand toestem-
ming om het verschuldigde bedrag (€ 3,00 p.p.) van mijn bankrekening af te schrijven. 

Bankrekeningnummer: _________________________________
Datum: _______________________________
Handtekening: ________________________________________

Vul dit formulier in en geef het tijdig af bij Jan Hertogh (Kloosterstraat 50) of stop het 
in brievenbus 4 in de entree van Venloene of e-mail het naar:
secretaris@kboloonopzand.nl.

Vrijdag	13	mei (14.00 uur / Venloene G1,2) 
West	Side	Story (2021) 
West Side Story is een Amerikaanse mu-
sicalfilm	 uit	 2021	 onder	 regie	 van	 Steven	
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Toeslagen stuurt inmiddels brieven aan mensen  
met betaalachterstand

Toeslagen is inmiddels gestart met het 
versturen van brieven aan mensen die te 
veel toeslag hebben ontvangen én die dit 
bedrag nog niet hebben terugbetaald. Het 
gaat hierbij om huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kinderopvangtoeslag en kindgebondenbud-
get. In de brief staat hoeveel toeslag ze 
nog moeten terugbetalen. En dat Toeslagen 
hen hierbij wil helpen. Bijvoorbeeld met 
een betalingsvoorstel om het bedrag in 24 
maanden terug te betalen.

Door de coronacrisis heeft Toeslagen afge-
lopen jaren mensen met een betaalachter-
stand daar tijdelijk niet aan herinnerd. Ze 
kregen wel een brief dat zij geld moesten 
terugbetalen en hoeveel. Maar als ze dat 
niet deden, stuurde Toeslagen geen herin-
nering, aanmaning of dwangbevel meer. Dit 
om	te	voorkomen	dat	mensen	verder	in	fi-
nanciële problemen zouden komen.

Terugbetalen in 24 maanden
Moet u alleen nog vanaf 2020 of later toe-
slag terugbetalen? Dan ontvangt u tussen 
nu en juni 2022 een brief met hoeveel geld 

u terug moet betalen. Ongeveer vier weken 
na de eerste brief ontvangt u een tweede 
brief met een betalingsvoorstel.

Hierin staat hoe u het openstaande bedrag 
in 24 maanden kunt terugbetalen. Betaalt 
u liever in één keer? Dat kan ook. Moest u 
in 2019 of eerder al toeslag terugbetalen? 
En hebt u dat nog niet gedaan? Dan krijgt 
u later een brief. Sommige mensen betalen 
al elke maand toeslag terug via een beta-
lingsregeling. Zij krijgen deze brief niet. 
Voor hen verandert er niets. Mensen die 
zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsor-
ganisatie Herstel Toeslagen (UHT) als ge-
dupeerde ouder ontvangen deze brief ook 
niet.

Hulp staat klaar
Verwacht u dat het niet lukt om het bedrag 
in 24 maanden terug te betalen? Dan kunt 
u nu al een betalingsregeling aanvragen die 
beter past bij uw situatie. Kijk voor meer 
informatie op:     
toeslagen.nl/teveelontvangen.

Vragen?
Bel dan gratis naar de BelastingTelefoon 
op 0800 – 0543. Gaat u liever langs bij een 
toeslagenservicepunt in de buurt, zoals 
een wijkteam of uw gemeente? Dat kan 
ook. U vindt de toeslagenservicepunten op 
de website. Zo kunt u samen zoeken naar 
een oplossing, zodat u terugbetaalt op de 
manier	die	bij	uw	situatie	past.	□
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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 telefoonnr: 289231.

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

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

HET ZORGLOKET
Voor vragen over welzijn, wonen, zorg en jeugd-
hulp, e-mail: zorgloket@loonopzand.nl.

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, J. Wind, K. de Reuver, M. Duits- 
man: 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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LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l



71

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
Wijkverpleging, begeleiding, 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@kboloonopzand.nl.
website: www.kbo-brabant.nl.

KUNST LOON OP ZAND
secretaris: Ingrid Dusee-van Iersel, 06-21828300.
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. Voorlopig geen 
inname van boeken mogelijk.
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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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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten op maan-, dins-, donder- en vrijdag 
van 13.00-17.00 uur in De Wetering.
Aanmelden bij: J. Kroot, tel: 06-53665385.

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: Linda Benders.
Doelen 1, 5175 CP  Loon op Zand,
tel: 361594, e-mail: info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur: Ed Verhage a.i.
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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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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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
1e en 3e woensdag van de maand clubcompetitie 
bij Cafetaria Lily aan de Kloosterstraat 25.
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. 9 verschijnt op 18 mei 10 mei vóór 19.00 uur
Nr. 10 verschijnt op 8 juni 31 mei vóór 19.00 uur
Nr. 11 verschijnt op 29 juni 21 juni vóór 19.00 uur
Nr. 12 verschijnt op 20 juli 12 juli vóór 19.00 uur
Nr. 13 verschijnt op 14 september 6 september vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Voor gratis opname van uw berichten 
in deze agenda kunt u een mail sturen 
naar: info@ronddetoren.nl.

Mei
4 Herdenking	 Oorlogslachtoffers	 2022	

nabij Horst/Efteling vanaf 18.15 uur.
5 Bevrijdingsdag.

11 17.00 uur: Eetpunt Loon. Gerlachus-
straat 75. Aanmelden tot vrijdagoch-
tend voorafgaand via: sannestaals@
contourdetwern.nl of 06-83692809.

13 Jongerencentrum De Kuip
Alles Kids: Nerds.

14 Informatiebijeenkomst over werk-
groepen t.b.v. de nieuwe Wetering 
om 10.00 uur in De Wetering.

15 Sophia՚s	 Vereniging:	 concert	 in	 de	
serie Verrassende Ontmoetingen 
i.s.m. Harmonie St. Michaël uit 
Thorn in Concertzaal Tilburg om 
14.00 uur.

15 Concert met Tango Y Canciones ‘La 
Vita è Bella’ in Het Witte Kasteel om 
11.00 uur. Reserveren via:
cultuur@hetwittekasteel.nl.

15 Uno Animo 1 - FC Tilburg 1 om 14.00 
uur.

15 Garagesale aan diverse straten in 
Oud Loon te Loon op Zand.

15 16	 of	 18	 Click	 &	 Collect: Ontdek 
het Brabants Duingoed. Geef je op 
via deze link: https://duingoed.nl/
activiteit/click-collect/

22 Kunst Loon op Zand 
Jaarlijkse markt ‘Zicht op Loon’.

22 Bavel 1 - Uno Animo 1 om 14.30 uur, 
Sportpark de Roosberg, Bavel.

25 Bibliotheek Loon op Zand - Voorlees-
middag voor peuters en kleuters van 
15.00 tot 15.30 uur.

25 17.00 uur: Eetpunt Loon. Gerlachus-
straat 75. Aanmelden tot vrijdagoch-
tend voorafgaand via: sannestaals@
contourdetwern.nl of 06-83692809.

29 Concert ‘A Diamond Salute’ in Het 
Witte Kasteel om 11.00 uur en om 
12.30 uur. Reserveren via:
cultuur@hetwittekasteel.nl.

29 Uno Animo 1 - WSC 1 om 14.00 uur.
30 t/m	2	juni: Avondvierdaagse in Loon 

op Zand, 5 of 10 km wandelen.

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



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   




	Rond de Toren 2022-08 - KAFT
	Rond de Toren 2022-08 - BINNENPAGINA's.pdf
	Rond de Toren 2022-08 - KAFT

