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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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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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VAN DE REDACTIE...............

Gehaktdag
Op de dag dat deze Toren weer bij u op de mat valt is het 18 mei. Deze derde woensdag 
in de meimaand, die dit jaar uit elkaar lijkt te barsten van het groen, is traditioneel Ver-
antwoordingsdag, ook Bijltjesdag of Gehaktdag genoemd. En nee, dat gaat hier niet om 
de wekelijkse aanbieding van de plaatselijke slager, maar een politieke verantwoording.

Sinds 2004 laat ons kabinet dan namelijk zien wat er terecht is gekomen van alle plan-
nen. Dit keer op 18 mei 2022 gaat het dus om de plannen voor 2021, die al op Prinsjesdag 
2020 bekendgemaakt werden. Waar de slager hopelijk niet met oude feiten op tafel komt, 
loopt	het	hier	wél	wat	achter,	maar	dat	is	gebruikelijk	met	financiële	jaarverslagen.

De donderdag na Bijltjesdag zou het heel druk moeten zijn in de Tweede Kamer, want 
iedereen wordt verzocht om aan te treden. Geen idee of er ook uitzonderingen mogelijk 
zijn, zoals een tandarts- of fysioafspraak of een uitgestelde -lees goedkopere- vakantie.
Hopelijk hier geen excuses dat men het niet wist, het men zich niet meer kon herinneren, 
het in de andere privémailbox terecht was gekomen of erger nog: dat men te druk was.

Druk	is	namelijk	de	nieuwe	mode.	Waar	men	in	Italië	nog	opkijkt	tegen	mensen	met	veel	
vrije tijd, lijkt in veel landen druk het nieuwe statussymbool. En als je oplet: we horen 
het iedereen zeggen, zelfs jonge mensen. Hun school, clubs, bijbaantjes en hun ver-
plichtingen op of rond social media maakt hen misschien wel de drukste generatie ooit. 
Het scrollen langs duizenden -perfecte- plaatsjes per dag kost hen waarschijnlijk bergen 
energie, maar helaas kan ook een vrij nieuwe batterij leegraken.
Is het daarom dat je ze zo vaak hoort zeggen dat ze een hele dag op bed liggen of na 
school meteen een dutje doen? Wij hebben werkelijk geen idee…

De meesten van de Torenmedewerkers hebben 
geen betaalde werkzaamheden meer, maar zijn 
drukker dan ooit tevoren en misschien is dat 
maar goed ook, want ons Opoe zei altijd:
“Rust roest”.

Zullen wij gewoon samen afspreken dat we niet 
meer zeggen dat we zó druk zijn?
Scheelt je zomaar 1,5 uur per week. Kun je 
weer leuke dingen mee doen!

Fijne Gehaktdag!
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Fotoboek van ondernemersfamilie van Loon van 1927 -2021
Ons kwam ter ore dat Jeanne van Loon een 
fotoboek had gemaakt van de geschiede-
nis van de ondernemersfamilie van Loon 
die een groot deel van Loon op Zand vele 
jarenlang heeft voorzien van onder- en bo-
venkleding volgens de laatste modetrend. 
Uw redacteur wilde daar wel meer van 
weten en ging in gesprek met Jeanne van 
Loon. Dat leverde een bijzonder verhaal op 
vanaf 1927 toen tante Fien Schoenmakers 
begon met een klein winkeltje tot 2021. 
Koert van Loon en Judith Leijten als laat-
ste eigenaars besloten met de modezaak te 
stoppen.

Jeanne wilde ter gelegenheid van Koert 
zijn vijftigste verjaardag deze geschiede-

nis vastleggen en hem daarmee verrassen. 
En dat is gelukt. Het is een mooi fotoboek 
geworden waarin je de ontwikkelingen van 
de modezaak, verbouwingen, naamsveran-
deringen, heropeningen en de modetrends 
weerspiegeld ziet. Maar ook in de zijlijn 
de ontwikkelingen in Loon op Zand. Met 
Jeanne lopen we aan de hand van de foto’s 
door de geschiedenis en het is onmogelijk 
in het kader van dit artikel om alle verha-
len te vermelden. Een korte bloemlezing 
van de belangrijkste zaken moet volstaan. 
Jeanne heeft vanaf 1967 tot 2001, toen de 
zaak werd overgedragen aan Koert, vele 
gelukkige jaren beleefd in de winkel waar 
ze met veel enthousiasme altijd heeft ge-
werkt en die ze samen met haar man Sjef, 
met hart en ziel heeft gerund.

Hoe het allemaal begon in 1927
In	 dat	 jaar	 begon	mejuffrouw	 Jose-
phine Schoenmakers een winkeltje 
in manufacturen aan Hoge Steenweg 
13. Dat zegt de huidige generatie 
niks	 meer,	 maar	 dat	 waren	 stoffen	
en accessoires zoals knopen, garen, 
ritssluitingen, breiwol, ondergoed 
en korsetten. Ook babyartikelen 
en huishoudtextiel, want baby- en 
trouwuitzetten waren populair.

Tante Fien was de ongetrouwde zus 
van de moeder van Sjef van Loon. 
Sjef was opgeleid als arbeidsanalist 
en	 werkte	 bij	 wollenstoffenfabriek	
Gebr. van Spaendonk in Tilburg. Hij 
kreeg verkering met Jeanne van As-
ten uit Udenhout. Jeanne werkte bij 
de NCB (Noordbrabantse Christelijke 
Boerenbond) op kantoor. Gaandeweg 
hun verkering groeide het idee om 
de winkel van tante Fien over te ne-
men. Tante Fien stimuleerde dat ook 
en gaf Jeanne de gelegenheid om 

 °Jeanne van Loon met haar fotoalbum.
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mee proef te draaien in de winkel en te 
zien wat er allemaal bij kwam kijken.

Jeanne en Sjef wagen de stap
In 1966 trouwden Jeanne en Sjef en in 1967 
namen ze de winkel over van de toen al 
65-jarige tante Fientje. In 1934 kwam de 
verplichting om je in te schrijven bij de Ka-
mer van Koophandel. Dat jaar houden ze 
maar	 aan	 als	 officieel	 startpunt.	 En	 zoals	
dat gaat met een nieuwe generatie, die 
hebben	andere	ideeën.	Ze	verbouwden	de	
zaak grondig en gaven de winkel een nieu-
we naam: Van Loon Mode was geboren.

Een	Duitse	 kledingfirma	bood	de	gelegen-
heid om gedurende drie dagen rekken met 
kleding in de winkel te zetten. Drie dagen 
konden de inwoners van Loon dan in eigen 
dorp kleding kopen en hoefden ze niet naar 
de stad. Dat liep goed. Later werden met 
zes andere ondernemers de koppen bij el-
kaar gestoken en kochten ze zelf deze kle-

ding in en rouleerde deze kleding tussen 
deze zes zaken. Na een aantal jaren begon 
de ruimte op de Hoge Steenweg toch wel 
krap te worden en werd er uitgekeken naar 
een ruimer pand. Cees van de Ven, die in 
de Kerkstraat 52-54 de Centra supermarkt 
had, ging verhuizen naar een nieuwe su-
permarkt op de plek waar nu appartemen-
tengebouw De Kerkklokken staat.

De overname van het pand in de Kerkstraat 
was snel beklonken en in 1980 verhuisde 
Van Loon Mode naar deze nieuwe plek in 
het hart van Loon. De verkoopruimte was 
tweemaal zo groot, er was parkeerruimte 
tegenover en eindelijk konden ze de col-
lecties dames-, baby- en kinderkleding, 
foundations, lingerie, huishoudtextiel, 
breiwol en kleinvak beter en ruimer pre-
senteren. Ook werd het pakket uitgebreid 
met een collectie vrijetijdskleding, want 
de mensen kregen meer vrije tijd en daar 
hoorde andere kleding bij.

Modeshows
In de loop der tijd hebben zij veel mode-
shows georganiseerd in samenwerking met 
andere ondernemers uit Udenhout en Loon 
op Zand op allerlei locaties. We noemen: 
de eerste keer in Zaal Vermeulen, de huidi-
ge zaak De Vriendschap, later nog in Bosch 
en Duin in Udenhout, op de Loonse brade-
rie, de toenmalige Kiosk, op de Dag van 
Loon op het Raadhuisplein en in De Wete-
ring. Kinderen, familie en vrienden werden 
ingeschakeld om de kleding te showen.

First Lady
In 1987 kwam er weer een nieuwe veran-
dering. Jeanne en Sjef sloten zich aan bij 
het modeconcept First Lady als franchise-
nemer. Dat betekende gezamenlijke inkoop 
en andere voordelen van een modeketen. 
Ook kreeg de winkel een First Lady uitstra-
ling. De winkel werd van binnen en aan de 
buitenkant verbouwd met een modern logo 
van First Lady op de gevel.

 ° Interieur van de winkel van Tante Fien 
Schoenmakers.
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Op 11 maart 1987 werd de vernieuwde win-
kel	geopend	door	de	toenmalige	first	lady	
van Loon op Zand, mevrouw Van Dun, de 
vrouw van burgemeester Van Dun.

Taakverdeling
Er was een heldere verdeling van taken ge-
groeid. Jeanne was verantwoordelijk voor 
de winkel en de inkoop deed ze samen met 
Sjef. Sjef zorgde achter de coulissen samen 
met Ilse dat de kleding geprijsd werd en hij 
deed alle voorkomende werkzaamheden. 
De winkel was van maandag tot zaterdag 
open en op zondag werd vaak de inkoop 
voorbereid van nieuwe kleding voor de ko-
mende week. Zo bleven zij up-to-date.

Vijf	jaar	later	in	1991	werd	een	filiaal	van	
First Lady geopend aan het Looiersplein in 
Dongen.	Dit	filiaal	werd	in	1998	gesloten.
Je moet mee in de vaart der volkeren en 
als er een ander modeconcept en logo van 
First Lady wordt gelanceerd moet in 1994 
het interieur en exterieur weer worden 
aangepast.

Het jaar 2000 is een mooi rond getal en be-
staat de winkel 65 jaar. Alle reden om dit 
te vieren. En dat doen ze dan ook van 16 
t/m 25 juni met aanbiedingen en een hapje 
en een drankje. In dit feestjaar ontstond er 
door kortsluiting in de etalageverlichting 
brandschade aan het plafond en veel rook-
schade aan kleding. In november waren er 
herstel- en schoonmaakwerkzaamheden en 
werd de verkoop voortgezet in het pand 
van het oude postkantoor waar nu Apo-
theek De Koning is gevestigd.

Nieuwe generatie
Per 1 januari 2001 neemt Koert het stokje 
over nadat eerst het pand nog eens grondig 
is verbeterd. Er komt o.a. een geheel nieuw 
dak op. Zo, nu kan de nieuwe generatie 
aan de slag. En zoals Sjef en Jeanne deden 
toen ze jong waren, varen Koert en Judith 
ook hun eigen koers. Zo wordt in 2008 het  

First Lady concept losgelaten en gaat de 
zaak gaat verder als ‘LOONZ Womens-
wear’.
Het 80-jarig bestaan wordt in 2015 ge-
vierd, maar aan de horizon beginnen er al 
veranderingen aan te komen. Koert heeft 
ondertussen ook een succesvol bedrijf op-
gebouwd dat ondernemers ondersteunt 
bij hun bedrijfsvoering en moet veel bal-
len tegelijk in de lucht houden. Er worden 
plannen gemaakt en ‘LOONZ Womenswear’ 
verhuist in 2020 naar Looiershof op het 
Oranjeplein. Webwinkelen en corona doen 
ook nog een duit in het zakje en uiteinde-
lijk nemen Koert en Judith het besluit om 
in 2021 te stoppen met hun modezaak.

Na 93 jaar betekent dat jammer genoeg het 
einde van het familiebedrijf dat uitgroeide 
van manufacturenzaak, via Van Loon mode 
en First Lady tot ‘LOONZ Womenswear’.
Wat rest is een prachtig fotoboek en veel 
mooie herinneringen.

Redactie: Ton Kalkers

Verloren

Heeft iemand op 25 april misschien sleu-
tels gevonden op het parkeerterrein te-
genover de kerk?
Graag melden 06 12328616. Dankjewel.
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Heerlijk Pauwelspad

Op iedere eerste zondag van de maand 
wordt er vanaf Het Witte Kasteel een wan-
deling georganiseerd door Carel Govaarts 
en Piet Broos in de prachtige bosrijke om-
geving van Loon op Zand. Zo ook op zon-
dag 1 mei jl. waarbij de belangstellenden 
getrakteerd werden op een nieuwe route 
‘Heerlijk Pauwelspad’ genaamd. Een deel 
van deze route is weer onderdeel van een 
wandelroute van ± 35 km in Landschaps-
park Pauwels, dat naar verwachting dit na-
jaar wordt geïntroduceerd.

Landschapspark Pauwels is een uitgestrekt 
gebied ten zuiden van De Loonse en Dru-
nense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling 

en ten noorden van Tilburg. Een unieke om-
geving waar natuur, landbouw, recreatie, 
water, cultuurhistorie en industrie samen-
komen.
Dit bijzondere landschap verdient meer 
aandacht om beter tot zijn recht te komen. 
Daarom werken 10 partners aan de verdere 
ontwikkeling van dit gebied. Door bestaan-
de (verborgen) kwaliteiten te benutten, te 
verbinden en te koppelen aan nieuwe initi-
atieven, kan men in de toekomst genieten 
van nog meer natuurlijke ontspanningsmo-
gelijkheden in het Hart van Brabant.

Aan de hand van een kaart legt Carel (zie 
foto) uit hoe die route gaat lopen en wat 
er allemaal geregeld moet worden om zo’n 
wandelroute van de grond te krijgen. Zodra 
deze wandelroute gereed is voor het pu-
bliek, vertellen wij u daar graag meer over 
in Rond de Toren.

Om 10.15 uur gaat onze wandeling van 
start met zo’n 15 deelnemers via de Kloos-
terstraat richting Berkenlaan om vervol-
gens langs Landgoed Duynstaete te lopen 
door de bossen. Uiteindelijk komen we uit 
bij de plaats waarin normaliter in het begin 
van het jaar Ransuilen verpozen. Alleen dit 
jaar waren ze in geen velden of wegen te 
bekennen en niemand weet waarom. Zijn 
ze weggebleven wegens corona? Wie zal 
het zeggen?

Onderweg komen we een jong stel tegen, 
dat wat foto’s maakt van elkaar. Carel is 
behulpzaam en fotografeert hen beide. 
Dat geeft hen weer de gelegenheid om van 
onze groep enkele foto’s te maken, zoals u 
op de volgende pagina kunt zien.

We vervolgen ons pad en struinen letter-
lijk door duinen. Het viel niet mee door 
het mulle zand, daar maak je moeilijk me-
ters. Maar aan de bosrand gekomen viel het 
weer	mee.	Het	fietspad	overstekend	liepen	
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we weer terug richting ons dorp via Land 
van Kleef. En daar wil Carel ons nog iets 
laten zien. We zijn reuze benieuwd wat hij 
voor ons in petto heeft. Carel is lid van de 
Vogelbescherming en uit dien hoofde wor-
den met regelmaat uilenkasten geinspec-
teerd. Hij bracht ons naar een boom waar 
zo’n uilenkast hangt en ook bezet is met 
een uil en haar jonkies. Voorzichtig en met 
beleid laat Carel ons zien hoe de steenuil, 
die in deze kast is gehuisvest, er uitziet. 
Een mooie grijsbruine vogel met fel gele 
ogen, die niet gewend is aan zoveel be-
langstelling op de zondagochtend. Ze heeft 
een broedsel van vier eitjes in haar kast.

De steenuil is nauwelijks groter dan een 
merel maar oogt toch wat forser door z’n 
opgezette veren. Het verenkleed is overwe-
gend bruin tot grijsbruin met witte streep-
jes en druppelvormige vlekken. Opvallend 
zijn de felgele ogen en lichte ‘wenkbrau-
wen’. Het achterhoofd lijkt een kopie van 
het voorhoofd met toegeknepen ogen. In 
rust is zijn postuur gedrongen, bij waak-
zaamheid rekt de uil zich uit. Niet altijd 

 °Piet Broos en Carel Govaarts met de steenuil

zichtbaar zijn de lange, bevederde poten.
De steenuil is de bekendste van de kleinere 
uilensoorten. In ons land is hij van ouds-
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   

 

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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her een bekende verschijning in vooral 
kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De 
steenuil schuwt de menselijke omgeving 
niet en broedt vaak op boerenerven, voor-
al als deze voldoende natuurlijke variatie 
bieden. Dan kan een steenuil op een klein 
oppervlak alles vinden wat hij nodig heeft. 
Vanaf paaltjes of andere verhogingen zoekt 
de steenuil naar voedsel en vliegt daar in 
golvende vlucht op af. De steenuil is op de 
dwerguil na de kleinste uil in de Benelux. 
Het mannetje wordt ongeveer 180 gram, 
het vrouwtje wordt 200 gram. Het voed-
sel van de steenuil is aangepast aan zijn 
grootte: hij vangt wel muizen als hij kan, 
maar ook veel regenwormen, kevers en an-
dere insecten en kikkers of jonge vogels. 
Soms verrast de steenuil prooien die rela-
tief groot zijn ten opzichte van zijn eigen 
formaat, zoals ratten.
De steenuil broedt van eind maart tot in 
juni, gedurende ongeveer 28 dagen. De 
steenuil heeft maar één broedsel per jaar, 

dat bestaat uit 3-6 eieren. Het nest wordt 
gemaakt in holten van bomen, muren, ge-
bouwen, konijnengangen, nestkastjes of 
houtmijten.
Het vrouwtje broedt alleen en zeer vast, 
soms van het eerste ei af, meestal wel voor 
het laatste ei. Beide vogels verzorgen de 
jongen, die na 26 dagen uitvliegen.

Kortom, dit was een mooie natuurlijke en 
leerzame verrassing die we deze ochtend 
tegenkwamen. En dat maakt deze Pau-
welswandeling telkens zo bijzonder.
Nagenietend van dit schouwspel wandelen 
we weer richting Het Witte Kasteel en dan 
hebben we zo’n twee uur gewandeld met 
± 8 km op de teller. De een vertrekt ge-
lijk huiswaarts en anderen genieten bij Het 
Koetshuis nog wat na onder het genot van 
koffie,	thee,	wijn	of	bier	met	wat	lekkers,	
zoals een warm worstenbroodje.

Redactie: Jacques van Dooren

 

 
 

 

 

 
 

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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Bakkerij Smolders sluit de deuren...
En ik ben ongetwijfeld niet de enige die dit 
ontzettend jammer vindt. Ik schuif daarom 
aan bij Peter en Suzanne Smolders, zodat 
zij dit besluit via deze weg kunnen toelich-
ten.

Dé warme bakker van Loon
Uiteraard vinden zij het zelf ook jammer, 
Peter is immers al sinds 1984 bakker in ons 
dorp. Een snelle rekensom leert dat hij al 
38 jaar zijn eigen bakkerij heeft aan de 
Hoge Steenweg. Peter komt uit een echte 
bakkersfamilie, het bakkersbloed stroomt 
door zijn aderen. Toch had hij in eerste in-
stantie andere plannen, hij wilde namelijk 
kok worden. Maar door in te springen in de 
bakkerij van zijn vader in Tilburg werd zijn 
interesse gewekt voor het bakkersvak. Hij 
ging op zoek naar een eigen zaak en kwam 
zo in Loon op Zand terecht.

Loon op Zand had destijds geen warme 
bakker (één plaats waar alles zelf gemaakt 
wordt, de ovens staan op de plaats waar 
de producten ook verkocht worden, zoals 

bij Bakkerij Smolders het geval is) en het 
huidige pand aan de Hoge Steenweg (waar 
destijds nog een winkel in gevestigd was) 
stond te koop. Peter telde één en één bij 
elkaar op en zo vestigde hij zich in de-
cember 1984 in Loon op Zand. Sindsdien is 
hij dé warme bakker in Loon op Zand en 
verhuisde hij ook zelf naar Loon. Ook zijn 
vrouw Suzanne draait al 18 jaar mee in de 
bakkerij, een geoliede machine dus!

Aan werkplezier geen gebrek
Het zal voor niemand een verrassing zijn 
dat het bakkersvak een pittig beroep is. 
Lichamelijk de gehele dag bezig en bak-
kers staan bekend als echte nachtuilen. 
De toonbank moet immers gevuld zijn met 
verse spullen, op het moment dat de win-
kel opengaat. Peter begint dan ook elke 
dag om 04.00 uur met bakken. Hij doet zijn 
werk nog altijd graag en met veel plezier 
(u heeft ’m	vast	weleens	horen	fluiten)	en	

 °Zaterdag 28 mei is de laatste dag voor   
 Bakkerij Peter Smolders. (Foto: RdT)
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hij haalt veel voldoening uit zijn ambacht. 
Vloerkadetten zijn bij Bakkerij Smolders 
nog echte vloerkadetten, deze worden op 
de vloer van de oven gebakken. Zoals het 
hoort, volgens Peter! Hij haalt er dan ook 
veel plezier uit om telkens nieuwe produc-
ten te verzinnen en te maken en nieuwe 
dingen te verzinnen. De Loonse kluif is in-
middels een begrip!
Aan plezier in zijn vak dus geen gebrek en 
hoewel	 hij	 een	fitte	 60’er	 is,	 heeft	 Peter	
de laatste tijd toch wat klachten. Onder-
zoek wijst uit dat het om een hartkwaal 
gaat. Maak u niet direct veel zorgen, het is 
geen levensbedreigende aandoening, maar 
wel iets om rekening mee te houden. Peter 
moet dan ook een operatie ondergaan.

Zaterdag 28 mei is de laatste dag
Medio 2021 was het idee al geboren om 
langzaamaan te gaan denken aan stoppen. 
Rond 62-jarige leeftijd leek Peter een goed 
moment. De mogelijkheden werden beke-

ken, een makelaar wordt ingeschakeld en 
de eerste gesprekken met het personeel 
worden gevoerd. Echter door deze diagno-
se komt alles plotseling in een stroomver-
snelling. Hij kan immers eind mei al gehol-
pen worden. En cliché maar waar, niets is 
zo belangrijk als de gezondheid.

Dus Peter pakt deze mogelijkheid met bei-
de handen aan, wat betekent dat de bak-
kerij op 28 mei aanstaande voor de laatste 
dag geopend zal zijn. Het is per slot van 
rekening nooit een goed moment. Echter 
Peter en Suzanne hadden rustig een koper 
willen zoeken maar alles gaat nu heel snel. 
Bij voorkeur verkopen ze het pand aan een 
bakker, zodat de bakkerij behouden blijft. 
Helaas wordt het bakkersvak met uitster-
ven bedreigd, er is amper aanwas van jon-
ge bakkers. Zij zijn dan ook bang dat hun 
bakkerij volledig zal verdwijnen. Dit valt u 
wellicht wat rauw op uw dak, omdat dit in-
eens heel snel gaat. Uiteraard geldt dit ook 

 °Peter en Suzanne. (Foto: RdT)

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Kan je lichamelijke, mentale of emotionele    
gezondheid natuurlijk beter?
Weer lekker in je vel - meer energie - inzicht in jezelf - 
verlichting van klachten. 
Een energetische, natuurgeneeskundige en psychosociale    
aanpak bij pijn, vermoeidheid, lichamelijke klachten, stress,    
verlies, een verstoorde balans, etc. 

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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voor Peter en Suzanne, zij wilden rustig aan 
het idee wennen maar de omstandigheden 
hebben anders beslist. Na de operatie volgt 
een revalidatietraject, waardoor ze nood-
gedwongen de bakkerij versneld sluiten. 
De zaak is nog niet verkocht, maar Peter 
gaat zich eerst op zijn gezondheid richten.

Thuisbakkerij
Peter en Suzanne zitten allesbehalve bij de 
pakken neer en zien de toekomst positief. 
De omstandigheden waardoor ze nu abrupt 
stoppen zijn niet ideaal, dit vinden zij zelf 
ook, maar het schept ook mogelijkheden. 
Enkele jaren geleden zijn ze namelijk ver-
huisd naar een oude, inmiddels verbouw-
de, boerderij, waar volop mogelijkheden 
zijn voor een ‘thuisbakkerij’. Een ruimte 
in de benedenverdieping van het huis wil 
hij dermate inrichten dat hij hier op een 
later tijdstip kan gaan bakken. De beno-
digde apparaten komen hier te staan en hij 
heeft een aantal vaste klanten, met name 

bijvoorbeeld horeca, die hij graag blijft be-
dienen. ‘Ik kan toch niet stilzitten’, verze-
kerd hij me lachend. En daarnaast natuur-
lijk ook genieten van meer vrije tijd en het 
buitenleven. Ze zijn ten slotte niet voor 
niets naar een boerderij verhuisd!

Peter en Suzanne willen van de gelegen-
heid gebruik maken om al hun klanten te 
bedanken voor het vertrouwen in de afge-
lopen, maar liefst 38, jaren. ‘Ik heb hier 
klanten vanaf het eerste uur, die al vanaf 
1984 bij mij komen. Of mannekes die toen 
met moeders meekwamen en nu met hun 
eigen kroost in de winkel komen. Dat is toch 
het mooiste wat er is’, zo besluit Peter. En 
ik kan hem alleen maar gelijk geven. Bak-
kerij Smolders zal gemist gaan worden in 
Loon op Zand. Maar uiteraard wensen wij 
Peter en Suzanne alle goeds, en zeker alle 
gezondheid toe!

Redactie: Kristel Vermeer
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Loonse Dorps Kwis 2022; het gaat gebeuren!
Nadat ons land en ons dorp twee jaar te 
kampen had met het nare coronavirus lij-
ken we deze periode af te hebben gesloten 
waardoor er weer ruimte komt voor die za-
ken die ons dorp eerst kleurden. Uiteraard 
hebben we het dan over de Loonse Dorps 
Kwis! Nadat we onze kwis diverse malen uit 
hebben moeten stellen gaan we nu ‘voor 
het echie’. Hoewel we de lockdown peri-
ode te lijf gingen met een eigen radiosta-
tion en diverse online kwissen, is de enige 
echte Loonse Dorps Kwis toch uniek in zijn 
soort en gaan we er dus weer voor!

Op zaterdag 1 oktober zal de Loonse Dorps 
Kwis weer in alle hevigheid los gaan bar-
sten in ons dorp! Nadat alle geannuleerde 
evenementen zo onderhand zijn ingehaald 
volgt dan hier de kers op de taart; de Loon-
se Dorps Kwis 2022. Een ideaal moment 
om lekker te gaan Kwissen met elkaar! En 
omdat we eigenlijk in het winterse janu-
ari zouden Kwissen houden we gewoon dat 
thema aan; De Loonse Dorps Kwis 2022 
Wintereditie in oktober. Leef je uit!

gevoel, succeservaringen en die minder 
uitnodigt tot ‘eenmansacties’ waarbij een 
teamgenoot drie kwartier met één vraag 
bezig is. De Loonse Dorps Kwis maak je sa-
men en vier je ook samen!

Mocht je nog mee willen doen? Stuur dan 
een e-mail naar info@loonsedorpskwis.nl 
en doe mee aan het grootste evenement 
van Loon op Zand! Eerder hebben zich vele 
teams ingeschreven voor de Loonse Dorps 
Kwis en is er een zéér divers deelnemers-
veld ontstaan. Gelukkig kozen nagenoeg 
alle teams ervoor om hun deelname te la-
ten staan. Dat betekent dat we met bijna 
90 teams gaan Kwissen. Dat zijn dus meer 
dan 1200 personen. Geweldig!

De organisatie kijkt met veel plezier uit 
naar de komende maanden en gaat keihard 
aan het werk om de Loonse Dorps Kwis 2022 
tot een succes te maken. Let dus op wan-
neer je een dorpsgenoot lang ziet kijken 
naar een standbeeld, een straat ziet opme-
ten of wanneer je iemand (Jacques Bertens 
uitgezonderd) uitgebreid foto’s ziet maken 
van Loonse zaken. Tot snel!

Bart van Drunen

Het belooft weer een bijzondere avond te 
worden waarbij ons dorp ondergedompeld 
wordt in totale chaos. We hebben goed ge-
luisterd naar de reacties op eerdere edities 
en nemen de beste punten van zowel de 
‘normale’ als de ‘coronakwis’ mee. Hier-
door is een kwis ontstaan die niet zozeer 
gaat om kwaliteit, maar om kwantiteit. 
Een kwis die meer inspeelt op het groeps-

ajeto | klusjesman
Klushulp voor een leuke prijs!

William Sommer

06 21 44 82 83

william.sommer@live.nl

www.ajeto.site
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Landgoedfair Het Witte Kasteel 2022
Op 19 juni 2022 
vindt er een primeur 
plaats in Loon op 
Zand bij en rond Het 
Witte Kasteel. Bin-
nen de poorten van 
dit cultureel erfgoed 
zal de eerste editie 
gehouden worden 
van Landgoedfair 
Het Witte Kasteel. 
Bezoekers kunnen 

genieten van een stijlvolle, bourgondische 
sfeer en vooral de Brabantse gemoedelijk-
heid. Lokale, regionale en buitenlandse 
standhouders zullen hun exclusieve pro-
ducten aanprijzen. Er zijn zo’n 60 kramen 
met brocante, met streekproducten en 
eten en drinken. De muziek op het terras 
en in de tuin mag op zo’n dag natuurlijk 
niet ontbreken. Een unieke combinatie van 
ontmoeten en genieten in een geweldig 
historisch decor aan de rand van natuur-
gebied de Loonse- en Drunense Duinen. 
Landgoedfair Het Witte Kasteel is een fair 
met verrassende exposanten en sfeervolle 
activiteiten voor jong en oud, die goed 
passen in de ambiance van Landgoed Het 
Witte Kasteel.

Organisatie
Met organisator Piet Broos van Het Witte 
Kasteel en Ron van Vugt, voorzitter van de 
Gebiedscommissie Loon op Zand, heb ik 
een gesprek over deze nieuwe activiteit op 
19 juni.
Ron verwoordt de deelname van de Ge-
biedscommissie aan de organisatie als 
volgt: “Het Witte Kasteel is beeldbepalend 
in ons dorp en via activiteiten in en rond 
Het Witte Kasteel wordt ook de bekend-
heid van ons dorp vergroot en kunnen we 
de parels in ons dorp toerisme en recreatie 
ook benutten om meer mensen naar Loon 

op Zand te krijgen. Het is de bedoeling dat 
Landgoed Fair ‘Het Witte Kasteel’ (en an-
dere evenementen) een positieve bijdrage 
zal leveren aan het historische en toeris-
tische karakter van ons kerkdorp. Samen-
werken maakt sterk.”

Er komt veel bij kijken om een landgoedfair 
te organiseren. Piet: “Denk maar aan de 
nodige gemeentelijke vergunningen (met 
dank aan de inzet van Maikel v.d. Velden 
hierbij), het regelen van de verkeersstro-
men naar parkeerplaatsen met behulp van 
de verkeersregelaars, een veiligheidsplan, 
EHBO en praktische zaken als het regelen 
van de horeca op verschillende plekken, 
welke standhouders passen bij een land-
goedfair, de communicatie met de deelne-
mers, de logistiek van de aan- en afvoer 
van de standhouders, de inzet van de vrij-
willigers bij opbouw vooraf en opruimen na 
afloop.	 Kortom,	 veel	meer	 dan	 je	 op	 het	
eerste oog bedenkt.

Brocante snuffelplezier
Er zijn veel Brocanteurs aanwezig. Ik had 
een gesprek met Yvonne Vugts van Yvonne’s 
Brocante uit Kaatsheuvel, die de coördina-
tie van dit deel heeft. Zij maakt me weer 
een	stukje	wijzer	op	dit	specifieke	gebied.	
“In het Neder-
lands betekent 
brocante vaak 
curiosa, twee-
dehands en 
oud, maar nog 
niet oud ge-
noeg om onder 
de noemer an-
tiek te vallen. 
Het aanbod 
loopt van stoer 
industrieel tot 
boudoirachtig 
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met franjes en 
kantjes. Brocante 
voorwerpen heb-
ben vaak wel een 
doorleefd karak-
ter, de verf blad-
dert een beetje 
of er is hier en 
daar een scheurtje zichtbaar. Dit geeft het 
karakter en maakt het zo geliefd. En dan 
hebben we het over oude serviesdelen, 
emaille, verzilverde kandelaars, oud lin-
nengoed, fotolijstjes, Maastrichts aarde-
werk en nog veel meer leuke snuisterijen 
voor de eigen verzameling of als leuk ca-
deau. Ook zijn er verschillende meubelen 
(kastjes, stoeltjes), oude kastknopjes tot 
heiligenbeelden! Door brocante komt er 
een ongedwongen, nostalgische en lande-
lijke sfeer in huis. Brocante is gewoon snuf-
felplezier!” Zie ook: yvonnesbrocante.nl.

Divers aanbod
Verder zijn er nog 
andere aanbieders 
van mooie produc-
ten en natuurlijk 
de streekproducten 
van de boeren van 
Brabants Duingoed, 
eerlijke en heer-
lijke producten. Zo 

is bierbrouwer Albert Bull aanwezig met 
de resultaten van zijn brouwkunsten en 
laat hij zien hoe bierbrouwen in zijn werk 
gaat. Proeven zal vast ook mogen. Ook bij-
enhoudster Ingrid Keulemans laat zien hoe 
ze bezig is met haar bijen en ze zal vast 
honing en bijenwas te koop hebben.

De Pauwelshoeve is aanwezig met een 
kudde schapen en de kinderen kunnen op 
strobalen dicht bij de schapen en lamme-
ren komen om ze te aaien.
In de kas, groenten- en bloementuin valt 
veel te genieten en Marga Boutkan laat be-
zoekers een kruiden- en geurbeleving erva-

ren. De wallen rond de gracht worden ook 
benut en men kan daar langs de verschil-
lende kramen lopen. Bij het theehuisje in 
de achtertuin is een horecapunt met terras 
en kan er iets worden gegeten dat wordt 
klaargemaakt boven houtvuur.
Ook de autoshow voor de liefhebbers van 
de Landrover Defender op de zogeheten 
‘campingplek’ spreekt vast weer een ande-
re doelgroep bezoekers aan. De Land Rover 
Defender is een vierwielaangedreven ter-
reinauto van het Britse merk Land Rover.

Het hele terrein rond het kasteel wordt 
sfeervol aangekleed.
De Landgoedfair is van 10.00 - 16.00 uur, 
maar bij mooi weer is het natuurlijk ver-
leidelijk om nog even te blijven genieten 
met een drankje en een hapje op een van 
de terrassen.

Ballonvaren
Dan is het de bedoeling dat rond 20.00 uur 
Ad Ballon met een heteluchtballon vanaf 
de Kasteelweide gaat varen en een rondje 
boven de omgeving maakt. Inschrijven kan 
per mail bij piet@hetwittekasteel.nl. De 
kosten per persoon zijn € 175,-. Altijd on-
der voorbehoud van gunstige weersomstan-
digheden. Anders wordt er op een ander 
tijdstip gevaren.

Sponsoren
Voor bedrijven is dit festijn misschien een 
aantrekkelijk PR-moment. Zij kunnen zich 
nog altijd aanmelden als sponsor van de 
Landgoedfair Het Witte Kasteel bij Piet 
Broos via e-mailadres:
piet@hetwittekasteel.nl.
De bedoeling is om deze Landgoedfair Het 
Witte Kasteel om het jaar te organiseren.

19 juni is het ook Vaderdag, dus een mooie 
gelegenheid om deze dag eens op een an-
dere manier in te vullen!

Redactie Ton Kalkers
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Winnaars ‘Nico Schut Rik   
en Jokerconcours'

Elk jaar word er bij Uno Animo het ‘Nico 
Schut rik- en jokerconcours’ gehouden. Ook 
dit jaar werd er weer gestreden, vooral om 
de felbegeerde eer. Met een gemiddeld 
aantal deelnemers van 25 personen was 
het ook dit jaar weer de vraag: Wie wordt 
er in seizoen 2021-2022 Koning of Koningin 
van het rikken en jokeren?

Op vrijdagavond 29 april jl. vond er onder 
het genot van een hapje en een drankje de 
prijsuitreiking en huldiging plaats. De Ko-
ningin van het Jokeren voor 2021-2022 is 
dit jaar Hilda Beerens geworden.

De Koning van het Rikken voor 2021-2022 
dit jaar werd Twan de Man. Helaas kon 
Twan door omstandigheden niet bij de 
prijsuitreiking en huldiging op 29 april aan-
wezig zijn, maar werd toch door de overige 
aanwezigen	flink	gevierd	dat	hij	gewonnen	
had. Uiteindelijk heeft Twan toch zijn hul-
diging en prijsuitreiking mogen beleven, 
zoals je op de foto kunt zien. 

Tevens wil ik de organisatie (Rene van Dru-
nen en Anjo Damen) bedanken voor weer 

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

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

 

een vlekkeloos georganiseerd toernooi. 
Vermoedelijk zal het komend seizoen nóg 
beter georganiseerd gaan worden, want 
zoals bekend heeft Rene van Drunen wat 
meer tijd gekregen.

Een trouwe deelnemer
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Donderdag 2 juni aanstaande

Opening ‘De Zaak Vol Smaak’ van Thijs en Lonneke van Loon

Begin dit jaar kondigde slager William Mar-
tens aan dat hij zou gaan stoppen met zijn 
slagerij aan het Oranjeplein en dat hij in-
middels contact had met een ‘enthousiaste 
slager’ die zijn bedrijf zou gaan overne-
men. In de Rond de Toren-editie van 6 april 
stelden Thijs en Lonneke van Loon zich 
voor als die opvolgers.

Gesloten op 30 en 31 mei en 1 juni
In verband met die overname zal  de slage-
rij gesloten zijn op maandag 30 en dinsdag 
31 mei en op woensdag 1 juni. In deze da-
gen zal het interieur van de slagerij wor-
den ‘gerestyled’ zoals Thijs en Lonneke 
dat graag willen zien. Daarbij hoort ook de 
aanpassing van de naam aan de buitenzijde 
van de winkel. De slagerij blijft overigens 
bij de groep ‘De Zaak vol Smaak’, waarin 
een aantal slagerijen in Nederland zich 
verenigd hebben die gevarieerd en gezond 
laten eten hoog in het vaandel hebben 
staan en waarbij alle producten vers, van 
topkwaliteit en altijd heel lekker zijn!

Donderdag 2 juni
Op donderdag 2 juni gaat het dus gebeuren 
voor Thijs en Lonneke; de opening van hun 
eigen slagerij. Vanaf 08.00 uur bent u hier 
al welkom, maar de feestelijkheden begin-
nen zo rond 10.00 uur die dag. Zo worden 
vanaf 10.00 uur diverse hapjes bereid op 
de ‘green egg’, die u worden aangeboden 
en zal er een vinologe aanwezig zijn om die 
hapjes met een passend drankje te voor-
zien dat uitstekend past bij vlees en ander-
soortige gerechten en ligt voor de klanten 
een kleine attentie klaar.

Natuurlijk hoort op zo’n dag een mooie 
aanbieding. Die aanbieding is zeker voor 

 °Thijs en Lonneke van Loon openen op donderdag 
2 juni hun eigen ‘Zaak Vol Smaak’.   
(Foto: RdT)

Met name Thijs zal vanaf donderdag 2 juni 
het nieuwe gezicht gaan worden van deze 
bekende Loonse slagerij. Voor een zo pro-
bleemloos mogelijke overgang werd beslo-
ten dat Thijs vooraf zou gaan ‘meelopen’ 
in het bedrijf, zodat William hem zoveel 
mogelijk zou kunnen voorbereiden op wat 
hem te wachten staat. Want ‘even een sla-
gerij overnemen’ zoals deze, doe je niet 
even.

Dat ‘meelopen’ gaat geheel volgens plan, 
waardoor verder gewerkt kan worden rich-
ting	definitieve	overname	op	donderdag	2	
juni aanstaande.
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de barbecue-liefhebber interessant, want 
op die dag geldt op het gehele barbecue-
assortiment: 4 halen en maar 3 betalen. 
Daarnaast krijgt u er ook nog een bakje 
kruidenboter bij!
De dag erna, dus op vrijdag 3 juni, gaat het 
feest nog wat door. Want dan staat vanaf 
13.00 uur een heuse foodtruck op het Oran-
jeplein, die de meest smakelijke hapjes 
zal bereiden en aanbieden met vlees uit de 
slagerij van Thijs en Lonneke.

Met een gerust hart
Het is een mooi dat deze slagerij voor Loon 
op Zand behouden blijft, met mensen aan 
het roer die met heel veel enthousiasme 
beginnen en blij zijn dat het bestaande 
personeel deel gaat uitmaken van deze 
vernieuwde slagerij.
Een slagerij die zich nóg meer wil richten 
op verse maaltijden, verse broodjes en een 
ruim assortiment wat je in een slagerij als 
deze mag en kunt verwachten. Producten 

vol van smaak en kwaliteit, dus alle reden 
om eens langs te gaan! Uiteraard heeft 
deze ‘Zaak vol smaak’ een eigen website 
(www.slagerijthijsvanloon.nl) waarop 
niet zonder trots geschreven is: ‘De ‘Zaak 
Vol Smaak’ Slagerij Thijs van Loon is de 
ambachtelijke slager die veel meer in huis 
heeft dan alleen vlees en vleeswaren.” Het 
lijkt er nu al op dat William Martens met 
een gerust hart zijn zaak kan overdragen 
aan dit jonge stel. Hoe mooi is dat!

Als Rond de Toren wensen wij Thijs en Lon-
neke alle succes toe met hun ‘Zaak Vol 
Smaak’!

Redactie: Tiny van Hooren
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KIEN’s Kolumn
Mij niet bellen!
Heeft u hem ook aan de deur gehad? Een 
jongeman die claimde een deur tot deur 
‘verkoper’ te zijn voor de Hartstichting? 
Klein van stuk, grote bek? De innovatie 
waar de Hartstichting mee bezig is ten 
aanzien van kinderharten bestaat onge-
twijfeld (fact check niet uitgevoerd) en 
als het kinderen betreft, vind ik dat ge-
weldig. Toch is het zo dat je niet iedereen 
‘ja’ kunt verkopen die aan de deur komt. 
Ook niet voor “maar zes euro per maand 
dat u zeker wel kunt betalen omdat u in 
zo’n groot huis woont”. Pardon?!

Ik had zijn arrogante smoeltje al wel 
een beetje ingeschat, maar deze zag ik 
niet aankomen. Dat je het denkt, prima, 
maar dat je dat hardop zegt… Dat lijkt 
me geen goede reclame voor de Hart-
stichting en met die instelling ga je na-
tuurlijk geen nieuwe donateurs kunnen 
werven. Hij had waarschijnlijk aan mijn 
gezicht ook al wel gezien dat we geen 
match made in heaven zouden worden 
en moest waarschijnlijk een kleine frus-
tratie kwijt. Graag gedaan.

Vervolgens word ik die dag ook nog ge-
beld door een nummer uit Gouda. Die 
had ik gisteren al gesproken. Duurzaam 
consumenten collectief (of zoiets). Geen 
idee waarvoor ze belden maar ik had 
er geen behoefte aan. Normaal luister 
ik nog naar het verhaal voordat ik nee 
zeg, maar daar had ik geen zin in dus 
sneller afgekapt. Vandaag weer: “spreek 
ik met mevrouw Linshout?” Ah, geluk-
kig, die kan ik snel afkappen. Nee, dat 

ben ik niet. Deze man geloofde me niet 
helemaal dus hij bleef een beetje aan 
mijn hoofd zeuren. Dus ik gaf aan dat ik 
gisteren al een collega van hem had ge-
sproken. “Oh dus u heeft al iets bij ons 
afgesloten!” “Nee, ik heb die mevrouw 
verteld dat ik geen interesse heb.”

En daar ging ik nat. Voelde u hem ook? 
Alles bestaat continu uit het maken van 
keuze’s op basis van een uitkomst die je 
met die keuze hoopt te bereiken. Nor-
maal denk ik een aantal scenario’s uit 
voordat ik iets zeg, the good, the bad 
and the ugly. Behalve, als ik een bepaald 
niveau van frustratie heb bereikt. Dan 
zeg ik dus wel eens domme dingen of te 
eerlijke. Deze man zag zijn kans schoon. 
Het maakte hem niet meer uit hoe ik 
heette. “Hoe kon ik geen interesse heb-
ben in lagere energieprijzen?” Oh dus 
daar ging het om. Ik heb in drie talen en 
vier boosheid-niveaus proberen te ver-
tellen dat ik geen interesse heb en dat 
ik echt ga ophangen. Dat laatste heb ik 
op een bepaald moment maar gewoon 
gedaan.

“Ik laat ze hun tweede zin niet eens af-
maken”, zegt mijn man dan koeltjes.

Mij niet bellen! Bel mijn man maar in 
het vervolg (06-12345678).
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Veilig en zelfverzekerd   
de deur uit
Met het goede weer willen we allemaal lek-
ker naar buiten om een rondje te wandelen 
of	te	fietsen,	maar	hoe	kunnen	we	dit	veilig	
doen? Dit is een vraag die we ons steeds 
vaker stellen als we naar buiten gaan.

In samenwerking met Fysiotherapie Kaats-
heuvel organiseren we daarom een check-
up middag waarop in 20 minuutjes tijd uw 
balans en evenwicht worden getest. Aan-
vullend krijgt u een passend advies mee. 
Zo kunt u bijvoorbeeld een traject volgen 
bij Fysiotherapie Kaatsheuvel of aansluiten 

CPO vereniging de Hoge Mast

Zoekt voor een vrijgekomen perceel enthousiaste medebouwer(s).

Het betreft een levensloopbestendige, halfvrijstaande woning.

Het is mogelijk het programma naar wens in te vullen, echter dient  
afstemming te worden gevonden met de belendende woning.

Perceelgrootte 243 m2.

Voor verdere informatie graag reageren naar: info@dehogemast.nl

bij een sport- of wandelgroep, met uitein-
delijk het doel om weer zelfverzekerd de 
deur uit te gaan.

De valpreventiecheck is gratis toegankelijk 
voor alle 55+’ers in de gemeente Loon op 
Zand en zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 
31 mei van 14.00 tot 16.00 uur. Buurtcen-
trum De Rode Loper in Kaatsheuvel stelt 
hiervoor	 hun	 ruimte	 beschikbaar.	 Koffie,	
thee en een praatje staan deze middag 
voor u klaar.

Wilt u meer informatie of aanmelden, dan 
kan dit door te mailen naar lisa.mertens@
beweegburo.nl of door te bellen naar 06-
51676038. □

Gezocht

Een vriendelijke en betrouwbare hulp 
in de huishouding voor één dagdeel in 
de twee weken bij ouder echtpaar.

Interesse? Bel dan naar 06-22261411.
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Jan van Hoof: al 25 jaar een van de Toren-gezichten
Op zaterdag 30 april werd Rond de Toren-
redacteur Jan van Hoof door voorzitter 
Geert Wijtvliet van diezelfde Rond de To-
ren verrast met een bezoek. Reden hier-
voor was het feit dat Jan op 1 mei 1997, 25 
jaar geleden dus, deel ging uitmaken van 
de redactie van Rond de Toren.

Voldoen aan de wens
Door zich te gaan inzetten voor Rond de 
Toren, voldeed Jan aan de wens van zijn 
eerder overleden vrouw Yvonne in januari 
van dat jaar. Zij was zó verknocht aan haar 
redactiewerk voor de Toren, dat zij Jan 
vroeg om dit werk voort te zetten als zij 
er niet meer zou zijn. Omdat Jan al vaker 
artikelen van hem liet publiceren in de To-
ren, was dat werk niet nieuw voor hem en 
trad	hij	op	1	mei	van	dat	jaar	definitief	toe	
tot de redactie, om daarmee te voldoen 
aan de wens van Yvonne.

Succes
Van meet af aan was Jan ‘een van ons’ en 
was niet te beroerd om in verschillende 
eigen bijdragen zijn kijk op bepaalde on-
derwerpen te geven. En dat sprak het le-
zerspubliek erg aan, getuige de reacties 
die daarop werden ontvangen. Een succes 
werd het door Jan ontwikkelde concept 
‘De Krantenbak’, waarin hij het Loonse 
nieuws bijeenbrengt dat in de krantenme-
dia is opgenomen. In Toren-editie 14 van 
het jaar 2000 werd de eerste ‘Krantenbak’ 
opgenomen en inmiddels staat de teller op 
436 (!) die in deze editie is opgenomen. 
Voor zijn inzet en betrokkenheid voor o.a. 
Rond de Toren mocht Jan op 29 april 2009 
geheel terecht een Koninklijke onderschei-
ding ontvangen.

We gaan weer vrolijk verder!
In de begeleidingsbrief bij het cadeautje 
dat Jan van de Toren-voorzitter kreeg aan-

geboden (foto), liet deze optekenen: “Van-
af het moment dat je de ‘pen’ overnam van 
je vrouw Yvonne, heb je een stempel ge-
drukt op vele edities. Er zullen weinig To-
rens zijn waarin jouw naam niet voorkomt. 
Ik wil graag de wens uitspreken dat we nog 
vele jaren van jouw inzet kunnen gaan ge-
nieten!”
Na het bezoek van de voorzitter liet Jan via 
de Toren-app aan de redactie weten: “Het 
bezoek van Geert was een verrassing. Jullie 
allemaal dank voor het cadeau en alle lieve 
wensen! We gaan weer vrolijk verder!”

En die reactie hadden we eigenlijk gezegd 
wel verwacht van Jan, want hij heeft al 
eerder te kennen gegeven nog een tijdje 
door te willen gaan bij de Toren. En daar 
zijn we best blij mee en hopen dan ook dat 
Jan nog lang een van de Toren-gezichten 
zal blijven!

Team Rond de Toren
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Opbrengst Zonnebloemloterij hard nodig

Zonnebloemvrijwilligers starten met lotenverkoop

Vrijwilligers van de plaatselijke Zonne-
bloemafdeling Loon op Zand/De Moer zijn 
begonnen met het verkopen van loten van 
de Nationale Zonnebloemloterij 2022. 
Zij gaan langs deuren in Loon op Zand en 
de Moer om zoveel mogelijk loten te ver-
kopen. Wilt u ons mooie werk steunen én 
gelijk kans maken op leuke prijzen, speel 
dan mee met de Zonnebloemloterij en laat 
onze vrijwilligers niet in de kou staan!

De prijzenpot zit vol met leuke prijzen dit 
jaar.	 Wat	 dacht	 u	 van	 electrische	 fietsen	
van Batavus, Kobo e-readers, Nespresso-
apparaten, tafelkleden en vakanties in ei-
gen land en nog vele andere prijzen. Dus 
koop een lot en maak kans op één van deze 
ruim 5.000 prijzen! Kijk voor de prijzen ook 
op: www.zonnebloem.nl/loterij.
Een lot kost slechts € 2,00 per stuk. Op 10 
oktober 2022 vindt de trekking plaats. Het 
door u gekochte lot(en) kunt u online re-
gistreren of met de QR-code en u ontvangt 
automatisch de uitslag per e-mail.

Een gedeelte van de opbrengst is bestemd 
ter ondersteuning van het landelijk werk 
van de Zonnebloem. De afdeling Loon op 
Zand/De Moer ontvangt ook een bedrag per 
verkocht lot van de Nationale Vereniging 
de Zonnebloem. Van deze opbrengst orga-
niseert de afdeling Loon op Zand/De Moer 
voor de eenzaamwordende en hulpbehoe-
vende medemens diverse activiteiten zoals 
dagreisjes o.a. naar de Elshout, jaarlijkse 
zomeractiviteit en ontspanningsmiddagen 
bij Lily.

Is er niemand met loten bij aan de deur 
geweest en wilt u toch een lot kopen of 
wilt u meer informatie over de het plaatse-
lijke Zonnebloemwerk in Loon op Zand en 
De Moer, kunt u contact opnemen met Riky 
Groenendaal, penningmeester, tel. 0416-
361420 of per e-mail:
rikygroenendaal@ziggo.nl.
Heel hartelijk bedankt voor uw steun.

Met hartelijke groet

Bestuur en vrijwilligers
Zonnebloem afd. Loon op Zand/De Moer

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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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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436

Deze editie van de Krantenbak komt met 
enige moeite tot stand omdat er in de 
laatste twee weken hoegenaamd niets 
over ons kerkdorp gepubliceerd is. Wij 
nemen daarom onze toevlucht tot enkele 
nieuwsfeiten, waarmee we toch te ma-
ken hebben.

Vluchtelingen
Loon op Zand zoekt extra plek voor de op-
vang van vluchtelingen uit Oekraïne. De 33 
bedden in de voormalige Theresiaschool in 
Kaatsheuvel zijn allemaal bezet.
Loon op Zand gaat er echter vanuit dat 
er meer vluchtelingen in de regio moeten 
worden opgevangen. “Mogelijk 2 tot 2,5 
keer zoveel”, schrijft burgemeester Hanne 
van Aart in een brief aan de gemeenteraad. 
“Gemeenten zijn gevraagd om mee te den-
ken.”

Volgens Van Aart loopt de opvang in de The-
resiaschool goed. “Onze ambtenaren heb-
ben zich met hart en ziel ingezet om er-
voor te zorgen dat alles op rolletjes loopt. 
Daarnaast krijgen we veel hulp van vrijwil-
ligers. Tolken, klussers en begeleiders voor 
kinderactiviteiten. Het wordt allemaal ge-
regeld.”

Naar school
Voor de kinderen is inmiddels ook school 
geregeld. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen 
vanaf maandag op basisschool De Touwlad-
der terecht. Kinderen vanaf 12 jaar krijgen 
les op de Wereldschool in Waalwijk.

Volwassen vluchtelingen uit Oekraïne die 
willen werken, worden daar ook bij gehol-

pen, zegt Van Aart. “Vanaf 1 april mogen 
zij werken zonder tewerkstellingsvergun-
ning. Op dit moment bekijken we hoe wij 
hen in contact kunnen brengen met werk-
gevers.”

Antikraak
Naast de vluchtelingen wonen er in de The-
resiaschool ook antikrakers. Die mix gaat 
goed, zegt bewoner Erik Wortman. “Het is 
een aardige drukte, vooral in de gezamen-
lijke keuken en op het plein.”

Op het oude schoolplein rennen de kinde-
ren met veel plezier rond, zegt Wortman. 
“Ze krijgen les in het omgaan met verkeer 
en	 leren	 fietsen.” Al is het goed dat de 
kinderen vanaf volgende week naar school 
gaan, denkt hij. “Ze beginnen zich lang-
zaam te vervelen.”

Het contact met de antikrakers, die er 
sinds vorige zomer wonen, is goed, maar 
niet intensief. “We groeten elkaar vriende-
lijk. Sommigen spreken wat Engels en an-
ders gaat het met handen en voeten.”
Samen koken en eten zit er niet in. “Daar-
voor verschillen de eetgewoonten en de 
eettijden te veel. In het begin hebben we 
wel in de avond thee gedronken. Dat moet 
ik nog eens een keer doen, dat was heel 
gezellig.” Volgens Wortman hebben ook de 
andere vastgoedbeschermers, zoals de an-
tikrakers eigenlijk heten, goed contact met 
de vluchtelingen. “Het bijt elkaar niet en 
dat	is	erg	fijn.” (Sylvia v.d. Ven in BD 5/5)

Loonse mensen in de krant
Corina Kuijpers en Monique de Man gaan 
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op 2 juni naar Alpe d’Huez om geld in te 
zamelen voor de kankerbestrijding. In ver-
band daarmee werd in Loon op 14 mei een 
sponsorloop georganiseerd. (DK 27/4)

Ria le Rütte won een slagroomtaart met de 
oplossing van een kruiswoordpuzzel. (DK 
27/4)

Ad Leermakers had de leiding van de esta-
fette, die op 4 mei het bevrijdingsvuur van-
uit Wageningen naar Kaatsheuvel bracht. 
(DK 4/5)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn milieumeldingen gedaan over de 
het	opslaan	van	afvalstoffen	bij	De	Hoogt	
4B, voor Moleneind 25 en voor Lindenlaan 
1. Omgevingsvergunningen werden aange-
vraagd voor Kraanven 27 (bewoning bijge-
bouw) en Doelen 24 (opbouw op uitbouw) . 
Voor Kraanven 4 wordt een omgevingsver-
gunning verleend (bouw van een woning)
(DK 27/4 en 4/5)

Rookmelders
Vanaf 1 juli zijn rookmelders verplicht in 
alle woningen. In het landelijk Bouwbesluit 
staat omschreven dat op iedere verdieping 
waar een verblijfsruimte is, op de vlucht-
route rookmelders geïnstalleerd moeten 
worden. Er zijn daarbij speciale voorzie-
ningen mogelijk voor slechthorenden, die 
vergoed worden door de zorgverzekering. 
(DK 4/5).

Glasvezel
Jack IJpelaar deed verslag van de in-
formatieavond op dinsdag 19 april in De 
Kiosk over de aanleg van het glasvezelnet 
in Loon. Ruim 50 belangstellenden volgden 
de uiteenzetting door de projectmanager 
en de uitvoerder. (DK 27/4)

Verenigingen
De cochonnetclub is weer begonnen met 
de Mini-Mixtoernooien op de tweede en de 
vierde zaterdag van de maand. Mini-Mix 

is een gemengd boulesspel. Je wordt elke 
wedstrijd willekeurig gekoppeld aan een 
andere partner en met hem/haar speel je 
tegen een ander duo. Er worden op zo’n 
middag drie wedstrijden gespeeld. Je kunt 
je op de bewuste zaterdagen om 12.30 uur 
inschrijven op de baan Klokkenlaan 27 en 
de wedstrijden beginnen om 13.00 uur.
(DK 4/5)

Voetbal
Uno Animo 1 deed op 24 april goede zaken 
door met 1-2 te winnen van Madese Boys. 
“Altijd lekker om hier te winnen, zeker in 
de negentigste minuut. De fans zijn fana-
tiek en hadden spandoeken en vuurwerk 
meegenomen”, jubelde trainer Rick van 
Loon. Bryan van der Loo en Kobus Boons 
zorgden voor de doelpunten. (BD 25/4)

De week daarna op 1 mei ging het anders: 
Door een blessure van de scheidsrechter 
werd het duel tussen Uno Animo en Kruis-

tel.: 0416 - 363 902
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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

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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land SC gestaakt. Het was toen 0-2.“Niet 
ideaal dat je nog veertig minuten moet 
uitspelen, maar ik denk niet dat we het 
hadden omgedraaid. We hebben niet laten 
zien wat we kunnen”, zei Rick van Loon. 
Wanneer het duel wordt ingehaald, is nog 
onbekend. (BD 2/5)

Niet pluis
Een automobiliste schoot op donderdag 28 
april uit de bocht in de Kloosterstraat en 
kwam op twee paaltjes terecht. Ambulan-
cemedewerkers keken de bestuurster na. 
Ze hoefde niet naar het ziekenhuis, maar 
er	was	wel	flinke	schade	aan	de	auto	en	de	
paaltjes. (BD 29/4)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over:
•	de informatiebijeenkomst op 14 mei van 

de Wetering Plan Groep en de gemeente 
over ons nieuwe Dorpshuis. (DK 4/5)

•	het concert van Sophia’s Vereeniging met 
Harmonie St. Michael uit Thorn in de Til-
burgse Concertzaal op 15 mei. (DK 4/5)

•	de Pauwelsdag op 15 mei aan het Molen-
eind 29. (DK 4/5)

Verwacht
•	het zilveren priesterfeest van pastoor Pe-

ter Luijckx, dat op 22 mei gevierd wordt 
in de St. Jan in Kaatsheuvel. (DK 4/5)

Tot zover de berichten over ons dorp in de 
geschreven pers. We genieten van de vrij-
heid, die we op 5 mei gevierd hebben, ook 
al nemen de geruchten over nieuwe co-
ronavarianten de laatste dagen weer toe. 
Daarom: tot een volgende editie en blijf 
gezond!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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Gilde Sint Ambrosius draait weer op volle toeren!
Gelukkig zijn de maatregelen allemaal af-
geschaft en is het gilde de laatste twee 

moeilijke jaren betrek-
kelijk goed doorgekomen. 
Afgelopen weken hebben 
twee mooie gelegenhe-
den plaatsgevonden: onze 
jaarlijkse open dag met 
het Burgerkoningschieten 
op 27 april en onze deel-
name aan de gemeente-

lijke	herdenking	van	de	oorlogsslachtoffers	
op 4 mei.

Open dag en Burgerkoningschieten
Dit jaar begon de dag voor ons anders dan 
we gewend zijn. Normaliter nemen wij ook 
altijd deel aan de opening met het vlag hij-
sen en het zingen van het Wilhelmus waar-

bij we dan ook een vendelgroet brengen 
ter gelegenheid van de verjaardag van de 
Koning. Helaas ging dat niet door in Loon 
op Zand waardoor ‘onze’ dag begon rond 
11.00 uur met het klaarmaken van ons ter-
rein. Om 13.00 uur verwelkomden we de 
eerste bezoekers.
Het beloofde een erg mooie, gezellige en 
warme middag te worden. Vele inwoners 
wisten de weg naar de Klokkenlaan 50 goed 
te vinden en de gehele middag was het ter-
ras druk bezet. Onder het genot van een 
hapje of drankje werd er geschoten met 
de handboog en een potje jeu de boules 
gespeeld.

Gedurende de middag konden alle inwo-
ners van de gemeente Loon op Zand die 
18 jaar of ouder zijn en geen lid van ons 
gilde, meedingen om de titel ‘Burgerkoning 
2022’. Er waren een handje vol schutters 
die voldoende schoten raak hadden om 
door te gaan naar de volgende ronde: ‘sud-
den death’. Degene die het eerste schot 
miste, viel af.

Uiteindelijk bleef er nog één schutter over: 
de, sinds kort in Loon op Zand wonende, 
Jeroen Bierens. Hij ging de strijd vervol-
gens aan met de oude Burgerkoning Frank 
Paridaens. Jeroen wist de metalen vogel 
goed te raken en helaas voor Frank ging 
het hem wat minder goed af. De nieuwe 
Burgerkoning is Jeroen! Wij willen Jeroen 
nogmaals van harte feliciteren met het feit 
dat hij nu inwoner is van ons mooie dorp en 
natuurlijk ook met de titel ‘Burgerkoning 
2022’!

Dodenherdenking
Een week later, 4 mei, hebben wij deelge-
nomen aan de gemeentelijke herdenking 
van	de	 oorlogsslachtoffers	 bij	 het	 vredes-
monument in het gebied ‘MAST’. Om 18.30 

 °Burgerkoning Jeroen Bierens krijgt zijn trofee 
overhandigd door Hoofdman Jan van Riel.   
(Eigen foto)
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uur vertrok de stoet met ons gilde voorop 
vanaf de Horst naar het monument. Daar 
volgde een mooie herdenking met mu-
ziek door het koperensemble van Harmo-
nie Kaatsheuvel en Popkoor Undercover. 

Namens de drie gilden uit de gemeente 
is een krans neergelegd. Rond 19.50 uur 
volgde de vendelgroet, speciaal voor alle 
overledenen t.g.v. oorlogsgeweld. Dit werd 
gedaan door vier vendeliers. Namens Sint 
Ambrosius waren dit Yentl en Sophie en na-
mens Sint Hubertus Marre en Hylke (die ook 
bij ons lid zijn). Na ‘signaal taptoe’ en de 
twee minuten stilte was het tijd om huis-
waarts te gaan.
De gildes gingen weer voorop en vormden 
een haag bij de Horst waar alle bezoekers 
door konden lopen.

Een bijzonder ‘dank je wel’ voor de orga-
nisatie en alle vrijwilligers die dit belang-
rijke moment ieder jaar weer zo mooi vorm 
weten te geven.

Melanie Nieuwenhuisen

 °Het gilde op weg naar het monument. U ziet 
de vaandrig, de hellebaardier, een vendelier en 
een tamboer. (Foto: Jacques Bertens)

 °De vier vendeliers geven de vendelgroet.  
(Foto: Jacques Bertens)
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FIETSTOCHT
VAN GILDE NAAR GILDE

VOOR JONG EN OUD
Zondag 5 juni 2022 | 10:00-16:00 uur

Tot en met 14 jaar gratis 
Vanaf 15 jaar bedragen de kosten €5,- p.p.
(Betalen bij aanvang startpunt)

Afstand fietstocht ± 20km 

Bij elk gilde wordt gezorgd voor
het eerste kopje koffie/thee

+ een versnapering!

Georganiseerd door:

Start- en eindpunten
Gilde st. Hubertus

Klokkenlaan 21 Loon op Zand

Gilde st. Ambrosius
Klokkenlaan 50 Loon op Zand

 Gilde st. Antonius st. Sebastiaan
Schoorstraat 16A Udenhout

Gilde st. Jan Baptist
Eikendijk 29 Kaatsheuvel

Start fietstocht tussen 10:00 en 12:00 uur
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Een bijzondere droom die uitkomt voor Fenna
“Het gaat niet om mij, maar om 4 mei. Het 
gaat erom dat we allemaal in ieder geval 
één keer per jaar herdenken en stil staan 
bij de vrijheid die we hebben.”

Dat benadrukte Fenna Stam toen ik ons in-
terview afsloot op 5 mei in de ochtend. Het 
was altijd al haar droom om als scout mee 
te helpen tijdens de Nationale Dodenher-
denking op de Dam in Amsterdam. “Het is 
belangrijk	om	te	beseffen	dat	helaas	niet	
iedereen in vrijheid kan leven en dat wij 
dat wel kunnen.
Een moment om stil te staan bij de Tweede 
Wereldoorlog, maar bijvoorbeeld ook bij 
wat nu gebeurt in Oekraïne”, legt zij uit als 
ik vraag waarom ze dit zo graag wilde. Bij-
zondere droom voor een meid van 13 jaar. 

Fenna zit bij de Scouting Pastoor Simons-
groep. “Ik wilde dit heel graag zelf doen, 
dus heb ik me ingeschreven. Dit jaar was 
Noord-Brabant aan de beurt om scouts aan 
te dragen die helpen tijdens de dodenher-
denking. Ik heb geluk gehad dat ik werd 
ingeloot!”
Fenna is één van de 88 jongeren. De groep 
bestaat uit scouts en zeekadetten in de 
leeftijd van 13 - 17 jaar. Je geeft je indi-
vidueel op via Scouting Nederland. Zij zor-
gen vervolgens voor de begeleiding van de 
scouts tijdens de voorbereidingen en op de 
dag zelf.

Er komt vervolgens heel wat bij kijken. De 
4 mei herdenking is met militaire precisie 
in elkaar gezet en dat wordt van de scouts 
ook verwacht. Een intensieve voorberei-
ding waarbij je op alle momenten aan-
wezig moet zijn, anders mag je niet mee 
naar de Dam. Tijdens het voorbereidings-
weekend leren ze elkaar kennen. “Het was 
toch wel heel spannend om te gaan want 
ik kende helemaal niemand. Maar al snel 

heb ik vrienden gemaakt. Je komt daar al-
lemaal met hetzelfde doel. We vinden dit 
belangrijk en dat verbindt.”

 °Fenna tijdens de informatiedag.    
	 (Foto:	Jeroen	Schaaphok	Fotografie.)

Tijdens de voorbereidingen luisteren ze 
bijvoorbeeld naar een verhaal van een Oe-
kraïense fotograaf die de recente gebeur-
tenissen in zijn land vastlegt en naar een 
vrouwelijke transgender die vertelde over 
vrijheid en het kunnen zijn van jezelf in 
Nederland. Ook bezoeken ze het Oorlogs-
museum in Overloon.
“We hebben daar veel verhalen gelezen van 
mensen die de oorlog hebben meegemaakt. 
Ook waren er dilemma’s die we konden be-
spreken met elkaar. Bijvoorbeeld of je zou 
onderduiken of niet. Welke keuzes moet je 
maken? Dat was heel leuk om samen te be-
spreken”, vertelt Fenna verder.

Het mooiste onderdeel vond Fenna het be-
zoek aan de Duitse begraafplaats in Yssel-
steyn. “Zover ik kon kijken stonden witte 
kruizen en als ik verder liep, dan waren er 
telkens nog meer. Links, rechts en voor me 
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en het was helemaal stil. Soms stond er al-
leen ‘Duitse soldaat’ bij een kruis en als er 
een naam bij stond werd daar een verhaal 
bij verteld.” Tijdens het voorbereidings-
kamp was natuurlijk ook tijd voor gezellig-
heid, spelletjes doen en voor muziek draai-
en in de hal van de slaapzalen. Tijdens de 
informatiedag werd eindelijk verteld welke 
taak ze zou krijgen. Fenna had geluk! Zij 
mocht een krans leggen. De krans van de 
burgemeester van Amsterdam.

Op 4 mei werden alle scouts met de bus 
naar Amsterdam gereden. Nadat ze bij de 
Marinekazerne waren aangekomen moch-
ten ze alleen nog hun identiteitsbewijs en 
een vuilniszak meenemen. De vuilniszak 
was voor ónder hun scouting blouse als 
het zou regenen. Allerlei instructies wer-
den nogmaals gegeven, loszittende knopen 
aangenaaid, dassen gestreken en uiteinde-
lijk vertrokken ze onder een escorte van de 
Mareschaussee naar de Dam. “Dat was wel 
heel gaaf!”, zegt Fenna. Ze hebben veel 

moeten oefenen met de krans dragen. Die 
weegt maar liefst 25 kilo en moest van de 
Nieuwe Kerk naar de Dam worden gedra-
gen. Iemand loopt er tijdens het oefenen 
naast met een stopwatch om te kijken of 
ze te snel of te langzaam lopen. Weer die 
strakke tijdplanning. Als ze dan uiteinde-
lijk echt langs de Koning door het gangpad 
van de Nieuwe Kerk via de haag van mi-
litairen naar de Dam lopen, voelt dat ge-
weldig. “Aan de achterkant van de Dam 
moesten we onze krans neerleggen en ons 
naar de mensen toe draaien. Toen voelde 
ik me echt trots, dat ik onze krans mocht 
bewaken.”

“Alles gaat op de seconde nauwkeurig”, 
vertelt ze. “Bijvoorbeeld de galm van de 
trompettist die The Last Post speelt, moet 
precies weg zijn als de kerkklokken 20.00 
uur slaan. En als een krans niet helemaal 

 °Krans dragen richting de Dam. Fenna links 
achteraan. (Foto overgenomen uit het AD.)
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Legkorrel 
Gemengd graan 
Grit & roodsteen 
Voer- & drinkbakken 
Ontwormmiddelen 
kippenhokken & rennen 
Kuikens & jonge kippen 
 

kippen 
 

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

 

recht hing, moesten twee scouts tussen-
door snel naar de krans rennen om ‘m 
recht te hangen. De camera draait dan weg 
zodat je dat op TV niet ziet. Dat ‘Pietje 
precies’ ging alleen niet helemaal goed. 
Je ziet me dwars door het beeld lopen als 
de krans wordt weggelegd door de burge-
meester. Maar ja, ik deed gewoon wat ik 
moest doen”, vertelt Fenna. Je kunt haar 
in ieder geval niet gemist hebben tijdens 
de TV uitzending! Best wel een coole actie 
eigenlijk. 😉

Fenna zal deze ervaring voor altijd bij haar 
dragen en zo heeft zij ook haar eigen bij-
zondere 4 mei verhaal dat ze kan blijven 
delen met anderen. Want dat was volgens 
haar het belangrijkste: we moeten met 
elkaar blijven herdenken en onze vrijheid 
koesteren.

Redactie: Carine van Esch
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Misintenties en kerkberichten van 
21 mei tot en met 10 juni

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; Pa-

rochie Heilige Willibrord.
•	de parochiewebsite www.parochiewilli-

brord.nl in de groene balk via de knop: 
Mis.

•	het YouTubekanaal: Parochie Willibrord, 
gemeente Loon op Zand.

Zondag 22 mei 11.00 uur: 6e Zondag van 
Pasen, muziek en zang, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga.

25 jarig priesterjubileum pastoor  
Luijckx in de St. Jan te Kaatsheuvel

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 vanwege corona en de oorlog in Oe-
kraïne op een andere manier in moeilijke 
tijden leven, zal dit jubileum in alle be-
scheidenheid worden gevierd tijdens de 
eucharistieviering 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 weer vanzelfsprekend zijn, daarom 
zullen felicitaties volgens wens van de pas-
toor plaatsvinden via de bekende ‘boks’.

Omdat er dit weekend één eucharistievie-
ring zal zijn in onze parochie heeft jong en 
ouder 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 bankrekeningnummer NL29 
RABO 0124 8331 01 t.n.v. Parochie H. Wil-
librord Loon op Zand o.v.v. zilveren jubi-
leum pastoor Luijckx.

Omdat er in het centrum van Kaatsheuvel 
een braderie is op deze dag, zijn de Hoofd-
straat en de Peperstraat afgesloten voor 
alle verkeer. Parkeren kan op de parkeer-
plaatsen in de buurt van de kerk.

Dinsdag 24 mei 10.15 uur: Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Donderdag 26 mei 9.30 uur: Hemelvaart 
van	de	Heer,	zang	&	orgel,	celebrant	pas-
toor Luijckx, diaken Szejnoga.

Zondag 29 mei 9.30 uur: 7e Zondag van 
Pasen, pinksternoveen, dameskoor, cele-
brant pastoor Luijckx.

Dinsdag 31 mei 10.15 uur: Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 5 juni 9.30 uur: Pinksteren, zang 
en orgel, celebrant pastoor Luijckx.
Rien en Corrie Haans- van Loon, Jan en 
Mien Broeders-van Loon, maandelijkse ge-
dachtenis aan Chris van Grinsven.
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Maandag 6 juni 9.30 uur: Maria, Moeder 
van de kerk, 2e pinksterdag, Gerlachus, 
orgel, celebrant pastoor Luijckx, diaken 
Szejnoga. Voor alle levende en overleden 
Loonse missionarissen, jaargetijde Sjaan 
van Esch-Taks.

Na de eucharistieviering nodigen wij u uit 
om een kopje koffie of thee te drinken 
met het traditionele krentenbrood in de 
kerk of bij goed weer in de pastorietuin.

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

Weer collecte tijdens de   
eucharistieviering
De collecte vindt weer op de gebruikelijke 
manier plaats tijdens de eucharistieviering 
en	 wel	 bij	 de	 offerande,	 het	 klaarmaken	
van het altaar. Hierdoor draagt u persoon-
lijk	bij	 in	het	offer	van	de	eucharistie	en	
ondersteunt u met uw gave onze parochie.

Er is ook een mogelijkheid voor een digita-
le collecte op de rekening van de parochie; 
rekening: NL29 RABO 0124 8331 01 o.v.v. 
‘Digitale collecte Parochie H. Willibrord’. □

Opgeven van misintenties

Op werkdagen via telefoon 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 formulier om 
misintenties op te vermelden. Graag 
duidelijk vermelden op welke datum u 
de misintentie wenst en voor wie deze 
is bedoeld.

Afspraken voor diensten in de kerk

Voor het maken van afspraken voor dien-
sten in de kerk, zoals jubilea, uitvaarten 
en dopen, kunt u contact opnemen met 
pastoor P. Luijckx via telefoonnummer 
361215.

Bereikbaarheid pastoor
Pastoor Luijckx is voor dringende geval-
len altijd bereikbaar via mobiel nummer 
06 - 48919633 voor het geval u via het 
vaste nummer 361215 van de pastorie 
geen aansluiting mocht krijgen.

Communie thuis
Op elke eerste vrijdag van de maand is 
het mogelijk om de H. Communie thuis 
te ontvangen. Wilt u hiervan gebruik 
maken, dan kunt u dit kenbaar maken 
via telefoonnummer 361215.
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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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Gemeentelijke oorkonden

Zondag 1 mei jl. reikte wethouder Jan Bre-
kelmans de gemeentelijke oorkonde uit 
aan het Gemengd Koor St. Caecilia de Moer 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de vereniging.

Na de jubileummis in de H. Joachimkerk 
in De Moer werd ook nog stilgestaan bij de 
jubilea van mevrouw Gerda Verboven–van 
Strien (50 jaar lid) en de heer Cees Siemons 
(45 jaar lid).
Foto:	Joris	Buijs	Fotografie.
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48ste Avondvierdaagse in Loon op Zand
Stichting Avondvierdaagse ‘Loduka’ or-
ganiseert	 onder	 auspiciën	 van	 de	 Konink-
lijke Wandelsportbond Nederland KWBN de 
avondvierdaagse in ons dorp. Ook dit jaar 
zijn vier mooie wandelroutes uitgezet in de 
bosrijke omgeving van Loon op Zand.

Wandelaars kunnen 
van maandag 30 mei 
tot en met donder-
dag 2 juni meedoen 
aan de 48-ste editie 
van dit wandelfes-
tijn. De startplaats 
is De Wetering aan 
het Weteringplein 1, 
alwaar men iedere 
avond om 18.30 uur 
zal vertrekken. De 
deelnemers kunnen 

ook dit jaar weer kiezen uit twee afstan-
den, t.w. de 5 of 10 kilometer. Wil je met 
de mooie omgeving van ons kerkdorp ken-
nismaken, probeer dan beslist de afstand 
van 10 km.
Tijdens de laatste avond, donderdag 2 
juni, zullen deelnemers aan de avond-
vierdaagse dezelfde afstand lopen om 
het wachten op elkaar die avond te voor-
komen. Alle deelnemers gaan die avond 
gelijktijdig van start.

Wandelen: leuk en gezond
Alle ingeschreven wandelaars worden elke 
avond voorzien van een traktatie en ook 
dit jaar hebben we geprobeerd om iedere 
avond nog wat extra’s te doen. Dankzij de 
medewerking van diverse ondernemers/
verenigingen uit ons dorp is dat ook dit jaar 
weer gelukt. Waarvoor natuurlijk onze har-
telijke dank.

Wandelen is niet alleen leuk, maar bewe-
gen is ook bijzonder goed voor de gezond-

heid. Dus jong en minder jong: doe mee! 
Geef bij je aanmelding aan voor de hoe-
veelste keer je meeloopt in verband met de 
daarbij behorende herinnering/medaille. 
De laatste avond gaan alle wandelaars om 
18.30 uur gelijktijdig van start om daarna 
een uurtje later allemaal bij ACL-auto’s op 
De Hoogt te verzamelen. Hier zullen ‘De 
platenbazen’ voor een gezellige muzikale 
sfeer zorgen. Hier zal ook de groepsprijs 
worden uitgereikt.

Vanaf hier gaan de wandelaars, vooraf 
gegaan door drumfanfare Concordia, om 
19.50 uur in optocht door Loon op Zand 
via de volgende route: De Hoogt, Gerla-
chusstraat, Van Rijckevorselstraat, Doelen, 
Venloonstraat, Oranjeplein, Ecliptica en 
Weteringplein	met	als	finishplaats	ontmoe-
tingscentrum De Wetering. Hier zal, als 
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alle wandelaars zijn aangekomen, hulde 
worden gebracht aan hen die hebben mee-
gelopen en de herinneringen/medailles 
worden uitgedeeld. Het opleidingsorkest 
van ‘Sophia’s Vereeniging’ zal voor de mu-
zikale noot zorgen.

Inschrijven
Inschrijven voor deze avondvierdaagse kan 
vanaf maandag 16 mei tot en met vrijdag 
27 mei door de strook bij dit artikel in te 
vullen en in te leveren op het adres Ruim-
tevaartstraat 7. De kosten voor deelname 
bedragen met medaille/herinnering € 3,50  
en zonder € 2,50. In het startbureau na-
inschrijven op maandag 30 mei kan vanaf 
17.45 uur. De prijs wordt dan met € 0,50 
verhoogd!

Mocht u graag gewoon een enkele avond 
mee willen lopen, kan dat natuurlijk ook.  
Zou u dan zo sportief willen zijn om u dan 
ook in te schrijven voor € 1,00? U loopt dan 
officieel	 mee	 en	 profiteert	 daarmee	 ook	
van onze traktaties en helpt u mee bij te 
dragen in de kosten van de organisatie. Dit 
jaar zullen alle betalende wandelaars ook 

Opgave voor de 48ste Avondvierdaagse van Loon op Zand

Achternaam: ______________________________________________________

Voornaam: ________________________________________________________

Geboortedatum: __________________________ M/V: _____________________

Postcode: _______________________

Met medaille € 3,50 (Aantal reeds gelopen keren vermelden!): ________________

Zonder medaille € 2,50: ___________________________

Inleveren op het adres Ruimtevaartstraat 7 in Loon op Zand.

herkenbaar zijn aan een polsbandje. Voor 
deelnemende Loonse groepen vanaf elf 
personen is de ‘Jan Donders Wisselbokaal’ 
beschikbaar, met een blijvende herinnering 
als groepsprijs aan deze avondvierdaagse. 
Informeer bij je sportclub of vereniging of 
deze deelneemt aan de avondvierdaagse in 
Loon op Zand. Je kunt je dan bij hen opge-
ven en meelopen, dit in verband met de te 
vormen grootste groep.

Houd onze Facebookpagina in de gaten, 
zeker in het geval van eventuele slechte 
weersomstandigheden. Hier zal tijdig ons 
plan op vermeld worden mocht dit nodig 
zijn, maar we gaan van goed wandelweer 
uit!

Voor informatie, Peter Swaans, Gagarin-
straat 9, Loon op Zand. Tel: 06-10725583 
of e-mailadres: a4dloduka@hotmail.com.
Stichting Avondvierdaagse ‘Loduka’ wenst 
alle deelnemers veel wandelplezier!

Met vriendelijke groeten namens  
Stichting Avondvierdaagse ‘Loduka’,
Peter Swaans, secretaris.
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Alle	dorpsfilms	uit	de	jaren	’50 en ’60 nu op één plek online:

Ons dorp: Brabantse dorpsfilms op de kaart
BrabantinBeelden 
verzamelt Brabant-
se	 dorpsfilms	 uit	
de jaren ’50 en ’60 
van de vorige eeuw, 
vastgelegd bij de 

landelijke Filmactie van zakenman Johan 
Adolfs.	Al	deze	films	-	op	dit	moment	zijn	
het er al ruim 50 - zijn nu voor iedereen 
online	te	bekijken	op	Brabantse	dorpsfilms	
op de kaart. En het mooie is: we ontdek-
ken	steeds	weer	nieuwe	dorpsfilms,	dus	dat	
aantal blijft groeien.

“Verloren	 gewaande	 8mm-filmrollen,	 een	
VHS die niet meer afgespeeld kan worden 
en dvd's die al jaren in een doos op zol-
der liggen. Dankzij onze oproep van fe-
bruari - waarbij we op zoek waren naar 
deze	Adolfsfilms	 -	 hebben	we	 al	 veel	 van	
deze	vergeten	dorpsfilms	teruggevonden”,	
vertelt Mathilde Min, beeldredacteur bij 
BrabantinBeelden. Je ziet niet alleen hoe 
jouw dorp en dorpsgenoten er zo’n 65 jaar 
geleden uitzagen, maar ook hoe het leven 
was in omliggende plaatsen en zelfs in heel 
Brabant.

Ga	 voor	 al	 die	 Brabantse	 dorpsfilms	 naar	
www.brabantinbeelden.nl/dorpsfilms.

Adolfsfilms
Ruim 1.500 Nederlandse dorpen zijn tussen 
1948 en 1970 door zakenman Johan Adolfs 
op	film	vastgelegd.	Ook	 in	Brabant	filmde	
zijn ‘Landelijke Filmactie’ honderden 
plaatsen. Beeldredacteur Kaya van Dun: 
“En passant registreerde hij hiermee een 
wereld die er niet meer is. Een melkboer 
die	verse	melk	aan	huis	brengt,	fietsende	
en spelende kinderen in een rustige straat. 
Een man die het gazon harkt terwijl zijn 
vrouw de ramen lapt…” De muziekvereni-
ging, sportclub, bond van plattelandsvrou-

wen - of een andere lokale partij - betaal-
de	 de	 film	 en	 vrijwel	 iedere	 dorpsgenoot	
komt	wel	even	in	beeld.	De	film	werd	in	de	
zomer	opgenomen	en	als	de	film	in	de	win-
ter af was, kocht iedereen een kaartje om 
naar zichzelf en de buren te komen kijken 
tijdens	een	filmavondje.	Hilariteit	alom	en	
succes verzekerd.
Zoektocht gaat door
Brabantse	dorpsfilms	op	de	kaart	is	nog	niet	
compleet.	Vinden	we	een	nieuwe	dorpsfilm,	
dan voegen we deze toe aan de lijst. De 
originele	8mm-filmrollen,	maar	ook	kopiën	
op VHS of dvd, zwerven soms nog rond. We 
hebben	al	 veel	dorpsfilms	 teruggevonden,	
maar weten ook dat er nog veel meer ge-
maakt	zijn.	Alle	films	die	we	terugvinden,	
zetten we bij elkaar. Iedereen kan ze zo 
gemakkelijk terugzien, want alle gevonden 
films	zijn	online	te	bekijken.
Help mee!
Ben je zelf nog in het bezit van zo’n	film	of	
ken je iemand die er nog een heeft, zoals 
de heemkundekring of harmonievereniging? 
Neem dan alsjeblieft contact met ons op, 
zodat	we	ook	de	film	van	jouw	dorp	op	de	
kaart kunnen zetten en veilig stellen voor 
de toekomst. Je kunt mailen of bellen met 
Mathilde Min en Kaya van Dun van Brabant-
inBeelden, telefoon 073-681 85 00, e-mail: 
info@brabantinbeelden.nl. □
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Rookmelders verplicht in iedere woning van 1 juli
Rookmelders redden levens

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in ie-
dere woning in Nederland rookmelders op 

te hangen. Deze 
verplichting be-
staat al langer voor 
nieuwbouwhuizen, 
maar de regelge-
ving gaat ook voor 
bestaande bouw 
gelden. Bij brand 
vallen de meeste 
slachtoffers	 door	
het inademen van 

rook. Het invoeren van deze nieuwe regel 
heeft als doel het redden van levens.

De beste plek voor je rookmelder
Hang ten minste rookmelders in de hal en 
op de overloop. Dit is meestal de vlucht-
route als er brand uitbreekt. Nog beter is 
het om ook melders op te hangen in alle 
slaapkamers en de woonkamer.

En wil je maximale beveiliging, hang dan 
melders op in alle ruimten waar brand kan 
ontstaan. In ieder geval op elke verdieping 
tegen het plafond en minimaal 50 cm van 
een muur of hoek en niet op de tocht of 
bij mechanische ventilatie in de buurt in de 
ruimte waar de slaapkamers op uitkomen 
(vluchtroute).

Wist je dat…
•	je niks ruikt als je slaapt, dus ook geen 

rook
•	rook veel giftige gassen bevat
•	de	meeste	 slachtoffers	 bij	 brand	 vallen	

door het inademen van rook
•	alleen je gehoor werkt als je slaapt
•	een rookmelder je wakker maakt en er-

voor zorgt dat je tijd hebt om te vluch-
ten!

•	rookmelders te koop zijn in alle doe-het-
zelfzaken en bouwmarkten

•	een rookmelder binnen 2 minuten ge-
plaatst is (bijv. met dubbelzijdig tape)

•	rookmelders niet zomaar afgaan als je 
een sigaret rookt

•	een rookmelder voor doven en slechtho-
renden in principe wordt vergoed door de 
zorgverzekeraar

Welke rookmelder past het beste   
bij jou?
Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschil-
lende soorten en prijsklassen. Kies altijd 
voor een goedgekeurde rookmelder. Het 
Europese keurmerk EN 14604 houdt in dat 
de rookmelder voldoet aan de noodzake-
lijke kwaliteitseisen ten aanzien van pro-
ductinformatie, onderhoud, duurzaamheid 
en milieuaspecten. Al-
leen rookmelders met 
dit keurmerk mogen 
nog worden verkocht.
Let er bij de aanschaf 
op of de rookmelder 
werkt op batterijen 
die jaarlijks vervangen 
moeten worden of dat er een batterij in de 
melder zit die vijf of tien jaar meegaat.

Een rookmelder met een batterij die meer-
dere jaren werkt, is bij aanschaf wel duur-
der maar levert veel gemak omdat je niet 
steeds weer een nieuwe batterij hoeft te 
plaatsen.

BuurtPreventieTeam ‘Oud Loon’
en Brandweer Loon op Zand
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Voorwoord van moeder,

Ik werk op een middelbare school waar we 
bezig zijn met een pilot betreft aandacht 
voor de mentale gezondheid van jonge-
ren. Vroeger speelde dat minder, natuurlijk 
werd er wel aandacht besteed aan het wel-
zijn van de jongeren en werd er binnen de 
mogelijkheden op of buiten school hulp ge-
boden, maar nooit was er zoveel aandacht 
nodig voor het wel en wee in de koppies 
van de jeugd/jongeren als de laatste jaren. 
De coronatijd heeft daar geen positieve 
bijdragen aan geleverd.

Mijn oudste dochter, inmiddels 26, kampte 
al op vroege leeftijd met psychische pro-
blematieken. In het begin van haar puber-
jaren ontstond zo’n beetje de social me-
dia, in die tijd was dat hyves.
Dochterlief vond het enorm moeilijk om 
zichzelf daarin te begrenzen en wij, ou-
ders, vonden het heel lastig om die gren-
zen aan te geven, alles was nieuw en hoe 
pak je dat aan. Achteraf gezien hadden we 
dat anders willen doen. Niet dat het al-
maar groeiende aandeel van social media 
de grote schuldige is van haar jarenlange 
strijd in haar hoofd en met haar lijf, maar 
de sociale druk en de drang om altijd alles 
voor iedereen te willen oplossen maakt de 
situatie er niet makkelijker op. Social me-
dia kent geen dag en nacht, het gaat altijd 
door.

Bij de vorige editie van ‘Durf te delen’ was 
de hoofdpersoon haar broertje, nu zijzelf, 
met haar goedvinden. Niet dat ik er een 

gewoonte van wil maken om mijn eigen 
wel en wee in de Durf te Delen spotlight 
te plaatsen, maar haar verhaal is zeer de 
moeite waard om te delen. Ook dapper, 
maar dat is ze en we hebben haar altijd 
geleerd dat delen helpt en ook duidelijk-
heid kan bieden aan de omgeving. Omdat 
ze zelf een aardig woordje kan schrijven 
heb ik gevraagd om haar verhaal zelf op 
papier te zetten. Bij deze.

Verhaal van dochter,
Vlak voor mama de deur uit liep om een 
weekje welverdiende vakantie te gaan 
houden in Portugal vroeg ze: “Puck, wil jij 
de ‘durf te delen’ van de Rond de Toren 
deze keer schrijven?” “Uh, ja natuurlijk 
mam, maar wáár begin ik?!” Dus bij deze, 
ik ga een poging doen…

Voor mijn 15e was ik al veel bezig met 
eten, gefocust op sporten en slank willen 
zijn. ‘Normaal’ voor een meisje van 15 op 
de middelbare school. Het werd alleen al 
gauw duidelijk dat het bij mij niet ‘nor-
maal’ was. Ik was van het uiterste, werd 
extreem dun en onzeker. Die onzekerheid 
kon ik moeilijk uiten of een plek geven, 
er werd een eetstoornis en een persoon-
lijkheidsstoornis geconstateerd. Op dat 
moment kon ik daar niks mee, maar de 
diagnose was er en daarmee de therapie 
ook, die is er op de dag van vandaag (zeker 
11 jaar later, nog steeds). Ik wilde er sim-
pelweg graag bij horen, aardig gevonden 
worden en er voor iedereen zijn. Maar zo 
cijferde ik mezelf weg, tot het omdraaide 
en haalde mijn voldoening en controle niet 
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meer uit sporten, maar juist uit eten. Zeg 
maar gerust vreten. Ik kreeg eetbuien, tij-
dens die eetbuien had ik even de controle 
over mezelf en mijn gevoelens, ze verdwe-
nen voor die ene minuut dat ik aan het 
kauwen was. Natuurlijk kwamen ze weer 
terug, maar die ene minuut was het op dat 
moment waard. Ik werd steeds dikker, en 
het eten werd een verslaving, veel mensen 
weten niet dat een verslaving aan eten net 
zo heftig kan zijn als aan alcohol en drugs. 
Ja, je stopt het eten zelf in je mond, maar 
je hebt ook geen controle meer.
Je doet alles om maar te kunnen eten, ook 
dingen waar ik me tot de dag van vandaag 
voor schaam. Jaren is het zo gegaan, soms 
lukte het om wat therapie te volgen of om 
wat af te vallen, dan kreeg ik een boost om 
het goed te doen, door te zetten, maar het 
lukte nooit, het ‘stemmetje’ won elke keer 
weer, en negatieve aandacht is helaas ook 
aandacht.

Ondertussen werd ik echt zwaar, dik eer-
der, ik woog op het ‘hoogtepunt’ 135 kilo. 
Ik werd een kluizenaar, alleen maar binnen, 
op de bank, eten. Ik woonde ondertussen 

op mezelf, dit was beter voor iedereen. Na 
vier pogingen tot een maagverkleining in 
Nederland (ik wist zeker dat ik eerst mijn 
lijf en daarna ‘het stemmetje’ aan moest 
pakken)	 ben	 ik	 naar	 België	 gegaan,	 daar	
kreeg ik de verkleining wel. Op 7 november 
2017 was het zover. Mijn chirurg zei nog: 
“Ik geef je een zetje van 5%, de andere 
95% moet je zelf doen, ik ben geen tove-
naar”. Wat hij zei klopte, ik heb de eerste 
weken verschillende keren gedacht, had ik 
dit maar nooit gedaan.
Maar het afvallen lukte, ik sportte heel 
veel, was met eten bezig en ik viel af. Eu-
forisch voelde ik me, overweldigd, mijn 
ouders hebben me een paar keer gewaar-
schuwd: je lijf valt af, fantastisch, maar je 
hoofd is niet zo snel, doe daar ook iets aan. 
Toch focuste ik me eerst op het afvallen, ik 
viel in een jaar tijd ongeveer 75 kilo af. Dat 
gevoel	was	onbeschrijflijk,	zo	bijzonder.

Natuurlijk was en is het ontzettend wen-
nen in je nieuwe lichaam, want wat ooit 
opgevuld was is nu leeg, dus vel. Dat weg-
halen gebeurt niet zomaar, dus heb ik 
veel getraind, misschien komt het wegha-
len ooit nog, maar je moet je lichaam op 
een andere manier leren accepteren. Dat 
lukte	me	 aardig,	 ik	 ging	 naar	 de	 diëtiste	
en naar het GGZ, naar het centrum voor 
eetstoornissen. Daar volgde een weg van 
accepteren, maar vooral van loslaten van 
de eetstoornis, een eetstoornis is veilig-
heid, controle houden, hoe slecht je ook 
voor jezelf zorgt, het voelt het veilig, en 
je kent dit.

Als je een eetstoornis hebt zie je meestal 
alle kanten, en ik zag eerst de over-eet 
kant, en na de maagverkleining zag ik de 
angst voor het dik worden. Doodsbang was 
ik, ik wilde zo blijven, en geen kilo meer 
aankomen. Nu werd dat een probleem, en 
ik hoorde mensen denken: Doe dan gewoon 
normaal mens. Maar dat kende ik niet, voor  °Toen (links) en na 75 kg afvallen. (Eigen foto)
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mij was dit normaal, mijn normaal. Ik ken 
geen gezond eten, normaal sporten, alles is 
altijd extreem, ik wist niet hoe het moest.

Tot ik zwanger werd, mijn hele wereld 
draaide om, wilde ik álles doen voor het 
kleine mensje in mijn buik. Tijdens deze 
blijdschap ging mijn rechterbeen ineens 
raar doen, het gevoel was anders, of beter 
gezegd, was er niet. Na een bezoek aan de 
huisarts begon de molen te draaien, na de 
eerste MRI van mijn hersenen wist de neu-
roloog al genoeg; MS, of eigenlijk RRMS, 
Relapsing Remitting Multiple Sclerose. Een 
ziekte van het centrale zenuwstelsel, een 
aandoening in de hersenen en het ruggen-
merg waarbij er op verschillende plekken 
ontstekingen ontstaan, die ontstekingen 
zorgen ervoor dat de hersenen sommige 
functies niet goed meer kunnen uitvoeren. 
Je kunt daardoor allerlei klachten krijgen, 
bijvoorbeeld bij het zien, bewegen of pra-
ten, krachtsverlies of uitval.

De vorm RRMS houdt in dat de ziekte zich in 
fases van aanval en herstel uit. MS is niet te 
genezen en de oorzaak is niet bekend. Mo-
menteel heb ik medicatie om de aanvallen 
zo klein mogelijk te houden, voorkomen of 
ze stoppen kan nooit. Stabiel zijn gelukkig 
wel. De andere onderzoeken mochten door 
de zwangerschap niet uitgevoerd worden, 
dus de ‘echte’ diagnose was er nog niet, 
maar mijn neuroloog was heel eerlijk: ik 
zie MS. Na acht weken zwangerschap ein-
digde deze helaas in een miskraam. Kapot 
van verdriet, maar gevoeld hoe het voelde 
wilde ik dit opnieuw, een kind is altijd mijn 
grootste wens geweest. Iedereen die mij 
kent weet: Puck die geen moeder wordt, 
klopt niet.

Dus ik wilde er weer voor gaan, alleen de 
neuroloog hield me nu tegen, het was heel 
belangrijk dat mijn MS eerst stabiel was, 
voor mij, maar ook voor mijn toekomstige 

kindje. Tijdens een zwangerschap is MS bij-
na niet voelbaar, maar daarna ontstaat er 
vrijwel altijd een piek, een aanval, en als 
je MS stabiel is, blijkt uit onderzoek dat de 
aanval veel minder heftig is. Na een jaar 
tanden bijten mocht ik dan eindelijk weer 
proberen zwanger te worden. Mijn relatie 
liep totaal onverwacht niet meer, en vlak 
nadat ik weer even bij mijn ouders woonde 
ontdekte ik dat ik zwanger was. Ik koos 
meteen voor mijn kindje, ik wilde dit, en 
als het zo moest zijn, dan deed ik het al-
leen. 

 °Alles wat ik wilde bereiken, bereikte ik dankzij 
Morris Moos. (Eigen foto)

Tijdens een zwangerschap groei je weer, 
ik vond dat moeilijk, want dat was mijn 
grootste angst, maar voor dit kindje deed 
ik alles. Dus ik heb gedaan wat voor hem 
goed was, soms tegen al mijn eigen gevoel 
en angsten in, hij was belangrijk en hij zou 
er komen.

Na 9 maanden werd mijn zoon geboren: 
Morris Moos. Hij en de zwangerschap heb-
ben me eigenlijk gered, zonder hem was 
ik nog zo lang met eten blijven stoeien, 
zo lang slecht voor mezelf blijven zorgen. 
Voor hem moet ik er zijn, op mijn aller-
best, dus ik moet voor mezelf zorgen. Alles 
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wat ik wilde bereiken, normaal eten, stop-
pen met roken, bereikte ik dankzij hem, en 
vooral voor hem. Ik ben zó trots op hem. 
Mijn hoofd en ‘het stemmetje’ hebben dit 
niet op dit hoge tempo kunnen volgen, 
mijn lijf ook zeker niet, dat is weer totaal 
anders, dus de onzekerheid is er nog, het 
bevestigen van anderen heb ik nog nodig, 
maar ik doe nog steeds elke dag mijn best 
om dat minder te maken, om echt stevig 
in míjn schoenen te staan, mama zijn, ge-
woon IK zijn. Je leeft tenslotte maar één 
keer, toch?

Dankzij het fantastische gezin waar ik uit 
kom ben ik waar ik nu ben, en ben ik wie 
ik ben, wat hebben zij het verdorie moei-
lijk gehad, maar ze zijn er áltijd geweest. 
Papa, mama, zus, broer, DANK voor alles. 
Jullie zijn mijn superhelden.

Puck Verschut

Eindeloos variëren met ASPERGES! 

Binnen een half uur een heerlijke maal-
tijd op tafel? Of liever een 4 gangen as-
pergediner. Op zoek naar inspiratie be-
zoek onze winkel of onze website.
Kom gezellig langs.

Op HEMELVAART hebben wij OPENDAG, 
een waar ASPERGEFEEST van 12.00 tot 
17.00 uur. Er is van alles te beleven, te 
proeven en te leren op onze boerderij. 
Een echt kijkje achter de schermen!

Aspergeboerderij van Iersel,  
Schoorstraat 63, Udenhout

www.aspergeboerderijvaniersel.nl

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Nieuwe Beleefroute: wandelaar door 3000 jaar Loon op Zand

Feestelijke opening
Op Tweede Pinksterdag (6 juni) opent de 
gemeente Loon op Zand een nieuwe Beleef-
route: ‘Wandelaar door 3000 jaar’. Tussen 
13.00 en 15.00 uur kom je tijdens je wan-
deling hoofdrolspelers uit onze geschiede-
nis tegen. Zij brengen op unieke wijze de 
historie van onze gemeente tot leven. Het 
startpunt is tegenover het oude Café de 
Efteling aan de Horst 51, te Kaatsheuvel. 
Schrijf je gratis in via: www.loonopzand.
nl/wandelaardoor3000jaar

Download gratis de BeleefRoutes app
Met de gratis BeleefRoutes app heb je tij-
dens je wandeling je persoonlijke gids op 
zak. Laat je verrassen door allerlei extra’s: 
leuke weetjes, historische anekdotes, in-
formatie over cultuur en natuur, prikkelen-

Ontstaan Beleefroute
In 2019 werd het 750-jarig bestaan van 
de Heerlijkheid Loon op Zand gevierd en 
maakten inwoners en bezoekers kennis met 
allerlei verhalen uit onze rijke cultuurhis-
torie.

De nieuwsgierigheid naar onze geschiede-
nis is, samen met de interesse voor wande-
len, in de coronatijd alleen maar toegeno-
men. Om wandelaars op een unieke manier 
onze historie te laten beleven heeft de 
gemeente Loon op Zand samen met Marja 
van Trier deze beleefroute ontwikkeld. Via 
Kunstloc draagt ook de provincie bij aan de 
beleefroute. □

de vragen of uitdagende opdrachten. Raad 
de	geluidsfragmenten,	reis	door	de	filmpjes	
mee naar de mooiste plekjes, geniet van de 
verhalen en speur mee naar de onderwer-
pen op de foto’s. Wist je dat er ooit grote 
legers door onze bossen marcheerden, of 
dat in dit gebied een ijzertijdboerderij is 
opgegraven? En wie bedacht de Efteling?
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Een reis naar muzikaal  
Middelburg Volkóren

Liedertafel Echo der Duinen gaat met de 
bus op 4 juni naar Middelburg waar ze mee-
doet aan het groots spektakel:
Middelburg Volkóren.
Middelburg is dan een weekend lang onder-
gedompeld in muziek. Van klassiek tot pop 
en van shantykoor tot rap. Van alle kanten, 
uit bijna ieder gebouw, kerk, steegje of 
plein: overal klinkt muziek.

Wij zijn ook dolenthousiast om mee te gaan 
doen en hebben er erg veel zin in! We heb-
ben nog wat plaatsen over in onze bus en 

als u nu wel zin hebt in een 
gezellig dagje Middelburg 
kunt u tegen een mooie 
prijs met ons in de bus 
heen en weer. U vertrekt 
’s ochtends vanuit Loon op 
Zand en wordt ’s avonds 
weer met de bus in Loon 
op Zand teruggebracht. Het 
zou leuk zijn als u mee kunt 
gaan.

U bent natuurlijk vrij om in 
Middelburg te gaan en staan waar u wilt. U 
kunt ook heerlijk shoppen in Middelburg, 
die het is een gezellige historische stad in 
dat weekend bruist en waar u op onver-
wachte plekjes kunt genieten van muziek.

Dus meldt u aan bij Bert Jansen via e-mail-
adres: bert.jansen@1949@gmail.com of 
telefoon 06-51235971. Hij kan alle vragen 
beantwoorden over kosten, tijd en plaats 
van vertrek.

We zouden het leuk vinden als u meegaat. 
Hopelijk zien we elkaar op 4 juni!

Liedertafel Echo der Duinen

Overstekend wild
Voorjaar op zijn mooist! In een vroege mid-
dag van vorige week kwam dit één-ouder-
gezin de Blauwloop uitgewandeld en stak 
de Bergstraat over. Gelukkig was er op dat 
moment geen autoverkeer.   
(Foto: Ruud Peters)

Te koop

Ruime vrijstaande woning met 
Kantoor-/praktijkruimte en 

garage in oud Loon.

Instapklaar

www.tekooploonopzand.nl

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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Bertens Bouw verlengt sponsor- 
contract bij Uno Animo voor 5 jaar

Uno Animo, een club waar je bij wilt horen, 
heeft al jaren vier hoofdsponsors. Deze 
vier bedrijven, te weten; LDE Accountants, 
Verbo BV, Assurantie en Adviescentrum 
Jack van Lier en Bertens Bouw geven al ja-

ren hun trouwe steun 
aan onze voetbalver-
eniging.

Bertens Bouw die 
zich specialiseert in 
nieuwbouw, beheer, 
service en onderhoud 
heeft een topteam 

met een passie voor de bouw. Kijk eens op 
www.bertensbouw.nl/projecten. Na en-
kele gesprekken heeft Bertens Bouw we-
derom een nieuwe overeenkomst getekend 
voor een looptijd van vijf jaar.

Doel van deze overeenkomst is de continu-
iteit te waarborgen en risico verdeling bin-
nen de voetbalvereniging te minimaliseren.

De sponsoring van Bertens Bouw zal zich 
vooral toespitsen op het vrouwenvoetbal 
binnen onze vereniging. Vrouwenvoetbal is 
een afdeling die niet meer weg te denken 
is en nog steeds groeiende is. Uno Animo 
is trots op deze overeenkomst en sponsor.

V.V. Uno Animo Loon op Zand

 °Voorzitter Joost van Loon (links) bedankt Paul 
Bertens van Bertens Bouw voor het tekenen 
van het nieuwe sponsorcontract. (Eigen foto)

Bijzonder verkeersbord

De gemeente plaatste op de kruising van de 
Kasteelhoevenweg met de Klokkenlaan op 
een bijzondere manier een voorrangsbord. 

In plaats van met de punt naar beneden 
wijst de punt nu richting hemel. Ook hoort 
het bord rechts van de weg te staan en niet 
op de ‘Engelse manier met links verkeer’.

(Foto + tekst: Ruud Peters)
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Priesterjublileum René Aarden

Op 24 mei 2022 zal het 25 jaar geleden 
zijn dat pastoor René A.Th.J.M. Aarden, 
uit handen van Mgr. Johannes G. ter Schure 
SDB, de priesterwijding mocht ontvangen.

Dit jubileum willen wij graag met u vieren 
op donderdag 26 
mei, Hemelvaarts-
dag.

Om 10.30 uur zal 
er een plechtige 
gezongen hoogmis 
uit dankbaarheid 
worden opgedra-
gen in de St. Lam-
bertuskerk, Antoon 
Coolenplein 3 te 
Lith.

Tevens zal de pastoor tijdens deze H.Mis als 
eerste pastoor van de H. Nicolaasparochie 
geïnstalleerd worden door deken Frits L.M. 
Ouwens van het dekenaat Oss-Ravenstein-
Uden.

Na de viering bent u van harte welkom in 
MFA ‘De Snoeck’, Marktplein 24 te Lith, 
voor een gezellig samenzijn. Om 16.00 uur 
willen we de feestelijkheden afsluiten.

Namens het kerkbestuur,
Berdien Kobben-De Kort (vice-voorzitter)
Ton Lansdaal (secretaris)

Antikraak
 
Bij de ingang van de uitspanning Bosch en 
Duin hangt een bak waar je peuken in kunt 
deponeren voor je naar binnen gaat. Blijk-
baar wordt hij niet meer frequent gebruikt 
en heeft een vogeltje de kans gegrepen om 
antikraak te gaan wonen en een nestje in 
gebouwd.

Nu maar hopen dat er geen pyromaan langs 
komt voor het nieuwe kroost is uitgevlogen.

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Trots op de geslaagden van de EHBO-cursus in maart
Wij zijn ontzettend trots op de groep cur-
sisten die in de maand maart de EHBO-
cursus hebben gevolgd. Allen zijn geslaagd 
en nee, ze hebben het niet cadeau gekre-
gen. Veel vrije uurtjes zijn doordeweeks 
opgegaan aan het leren van de theorie en 
op de zaterdagen werd er in De Wetering 
hard geoefend om dit alles in de praktijk 
te brengen.

De redenen tot het volgen van de cursus 
liepen uiteen van het beter kunnen helpen 
bij ongelukjes in en om het huis; omdat 
het goed is om op zak te hebben voor ac-
tiviteiten op het werk of bij het vrijwilli-
gerswerk; of om inzetbaar te zijn voor Sint 
Rafaël	zodat	wij	kunnen	ondersteunen	bij	
evenementen in en om ons dorp waarbij de 
EHBO-hulpverlening gewenst of verplicht 
is.

Een EHBO-cursus… 
Niemand wil met lege handen staan bij een 
ongeval. Door te weten wat u kunt doen, 
kunt u snel iemand helpen. Met het Di-
ploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis op 
zak, weet u zeker dat u Eerste Hulp kunt 
verlenen. Het examen wordt namelijk af-

genomen door een onafhankelijk examen 
team.
Als EHBO-vereniging vinden we het heel 
belangrijk om ook mensen op te leiden als 
EHBO’er. Dit is een veel bredere opleiding 
als de wat je leert bij BHV. De meeste zorg-
verzekeraars vergoeden ook (een deel) van 
de opleiding. Dit maakt het dus voor veel 
mensen mogelijk om deze te kunnen vol-
gen.

Lid worden? Meld je aan!
Onze vereniging bestaat geheel uit vrij-
willigers en we zetten ons met hart en 
ziel in voor datgene waar ons dorp EHBO-
geschoolde mensen voor nodig heeft. Met 
mensen samenwerken voor mensen, het 
is een geweldige en dankbare taak om te 
mogen vervullen! Voor aanmelden en meer 
informatie kunt u terecht op onze web-
site www.ehbo-loonopzand.nl. Heeft u een 
vraag dan kunt u ook e-mailen met info@
ehbo-loonopzand.nl. □

 °Foto: De groep EHBO-cursisten van de maand maart, allen geslaagd (eigen foto).
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Reiki bij Inloophuis TOON

Bij Inloophuis TOON, centrum voor leven 
met of na kanker, is iedereen welkom die 
geraakt is door kanker. Vanaf maandag 9 
mei kun je elke vier weken bij Inloophuis 
TOON terecht voor een Reikibehandeling. 
De behandelingen worden gegeven door 
Linda en Kim van Stichting ZoMa Spread 
the Love. Stichting ZoMa is een vrijwilli-
gersorganisatie die door het geven van Rei-
ki-sessies ontspanning en heling biedt aan 
mensen die dit goed kunnen gebruiken. De 
vrijwilligers van de stichting bezoeken ver-
schillende doelgroepen in heel Nederland, 
waaronder nu ook ons inloophuis.

Maar wat is Reiki?
Reiki is het geven van energie door hand-
oplegging. Reiki werkt goed voor mensen 
met lichamelijke, emotionele of mentale 
klachten. Reiki ontspant, verlicht pijn en 
versterkt het afweersysteem. Reiki is voor 
iedereen.
Ontvangers van Reiki geven in de regel aan 
dat ze beter ontspannen en meer rust er-
varen in hun hoofd. Lichamelijke klachten 
verminderen en er wordt beter geslapen.

Wil jij eens een Reikibehandeling ervaren? 
Schrijf je dan in. Aanmelden kan bij Inloop-
huis TOON via 0416 – 65 27 34 of   
info@thhw.nl.

Inloophuis TOON
Jan de Rooystraat 15
5141 EN Waalwijk

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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Trots op Loon op Zand?

Afgelopen 1 mei werd bij Tafeltennisver-
eniging Tios een door OTC Nederland ge-
organiseerd tafeltennistoernooi gespeeld. 
Oud ‘White Ballers’ trokken hun oude shirt 
aan en speelden verdienstelijk mee op dit 
toernooi. Er werd deelgenomen door ca. 50 
spelers. Goeddeels uit Tilburg en omgeving 
afkomstig maar we signaleerden ook deel-
nemers uit Emmeloord, Sliedrecht, Haar-
lem en andere steden.

Het toernooi was naar speelsterkte inge-
deeld en werd zoals bij OTC Nederland 
gebruikelijk is gespeeld met de oude pun-
tentelling. Dit is per set tot de 21 punten 
in plaats van de huidige 11. Ook de service 
gaat dan na 5 punten pas over in plaats 
van wat nu geldt om de 2 punten. Voor de 
meeste deelnemers, veelal actieve wed-

strijdspelers, was dit even onwennig.
We kijken terug op een gezellige dag, leu-
ke ontmoetingen en vooral veel sportieve 
praat. Of er gewonnen of verloren werd, 
men had stof en redenen genoeg de winst 
of het verlies te verklaren.

Op het eind van de dag werden de prijzen 
verdeeld. Het leuke was dat alle de 3 deel-
nemers uit Loon op Zand, Marcel Hooij-
maijers, Bert Jansen en Theo Egging, in 
hun eigen klasse met de tweede prijs en 
dus een beker naar huis konden gaan.

Alle drie wilden graag laten zien dat ze The 
White Balls nog niet vergeten zijn vandaar 
dat de beker in het shirt van het legenda-
rische TTV The White Balls in ontvangst ge-
nomen werd. Onderstaande foto maakt dit 
duidelijk.

Theo Egging

 °Marcel, vooraan 2e van rechts, Bert, 3e van rechts vooraan en Theo, 1e linksachter. (Eigen foto)
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https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/moniquedeman

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/corinakuijpers

Willen jullie ook doneren?

Team Loon op Zand (1x is genoeg)Team Loon op Zand (1x is genoeg)
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Dodenherdenking 2022

Na twee jaar werden op woensdagavond 
4 mei door de gemeente Loon op Zand de 
oorlogsslachtoffers	 herdacht	 tijdens	 Nati-
onale Dodenherdenking. Herdacht werden 
de mensen die zijn omgekomen of ver-
moord tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
daarna tijdens oorlogssituaties of vredes-
operaties.

De bijeenkomst werd geopend door de 
voorzitter van de werkgroep Frans van 
Dongen waarna de burgemeester de aan-
wezigen toesprak. Burgemeester Hanne 
van Aart legde samen met de wethouders 
Suzan Mandemakers en Jan Brekelmans na-
mens de gemeente een krans.

Verder werden er kransen gelegd door o.a. 
Stichting Oranje Viering Gemeente Loon op 
Zand, Kinderraad Gemeente Loon op Zand, 
Stichting	 Herdenking	 Slachtoffers	 Tweede	

Wereldoorlog Gemeente Loon op Zand, 
Stichting Vrienden van Mauthausen, leerlin-
gen van van Haestrecht college, scouting-
groep ‘Martin Luther King’ uit Kaatsheuvel 
en de gilden St. Ambrosius, St. Jan-Baptist 
en St. Hubertus. Koperensemble Harmonie 
Kaatsheuvel en Popkoor Undercover zorg-
den voor de muzikale omlijsting. □
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Computerwerkgroep 
Kom naar het computercafé!
Misschien gaat u binnenkort op vakantie. 
Wij kunnen u adviseren over handige apps 
voor onderweg én het gebruik van internet 
in het buitenland. 

Misschien wilt u graag foto’s van uw smart-
phone/tablet overzetten naar uw laptop of 
pc om bijvoorbeeld een fotoboek te maken, 
kom dan langs. Neem uw laptop, inclusief 
kabeltjes, mee én wij helpen u graag.

Misschien heeft u vragen over Windows 
11 of wilt u uitleg over de verschillen met 
Windows 10, kom bij ons langs én neem uw 
laptop mee. 

Misschien stapt u binnenkort over op glas-
vezel van Delta. Heeft u nu een e-mailadres 
van bijvoorbeeld Ziggo of KPN, dan zal dit 
niet meer te gebruiken zijn. Hoe bereidt u 
zich hierop voor? 

Kortom, voor al uw digitale vragen kunt u 
deze maand nog op dinsdag 24 mei vanaf 
10.00 uur weer bij ons terecht. Loop gerust 
binnen al gaat het om een kleinigheidje. 

Wij helpen u graag en de toegang is gratis. 
Wilt u graag geholpen worden en bent u 
niet in staat om naar het computercafé te 
komen? Neem dan contact op met Laura 
Huibers. Tel. 0416-361615.

Kortingspas de Langstraat
Met deze pas krijgen de leden van Seni-
orenvereniging Loon op Zand korting bij 
winkeliers en bedrijven in de Langstraat. 
Welke winkeliers en bedrijven meedoen en 
wat de korting is kunt zien op de website 
van KBO Waalwijk (kbowaalwijk.nl). In 
Loon op Zand zijn twee bedrijven die kor-
ting geven op vertoon van deze pas. Dat 
zijn Pannenkoekrestaurant De Financien 
die 25% korting geeft op de totale reke-
ning in het pannenkoekenrestaurant voor 
maximaal vier personen per gezelschap 
(niet op zon- en feestdagen) en Zonwerin-
genspecialist Van Gompel en Van Loon (op 
het adres Virgo 3) die 5% korting geeft op 
de loonkosten bij de montage van nieuwe 
producten met een maximum van € 50,00 
en € 5,00 korting op reparaties.   
Zie: www. vangompelzonweringen.nl. 

Om in aanmerking te komen voor de kor-
ting heeft u een persoonlijke jaarpas met 
een pasfoto nodig. Seniorenvereniging 
Loon op Zand wil beide pasjes nu gratis aan 
de leden aanbieden.

Aanvraagformulier kortingspas de Langstraat 

Naam: ___________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________

Geboortedatum: __________________________________________________________

Lidnummer (staat op uw lidmaatschap pasje): _________________________________

Handtekening: __________________________________      Datum: ________________

Het volledig ingevulde formulier, voorzien van een recente pasfoto, kunt u inleve-
ren op Kloosterstraat 50 of in brievenbus 4 in de entree van de Venloene.
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Bij de Molen...
Ik kan het me moeilijk voorstellen, maar 
stel je vraagt je af waar je in Loon op Zand 
terecht kunt voor je diervoeding en dier-
benodigdheden (maar dan ook voor heel 
veel huisdieren en kleinvee), vogelhuisjes, 
verse eitjes, potgrond, groentetuinplant-
jes dan is hier het antwoord: bij P. van de 
Wouw diervoeders natuurlijk. In de volks-
mond – in ieder geval bij mij thuis- ‘bij de 
Molen’ aan de Loonse Molenstraat, waar je 
altijd enthousiast en vakkundig wordt ge-
holpen.

Een stukje historie op de website - pvande-
wouw.nl - leert je dat de Molen stamt uit 
1867 en in eerste instantie werd gebruikt 
voor het malen van granen voor lokale boe-
ren en bakkers. In 1930 gekocht door Piet 
van de Wouw (de vader van de schoonva-
der van huidige eigenaar Jos Mutsaers.)  
De wieken, door een storm verwoest, zijn 
nooit meer vervangen omdat het malen in-
middels machinaal ging.
Door de jaren heen werd de vraag naar 
veevoeders groter. In 1970 werd een deel 
ingericht als winkel. In 1971 werd de molen 
weer	door	 onheil	 getroffen	en	werden	de	
bijgebouwen verwoest door brand, waar-
bij de originele molen gelukkig gespaard 
bleef. Er werd opnieuw gebouwd en tot op 
de dag van dag is er nog altijd sprake van 
grote bedrijvigheid in en om de Molen. Het 
bedrijf is in 2005 overgenomen door Jos en 
Mascha Mutsaers.

Een bonte dierenboel
De reden van dit interview is eigenlijk niet 
het diervoederbedrijf, niet dat het geen 
interessant onderwerp is, integendeel, het 
is een prachtbedrijf, maar mijn interesse 
werd gewekt door wat er schuin aan de 
overkant is ontstaan. Alweer ruim 13 jaar 
fiets	of	rij	ik	drie	keer	per	week	door	een	
gedeelte van de Loonse Molenstraat op weg 

naar mijn werk in Berkel-Enschot en zo zag 
ik door de jaren heen het kleine gebouwtje 
tegenover de Molen steeds meer overwoe-
kerd raken door struiken en onkruid. Voor 
mijn gevoel van de een op de andere dag 
was het gebouwtje ontdaan van alle ver-
wilderde begroeiing en het terrein erom-
heen	flink	onder	handen	genomen.
Vervolgens zag ik de dierenbevolking per 
week groeien, van één alpaca naar nóg een 
alpaca, een bijzonder schaap, een varken, 
ganzen en pauwen. Een paar maanden ge-
leden	fietste	 ik	rond	half	acht	 ’s morgens 
langs dit gezellige tafereel en zag ik Jos bij 
de dieren in de wei staan, om de beurt kre-
gen ze aandacht.

Beestenboel
“Zouden die dieren van hem zijn?”, vroeg 
ik mezelf hardop af. Mijn nieuwsgierigheid 
was gewekt en als een van de bevlogen Rond 
de Toren reporters ben je altijd op zoek 
naar een verhaal over en voor de Loonse 
bevolking. Op de terugweg zag ik Jos druk 
in de weer op zijn heftruck en bedacht me 
om maar meteen de koe bij de horens te 
vatten, spreekwoordelijk dan, want er lo-
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pen diverse diersoorten in ’t weitje, maar 
(nog) geen koe. Ja hoor, dat wilde Jos wel, 
vertellen over z’n beesies in het weike, en 
zo geschiedde. Op donderdagmorgen 9 uur 
kon Jos wel tijd maken voor een bakske om 
te vertellen hoe deze bijzondere beesten-
boel tot stand is gekomen.

Jos, geboren op een varkensbedrijf, loopt 
al vanaf zijn 17e jaar rond als werknemer 
bij P. van de Wouw, bij de familie kwam hij 
al vanaf zijn 13e over de vloer. Toen kreeg 
hij verkering met een van de dochters (in-
middels al jaren zijn vrouw) Mascha. “Vroe-
ger zat daar een nertsenbedrijf, maar dan 
heb ik het echt over alweer 35/40 jaar ge-
leden”, vertelt Jos over het gebouwtje aan 
de overkant. Toen de eigenaren daarmee 
stopten, is er weinig tot niks meer gedaan 
aan de grond om het huisje, dat nog wel 
jarenlang bewoond is geweest. Drie jaar 
geleden werd het verkocht, niet meteen 
aan Jos en Mascha, waar ze stiekem best 
van baalden want tegen elkaar hadden ze 
gezegd dat ze dat stukje grond best wilden 
hebben. Met een kleine omweg konden ze 
het toch kopen, waar ze tot op de dag van 
vandaag enorm blij mee zijn ondanks de 

enorme klus om de boel te fatsoe-
neren.

Die klus was wel in een paar da-
gen geklaard. Dat voor mijn ge-
voel van de een op de andere dag 
het huisje weer te zien was klop-
te dus. Om het gras rondom het 
huisje kort te houden was het idee 
om er een paar schaopkes te laten 
grazen, dat liep een klein beetje 
anders. “Per toeval kwam er een 
alpaca (Priscilla) te koop waar we 
een varken (Billy) en een schaap 
(Casey) bij cadeau kregen, vertelt 
Jos lachend. Dochter Anneleen – 
op zaterdag en in vakanties te vin-
den in de winkel- wilde heel graag 

een blacknose sheep, ook weer toevallig  
werd er een blacknose lammetje (Takkie) 
geboren op het Land van Kleef.

Kip is eigenlijk een haan
Eén alpaca was ook zo zielig, dus kwam er 
een tweede alpaca (Harry). Een vaste klant 
die ging verhuizen had drie ganzen (fami-
lie Gans) die niet mee mochten naar het 
volgende adres, ook zij mochten aansluiten 
bij de bonte dierenfamilie. De twee man-
netjes pauwen zijn ook als opvangdieren 
bij Jos terecht gekomen, in de hoop dat de 

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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heren niet meer constant op reep zouden 
gaan kocht Jos er twee hennetjes bij. Dat 
heeft niks geholpen, maar zolang de buurt 
geen last heeft van de ondernemende pau-
wen mogen ze blijven.
Oh ja, niet te vergeten, er loopt ook nog 
een kip tussen, die heet Kip. Kip is trou-
wens een haan, maar goed dat haan zelf 
niet weet dat hij Kip heet.

Ritueel
Jos start zijn dag altijd bij de dieren. Ma-
scha loopt minstens een keer per dag naar 
de overkant en ’s avonds lopen ze samen 
altijd nog even de wei in. Ook zoon Mick 
is dagelijks bij de dieren te vinden en An-
neleen gaat regelmatig de beesten be-
groeten. “Ze zijn echt bij de familie gaan 
horen, we hebben er zoveel plezier van”, 
zegt Jos lachend. Hij heeft sowieso con-
stant een vertederde big smile op zijn ge-
zicht als hij erover vertelt. Jos beschrijft 
zichzelf als een nuchtere boer, maar als er 
iets aan de hand is met een van de dieren 
dan maakt hij zich meteen zorgen. Op mijn 
opmerking dat hij in de wei eigenlijk een 
watje is zegt hij lachend dat hij dan inder-
daad verandert in een softy.

Als we samen oversteken en de dieren ons 
komen begroeten zie ik meteen dat dat 
klopt. Voor ieder dier is er aandacht en ze 
hebben	 allemaal	 hun	 eigen	 knuffel,	 aai,	
tussen de oren krabritueel en ook nog in 

een bepaalde volgorde. Er is trouwens ook 
sprake	van	een	bepaalde	hiërarchie	onder	
de beestenboel. Vooralsnog in varken Billy 
de baas, maar Jos verwacht dat blacknose 
sheep Takkie deze rol gaat overnemen. 
Als Takkie mij tot drie keer toe een zach-
te maar duidelijke kopstoot geeft en me 
aankijkt met een blik wat ik daar doe als 
vreemde in de wei, geloof ik dat meteen.

Aandacht
Jos verbaast zich over de aandacht die de 
dieren	 krijgen,	 van	 wandelaars,	 fietsers	
en automobilisten die even stoppen. Erg 
leuke bijkomstigheid van dit uit de kluiten 
gewassen ‘een paar schaapjes laten gra-
zen’ plan. “Als ze dan allemaal ook even 
omdraaien en zien wat voor mooie zaak 
en schuin aan de overkant zit is het een 
win win situatie”, zeg ik tegen Jos. “Dat 
is helemaal niet de insteek, maar natuur-
lijk zijn ze welkom, maar om er nou een 
reclamebord bij te zetten gaat wat ver.”  
Over mijn idee om er een simpel bordje op 
te hangen met een slogan uit naam van de 
dieren gaat hij nadenken. Ikzelf heb geen 
bordje nodig, ik steek nog even over voor 
een doosje eitjes, een bot voor de hond, 
twee mooie hangplanten en wat groente-
tuinplantjes. Eindigen we toch waar we dit 
verhaal begonnen zijn, bij P. van de Wouw 
Dierenvoeders.

Redactie: Petra Holsheimer
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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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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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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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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. 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
Nr. 14 verschijnt op 28 september 20 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
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.

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.

Juni
5 Pauwelswandeling om 10.00 uur 

vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, Zandleij.

6 Kindervoorstelling in Het Witte Kas-
teel: Het Kasteelbos vol Helden. 
Aanvang 11.30 uur. Aanmelden via 
website - agenda.

8 17.00 uur: Eetpunt Loon. Gerlachus-
straat 75. Aanmelden tot vrijdagoch-
tend voorafgaand via: sannestaals@
contourdetwern.nl of 06-83692809.

10 Jongerencentrum De Kuip
Alles Kids: Disco.

12 Vanaf 15.00 uur zal de binnenplaats 
van Het Witte Kasteel veranderen 
in het ‘Elvis Presley plein’ middels 
optreden van Theo Sterk en Gezel-
ligheidskoor Vitamine C.

19 Landgoedfair Het Witte Kasteel van-
af 10.00 uur.

21 Repair Café Loon op Zand van 19.00-
21.00 uur in De Wetering.

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

22 17.00 uur: Eetpunt Loon. Gerlachus-
straat 75. Aanmelden tot vrijdagoch-
tend voorafgaand via: sannestaals@
contourdetwern.nl of 06-83692809.

25 Sophia՚	 Vereeniging:	 Concert	 door	
SOL en SPE i.s.m. Concordia Berkel-
Enschot in De Wetering. 

26 Sophia՚s	Vereeniging	Mahler-concert	
in Amare, Spuiplein150 in Den Haag.

Juli
1 Jongerencentrum De Kuip

Alles Kids: Verrassingsparty.
3 Pauwelswandeling om 10.00 uur 

vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, Kaatsheuvelse IJsbaan/
Roestelberg	(met	de	fiets).

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

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





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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