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

B&B
Op de televisie is een veel bekeken programma ‘Bed and Breakfast’ van Omroep Max. Het 
wordt al tien seizoenen uitgezonden. Dus, zou je denken: het heeft zijn tijd wel gehad. 
Maar	niets	is	minder	waar:	nog	steeds	worden	nieuwe	B&B’s	gestimuleerd	om	mee	te	wer-
ken aan het tv-programma om zo hun onderneming te promoten en Max-tv-tijd goedkoop 
te vullen. Loon op Zand is ook al eens een keer aan de orde geweest.

Iedere	 aflevering	 verloopt	 al	 jaren	 volgens	 hetzelfde	 stramien	 en	 is	 daarom	 volkomen		
voorspelbaar: drie eigenaren bezoeken elkaars onderneming. Bij de eerste logeerpartij 
wordt er kennisgemaakt met een handdruk, bij de twee andere ontmoetingen mag er 
gekust worden. Na de bezichtiging van de kamer, waarbij steevast de bedden geprobeerd 
worden en bijna alles ‘leuk’ en ‘mooi’ is, volgt dan het zogenaamde ‘uitje’, meestal 
in samenwerking met de plaatselijke heemkundekring of historische vereniging. Vroeger 
werd ook het avondeten in beeld gebracht, maar nu gaan ze meteen naar bed. Een obli-
gate nachtzoen besluit het eerste deel van het verblijf. Ja, die moet en zal geregistreerd 
worden,	want	wij	moesten	eens	denken,	dat	het	stel	met	een	B&B	begonnen	is,	omdat	ze	
op elkaar uitgekeken zijn.
Het	tweede	deel	van	de	reportage	begint	met	het	ontbijt,	waarbij	de	B&B-eigenaren	met	
elkaar wedijveren, wie de meeste streekgebonden producten verzameld heeft. Of het al-
lemaal smaakt is zeer de vraag, want ook hier geldt vaak het spreekwoord: wat de boer 
niet kent….
En dan horen we een tingeltangelmuziekje dat hoort bij het afrekenen en verschijnt een 
geldkist in beeld, die onze grootouders wellicht ook hadden. De twee gaststellen stellen 
zich naast elkaar op tegenover gastheer/vrouw die vraagt: “hoe hebben een jullie het 
gehad en hebben jullie nog tips?” En vervolgens drukken de gasten hun waardering uit in 
een bedrag, dat overeenkomt met de vraagprijs of daarvan kan afwijken. Daar hangt dan 
van af wie van de drie gewonnen heeft.

Als	je	een	aantal	van	die	uitzendingen	gezien	hebt	en	je	gaat	zelf	naar	een	B&B,	
heb je al een aantal criteria in je hoofd, waaraan de accommodatie zal moeten 
voldoen, zoals een plankje boven de wastafel om je tandenborstel kwijt te 
kunnen, een haakje bij de douche om een handdoek op te kunnen hangen en 
ga zo nog maar even door: je hebt het overgehouden van al die tips, die in de 
tv-uitzendingen	gegeven	worden.	Onbevangen	naar	een	B&B	gaan	is	bijna	niet	
meer mogelijk, maar een glaasje bubbels aan het einde van het verblijf hebben 
de meeste eigenaren toch wel verdiend. Ze hebben immers alle moeite gedaan 
om het hun gasten naar de zin te maken.

Zo hebben wij als redactie ook weer ons best gedaan om het u als lezers naar 
de zin te maken. Dus een glaasje bubbels, als het blad weer klaar is, is altijd welkom!
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Om vast in de stemming te komen

Landgoedfair Het Witte Kasteel 19 juni
In het vorige nummer van Rond de To-
ren hebben we u al laten weten wat er 
allemaal te doen en te beleven valt op 
de Landgoedfair 19 juni bij en rond Het 
Witte Kasteel.
De brocante liefhebbers komen op de fair 
zeker goed aan hun trekken, maar je kunt 
natuurlijk nog veel meer zien, kopen en 
beleven. De puntjes zijn ondertussen op 
de i gezet en de organisatie is bezig met 
de laatste voorbereidingen en is klaar om 
de poort te openen en iedereen gastvrij te 
ontvangen.

In dit artikel belichten we nog twee 
deelnemers aan deze landgoedfair om al-
vast in de stemming te komen, te weten 
de Duinboeren met hun eigen producten en 
hobbybierbrouwer pur sang Albert Bull.

bants Duingoed producten. Als hoeders van 
het agrarische landschap rondom de Loonse 
en Drunense Duinen werken zij samen aan 
het behoud en de toekomst van dit uniek 
stukje Brabant. Ze verzorgen onze dieren, 
maken streekproducten, beheren de natu-
ur en ontvangen gasten.

Streekproducten
De boeren van Brabants Duingoed melden 
bij monde van Ingrid Hazenberg van de 
Annahoeve dat zij zondag 19 juni tijdens 
de Landgoedfair bij Het Witte kasteel een 
mooie kraam vol met lekkers hebben uit 
het gebied rondom de Loonse en Drunense 
Duinen. Zij roept op om met hen kennis te 
maken en te proeven van al dat lekkers!

Wie zijn de Duinboeren   
en wat maken ze?
De Duinboeren zijn de makers van de Bra-

De boeren die meedoen aan Brabants 
Duin	goed	 zijn	 daarvoor	 gecertificeerd.	 Ze	
werken duurzaam op het gebied van na-
tuur, biodiversiteit, water, milieu, energie, 
educatie zorg- of dierwelzijn.

Een aantal van hen ontvangt met veel 
enthousiasme gasten en vakantiegangers 
op hun bedrijf, om hen te laten genieten 
van al het moois in de streek. Er zijn ook 
boeren die werken aan korte ketens. Hun 
producten worden in boerderijwinkels in 
het gebied verkocht. Andere deelnemers 
produceren deze eerlijke, ambachtelijke 
streekproducten. Voor jou, zodat ook jij 
kunt bijdragen aan het behoud van dit bij-
zondere gebied.

Duinzuivel
Een tiental Duinboeren (melkveehouders) 
heeft de handen ineengeslagen en heeft 
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samen de Duinzuivel Coöperatie opgezet. 
Met deze samenwerking laten ze van de 
melk van hun koeien kaas maken, die ze 
in het gebied verkopen. Weidegang is één 
van de voorwaarden om kaasmaker van 
Brabants Duingoed te mogen zijn. De kaas 
wordt ambachtelijk verwerkt van niet-af-
geroomde melk. Dit geeft een volle smaak 
aan de kaas. In vele boerderijwinkels, 
boerderij-automaten en kaas-speciaalzak-
en wordt deze heerlijke kaas al verkocht.

De Duinboeren van 
Brabants Duingoed 
zetten regelmatig 
hun deuren open. Er 
worden allerlei ac-
tiviteiten georgani-
seerd waarbij je hen 
kunt bezoeken. Te-
vens is er een mooie 
fietskaart	 ontwik-
keld die uitgedeeld 
wordt tijdens de 
landgoedfair.
Zo laten zij zien dat 
voedsel, landschap 
en boeren bij elkaar 
horen en maken zij 

zichzelf en hun bijdrage aan het gebied 
meer zichtbaar.

Dus… wil je graag een Duinboer ontmoeten? 
Kom naar de landgoedfair, luister naar hun 
verhaal en proef van de heerlijke produc-
ten. En neem van te voren een kijkje op 
hun website: www.duingoed.nl.

Bierbrouwen
Verder had ik het genoegen om bij Albert 
Bull een kijkje in de brouwkeuken te kun-
nen nemen. En natuurlijk bleef het niet bij 
kijken alleen, maar keurden we samen al 
pratend een echte Loonse Tripel van zijn 
hand. En dat was een heerlijke smaakvolle 
belevenis.

Albert is een veelzijdig man die, naast 
bierbrouwen ook wandelt en muziek 
maakt. Tegenwoordig, na meer dan dertig 
jaar bij de band Ogham, musiceert hij in 
een duo waarbij Albert de banjo, buzuki en 
mandoline bespeelt. Ze vertolken Schotse 
en Ierse folk. Maar daarnaast is hij ook een 
liefhebber van wandelen en natuurlijk van 
bier. Want zo’n forse pint ale gaat er wel 

 °Albert Bull. (Foto: RdT)
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in als je klaar bent met je wandeldag in de 
Schotse Hooglanden.

Na zijn pensionering als bibliothecaris ge-
specialiseerd in kinder- en jeugdboeken bij 
de Bibliotheek Midden-Brabant is hij be-
gonnen met het brouwen van bier. Vanuit 
de gedachte van Pipi Langkous: ‘ik heb het 
nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het 
wel kan’. En ondertussen heeft hij al 60 
keer een brouwsel van 20 liter gemaakt.
Albert vertelt enthousiast: “Je begint eerst 
met een kant en klaar pakket en later ga je 
variëren met granen, hop en gist. Dat is het 
leukste. Ik ben meer van het gewoon uit-
proberen en daarvan leren. Zo zat er in een 
brouwsel teveel suiker en klapte de bodem 
er op een gegeven moment onderuit. Dan 
moet je wel aan een grondige schoonmaak 
van de omgeving en is het heel vervelend 
als	 je	zo’n	flesje	cadeau	hebt	gedaan.	En	

zo heb ik gaandeweg geleerd welke hoe-
veelheden ik moet gebruiken, wat wel en 
niet kan.

Ik brouw elke keer maximaal 20 liter bier. 
Ik wil geen grotere hoeveelheden maken. 
Dan begint het meer op werken te lijken. 
Het moet een hobby blijven.

Het brouwproces
Bij het proces van bier brouwen is een  
goede hygiëne erg belangrijk. Komt er een 
bacterie in je brouwsel, dan kun je het 
weg-gooien. Het brouwproces (zie foto) 
verloopt in stappen. Op de Landgoedfair ga 
ik van het begin af aan dit proces laten zien 
aan de bezoekers. Helaas mag ik daar niks 
laten proeven, want als hobbybrouwer vol-
doe je niet aan de eisen van de voedsel- en 
warenwet.

Als je dan je bier hebt gebotteld wil je niet 
een	 kaal	 flesje	 en	 dus	 werden	 er	 etiket-
ten ontworpen en passende namen voor 
het bier verzonnen. Een paar voorbeelden: 
‘Rooie Snor’, een sterk bier genoemd naar 
mijn opa die politieagent was. ‘Scottie 
Bull’ naar onze kleindochter, Thomas bier 
naar onze zoon. ‘Eikenbier’ verwijst naar 
mijn vrouw. Het bier ‘Issie Doar’ is een ver-
wijzing naar het bier Isidor van LaTrappe, 
‘Carbid’ winterbier. Kortom er borrelt vol-
op creativiteit op bij het maken van een 
passend etiket. Het is een leuke hobby 
waar ik veel plezier aan beleef. Dat begint 
bij het brouwen en later het bottelen en 
krijgt zijn hoogtepunt bij het proeven van 
het resultaat. En dat wil ik overbrengen op 
de landgoedfair.” Aan Albert’s enthousias-
me zal het niet liggen.

We hopen dat u veel plezier beleeft op de 
eerste landgoedfair Het Witte Kasteel op 
19 juni! De entree van het Landgoedfair is 
gratis dankzij sponsoren.

Redactie: Ton Kalkers
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 °“Nu je gaat sluiten, stopt hier ook het fluiten. 
Het ga jullie goed.”

Afscheid van de   
Loonse bakker…

In de vorige Rond de Toren-editie werd u in 
een artikel van redacteur Kristel Vermeer 
al op de hoogte gebracht van de sluiting 
van Bakkerij Smolders aan de Hoge Steen-
weg; vanwege privéredenen eerder dan 
gepland.

Zaterdag 28 mei was de laatste dag dat 
deze Loonse bakkerij open was, nadat deze 
38 jaar geleden werd geopend.

De buurt van de Hoge Steenweg heeft er-
voor gezorgd dat deze ‘laatste dag’ niet 
geheel onopgemerkt voorbij is gegaan.

Met het aanbrengen van een spandoek met 
overduidelijke tekst én de nodige achter-
gelaten berichten op het trottoir voor de 
winkel, namen zij afscheid van een bakke-
rij die ons heel wat jaren heeft voorzien 
van de meest beste broodsoorten en ge-
bak. □
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Loonse Garagesale 2022

Op zondag 15 mei was het tijd voor een 
nieuwe editie van de Loonse Garagesale, 
voor Oud Loon. Dit keer terug van niet heel 
lang weggeweest; de laatste editie was na-
melijk in september van 2021. Toen in ge-
heel Loon op Zand, nu was enkel Oud Loon 
aan de beurt. Op deze manier is het mo-
gelijk om veel meer adressen aan te doen 
omdat alles wat dichter bij elkaar is.
Ondanks dat de vorige editie slechts acht 
maanden geleden was hadden de deelne-
mers voldoende verzameld op de zolders 
en bergingen. Maar liefst 51 deelnemers 
probeerden hun waar te verkopen vanuit 
hun ‘garage’.

De deelnemers werden al vroeg aan het 
werk	gezet.	Hoewel	de	officiële	 start	 van	
de dag om 9.00 uur was, was het al vroeg 
druk in het dorp. Ruim voor negen uur wa-
ren de eerste koopjesjagers op pad, uitsla-
pen was er deze dag niet bij. De weergoden 
waren de deelnemers zeer gunstig gezind, 
het was een heerlijke droge, zonnige, zelfs 
warme dag. Dat maakte iedereen goedge-
zind en niet onbelangrijk, de bezoekers 
koopgraag. Een uitstekende combinatie 
voor een geslaagde garagesale.

Ook deze keer heb ik weer van alles voor-
bij zien komen. Sommige ‘pareltjes’ waren 
al vroeg verkocht en de kersverse eigena-
ren blij gemaakt. Ik heb wederom allerlei 
verschillende artikelen voorbij zien komen. 

Van planten, tot skischoenen tot autobeno-
digdheden tot tegels en alles hiertussen in. 
Met als populairste categorieën absoluut 
boeken/cd’s, kleding en speelgoed. Het 
aanbod was groot en gevarieerd en zo voor 
ieder wat wils.
De dag was goed bezocht met een goede 
sfeer. De zon deed haar best en de deelne-
mers waren zeer tevreden met de opbreng-
sten. Vele garages zijn weer een stuk leger 
geraakt. En de onverkochte spullen… daar 
moeten ze op een andere manier vanaf ko-
men. Of terug de zolder op voor volgend 
jaar? Later dit jaar wordt ook de Molen-
wijck-editie georganiseerd.

Noteer alvast in uw agenda: 4 september. 
Opgeven hiervoor kan van 25 juli t/m 21 
augustus via www.loonsegaragesale.nl. 
Op naar een wederom geslaagde, zonnige 
editie!

Redactie: Kristel Vermeer
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Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Opening Easyfits Outdoor Fitness Zone
In samenwerking met de gemeente Loon op Zand heeft sportschool Easyfit een  
Outdoor Fitness Zone gecreëerd op de parkeerplaats achter de sportschool

Leden van de sportschool hadden er al een 
tijdje zicht op; er stond iets te gebeuren. In 
de afgelopen weken werd er hard gewerkt 
aan	 een	 imposante	 outdoor	 fitnessruimte	
en op 1 juni was het zover; de opening.

Eigenaar Chris hield een kort openings-
woordje waarin hij vertelde hoe dit initia-
tief tot stand is gekomen. De sportscholen 
in ons land hebben twee hele pittige jaren 
achter de rug.
Echter, er zijn ook positieve zaken te be-
noemen. Zo werd het ‘buiten sporten’ heel 
goed ontvangen. Binnen de mogelijkheden 
werd er volop buiten gesport op de par-
keerplaats, waar zowel leden als instruc-
teurs erg enthousiast over waren. Dit heeft 

Easyfit	 geïnspireerd	 tot	 het	 bouwen	 van	
deze Outdoor Fitness Zone.

Hierna is het woord aan de wethouder van 
sport van onze gemeente, Suzan Mande-
makers. Ook zij benoemt de pittige jaren 
en dat het nu tijd is om de gemeente van 
het slot te krijgen. Om deze reden heeft de 
gemeente een subsidie beschikbaar gesteld 
waar onder andere dit soort initiatieven 
mee kunnen worden opgezet. Na de woor-
den	 van	 Suzan	 is	 het	 tijd	 voor	 het	 offici-
ele ‘knipmoment’ onder toeziend oog van 
behoorlijk wat leden en medewerkers en 

 °De eer om de officiële te verrichten was voor 
wethouder Suzan Mandemakers. (Foto: RdT)
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uiteraard wordt de Outdoor Fitness Zone 
aansluitend aan de opening direct in ge-
bruik genomen.

Het doel is om te ontmoeten en mensen 
weer (sociaal) actief te krijgen. Sociale 
gelegenheden staan deze zomer meer dan 
ooit centraal en er zijn weer volop moge-
lijkheden. Sporten, en hiermee werken 
aan de gezondheid, draagt hier direct aan 
bij en velen willen hier weer mee aan de 
slag. Ook draagt het buiten sporten bij aan 
het sociale aspect, mensen gaan elkaar 
ontmoeten en er is altijd ruimte voor een 
praatje. Door het binnen zitten zijn men-
sen individualistischer geworden en het is 
juist de bedoeling om iedereen naar buiten 
en te krijgen en actief te zijn.

Daarom	nodigen	sportschool	Easyfit	en	ge-
meente Loon op Zand iedereen uit onze 
gemeente uit om gebruik te komen ma-
ken van de Outdoor Fitness Zone. Het is 
geschikt voor alle leeftijden en alle trai-
ningsniveaus. In de maanden juni, juli en 
augustus is er de mogelijkheid om gratis te 

trainen. Dit kan met een eigen trainings-
schema maar ook met een programma ge-
maakt	door	Easyfit.

Wil je hier gebruik van maken dan is het 
mogelijk om binnen de openingstijden van 
Easyfit	vrij	te	komen	sporten.
Meld je alsjeblieft wel even aan via mail 
(info@easyfitloonopzand.nl) of loop even 
binnen. Je ontvangt dan ook de app waar 
de sportschool mee werkt, waardoor je ook 
(gratis en vrijblijvend) mee kunt doen aan 
alle circuittrainingen die in de komende 
maanden buiten gegeven worden, mits het 
weer het toelaat.

Geen reden meer dus om op de bank te 
blijven	zitten.	Op	naar	een	mooie	en	fitte	
zomer!

Redactie: Kristel Vermeer

 °De aanwezige leden van de sportschool waren 
enthousiast over de komst van deze Outdoor 
Fitness Zone. (Foto: RdT)
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 °Tango Y Canciones (resp. Anne-Marie Pullens, Koos Jansen en Jo Brunenberg) werd na hun formidabel 
muzikaal optreden in Het Witte Kasteel op 15 mei jl. gefeliciteerd met hun 10-jarig bestaan door 
Francine Broos ondersteund met een kleine attentie. (Foto RdT)
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Statiedag ‘Liedertafel Echo der Duinen’
Op zaterdag 25 juni a.s. viert ons koor ‘Lie-
dertafel Echo der Duinen’ weer haar Sta-
tiedag, ditmaal met een extra feestelijk 
tintje.

Deze Statiedag valt in ons 150-jarig jubile-
umjaar, waarvan de festiviteiten weliswaar 
i.v.m. coronaomstandigheden grotendeels 
naar 2023 verplaatst zijn, het blijft deson-
danks toch een beetje feest.
Er zijn op deze dag over 2021 en 2022 maar 

liefst 13 leden die hun 12½-, 25- en 40 jarig 
jubileum vieren en gefêteerd zullen wor-
den. U ziet hen allen tezamen op onder-
staand foto-deel van ‘hun’ uitnodiging.

De feestdag vindt vanaf 14.00 uur plaats in 
het restaurant ‘Bosch en Duin’ te Udenhout 
en enkele speciale genodigden zullen bo-
venstaande	jubilarissen	letterlijk	en	figuur-
lijk in de bloemetjes zetten. Het belooft 
een	leuke	dag	te	worden!	□

Draag bij aan een toekomst zonder MS
Collecte Nationaal MS Fonds van 27 juni t/m 2 juli
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke 
huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS 

Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan 
langs de deuren of komen online in actie 
voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). 
Draag bij aan onderzoek naar deze zenuw-
slopende ziekte en geef aan de collectant! 

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op (jon-
ge) levens én veel verschillende gezichten 
kent, maakt het MS Fonds momenteel dui-
delijk in de campagne ‘Face it. MS is ze-
nuwslopend’. In de campagne zijn Benno, 
Gwen, Eric, Najat en Wil te zien. Zij ver-
schillen in leeftijd en zitten ieder in een 
andere levensfase, maar hebben één ding 
gemeen: ze hebben alle vijf MS.

De MS van Eric (27) brengt onzekerheid met 
zich mee. “Ben ik de rest van mijn leven 
patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit? Kun-
nen we wel aan kinderen denken?” En Na-
jat (43) liep vóór haar diagnose vier keer 
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per week hard. Momenteel is haar been zo 
verslechterd, dat het niet meer kan. “Ik 
probeer wel veel te wandelen met onder-
steuning van een wandelstok of mijn man.”
Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten 
de vijf op indringende wijze zien wat er 
met hen gebeurd is sinds ze de diagnose 
MS kregen.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. 
Onderzoekers weten nog niet waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan 
worden.
Met de opbrengst van de collecte investeert 
het MS Fonds onder andere in innovatieve 
onderzoeken om betere behandelmetho-
den te kunnen vinden. Maar ook coacht zij 
mensen om de kwaliteit van hun leven te 
kunnen verbeteren. Naar verwachting zul-
len zo’n 10.000 collectanten in hun buurt 
langs de deuren gaan. Daarnaast zullen 
vele honderden online gaan collecteren.

Collectant gemist?
Doneer online via www.nationaalmsfonds.
nl of maak je donatie over op NL 92 INGB 
000000 5057. Wil je zelf in actie komen? 
Maak dan een digitale collectebus aan op 
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl
en	begin	direct	met	online	collecteren.	□

  
Voer, brokken & muesli 

Veulenmelk 
Hooi & stro 

Houtkrullen & vlas 
Likstenen & lijnzaadolie 
Vitamines & mineralen 

Halsters & touwen 
Borstels & 

verzorgingsproducten 
Beloningssnoepjes 

Speelballen 
 

Paarden 
 

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

Wij bezorgen ook thuis 

 
MOBIEL: 06-21971018 
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KIEN’s Kolumn
Animo
Dat was er genoeg voor de BBQ bij 
Uno na de laatste wedstrijden van het 
seizoen. Springkussen, genoeg vlees 
om dertien rugby teams mee te vullen, 
Fristi, de zon en muziek. Goed geregeld 
allemaal. Het was gezellig met Uno 6. 
De vrouwen met kinderen ‘mochten’ 
ook mee. Even bijkletsen, slechte grap-
pen, wijn en jankende kinderen nadat ze 
head first van het springkussen afvielen. 
Mijn middag kon niet meer stuk.

Na een tijd viel mijn oog op een groepje 
van onze vrouwen. Het leek net alsof 
ze nog naar een wedstrijd zaten te kij-
ken, druk commentaar gevend en volle 
focus. Live verslaggeving, maar niet van 
een wedstrijd. Het eerste van Uno zat 
inmiddels al aan het bier.

Mijn hoofd draaide in slowmotion de kant 
van het spektakel op, want spektakel 
moest het zeker zijn aan de oververhitte 
gezichten van de dames te zien. En daar 
stonden ze, tegen het hek aan geleund. 
Nonchalant met een cola in de hand, de 
witste tanden trekkend aan een sappig 
stokje saté. Het zijn niet mijn woorden, 
maar ‘als iemand je zo met z’n tanden 
zou bewerken, oelala’… Ik ben de tel 
kwijt geraakt, maar het waren er min-
stens vier. Donkere mannen en dan zo 
prachtig donker dat een tattoo er mooi 
uitziet en de tanden licht geven in het 
donker. Billen die elk ritme aan kunnen 
en bicepsen die jou in je mooiste fan-
tasie over een tropisch strand naar de 
zee dragen, om over andere geruchtma-

kende lichaamsdelen maar te zwijgen. 
Het groepje dames in de skybox van dit 
spektakel groeide en ook ik voegde me 
bij hen.

De heren uit Tilburg deden me denken 
aan Edmond. Edmond was mijn perso-
nal trainer. Ik had nog op mijn ‘try terwijl 
I die’-lijstje staan om te gaan sporten, 
fitness welteverstaan. Ik ben zo’n hope-
loos ‘don’t try this at home’-type die al-
les af zou scheuren als ik alleen aan zo’n 
apparaat zou gaan hangen, dus leek Ed-
mond me een goed idee. Edmond is ook 
zo prachtig donker, net zo breed als hij 
hoog is en enthousiast. Zo erg, dat ik de 
eerste weken zelfs zin had om te gaan. 
Het mooie van fitness-nietsnut zijn, is 
dat de trainers je alles nog moeten voor-
doen. Ik moest de eerste weken alleen 
maar rekoefeningen doen. Hij was het 
blijkbaar met me eens dat het afbreuk 
risico te groot zou zijn als ik meteen 
gewichten zou gaan liften. Mijn favo-
riete oefening is de squad. Die is voor 
mij bijna onmogelijk zonder om te vallen 
door mijn te korte achillespezen. Maar 
Edmond die kan er wat van. Die billen, 
die moeten naar beneden en ver naar 
achteren en dan door de knieën. Vanuit 
welke hoek ik het ook bekeek, het luk-
te me maar niet. En Edmond bleef het 
maar voordoen met die brede spierwitte 
glimlach op zijn gezicht. De schat. Het 
waren twee prachtige maanden.

Nog even terug naar de voetballers uit 
Tilburg. Zij bleken uiteindelijk toch 
meer interesse te hebben in de blonde 
godinnen van Uno’s dameselftal. Daar 
kan ik nooit meer aan tippen. Ik blijf wel 
in de skybox zitten. Het enige sportieve 
risico is dan nog: mijn nek verrekken.
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Biljarten in Loon op Zand
Dat in ons dorp best veel gebiljart wordt, 
is voor de meesten van u wel duidelijk. 
Toch zou de biljartvereniging die dit artikel 
heeft aangeboden, graag nóg meer mensen 
aan de biljarttafel willen zien. Biljarten is 
een	fijne,	rustige	sport,	en	niet	onbelang-
rijk: goed voor de sociale contacten.
 
Biljarten is een teamsport, maar gelijk-
tijdig ook een individuele sport. Je wordt 
ingedeeld in een team, maar als je moet 
spelen speelt ieder zijn eigen partij. Biljar-
ten is een sport voor iedereen; jongens en 
meisjes, jong en oud. Kortom, voor ieder-
een. Diepgaande kennis van zaken is van 
ondergeschikt belang, deze komt na ver-
loop van tijd zeker op niveau.

Ook aan de gezelligheid mag niet worden 
voorbij gegaan. Tijd voor wat gein is er al-
tijd wel en verhalen over nachtwerk en te 
veel drankgebruik zijn allemaal verzinsels. 
Als de wedstrijden tegen 23.00 uur zijn 
gespeeld gaat ieder weer zijn/haar eigen 
weg. En wat het drinken betreft: ieder-
een bepaalt zelf wat en hoeveel hij/zij wil 
drinken. Dat kan en mag en dat is dan ook 
geen enkel probleem.

Eén van deze biljartverenigingen is ‘B.V. 
L.B.V’, ofwel de ‘Loonse Biljart Vereni-
ging’. Zij zouden graag enkele nieuwe le-
den willen verwelkomen. Deze vereniging 
in gehuisvest in De Wetering, waar op 
maandagavond wordt gespeeld van 19.30 
tot ongeveer 23.00 uur. De leden spelen in 
competitieverband binnen de K.N.B.B. de 
ene week thuis en de andere week uit. Het 
gaat er gezellig en vooral ontspannen aan 
toe.

Mocht u al langer met het idee lopen om 
eens wat vaker ‘een balletje te stoten’ in 
verenigingsverband, loop dan eens op een 
maandagavond binnen tijdens een club-
avond in De Wetering om een kijkje te 
nemen of liever: om een partijtje mee te 
spelen. Tien tegen één dat het u bevalt. 
Zeker doen! □

 

 

Al 12 ½ jaar  
 

 LOEIGOEIE opvang bij: 
 Gastouderbureau  

 Bontekoe  
Ook het leukste beroep ter            

wereld uitoefenen? 

    Word… 

GASTOUDER!  

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

Een Rond de Toren-lezer schreef ons: “Mo-
menteel gaan er in Loon op Zand diverse 
verhalen rond inzake de aanleg van de 
glasvezelkabel in particuliere woningen.  
Ik weet dat er in maart een keer een stuk 
in Rond de Toren heeft gestaan, maar toen 
werd er door Delta nog reclame gemaakt 
met de informatie dat je een abonnement 
diende af te sluiten en dat dan de aansluit-
kosten gratis zouden zijn.

Maar dat is helemaal niet waar. Alle wonin-
gen krijgen gratis een kastje in hun woning 
met de aansluiting op de glasvezelkabel en 
je kunt daarna op ieder moment en bij ie-
dere aanbieder een abonnement afsluiten. 
Het zou kunnen bijdragen aan meer dui-
delijkheid als Rond de Toren de informatie 
die hierover is gegeven, nog eens opneemt 
in de komende editie. Zodat het voor alle 
inwoners van Loon op Zand duidelijk is.”

Natuurlijk willen wij als Rond de Toren aan 
dat verzoek voldoen, dus hierbij de infor-
matie zoals deze door Delta is verstrekt.

Wij sluiten jouw woning graag aan op 
het glasvezelnetwerk van Loon op Zand
We willen graag zoveel mogelijk woningen 
voorzien van een aansluiting op het glasve-
zelnetwerk. Dan blijft de overlast beperkt 
en hoeft de straat ook maar een keer open. 
Met een glasvezelaansluiting is iedere wo-
ning klaar voor de toekomst! Of je een 
internetabonnement op glasvezel neemt 
bepaal je natuurlijk zelf. Hieronder zetten 
we de belangrijkste informatie voor je op 
een rij.

Wat is het voordeel als ik nu een glasve-
zelaansluiting neem, maar er nog geen 
gebruik van wil maken?
We bereiden nu alvast je woning voor op 
het netwerk van de toekomst. Met een 
glasvezelaansluiting in jouw woning, ben 
je alvast aangesloten op het glasvezelnet-
werk en kun je op elk moment, wanneer 
jij dat wilt, eenvoudig overstappen naar 
glasvezel.

Wat gebeurt er met mijn huidige   
internetabonnement?
De glasvezelaansluiting plaatsen we in de 
meterkast, vaak naast jouw huidige aan-
sluiting. Je hoeft geen glasvezelabonne-
ment af te sluiten. Je kunt ook gewoon-
gebruik blijven maken van jouw huidige 
internetabonnement.

Wat betaal ik voor een   
glasvezelaansluiting?
De glasvezelaansluiting bestaat uit een 
kastje in de meterkast en de aansluiting op 
het glasvezelnetwerk. Deze wordt geheel 
kosteloos	 en	 vrijblijvend	 geïnstalleerd.	
Daarvoor betaal je niets.

Wat is het verschil tussen een   
aansluiting en een abonnement?
Wanneer jouw woning is voorzien van een 
gratis glasvezelaansluiting, heb je nog geen 
werkende verbinding. Als je dat wilt, kun 
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www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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je op elk moment overstappen op glasvezel 
door een glasvezelabonnement af te slui-
ten. Ga voor meer informatie naar www.
gavoorglasvezel.nl.

Ben ik verplicht om een   
glasvezelabonnement af te sluiten?
Nee, je bent niet verplicht om een glas-
vezelabonnement af te sluiten, dat bepaal 
je helemaal zelf. Je kunt ook gewoon jouw 
huidige aansluiting en internetabonnement 
houden, maar dan maak je geen gebruik 
van het snelste internet via glasvezel.

Wat betaal ik voor een   
glasvezelabonnement?
Als je eenmaal een glasvezelaansluiting in 
jouw woning hebt en je wilt een glasve-
zelabonnement, dan ga je pas betalen als 
het abonnement door de telecomaanbieder 
van jouw keuze is geactiveerd. Via de post-
codecheck op gavoorglasvezel.nl bekijk je 
het aanbod op jouw adres.

Hoe regel ik een gratis   
glasvezelaansluiting?
In jouw gebied werkt onze aannemer Circet 
Nederland aan de aanleg van het glasve-
zelnetwerk. Je kunt met hen een afspraak 
maken voor een gratis aansluiting.
Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 
uur tot 16.30 uur via telefoonnummer: 013-
7200240.

Waar wordt het glasvezelkastje   
in de woning geplaatst?
Tijdens het schouwen komt de aannemer 
kijken waar de glasvezelaansluiting in huis-
geplaatst moet worden. Meestal is dat in 
de meterkast.

Een paar maanden later, als het graafwerk 
klaar is, komt hij nog een keer langs om 
de aansluiting in huis te plaatsen. Voordat 
de aannemer bij jou langskomt, ontvang je 
altijd een brief met de benodigde informa-
tie.

Niet thuis?
Het kan voorkomen dat je niet thuis bent 
als de schouwer bij je aan de deur komt. 
In dat geval laat hij een kaartje in de brie-
venbus achter met het verzoek om contact 
op te nemen om een nieuwe afspraak te 
maken.

Waarom worden er tijdens de schouw-
werkzaamhedenfoto’s gemaakt?
De foto’s die gemaakt worden dienen voor 
het schouwrapport. Zo worden er o.a. fo-
to’s gemaakt van de locatie waar de glas-
vezelaansluiting geplaatst moet worden 
(bijv. in de meterkast).

Ook als je geen gebruik maakt van een 
glasvezelaansluiting wordt er een foto van 
jouw woning gemaakt. Dit is noodzakelijk 
zodat de graafploeg weet dat jouw woning 
niet aangesloten hoeft te worden en dat 
zij de kabels niet door te hoeven trekken 
naar de gevel van jouw woning. Als je kiest 
voor een glasvezelaansluiting dan ontvang 
je altijd een bevestiging van de gemaakte 
afspraken met de schouwer.

Waar kan ik een glasvezelabonnement 
bestellen?
Overstappen naar glasvezel regel je direct 
en eenvoudig online. Doe de postcode-
check op gavoorglasvezel.nl en bekijk het 
aanbod op jouw adres. Je kunt ook een lo-
kaal verkooppunt bij jou in de buurt vragen 
naar meer informatie over de abonnemen-
ten. De lokale verkooppunten vind je ook 
op gavoorglasvezel.nl.

Wat komt er allemaal kijken bij de  
aanleg van glasvezel?
DELTA Fiber Netwerk legt overal in Neder-
land glasvezel aan. Stap voor stap sluiten 
wij woningen en bedrijven aan op glasve-
zel, vanaf het centrale verdeelpunt, tot 
aan jouw woning.

Hulp nodig? Dan helpen we je graag. □
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Tennisvereniging Loon op Zand bruist!
Bij onze plaatselijke tennisvereniging 
aan de Klokkenlaan is er altijd bedrijvig-
heid. Er wordt dagelijks veel gebruik ge-
maakt van de tennis- en padelbanen door 
de fanatieke (jeugd)leden en een aantal 
keer per week komen er teams van an-
dere clubs competitie spelen.
Ieder voorjaar zijn de clubkampioenschap-
pen en ieder najaar het open toernooi, 
de ‘Loon op Zand Open’. Bij beide evene-
menten kan er sinds juni 2020 naast tennis 
ook worden ingeschreven voor padel. (uit-
spaak: paddèl).

Naast	 de	 officiële	 toernooien	 zijn	 er	 ook	
intern diverse initiatieven door en voor le-
den: de maandagochtendmix senioren 50+, 
de Vrijdag Ochtend Competitie (VOC), de 
interne damescompetitie Diamond Diva 
met als tegenhanger de Gouden Eikel voor 
de heren, jaarlijkse thematoernooien en 
tot slot kan sinds het realiseren van de pa-
delbanen de strijd om de titel padelKoning 
en Koningin aan deze lange lijst activitei-
ten worden toegevoegd.

Even voor de duidelijkheid: padel is de 
nieuwste hype in de racketsportwereld. 
Een uit Spanje overgewaaide mix van ten-
nis en squash wat met vier spelers gespeeld 
wordt in een zogenaamde kooi van 10 bij 
20 meter. Wat nog niet bestond was een 

heus padeltoernooi voor leden en padellers 
van andere verenigingen. Een groep leden 
vond het de moeite waard om dit te or-
ganiseren onder de naam ‘LOZ PADELLOS’. 
En dat hebben ze geweten, maar liefst 200 
deelnemers moesten worden ingedeeld in 
verschillende categorieën! Gelukkig was er 
twee weken voor uitgetrokken, vanaf 14 
mei werden er dagelijks meerdere wed-
strijden	 gespeeld	 met	 zinderende	 finales	
op zondag 29 mei tot besluit.

De speciaal opgebouwde tent naast de pa-
delbanen, bedoeld als episch centrum voor 
de organisatie, overleefde de storm in de 
eerste week van het toernooi niet (foto) 
maar de organisatie stond ook zonder tent 
als een huis. Als op zondagmiddag 18 uur 
de	 laatste	finales	bezig	 zijn	kijken	de	or-
ganisatoren uit naar hun bed, maar kijken 
vooral trots terug op dit toernooi wat een 
groot succes was mede dankzij de hoofd-
sponsors De KIOSK en GROENRIJK, de vele 
leden die zorg hebben gedragen voor de 
bardiensten, hand en spandiensten en na-
tuurlijk de deelnemers. Zeker voor herha-
ling	vatbaar!	Foto’s	van	alle	finalisten	zijn	
te vinden op de Facebookpagina van Ten-
nisvereniging Loon op Zand: ‘Clubkampi-
oenschappen	met	officieel	tintje’.

Benieuwd en nieuwsgierig naar deze brui-
sende vereniging, neem dan eens een kijk-
je op de website www.tennisloz.nl, waar 
onder andere info te vinden is over proef-
lessen en de komende activiteiten. Bij-
voorbeeld de clubkampioenschappen van 
29 juni t/m 10 juli. Dit toernooi is extra 
feestelijk doordat op 9 juli de padelbanen 
én het nieuwe paviljoen -met wat vertra-
ging	door	een	of	ander	virus-	officieel	wor-
den geopend.

Petra Holsheimer
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Alles goed geregeld? Een geschenk voor uw naasten
Informatieavond op dinsdag 21 juni 2022 verzorgd door DGF Notarissen   
en Van Gorp Uitvaartzorg

Het levenstestament staat enorm in de 
belangstelling. Maar waarom? We worden 
allemaal steeds ouder. Helaas niet zonder 
lichamelijke of mentale beperkingen. De 
overheid wil dat we steeds langer voor ons-
zelf blijven zorgen.
Onze zelfstandigheid vinden we belangrijk, 
maar velen krijgen te maken met mentale 
of lichamelijke beperkingen. Wie regelt 
dan alles naar uw wensen? Uw medische 
voorkeuren, uw huis, uw vermogen?
Het levenstestament biedt uitkomst.

Het begint met nadenken over de moge-
lijkheden en hierover te praten met uw 
huisarts en uw naasten. Gastspreker Cora-
lie de Ruijter, als huisarts verbonden aan 
Huisartsenpraktijk ROZET, zal u deze avond 
hieromtrent nader informeren.

Door nu zaken goed voor te bereiden, helpt 
u uw naasten. Dit geldt ook voor uw laatste 
reis, hoewel de meesten van ons het moei-
lijk vinden om hierover te praten. Toch 
merkt uitvaartondernemer Lowie van Gorp 
steeds	weer	hoe	fijn	het	is,	als	voorkeuren	
vooraf bekend zijn.
Hij maakt u deze avond duidelijk wat u 
vooraf kunt regelen en wat u beter over 
kunt laten aan uw nabestaanden. Hij laat 
aan de hand van voorbeelden zien wat er 
tegenwoordig mogelijk is.

Tot slot gaan de sprekers van deze avond 
in op enkele feiten en fabels over de on-
derwerpen van deze informatieavond. Het 
wordt dan ook een informatieve en inter-
actieve avond!

Deze informatieavond wordt gehouden op 
dinsdag 21 juni 2022 in de theaterzaal van 
Het Klavier te Kaatsheuvel. De presentatie 
start om 19.15 uur, inloop vanaf 18.45 uur. 

Het aantal plaatsen voor deze avond is be-
perkt. Aanmelden voor deze bijeenkomst is 
daarom verplicht via de website van DGF 
Notarissen: www.dgfnotarissen.nl □

Op	dinsdag	 21	 juni	 2022	wordt	 u	 geïnfor-
meerd over de mogelijkheden met betrek-
king tot de inhoud van een levenstesta-
ment en een ‘gewoon’ testament. Aan de 
hand van verschillende (familie-)situaties 
laten notarissen Antoine van Grinsven en 
Ivar Franken zien welke mogelijkheden er 
zijn en hoe u onder meer een hoge eigen 
bijdrage aan een verzorgings- en verpleeg-
tehuis kunt beperken.

Het kenbaar maken van uw wensen ten 
aanzien van uw levenseinde is voor velen 
een belangrijk maar lastig onderwerp dat 
in het levenstestament kan worden opge-
nomen.
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Stijg eens op naar hogere sferen!

Doe een ballonvaart vanaf de Kasteelweide
Op de dag van de Landgoedfair Het Witte 
Kasteel op zondag 19 juni is het ter af-
sluiting van deze dag mogelijk om in een 
luchtballon op te stijgen vanaf de Kasteel-
weide en een prachtige onvergetelijke bal-
lonvaart te maken en zo Loon op Zand en 
de Loonse en Drunense duinen van bovenaf 
te zien.
Waarom zou je je vader op Vaderdag niet 
eens verrassen met een ander cadeau dan 
sokken,	 gereedschap	 of	 een	 fles	 drank?	
Geef hem een ballonvaart als ervaring en 
fantastische beleving. Of misschien wil je 
iemand bedanken voor zijn of haar inzet of 
een schouderklopje geven, maak gewoon 
van deze gelegenheid gebruik en verras 
hem of haar met dit cadeau. Eens moet je 
dit hebben meegemaakt in je leven. Los 
daarvan, iedereen is welkom om mee te 
varen, zoals dat in ballonkringen heet.

Praktisch:
•	Er wordt rond 20.00 uur op 19 juni opge-

stegen vanaf de Kasteelweide. Deze tijd 
is doorgaans het meest gunstig i.v.m. de 
opstijgende warme lucht en het rustiger 
vaarweer in de hogere luchtlagen.

•	De ballonvaart wordt verzorgd door Ad 
Ballon Ballonvaarten uit Breda.

•	Er wordt alleen gevaren als de weersom-
standigheden dat toelaten. Anders wordt 
een nieuwe datum en tijd afgesproken.

•	Na de landing worden de passagiers weer 
teruggebracht naar Loon op Zand.

•	Er kunnen maximaal tien personen mee-
varen in twee ballonnen.

•	Liefhebbers kunnen zich tot 12 juni 2022 
opgeven met naam, adres, telefoonnum-
mer, e-mailadres en lichaamsgewicht bij 
Ron van Vugt door te e-mailen naar:   
ron_vanvugt@hotmail.com.

•	De kosten bedragen per persoon € 175,-. 
De	financiële	afhandeling	en	verdere	con-
crete afspraken verlopen via Ad Ballon.

Zondagmiddag 19 juni kan iedereen rond 
15.00 uur op de Kasteelweide al een kijkje 
nemen van dichtbij hoe zo’n ballon er uit 
ziet en hoe hij wordt gevuld met warme 
lucht door de gasbranders. Leuk om te 
zien. □
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437

De zomer is in ons land aangekomen, 
hetgeen gepaard ging met af en toe ste-
vig onweer. Gelukkig scheen de zon ook 
regelmatig en konden we weer buiten 
zitten en genieten van de kwetterende 
vogels.

Loonse mensen in de krant
Jan Paridaans, oud-voorzitter en erelid van 
Uno Animo, overleed op 17 mei, 73 jaar 
oud. (BD 21/5)

Marcel Hooijmaijers, Bert Jansen en Theo 
Egging zijn na het einde van de Loonse ta-
feltennisvereniging ‘The White Balls’ gaan 
spelen bij ‘Tios’ en deden daardoor mee 
aan een toernooi dat door OTC Nederland 
georganiseerd was. Zij vielen alle drie in de 
prijzen en daarom trokken zij bij de prijs-
uitreiking hun oude White-Balls-shirt nog 
een keer aan. (DK 11/5)

Angeline van Zon won een slagroomtaart 
met een voorjaarspuzzel. (DK 18/5)

Negen cursisten haalden het EHBO-diploma 
bij EHBO-vereniging St. Rafaël en stonden 
met een roos op de foto. (DK 18/5)

Cees (77) en Jopie (77) Swaans wonen sinds 
vier jaar in Residentie Molenwijck. Cees 
vertelt hoe zij tot deze stap zijn gekomen 
en hoe het bevalt. (DK 18/5)
Ook Trees Timmermans woont daar al vier 
jaar. Zij is contactpersoon voor de nieuwe 
bewoners en adviseert hen bij de verhui-
zing. (DK 25/5)

Gemeente en politiek
Basisschool De Blokkendoos wordt grondig 
gerenoveerd, samen met De Start in De 
Moer. De scholen in Kaatsheuvel zijn al aan 
de beurt geweest. (BD 12/5)

Pro3 nam afscheid van voorzitter Jan Na-
wijn, die werd opgevolgd door Peter Smul-
ders uit De Moer. Ook Tonny van Wezel nam 
afscheid als fractieondersteuner en burger-
commissielid. (DK 18/5)

Naast het gratis watertappunt in de Kerk-
straat komt er een tweede bij basisschool 
De Lage Weijkens. De gemeente wil graag, 
dat de kinderen fris- en energiedranken 
gaan vermijden. (BD 19/5)

Het drive-in-stembureau, dat bij de twee 
laatste verkiezingen in de milieustraat 
in Kaatsheuvel was ingericht, trok maar 
6% kiesgerechtigden. Het kostte telkens  
€ 3000,-. Daarom wordt dit experiment 
stopgezet. (BD 24/5)

Ook werd bekend dat het hertellen van de 
stemmen bij de laatste gemeenteraads-
verkiezingen op verzoek van VVD en Pro3 
€ 9200,- heeft gekost. Burgemeester van 
Aart vindt dat vanwege de politieke ge-
moedsrust deze uitgave verantwoord is. 
(BD 25/5)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd 
voor Lindenlaan 3 (bouw van een woning en 
in- en uitrit), voor Kraanven 1 (aanleg veld 
voor zonnepanelen), voor Kloosterstraat 
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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107 (overkapping) en Ursa Minor bij Kloos-
terstraat 44 (bomenkap).
Bovendien ligt tot 29 juni een ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage over Duiksehoef 
8 en 8A. (DK 11 en 18/5)

Politie
Er is een nieuwe wijkagent toegevoegd aan 
het politieteam Langstraat, met als speci-
aal aandachtsveld: Jeugd. Zij heet Corina 
Capelle, 35 jaar oud en sinds 2004 werk-
zaam bij de politie. Zij heeft ervaring als 
thematisch Wijkagent Jeugd in verschil-
lende teams en districten. (DK 11/5)

Kinderen
Het NK stoepranden, georganiseerd door 
Jantje Beton, werd vorig jaar voor de eer-
ste keer gehouden. Dat is blijkbaar goed 
bevallen, want dit jaar ging het weer ge-
beuren. Op 25 mei waren de kinderen van 
De Lage Weijkens aan de beurt en op 29 
mei die van De Blokkendoos en De Vlinder-
boom. Er werd gewerkt met twee leeftijds-
groepen: 6 t/m 10 jaar en 11 t/m 14 jaar.
De	finale	is	op	zaterdag	9	juli	op	het	terrein	
van RKVV Berkdijk, Baan 17 in Kaatsheuvel. 
De	 winnaars	 van	 deze	 finale	 worden	 na-
mens de gemeente afgevaardigd naar het 
NK. (DK 18/5)

Voetbal
Uno Animo 1 won op 8 mei met 0-2 van Clu-
zona: met deze zege deed het elftal goede 
zaken in de strijd tegen degradatie.
“Een heel, heel, heel belangrijke zege”, 
benadrukte Uno-trainer Rick van Loon. 
“We zetten zo een grote stap richting di-
recte handhaving.” Danny Kuijpers knalde 
raak van afstand: 1-0. “Wat een fantastisch 
doelpunt en hij staat niet bekend om zijn 
scorend vermogen”, jubelde Van Loon. 
Tien minuten voor tijd maakte Kevin Bee-
rens de 0-2. (BD 9/5)

Op 12 mei moest het team aantreden tegen 
Roosendaal en dat werd een overwinning 

met 4-1. “Dit was voetballend onze beste 
wedstrijd en de eerste helft speelden we 
beter dan de tweede, wat gek klinkt als 
je achter staat”, zei Uno-coach Rick van 
Loon. “In de rust zeiden we nog tegen el-
kaar dat we zo door moesten gaan en dat 
we dan wel zouden winnen. Dat vertrou-
wen hadden we.” Het liep ook goed af. 
Bryan van der Loo maakte gelijk, waarna 
Kevin Beersens Uno op voorsprong zette.
A-junior en invaller Daan van Kuijk maakte 
de 1-3 en 1-4. “Telkens als ik hem inbreng, 
scoort hij”, jubelde Van Loon. Uno Animo 
zette een grote stap richting handhaving, 
met negen punten voorsprong op de na-
competitieplek en vier duels te spelen. 
Met een knipoog wordt al gesproken over 
de derde periode. “Daar begin ik pas over 
als we tegen TSC een goed resultaat neer-
zetten. Belangrijk is handhaving en dat is 
nu wel erg dichtbij.” (BD 13/5)

De feuilleton met uitspraken van Rick van 
Loon ging enkele dagen daarna weer ver-
der: TSC - Uno Animo 5-0. “Wat een klote-
middag”, baalde Uno-coach Rick van Loon, 
die TSC na zeven minuten al met 3-0 zag 
leiden. “Ik had beter met mijn gezin naar 
het strand of terras kunnen gaan.”
(BD 16/5)
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LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l
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De zondag daarna 22 mei, verloor het team 
wederom, nu van FC Tilburg met 1-2. “Als 
wij geen honderd procent beleving tonen, 
dan hebben wij het tegen iedereen moei-
lijk”, baalde Rick van Loon. “Dit was een 
van onze slechtste wedstrijden dit sei-
zoen.” Desondanks handhaafde de Loonse 
ploeg (2E) zich, voor het tiende jaar op rij. 
(BD 23/5)

En tenslotte het laatste citaat van coach 
Rick na de wedstrijd tegen Bavel op 29 
mei, die eindigde in een gelijk spel 1-1: 
“De trainer van Bavel was verbaasd dat wij 
zo ons best deden ondanks dat we nergens 
meer om speelden. Hij vond ons kinderach-
tig”, zei coach Rick van Loon, die Daan van 
Kuijk als invaller zag scoren. Vlak voor tijd 
kwam Bavel langszij. “Jammer, maar ik 
ben niet ontevreden.” (BD 30/5)

Bertens Bouw heeft het sponsorcontract 
met Uno Animo voor vijf jaar verlengd. Het 
geld zal vooral gebruikt worden voor het 
vrouwenvoetbal in de vereniging. (DK 11/5)

Clubscheidsrechter Jan Daems nam op 17 
mei afscheid als vaste clubscheidsrechter 
van Uno Animo VR2 en ook van diverse la-
gere elftallen. In hetzelfde blad stond ook 
een foto van de nieuwe dugouts die Uno 
Animo kreeg van de Rabobank in het kader 
van de Rabo Clubsupportactie. (DK 25/5)

Ongeval
Bij een tragisch ongeval kwamen in de 
nacht van 7 op 8 mei twee jongens uit 
Waalwijk en Drunen om het leven. Zij wer-
den geschept door een auto toen zij te 
voet de Midden-Brabantweg bij het bus-
station wilden oversteken. Waarschijnlijk 
wisten	zij	niets	van	het	fietstunneltje	on-
der de snelweg door, dat moeilijk te vinden 
is voor mensen, die met de situatie aldaar 
niet bekend zijn.
Vijf ambulances en twee traumahelikopters 
kwamen naar het ongeval. Beide slachtof-

fers werden nog gereanimeerd. Het mocht 
niet baten. Eén van hen overleed op de 
plek van de aanrijding, de ander in het zie-
kenhuis. De automobilist bleef ongedeerd.
Op de plek van het ongeluk werden bloe-
men neergelegd. (BD 9 en 12/5, DK 18/5)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over:
•	de Open Dag op 27 april bij Gilde St. Am-

brosius, waarop Jeroen Bierens Burgerko-
ning 2022 werd. (DK 11/5)

•	de Dodenherdenking op 4 mei bij het 
Vredesmonument aan De Horst, waar-
aan meegewerkt werd door popkoor Un-
dercover, Yentl, Sophie, Marre en Hylke 
(vendeliers) en de andere leden van de 
gilden St. Hubertus en St. Ambrosius en 
Frans van Dongen. (DK 11/5)

•	de Pauwelsdag op 15 mei met aandacht 
voor energie en klimaat. Er was een wan-
deling met boswachter Hemmo Dekkers 
langs waterpoelen en een huifkartocht.
Op de informatiemarkt was een kaas-
kraam van Duinzuivel en de gemeenten 
Tilburg en Loon op Zand hadden een 
stand evenal het waterschap en Natuur-
monumenten. (DK 11/5, BD 16/5)

•	de garagesale in Oud-Loon op 15 mei. (DK 
11/5)

•	de	fietstocht	langs	vier	gildeterreinen	op	
5 juni (DK 11/5)

Dat was het weer voor deze keer. Alle 
Loonse nieuwtjes zijn welkom voor deze 
rubriek, ook al staan ze in kranten, die je 
buiten Loon aantreft! □

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Plantenfestijn Groei & Bloei
Op zaterdag 18 juni a.s. organiseert Groei 
& Bloei De Langstraat een plantenfestijn. 
Dit gezellige festijn zal worden gehouden 
in de showtuin van kwekerij Struijk, Nieu-
wevaart 62 in Sprang-Capelle, van 10.00 tot 
16.00 uur. Entree is gratis. Volg de bordjes 
richting de locatie, op de Maasroute afslag 
36 Dussen/Sprang-Capelle.

Na een aantal sobere jaren konden we 
weer losgaan met organiseren. Vandaar dat 
we weer een nieuw plantenfestijn hebben 
gepland op 18 juni aanstaande. Jullie we-
ten wel: dat gezellige en kleinschalige fes-
tijn waar je terecht kunt voor een enorm 
aanbod aan leuke vaste planten, struiken 
en (fruit) bomen. Maar ook bijzondere één-
jarigen en dahlia’s.

Veel plantjes zijn opgekweekt door leden 
van Groei & Bloei De Langstraat, de ver-
eniging voor mensen met groene vingers. 
Maar er is ook aanbod van professionele 
kwekers.	□

Trieste herinnering

Bloemen sierden de plaats waar twee jonge 
jongens overleden op 8 mei jl. bij het bus-
station bij de Hoge Steenweg, toen zij als 
voetganger in nachtelijke uren de snelweg 
overstaken. (Foto: Ruud Peters)
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Expositie ‘Eten van dichtbij’
een andere kijk op groente en fruit

Eten van dichtbij, je hoort het tegenwoor-
dig vaak, maar bekijk je je eten ook wel 
eens écht van dichtbij? Fotograaf Evelien 
IJpelaar laat met haar kunstvorm de pro-
ducten uit de tuin van Sprankenhof (Uden-
hout) op een andere manier zien. Door in 
te zoomen op de gewassen brengt ze ons 
dichter bij de schoonheid van eten. In deze 
foto expositie ontdek je de pracht van de 
natuur waar wij ons dagelijks mee voeden. 
Haar abstracte beelden zijn te zien van 
zaterdag 11 tot en met 19 juni tijdens de 
openingstijden van Sprankenhof.

Evelien IJpelaar Fotografie
Een beeld creëren, dat is wat Evelien doet, 
en vervolgens de kijker laten verwonderen 

over hoe mooi de wereld is. Haar uitspraak 
“dat iets zo simpels, zo mooi kan zijn” 
komt helemaal terug in haar werk. Van iets 
relatief simpels maakt Evelien een abstract 
beeld.
Het beeld vindt Evelien op straat of ze cre-
eert ze zelf in haar studio en deze keer in 
de tuin van Sprankenhof. Soms is het on-
derwerp nog te herkennen, soms ook niet; 
de kijker mag fantaseren.

Boshoeve Sprankenhof
Op Sprankenhof wordt via de biologisch 
dynamische landbouwmethode groente en 
fruit verbouwd en met veel educatieve 
waarde via de korte keten op eigen erf ver-
kocht. Sprankenhof werkt graag samen met 
mensen met dezelfde doelstelling.
Deze expositie past goed in de educatieve 
grondslag om mensen te leren genieten van 
eten. Om meer te leren over gezonde voe-
ding en het eten van verse producten kun 
je bij verbazing en verwondering beginnen.

Verrassende samenwerking
Evelien kwam in 2021 met haar ansicht-
kaarten langs in de biologische winkel van 
Sprankenhof. Kaarten die ze van haar land-
schaps- en natuurfoto’s gemaakt heeft. Al 
pratende ontstond het idee om ook foto’s 
te gaan maken in de pluktuin. De beelden 
die ze in het daaropvolgende jaar ving wa-
ren zo verrassend; het gaf exact de schoon-
heid weer waar de mensen op Sprankenhof 
elke dag zo van genieten. Dit moest wel 
een expositie worden.

Foto expositie
De expositie is van zaterdag 11 tot en met 
zondag 19 juni te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van Sprankenhof. Dat is 
woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 
18.00 uur. De toegang is gratis.

Meer informatie over de fotografe of de lo-
catie zie de website www.evelienijpelaar.
nl of www.sprankenhof.com. □ °Foto: Evelien IJpelaar. 
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Busdiensten 2022
U bent van ons gewend, dat wij regelmatig informatie geven over de lijnbussen van Ar-
riva, die Loon op Zand aandoen. Een overzicht van de belangrijkste gegevens waarvan de 
gemiddelde Loonse busreiziger gemak kan hebben, vindt u op deze twee pagina's.

Van de lijnen 300 en 301 (de sneldiensten die alleen bij het busstation stoppen) vermel-
den wij een samenvatting van de vertrektijden.

Van lijn 136, die als enige door onze dorpskern rijdt, vermelden wij alle vertrektijden van 
de halte in de Kerkstraat. Voor de andere haltes (Oranjeplein, Ecliptica en Busstation kunt 
u de vertrektijden zelf uitrekenen door de aangegeven minuten erbij te tellen of ervan af 
te trekken.

Info
Op de website www.arriva.nl kunt u de volledige dienstregeling vinden, als u wilt weten 
bij welke haltes de door u gekozen bus stopt. (Kies: dienstregeling per lijn - reiswijze: met 
Bus	-	Typ:	Loon	op	Zand	en	kies	de	betreffende	lijn).

U kunt ook de App ‘OV-info’ raadplegen op uw smartphone. U kunt dan als u de juiste 
gegevens invoert de route van de bus volgen, waarmee u wilt reizen.

Vanaf	30-5-2022	geldt	een	aangepaste	dienstregeling	vanwege	het	tekort	aan	chauffeurs.	
Deze heeft echter geen gevolgen voor de tijden die hier worden vermeld.

Redactie Rond de Toren

Extra schoolbussen  maandag t/m vrijdag buiten de vakanties

Lijn 602 naar Tilburg Stappegoor Vertrek vanaf busstation: 7.54, 8.09

Lijn 674 naar Andel Prinsentuin
Vertrek vanaf busstation: 7.14, 9.14 *

       van Andel Prinsentuin naar Loon op Zand
Aankomst bij busstation 14.20*, 16.10*  
 * rijdt niet bij verkort lesrooster, zie www.arriva.nl

Vakanties

Zomervakantie 23 juli - 4 september 2022

Dienstregeling als op zondag:

• Tweede pinksterdag

Wij adviseren u deze pagina uit te knippen en te bewaren, omdat die slechts 
enkele keren per jaar in Rond de Toren gepubliceerd wordt.
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Bustijden Arriva Loon op Zand

Lijn 136
richting Tilburg halte Kerkstraat (1x per uur)

maandag t/m vrijdag: 6.39, 7.38 t/m 14.38, 15.39 t/m 18.39, 19.37, 20.23 t/m 23.23
zaterdag: 6.53 t/m 23.53
zon- en feestdagen: 9.55 t/m 18.55, 19.53 t/m 23.53

     halte busstation: 3 minuten eerder
     halte Oranjeplein: 1 minuut later
     halte Ecliptica: 2 minuten later
richting Waalwijk halte Kerkstraat (1x per uur)

maandag t/m vrijdag: 6.21, 7.22 t/m 18.22, 19.18, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 24.17
zaterdag: 7.39 t/m 17.39, 18.36, 19.35 t/m 24.35
zon- en feestdagen: 8.48 t/m 17.48, 18.49 t/m 23.49

     halte Ecliptica: 4 minuten eerder
     halte Oranjeplein: 1 minuut later
     halte busstation: 2 minuten later

Lijnen 300 en 301 halte busstation

richting Tilburg

maandag t/m vrijdag: overdag stoppen hier ieder uur minstens vier bussen,
 vanaf 20.00 uur twee. De eerste bus komt om 5.49, de laatste om 23.46.
zaterdag: twee bussen per uur: 7.14 tot 24.15
zon- en feestdagen: twee bussen per uur: 8.47 tot 24.17.
    Exacte tijden: www.arriva.nl of via de App ‘OV-info’.

richting Waalwijk

maandag t/m vrijdag: overdag stoppen hier ieder uur minstens vier bussen,
 vanaf 20.00 uur twee. De eerste bus komt om 6.30 of 6.31 (in de vakanties);  
 de laatste om 24.26.
zaterdag: twee bussen per uur: 7.47 tot 24.44.
zon- en feestdagen: twee bussen per uur: 9.25 tot 24.45.

Exacte tijden: www.arriva.nl of via de App ‘OV-info’.
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ScootmobielClub    
gemeente Loon op Zand

In juli gaan we starten met een Scootmo-
bielClub in de gemeente Loon op Zand.
Elke maand wordt er een route gereden. 
De route is van tevoren uitgezet. Een vrij-
williger begeleidt dit elke maand.

Om goed te kunnen beginnen organiseren 
we op 21 en 22 juni een informatiebijeen-
komst	voor	alle	geïnteresseerden.	Tijdens	
deze bijeenkomst wordt er uitleg gegeven 
over de ScootmobielClub en wat u allemaal 
kunt verwachten.

Informatiebijeenkomsten:
•	21 juni van 19.00 tot 20.00 uur in De Rode 

Loper, Paulus Potterplein 42, Kaatsheuvel
•	22 juni van 19.00 tot 20.00 uur in Ven- 

loene, De Venloene 1, Loon op Zand

Gesprekken, contacten   
en vriendschappen
Samen tochten maken is gezelliger dan al-
leen. Wij horen van veel mensen dat ze niet 
graag alleen scootmobiel gaan rijden. Hoe 
mooi zou het zijn als er misschien leuke ge-
sprekken, contacten en vriendschappen uit 
ontstaan. Dit kan voor de deelnemers iets 
fijns	op	leveren.

Het doel van de ScootmobielClub is ge-
bruikers van een scootmobiel op een laag-
drempelige manier met elkaar in contact 
brengen. Als het nodig is, worden ook de 
rijvaardigheden op een scootmobiel verbe-
terd. De eerste activiteit zal plaatsvinden 
in de maand juli. Het idee is om tijdens 
elke tocht een bezoek te brengen aan een 

verenging, stichting of bedrijf. Naast een 
uitgezette route zal er ook tijd zijn voor 
een	pauze	 voor	 een	 bakje	 koffie	of	 thee.		 

Wij nodigen u graag uit voor de informatie-
bijeenkomst op 21 of 22 juni. Mocht u vra-
gen hebben dan kunt u contact opnemen 
met Bas de Gruijter van ContourdeTwern. 
Tel.: 06-82752094 of e-mail:   
basdegruijter@contourdetwern.nl □

Wachten op niets...

Bij het zien van deze bebording keurig van 
de	fiets	gestapt.	Toen	gewacht,	gewacht	en	
nog meer gewacht. Er gebeurde niets. Uit-
eindelijk maar weer opgestapt en verder 
gefietst.	(Foto + tekst: Ruud Peters)
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Misintenties en kerkberichten   
van 11 juni tot en met 1 juli

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:
•	Facebookpagina     

‘Parochie Heilige Willibrord’.
• www.parochiewillibrord.nl >   

in de groene balk via de knop: Mis.
•	YouTubekanaal: Parochie Willibrord,  

gemeente Loon op Zand.

Zondag 12 juni 9.30 uur: Feest van de H. 
drie-eenheid, herenkoor, celebrant pastoor 
Luijckx. M.g. aan Marinus Goutziers, Jan en 
Joke Maas-Monsieurs.

Dinsdag 14 juni 10.15 uur: Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 19 juni 9.30 uur: Feest van het H. 
Sacrament, 1e H.Communieviering, Vader-
dag, CD + orgel, celebrant pastoor Luijckx, 
diaken Szejnoga. 2e Jaargetijde Riek Ha-
mers-van den Broek en Jan Hamers, Johan 
Brekelmans, Ad van Oosterwijck, Rien en 
Corrie Haans-van Loon, Christ Vermeer, 
Mien van Dun-van Noije, M.g. aan Chris van 
Grinsven, Ed Janssens.

Dinsdag 21 juni 10.15 uur: Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 26 juni 9.30 uur: 13e Zondag door 
her jaar, herenkoor, celebrant pastoor 
Luijckx. Voor het welzijn van onze parochi-
anen.

11.00 uur: St. Jan Kaatsheuvel: afscheids-
viering Pastor Groos, gemengd koor, hoofd-
celebrant pastor Groos, pastoor Luijckx, 
diaken Szejnoga. Voor het welzijn van onze 
parochianen, Jeanne Hamers-van Leijsen.

Dinsdag 28 juni 10.15 uur: Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Collecte tijdens de eucharistieviering
De collecte vindt weer op de gebruikelijke 
manier plaats tijdens de eucharistievie-
ring. Hierdoor draagt u persoonlijk bij in 
het	offer	van	de	eucharistie	en	ondersteunt	
u met uw gave onze parochie. Er is ook een 
mogelijkheid voor een digitale collecte op 
de rekening van de parochie; rekening: 
NL29 RABO 0124 8331 01 o.v.v. Digitale 
collecte Parochie H. Willibrord.

Vakantie pastoor Luijckx
Pastoor Luijckx zal van vrijdag 15 juli tot en 
met vrijdag 5 augustus afwezig zijn i.v.m. 
vakantie. Diaken Szejnoga neemt waar. De 
weekendvieringen worden voorgegaan door 
diaken Szejnoga in de vorm van een Woord 
en communieviering en door vervangende 
priesters. Het secretariaat is dagelijks be-
reikbaar via tel.nr. 0416 – 361215. Buiten 
kantooruren kunt u contact opnemen met 
Inge Mols 06-12708462 voor dringende pas-
torale zaken zoals een bediening of een 
uitvaart.

Biddend bijbellezen
Data: 13 en 27 juni, 11 juli en 25 juli van 
19.30 tot 20.45 uur op de pastorie Loon op 
Zand. Iedereen is van harte welkom, gelo-
vig of niet, om deel te nemen aan de bij-
eenkomsten. Deze zijn vrijblijvend. Bijbels 
zijn aanwezig. Opgeven kan via kbrabers@
home.nl.	Het	zou	fijn	zijn	om	uw	voor-	en	
achternaam, telefoonnummer en e-mail-
adres te vermelden bij aanmelding. U kunt 
ook bellen naar 0416 – 362462. Hopende u 
te mogen begroeten op deze avonden. Met 
hartelijke groet, Karin Brabers.
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Dankwoord pastoor Peter Luijckx

Beste parochianen,

Op zondag 22 mei jl. mocht ik in een bijzon-
der feestelijke eucharistieviering in onze 
parochiegemeenschap mijn 25-jarig pries-
terjubileum vieren en velen ontmoeten bij 
de	receptie	na	afloop.	De	prachtig	versier-
de St. Jan in Kaatsheuvel bood voldoende 
ruimte om dit te doen. De aanwezigheid 
van vele parochianen, waaronder de gilden 
en koren uit onze parochie H. Willibrord, 
hun dirigenten en organisten, de lectoren, 
misdienaars en acolieten, kosters, allen die 
het jeugd- jongerenwerk ondersteunen, de 
kinderkerk mede vormgaven, de mooie 
woorden vanuit het parochiebestuur en het 
pastorale team waren hartverwarmend.
Zowel tijdens als na de viering was er aan-
dacht voor de kinderen in de vorm van acti-
viteiten in de tuin en zelfs een springkussen. 
De	 jongeren	 hadden	 graffiti	 schilderijen	
gemaakt en er was een boom met allemaal 
handjes erop met namen van kinderen. 
Het prachtige weer maakte alles tot een 
uniek gebeuren.

Op de eerste plaats gaat mijn dank uit naar 
Onze Lieve Heer die de Bron is van mijn 
bestaan en geloof en de priesterroeping in 
mijn hart heeft gelegd en laten groeien tot 
wat het nu is. Dank aan mijn moeder die 
in Arnhem in een zorgcentrum verblijft en 
mij altijd in mijn priesterroeping en werk 
als priester steunt en meedraagt in haar 
gebed. Dinsdag, 24 mei, de dag van mijn 
priesterwijding heb ik met haar eucharistie 
gevierd en de opname van de eucharistie-
viering nog eens bekeken. Dank aan de fami-
lieleden die mij al die jaren ondersteunen. 
Woensdag was er een ontmoeting met mijn 
coursgenoten. Wij vierden eucharistie in 
de kerk van het Heike in Tilburg, waarna er 
nog	een	samenzijn	volgde	in	het	proeflokaal	
van de Abdij van Koningshoeven in Tilburg. 

Van harte dank ik eenieder, ook vanuit de 
verenigingen, voor alle goede wensen, feli-
citaties en attenties. Dank voor de bijdrage 
voor het jeugd- jongerenwerk in onze paro-
chie, hetgeen van groot belang is. De jeugd 
heeft de toekomst.
Het parochiewerk gaat weer verder, ook na 
zo’n prachtig jubileum. De psalmtekst die 
ik had gekozen bij mijn priesterwijding in 
1997 komt uit psalm 40; “God, Uw wil te 
doen is mijn vreugde”. Vandaaruit bouw ik 
graag verder samen met u en slaan wij de 
handen ineen.

Wat hebben wij nodig als parochiegemeen-
schap? Met en voor elkaar bidden, vieren 
en gemeenschap blijven vormen, elkaar 
enthousiasmeren vanuit ons geloof in 
Christus. Mensen die zich willen engageren 
in werkgroepen, met name ook voor het 
jongerenwerk. Mensen die het parochiebe-
stuur willen versterken. Blijven investeren 
in mensen, in liturgie, vorming, katechese, 
Mensen die ook weten dat een parochiege-
meenschap niet kan bestaan zonder gelde-
lijke middelen.

Wij hebben jouw inzet en talenten nodig 
om een plaats van licht en vrede te zijn.  
Van harte hoop en bid ik dat wij er samen 
met het pastorale team, het parochiebe-
stuur en heel de geloofsgemeenschap in 
slagen te blijven bouwen aan het plan van 
God met onze wereld en een plaats om te 
blijven samenkomen en vieren.

Wees bij dit alles niet bang. Dit woord staat 
365 keer in de H. Schrift. Christus weet 
wat er in mensen omgaat en wat er nodig 
is voor ons geluk. Met en tussen u in wil ik 
mijn priesterschap vorm blijven geven tot 
geluk van mijzelf en velen. Ieder van u is 
in mijn dagelijks gebed. Nogmaals dank en 
graag tot ziens. In Christo.

Pastoor Peter Luijckx
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ECLoZ steunt koelkastinruil- 
campagne om energiekosten 
en CO2-uitstoot te besparen

Koop een koelkast, vriezer of koel-vries-
combinatie met energielabel A, B, C of D in 
de actieperiode van 1 mei 2022 t/m 30 juni 
2022 en ontvang € 35,- retourpremie.

In Nederland zijn naar schatting zo’n 3 mil-
joen oudere koel-vriesapparaten in huis. 
Deze bevatten vaak nog de schadelijke 
broeikasgassen en verbruiken relatief veel 
energie.
Het is belangrijk om deze oude koelkasten, 
vriezers en koel-vriescombinaties in te za-
melen en op de juiste manier te recyclen. 
Daarom start de recycle- en koelkastbran-
che een gezamenlijke campagne. De mer-
ken die meedoen zijn: Beko Global, Bosch, 
LG Electronics, Liebherr, Miele en Samsung.

Bespaar op energiekosten, doe mee en 
ontvang € 35,- retourpremie
Nieuwe koelkasten, vriezers en koel-vries-
combinaties zijn veel energiezuiniger dan 
oudere modellen. Koop in de maanden mei 
of juni een nieuw energiezuinig apparaat, 
energielabel A, B, C of D, lever je oude in 
en ontvang zo € 35,- retourpremie op de 
nieuwe. Daarmee bespaar je op je energie-
kosten en help je het klimaat.
Doe jij ook mee? Met ons allen kunnen we 
samen hierdoor 400.000 ton CO2-uitstoot 
besparen.

Waar lever ik mijn oude apparaat in?
Bewaar de aankoopbon van je nieuwe koel-
kast, vriezer of koel-vriescombinatie en 
lever je oude apparaat in bij een Wecycle-

inleverpunt (de milieustraat) of geef je 
oude apparaat mee aan de verkoper van je 
nieuwe exemplaar, zodat zij deze op een 
juiste manier kunnen laten recyclen. De 
datum op de aankoopbon van het nieuwe 
koelvriesapparaat is bepalend.

Het inleveren van het oude apparaat kan 
ook na de actieperiode plaatsvinden, bij-
voorbeeld omdat het nieuwe koelvriesap-
paraat later wordt geleverd.

Koop lokaal!
Onze lokale witgoedleveranciers doen mee 
met de actie.

Meer informatie over de actie op:  
www.koelkastinruilen.nl. □

 
 
 
 

Yoga  
Coaching  
Massage  
Training 

 
 

 

 
Maak kennis met: 

 

KinderYoga op de mat 
 

WobbelYoga voor kinderen 
 

Yoga voor volwassenen 
 

Kindercoaching 
 

Coaching voor ouders 
 

HSP-coaching 
 

www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 

Gezocht: oppasadres
Meisje van 15 zoekt oppasadres in Loon 
op Zand of Kaatsheuvel.
Info op: 06-50550217.
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Meidenteam Uno Animo MO17-2 kampioen!

 °Op de foto van links naar rechts: Tessa, Roos, 
Dewi, Aukje, Jill, Maura, Jacqueline (trainer/
coach), Pip, Sanne. Onder: Laura, Fleur, Jitte, 
Lynn, Maud.

Wauw, wat een prestatie! Het meiden-
team van Uno Animo: MO17-2 is ongesla-
gen kampioen geworden in de 2de klasse. 
Deze groep meiden die aan het begin van 
het seizoen bij elkaar kwam, is uitgegroeid 
tot een waar kampioensteam, onder lei-
ding van Jacqueline van der Aa. Omdat de 
speelsters in de leeftijd zijn van 13, 14 en 
15 jaar, is het uiteindelijk behaalde succes 
extra bijzonder.

In september 2021 is het team tot stand ge-
komen; uit verschillende bestaande teams 
ontstond MO17-2. Meiden die elkaar nog 
niet goed kenden, vormen een team en ze 
moesten nog een weg vinden hoe ze gin-
gen spelen. In het najaar eindigden ze in 
de middenmoot.

Aan het begin van de voorjaarscompetitie 
waren ze al meer op elkaar ingespeeld. De 
eerste wedstrijd was tegen WDS’19. Een 
zeer	fel	team,	dat	bestond	uit	flinke	mei-
den van gemiddeld 16 jaar. Uno Animo wist 
de dames met 3-1 te verslaan. Later in de 
competitie liet Uno Animo MO17-2 belang-
rijke punten liggen, door een gelijkspel te-
gen RFC MO17-1. Door deze uitslag was het 
de gehele competitie spannend wie boven-
aan zou eindigen.

Zaterdag 21 mei was het zover: de kam-
pioenswedstrijd tegen VV Oosterhout. Met 
een	flinke	delegatie	aan	supporters	reisden	
de meiden af naar de nummer 3 van de 
competitie. Er mocht niet verloren wor-
den, dus er was nog enige spanning af te 
lezen op de gezichten van de meiden (en 
van de ouders )

Al snel was duidelijk dat de meiden gingen 
voor de winst. In de eerste helft werd er 
al 4 keer gescoord. De tweede helft werd 
nog even spannend door een keeperswissel 
bij de tegenstander, maar dit had geen in-
vloed meer op de uiteindelijke uitslag: Uno 
Animo MO17-2 pakte de drie punten en het 
feest werd gevierd met party-bubbels, fak-
kels en een rondrit door Loon op Zand. In 
de kantine van Uno Animo werden ze nog 
in het zonnetje gezet en mochten ze een 
mooie beker in ontvangst nemen. De mei-
den kunnen met trots terugkijken op een 
succesvol seizoen.

Jesse van der Meijs

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl



45

Verborgen pareltjes in Loon op Zand

Landgoed met F(l)air opent haar poorten
Zo’n 750 jaar geleden ontving Loon op Zand 
het predicaat ‘heerlijkheid’. Niet zomaar, 
maar zeker vanwege haar natuurlijke en 
historische pareltjes. Eén van die pareltjes 
is Landgoed ‘Het Witte Kasteel’. Op 19 juni 
opent	het	landgoed	met	flair	haar	poorten.

De 3 K’s
De skyline van Loon op Zand kenmerkt 
zich door de 3 k’s. De Kiosk, de Kerk en 
het Kasteel. Prachtige monumenten die op 
dit moment het straatbeeld bepalen en nog 
steeds in gebruik zijn. Toch zijn er in het 
centrumgebied nog veel meer van dit soort 
pareltjes die de aandacht meer dan waard 
zijn. Denk maar eens aan de Villa Caste-
lanie, Het Zaadhuisje, Museum ’40-’45. 
Noem maar op. Allemaal op loopafstand.

Soms loop je er gewoon aan voorbij
Inwoners van Loon op Zand zijn zich niet 
bewust dat er in hun omgeving zoveel bij-
zondere en mooie pareltjes te vinden zijn. 
Soms loop je deze gewoon voorbij.
19 juni is juist een moment om hier eens 
stil bij te staan. Om extra in te zoomen op 
de mooie plekjes in Loon op Zand.

Zoom eens in op deze pareltjes
Ga er op 19 juni eens op uit. En kijk rond 
naar de natuur, pracht en praal die ons 
dorp te bieden heeft. Inzoomen kan al door 
naar de grond te kijken. Overal liggen te-
gels met daarop informatie over deze mo-
numenten en unieke plaatsen.
Gebiedscommissie Centrum ‘Loon op Zand’ 
nodigt u van harte uit om door te lopen 
naar Het Witte Kasteel. Een Landgoed met 
flair.
Landgoed met f(l)air
Als inwoner of bezoeker van Loon op Zand 
bent u gewend om het kasteel te bezoe-
ken bij evenementen en bijeenkomsten. 

Of…	gewoon	voor	een	kopje	koffie	of	thee	
op het terras. Echter… Het Witte Kasteel 
is meer dan dat. Een landgoed met een 
unieke kruidentuin, een theehuis, prachtig 
begroeide (verdedigings)wallen. Écht een 
landgoed	met	flair!

Landgoedfair
Op 19 juni staan de poorten van ‘Het Witte 
Kasteel’ wagenwijd open voor iedereen. 
Over het gehele terrein staan kramen met 
brocante, natuurproducten, lekker eten 
en lekker drinken. Kortom, bourgondisch 
en Brabants genieten en uiteraard lekkere 
muziek. Het landgoed en de fair zijn op die 
dag gratis toegankelijk.
Op deze unieke Landgoedfair wordt u mee-
gezogen in een bijzondere ontspannen 
sfeer en ontdekt u de verborgen pareltjes 
van Loon op Zand. □

Welkom in De Buurtkamer!
‘De Buurtkamer’ is erg tevreden met hun 
nieuwe onderkomen in het ‘Stamhuys’ aan 
de Van Rijckevorselstraat. Daarom willen 
wij de mensen van het ‘Stamhuys’ bijzon-
der bedanken voor hun medewering, de 
ontvangst en het meedenken!

Elke woensdag organiseren wij een vrije 
inloop voor iedereen van 19.00 tot 21.00 
uur	voor	een	spelletje,	een	kopje	koffie	of	
gewoon voor een gezellig praatje!

U	bent	van	harte	welkom!	□
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WERK 
WAARVAN
JE EEN GROTE 
GLIMLACH 
KRIJGT?

INTERIEURVERZORGSTER
Wij zoeken een

Solliciteer
snel!

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden , 
prettige en collegiale werksfeer en korting op de mooiste mode!
Stuur een mail naar jakomien@latenzo.nl of bel 0622874005.

Kreitenmolenstraat 80 | 5071 BH  Udenhout | 013-511 6096 | latenzo.nl

Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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

In 2005 leerde ik een meisje kennen
Margreet Mallens is haar naam en zij groei-
de op in Loon op Zand. Margreet is dan 15 
jaar jong. Ik vond haar net zo lief als onze-
ker en zo wandelde ze mijn hart binnen… 
Maar zoals zo vaak had ook zij geen idee 
hoe mooi en bijzonder ze was. Juist dát 
maakte haar zo leuk, al was ze ook grappig 
en sociaal.

Een ‘belangrijk’ onderwerp van gesprek is 
al jaren de grote liefde voor chocola, die ze 
vooral met mijn man deelt. Margreet had 
geen hoge pet op van zichzelf en had mis-
schien daarom destijds niet zo veel zin in 
school. We probeerden daarom op haar in 

te praten, al was het maar omdat vreemde 
ogen dwingen. Ze besefte gelukkig al snel 
dat je zonder papieren nergens aan de bak 
komt. Margreet werkte zich daarom een 
slag in de rondte en haalde haar middel-
bare school, alle papieren voor dames- en 
herenkapper en deed daarna de opleiding 
schoonheidsspecialiste er ook nog even 
achteraan. Zo was ze van alle markten 
thuis en kon ze haar droom achterna: een 
eigen bedrijfje starten.

Met	Hair	 &	 Flair	 en	 al	 haar	 kappersbeno-
digdheden in een grote tas reed Margreet 
jarenlang van klant naar klant. Altijd op 
tijd, goedgemutst, nuchter en betrouw-
baar. In eerste instantie deed ze dat meer 
dan fulltime, maar inmiddels nog maar 1 
dag per week. Vijf jaar geleden startte zij 
namelijk met het geven van praktijklessen 
aan haar -eigen vroegere- kappersopleiding 
van ROC Tilburg. Klassen vol pittige, jonge 
mensen die zij in de kapsalon mag leren 
hoe je knipt, verft of föhnt. Om dat vak 
uit te blijven oefenen heeft ze een paar 
jaar geleden de instructeursopleiding ook 
afgerond.

U leest het, Margreet is inmiddels geen 
onzeker meisje meer, maar een zelfver-
zekerde, sportieve jonge vrouw en inmid-
dels ook nog de trotse moeder van de bijna 
2-jarige Yve. Haar onzekerheid van toen 
heeft plaatsgemaakt voor vastberadenheid 
en zo vertelde ze me vorig jaar opeens dat 
ze een bijzondere uitvinding had gedaan! 
Hoe dan?

De aanhouder heeft een lange adem en 
wint!
We mochten er nog niet over praten, want 
alles wat nieuw en bijzonder is, kan zomaar 
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‘gestolen’ worden. En zo begon de weg 
naar verder uitwerken, ontwikkelen, een 
prototype laten maken, octrooi aanvragen 
en alles wat er nog meer komt kijken bij 
een echte uitvinding, want dat is het!
Maar waar hebben we het hier nu eigen-
lijk over? Wat is dat geheimzinnige 11Pink-
ding? Vooropgesteld, ik heb geen verstand 
van kappersbenodigdheden. En omdat Mar-
greet mij regelmatig knipt, kom ik ook niet 
zo vaak in een kapsalon. Maar die keren dat 
ik lui achterover mijn haar er -overigens- 
prachtig liet verven en er lichte strepen in 
kwamen, zat ik lang in de stoel. En dan be-
doel ik: heel lang! Met geduld en precisie 
werden er steeds kleine plukjes haar op-
gehaald, die dan apart van de rest geverfd 
worden en in aluminiumfolie wachten tot 
de goede kleur bereikt is. Dat oppakken 
van die plukjes haar gebeurt met een punt-
kam. Onthoud die even, wilt u?

Vroeger noemden wij die door de zon ‘ge-
kuste’ streepjes in je haar een coupe soleil, 
maar nu heten ze high- of lowlights en er is 
van alles mogelijk, zoals donkerder streep-
jes voor meer diepte, of in kleuren als ko-
per, asblond of zelfs roze. En zo bedacht 
Margreet tijdens al die verfbeurten dat het 
verven toch makkelijker moest kunnen?

Stapje voor stapje ontstond het idee 
voor een puntkam die het oppakken van 
die plukjes haar simpeler en veel sneller 
maakt. Het resultaat van al deze hersen-
spinsels	 ziet	 u	 in	 het	 filmpje	 in	 de	 code!	
Margreet is de trotse kapster die aan het 
werk is.

De kam heet dus inmiddels 11Pink, naar 
het aantal tanden en dus plukjes haar die 
hij oppikt. Hij moest opvallen tussen alle 
andere kammen en borstels in de kap-
persbak, vandaar de felroze kleur. Om de 
zakelijke kant van het verhaal in goede 
banen te leiden heeft Margreet contact ge-

legd met John Beerens, een bekende kap-
per uit Tilburg met een grote webshop in 
haarbenodigdheden en make-up. Via deze 
webshop is de kam van Margreet en John te 
bestellen,	hoewel	haar	naam	niet	specifiek	
vermeld wordt. Maar daar heeft ze vast en 
zeker zelf voor gekozen, bescheiden als ze 
is. Top gedaan, hoor!
Voor meer foto’s en beeldmateriaal volg In-
stagram: 11pinkofficial of scan de code om 
meteen op de website te komen.

Rond de Toren hoopt dat Margreet met 
11Pink	letterlijk	en	figuurlijk	een	mooi	za-
kelijk succes in handen heeft!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Profiteer van lage          
hypotheekrente! 

 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
Wilt u uw 
overwaarde 
opnemen? 
 
Een ander huis 
kopen? 
 
Verbouwen? 
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Zilveren CDA-speld uitgereikt aan Herman van Gulik

Tijdens de algemene ledenvergadering op 
24 mei is Herman van Gulik (77 jaar) uit 
Kaatsheuvel, onderscheiden als lid van ver-
dienste van het CDA. Voorzitter Gert-Jan 
van den Dries reikte, namens de landelijke 
partijvoorzitter Hans Huibers, de bijbeho-
rende Zilveren CDA-speld uit.

Vanaf november 1990 is Herman adviseur 
voor het bestuur geweest voor het opstel-
len van het gemeentelijke verkiezingspro-
gramma. Daarnaast was Herman betrokken 
bij de activiteiten voor de permanente 
campagne. Van 1998 tot 2010 was hij de 
campagneleider voor het CDA bij de verkie-
zingen in onze gemeente. In 2010 nam Her-
man na zestien jaar afscheid als gemeente-
raadslid voor de gemeente Loon op Zand. 
Ook daarna bleef Herman nauw betrokken 
bij de lokale afdeling.

Waarderingspennen voor CDA’ers
Tijdens de ledenvergadering nam Gerben 

Burgmans afscheid als bestuurslid. Hij is 
opgevolgd door Rob van Hest (52 jaar) uit 
Kaatsheuvel. Rob is vanaf 2020 fractieon-
dersteuner op het gebied van onder meer 
zorg en welzijn. Ook werd afscheid ge-
nomen van de raadsleden (Dana Pollaert-
Veltman, Georg van Kleij) en fractieonder-
steuner (Marianne Spitters-Maas). Als blijk 
van waardering voor hun inzet kregen zij 
een CDA-waarderingspen uit handen van 
de voorzitter. Deze pen kregen ook Her-
man van Gulik en Anthony Maas, de laatste 
voor zijn inzet als bestuurslid van 2014 tot 
2021. De vertrouwenscommissie (Riekje 
van Vugt-Buter, Herman van Gulik en Pe-
ter Essers) werden bedankt voor hun inzet 
bij het samenstellen van de kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Iedereen doet mee
Op dit moment wordt gewerkt aan een co-
alitieakkoord. Uitgangspunt voor het CDA is 
dat iedereen meedoet aan de samenleving. 
Mensen die aan de zijkant staan worden 
uitgedaagd om mee te doen. Mensen met 
achterstand krijgen een steuntje in de rug 
om erbij te kunnen zijn. Mensen met een 
zorgvraag krijgen de hulp die ze nodig heb-
ben. Met elkaar wil het CDA bouwen aan 

 °v.l.n.r.: Gert-Jan van den Dries, Riekje van Vugt-Buter, Anthony Maas, Herman van Gulik, Gerben 
Burgmans, Dana Pollaert-Veltman, Peter Essers. Op de foto ontbreken Georg van Kleij en Marianne 
Spitters-Maas.
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een samenleving waarin aandacht is voor 
elkaar, waarin mensen tot hun recht ko-
men en waarin het goed en veilig wonen, 
werken en leven is. Informatie volgt zodra 
meer duidelijk is. Kijk daarvoor op www.
cdaloonopzand.nl of e-mail ons via info@
cdaloonopzand.nl.

Met hartelijke groet, 
Gert-Jan van den Dries, voorzitter CDA 
in de gemeente Loon op Zand

Verloren
Op vrijdag 20 mei tussen 16.30 en 17.00 
uur, verloren horloge merk MAN met sta-
len band. Dit is een aandenken voor mij.
Ik ben dit verloren tussen Kloosterstraat 
(Lilly) en Tuinstraat ‘Nieuwe Doelen’.
Wil de eerlijke vinder zich melden?
Tel: 0416-363844.

 

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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knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 

Informatiebijeenkomst in De Wetering op 14 mei

‘Nieuw dorpshuis van, voor én door Loon’
Op 14 mei organiseerden de Wetering Plan 
Groep (WPG) en de gemeente een informa-
tiebijeenkomst over het nieuwe dorpshuis 
van Loon op Zand. Zij praatten belangstel-
lenden bij over de laatste ontwikkelingen 
sinds de gemeenteraad in december 2021 
het krediet voor het nieuwe dorpshuis be-
schikbaar	stelde.	Na	afloop	van	de	presen-
taties was er een goede uitwisseling met 
het publiek.

Waar staan we met de    
herontwikkeling?
Na de opening door Jan Coenen van de 
WPG vertelt wethouder Jan Brekelmans 
dat hij blij is met eindelijk weer een fysie-
ke bijeenkomst. Hij blikt terug op de goede 
gesprekken met gebruikers, waarmee het 
ontwerp voor verbouwing van het sociaal-
cultureel middendeel en de sporthal nu de-
finitief	is.	Er	is	een	technisch	ontwerp	in	de	
maak, waarmee nog voor de zomervakan-
tie de aanbesteding kan plaatsvinden om 
de plannen te laten uitvoeren. Na de zo-
mer vinden besprekingen met de inschrij-
vers plaats, waarmee naar verwachting be-
gin 2023 de verbouwing van middendeel en 
sporthal start.

Virtueel door het nieuwe gebouw
Projectleider Maarten School, inmiddels 
opgevolgd door Jan Leijten, leidt de bezoe-
kers	aan	de	hand	van	een	filmpje	virtueel	
door de ruimtes in het nieuwe middendeel. 
Beneden komen de entree, biljartruimte, 
cafédeel, bibliotheekruimte en de grote 

zaal voorbij. Boven zijn er drie grote mul-
tifunctionele ruimtes met transparante ge-
vels, die passen bij de uitstraling van het 
dorp. In het gebouw komt een lift, waar-
mee de bovenverdieping en kelder toegan-
kelijk zijn voor mindervaliden. De sporthal 
wordt zowel aan de binnenzijde als aan de 
buitenzijde	 geïsoleerd	 om	 straks	 gasloos	
verwarmd te kunnen worden.

Word lid van de vereniging!
Jan Coenen ziet het nieuwe dorpshuis als 
ontmoetingsplek van en voor Loon, maar 
zeker ook door Loon. De WPG wil via de 
oprichting van een vereniging zelf het heft 
in handen nemen. Hij roept inwoners en 
gebruikers van het dorpshuis op om lid te 
worden van de vereniging: ‘Als lid heb je 
invloed op het reilen en zeilen van het 
dorpshuis.
Bovendien kun je je op allerlei manieren 
inzetten om samen met anderen het dorps-
huis tot een succes te maken. Binnen de ka-
ders van de vereniging is er veel mogelijk.  
We hebben al veel voorwerk gedaan en de 
vereniging zal straks ook ondersteund wor-
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Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

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

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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den door professionele beheerders en de 
gemeente in de opstartperiode.’ Belang-
stellenden kunnen zich aanmelden als lid 
of vragen stellen via:
wpg.loonopzand@gmail.com.

Vragen en suggesties
Na de presentaties is er ruimte voor uitwis-

 °Tijdens de informatiemarkt na de presentaties 
konden o.a. de plattegronden en het filmpje 
van het nieuwe middendeel worden bekeken. 
(Eigen foto)

seling met het publiek. Zo komen er vra-
gen over de exploitatie via een vereniging, 
beheer &	 onderhoud	 en	 hoe	 je	 financiële	
tekorten voorkomt. En ook: hoe pak je de 
oprichting van de vereniging aan, hoe trek 
je bestuurders aan en hoe werf je leden? 
Er kwamen diverse goede suggesties uit 
het publiek: ‘Nodig voor betrokkenheid de 
kinderraad uit’, ‘maak een wervingsplan’, 
‘begin snel met een nieuwe naam’, ‘maak 
goed duidelijk wie waar straks voor ver-
antwoordelijk is’ en ‘benader besturen en 
achterban van gebruikers om (bestuurs)lid 
te worden’.
WPG en gemeente zijn blij met deze waar-
devolle input en betrokkenheid van de aan-
wezigen.

Op www.loonopzand.nl/wetering kunt u 
het verslag en de PowerPointpresentatie 
van de bijeenkomst bekijken. Hier vindt u 
ook	het	filmpje	dat	een	impressie	geeft	van	
het	nieuwe	middendeel.	□
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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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Pro3 kiest een nieuwe  
voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van 
woensdag 11 mei jl., namen de leden van 

Pro3 afscheid van be-
stuursvoorzitter Jan 
Nawijn, met dank en 
waardering voor zijn 
jarenlange inzet. Ge-
constateerd werd dat 

Jan na 12 jaar voorzitterschap een groei-
ende en bloeiende vereniging achter laat.

Peter Smulders werd unaniem gekozen als 
nieuwe voorzitter van Pro3. Peter Smulders 
is zelfstandig ondernemer, woonachtig in 
De Moer en bijna twee jaar verbonden aan 
Pro3. Zijn bestuurlijke capaciteiten neemt 

 °Felicitaties van scheidend voorzitter Jan Nawijn 
(links) voor zijn opvolger Peter Smulders.   
(Eigen foto)

hij mee uit de verschillende functies die 
hij op dit gebied vervult en heeft vervuld.    
Ook werd op de ledenvergadering afscheid 
genomen van Tonny van Wezel die jaren-
lang als burgercommissielid en fractieon-
dersteuner actief was. Ook voor zijn inzet 
en zijn inbreng waren woorden van dank en 
waardering.

De bestuurswisseling loopt parallel aan de 
coalitieonderhandelingen in onze gemeen-
te. De gesprekken zijn weliswaar nog gaan-
de, maar Pro3 gaat voor een zo progressief 
mogelijk akkoord. De hoop is aanwezig dat 
men eruit gaat komen met de vier partijen 
en dat Pro3 dus voor het eerst in twaalf 
jaar weer in de coalitie komt. Communica-
tie hierover volgt zodra meer duidelijk is.

Voor meer informatie over Pro3: raadpleeg 
de website pro3.nu. □

Alleen deze maand nog genieten 
van de lekkerste verse asperges!

Wist je dat je eindeloos kunt variëren 
met asperges? En dat je binnen een half 
uur een bijzondere en gezonde maaltijd 
op tafel hebt staan?
Breng een bezoek aan onze Boerderij-
winkel, dagelijks geopend van 09.00 
tot 19.00 uur.

Aspergeboerderij van Iersel
Schoorstraat 63 Udenhout
www.aspergeboerderijvaniersel.nl
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Farent start met specialistische ambulante jeugdhulp

Farent biedt vanaf 1 juni 2022 specialisti-
sche ambulante jeugdhulp aan jeugdigen 
en hun ouders die in een lastige (thuis)situ-
atie zitten of een moeilijke periode door-
maken. Soms zit opvoeden en opgroeien 
erg tegen en zijn de problemen zó groot, 
dat er extra ondersteuning nodig is. Ouders 
en kinderen kunnen voor deze ondersteu-
ning dan bij Farent terecht. Denk hierbij 
aan specialistische gezinsbegeleiding, in-
dividuele jongerenhulp en specialistische 
begeleiding bij complexe scheidingen.

Floor van Essen is kwartiermaker specialis-
tische ambulante jeugdhulp bij Farent:
“Als de basisondersteuning niet toereikend 
is, kan nu voortaan via wijk- en toegangs-
teams van de gemeenten, jeugd- en huis-
artsen of jeugdbescherming ook bij Fa-
rent gespecialiseerde begeleiding worden 
ingeschakeld. Dat is een groot voordeel. 
Onderzoek en praktijk wijzen namelijk uit 
dat een goede aansluiting tussen basison-
dersteuning en gespecialiseerde hulp een 
belangrijke succesfactor is in de hulpverle-
ning aan kinderen en gezinnen. Ze worden 
beter geholpen als ondersteuning en hulp 
op elkaar aansluiten en niet wordt onder-
broken.

“We kunnen op het gebied  van jeugdhulp 
nu een meer uitgebreid palet aan diensten 
bieden”, vertelt Floor verder, ‘met als gro-
te kracht: laagdrempelig, lokaal gericht, 
snellere inzet en integrale aanpak. Mensen 
in de wijk kennen onze medewerkers en 
wij kennen de wijk. De lijntjes zijn kort. 
Daardoor kunnen wij ook sneller schakelen 

met de huisarts, de school en de gebieds-
teams. We sluiten aan met onze specialis-
tische kennis en gaan zonder ‘knips’ verder 
op eerder ingezette ondersteuning met als 
uitgangspunt: één gezin en één plan. Dat is 
voor kinderen en gezinnen prettiger èn van 
groot belang. Niet alweer een intake en al-
les te hoeven uitleggen aan nieuwe hulp-
verleners die onbekend zijn met de situatie 
en met de wijk.’

“We zijn er echt klaar voor,” besluit Floor 
haar verhaal. “Onze medewerkers zijn ge-
traind	 en	 gecertificeerd	 en	worden	 bege-
leid door een gedragswetenschapper. Fijn 
dat we er als Farent er nu ook kunnen zijn 
voor ouders en kinderen waarvan de draag-
kracht uit balans is en die tijdelijk meer 
intensieve ondersteuning nodig hebben.”

Voor meer info zie: https://www.farent.
nl/specialistische-jeugdhulp/ □

tel.: 0416 - 363 902
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Kunst zonder grenzen – Kunst zonder beperkingen
In het weekend van 10-11-12 juni wordt 
voor de negende keer het project ‘Kunst 
zonder grenzen – Kunst zonder beper-
kingen’ georganiseerd op het landgoed 
Gaia Yggdrasil aan de Udenhoutseweg 2 
in Loon op Zand.
Uit verschillende regio’s van ASVZ  (Alge-
mene Stichting Voor Zorg- en dienstverle-
ning) komen mensen met een verstande-
lijke beperking en kunstenaars bijeen om 
er creatief bezig te zijn. Zondag 12 juni 
worden van 14.00 tot 16.00 uur de creaties 
van dit weekend geëxposeerd in de tuin 
van het landgoed. De expositie zal door de 
burgemeester of een van de wethouders 
geopend worden.

Het werken met echte kunstenaars is erg 
populair bij de mensen met een verstan-
delijke beperking die dit weekend zullen 
deelnemen aan het project. Met 30 per-
sonen, bijgestaan door kunstenaars en be-
geleiders zijn zij te gast op landgoed Gaia 
Yggdrasil van Toineke Theeuwes. De drie 
dagen zullen in het teken staan van kunst 
maken en het creatief bezig zijn.

Denken in mogelijkheden
Nadat het project twee jaar geen doorgang 
heeft gevonden vanwege corona, is Toineke 
Theeuwes als initiatiefneemster voor de 
negende maal gastvrouw. Samen met zorg-
managers van ASVZ, met kunstenaars en 
cliënt-kunstenaars, ziet ze erg uit naar het 
weekend. “Het beloven weer mooie dagen 
te worden, altijd zwaar, maar oh zo leuk! 
Het geeft mij energie. Iedereen denkt in 
mogelijkheden en niet in beperkingen.

De uitdaging ligt in de individuele beper-
king overstijgen en in teams te werken, 
met bijbehorende resultaten. Het doel is 
om de cliënt volwaardig kunstenaar te la-
ten zijn en blijvend te stimuleren met als 
resultaat dat zowel de artiest als de mens 
achter de artiest groeit. Samen met het 
duurzaam maatschappelijk functioneren.”

Thema ‘De Bril’
Elk jaar wordt er gewerkt met een thema. 

 °Beeld uit 2019 met in het midden onze burge-
meester Hanne van Aart. (Eigen foto)
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Het thema van dit jaar is ‘De Bril’. “Aan-
leiding was een aantal brillenkokers die we 
kregen als recyclingmateriaal. De bril is 
gerelateerd aan visie, je kunt er door kij-
ken en ook een wc heeft een bril. Eind sep-
tember is er van het ASVZ een symposium 
in Sliedrecht dat als thema ‘Visie’ heeft. 
Het wordt in een spiegeltent gehouden. 
Daar sluit ons project dus prima bij aan. 
De kunstwerken die in het weekend hier 
gemaakt worden gaan daar naar toe om ge-
exposeerd te worden. Maar eerst worden 
ze natuurlijk hier op het landgoed tentoon 
gesteld.”

BBQ en muziek
De cliënten komen op vrijdag aan en rich-
ten eerst een camping in. Centraal op het 
veld staan enkele grote legertenten als 
atelier en om in te eten. Zaterdag wordt 
er gewerkt aan de kunstwerken. Zaterdag-
avond is er een BBQ bij het kampvuur die 
verzorgd wordt door cliënten van de Event 

Academie van ASVZ. Zij zijn allen gecerti-
ficeerd.	Bij	de	BBQ	speelt	de	band	‘United	
bij Music’ die bestaat uit muzikanten met 
een beperking. Zondagochtend staat in het 
teken van afwerken en de expositie inrich-
ten.

Iedereen van harte welkom
Zondagmiddag om 14.00 uur komt de bur-
gemeester of een van de wethouders de 
expositie openen. Iedereen is van harte 
welkom om op zondag 12 juni een kijkje 
te komen nemen bij de unieke expositie 
‘Kunst zonder grenzen – Kunst zonder be-
perking’ op landgoed Gaia Yggdrasil, Uden-
houtseweg 2 te Loon op Zand, van 14.00 
tot 16.00 uur.

De makers van de kunstwerken willen hun 
creaties graag tonen en bespreken met de 
bezoekers. De toegang is gratis. Info: Toi-
neke Theeuwes, tel. 06-22929517.

Jack IJpelaar
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Uno Animo zoekt leden   
Activiteitencommissie

Een voetbalvereniging is meer dan voetbal 
alleen. Sinds jaar en dag heeft onze vereni-
ging een activiteitencommissie.

Wij organiseren activiteiten voor leden 
maar ook voor niet-leden voor het bevor-
deren van de sfeer binnen Uno Animo.

Wij organiseren onder andere:
•	Feestavond voor de oudere jeugd
•	Sinterklaas
•	Bingo avond
•	Paaseieren zoeken
•	Ouder-Kind voetbal
•	Seizoensafsluiting

De activiteitencommissie is op zoek naar 
versterking. Vind jij het ook leuk om te 
organiseren, mee te denken over nieuwe 
activiteiten en loop je al een tijdje rond 
met het idee iets terug te doen voor onze 
vereniging? E-mail dan naar:
activiteitencommissie@unoanimo.nl. □

Oproep
Tijdens mijn stamboomonderzoek (fami-
lie Huijbregts) ben ik erachter gekomen 
dat mijn oma, Gudula Brandsma (1902-
1983), afkomstig uit Workum tijdens de 
Eerste Wereldoorlog van 23 april 1917 
tot 15 april 1919 op kostschool in Pensi-
onaat Sacré Coeur in Moerdijk heeft ge-
zeten. Ze ging toen regelmatig met een 
vriendin in het weekend naar Loon op 
Zand waar ze haar man, mijn opa Wal-
therus (Teer) Huijbregts (1900-1962), 
heeft leren kennen. Die was bakker in 
Loon op Zand aan het Oranjeplein 18.
Mijn vraag is of er mensen uit Loon op 
Zand zijn die deze vriendin misschien 
kennen of familie hebben gehad die ook 
in Moerdijk heeft gezeten in deze peri-
ode.
Graag uw reactie op mijn e-mailadres:
info@familiehuijbregts.nl

Joep Huijbregts, Sprang Capelle

De volgende Toren-editie
Die verschijnt vanaf 29 juni. Bijdragen 
hiervoor kunt u aanbieden tot en met dins-
dag 21 juni 19.00 uur.

U kunt de redactie helpen door niet tot het 
laatste moment te wachten met het aan-
bieden van uw bijdragen, zodat wij meer 
tijd hebben alle zorg hieraan te besteden.
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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

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

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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Uno Animo 2 schrijft historie met behalen kampioenschap

Op zondag 29 mei speelde Uno Animo 2 
thuis tegen GSBW 2. Met vijf punten voor-
sprong op SVSSS, nummer twee op de rang-
lijst, zou Uno Animo bij winst historie kun-
nen schrijven. In 1987, vijfendertig jaar 
geleden, was het voor het laatst dat het 
tweede elftal van Uno Animo het kampi-

oenschap behaalde.

Het was al meteen 
duidelijk dat Uno 
Animo maar één 
doel had en dat 
was winnen. In de 
16e minuut werd de 
score geopend door 
Martijn Damen.

Daarna was het de beurt aan trainer/speler 
Mathijs Knapen, die in de 22e minuut de 2-0 
op het bord bracht.

Uno Animo zette door en zes minuten later 
was het wederom Knapen die het net van 
de GSBW keeper liet bollen: 3-0 voor Uno 

Animo. Nog was het niet gedaan, want op 
slag van rust maakte Ruben van Loon de 
4-0.

In de tweede helft kon GSBW eindelijk de 
0 van het scorebord halen: in de 47e mi-
nuut werd het 4-1. Uno Animo liet zich iets 
meer terug zakken, maar GSBW kon niet 
echt een vuist maken. De genadeslag werd 
toegebracht door Tim Clemens die in de 67e 
en 71e minuut de 5-1 en 6-1 op zijn naam 
zette.

In de slotfase werd er door geen van beide 
teams meer gescoord. Met deze klinkende 
overwinning haalde Uno Animo 2 ongesla-
gen het kampioenschap binnen. Een mooie 
prestatie waarmee wij hen van harte feli-
citeren! □

 °Uno Animo 2 schreef historie met het behalen  
 van het kampioenschap ’21 - ’22.    
 (Foto: Jessica van Wanrooij)
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Midzomeractiviteiten 2022 
Van maandag 25 juli tot en met   
vrijdag 2 september

Samen de zomer vieren en beleven: zorge-
loos, ontspannend of inspannend. Dat kan 
dit jaar weer bij Seniorenvereniging Loon 
op Zand. Bekijk het programma en maak 
uw keuzes. Er is zeker iets voor u bij. Vul 
het aanmeldformulier in en meld u zich 
voor 1 juli aan.

Wandeling naar en bezoek aan   
‘Ons Buiten’ op maandag 25 juli
Het vertrek is om 13.30 uur vanaf de Ven-
loene. U wandelt onder leiding van Tinus 
IJpelaar naar de Hoge Steenweg, via het 
tunneltje onder de N261 naar Kraanven 10. 
Daar ontvangt de familie Van den Hout u 
met	koffie	en	een	plak	koek.	Vanaf	het	ter-
ras kunt u genieten van hun tuin of tijdens 
een ommetje door het perceel. De vereni-
ging probeert zoveel als mogelijk mensen 
mee te nemen. Ook mensen in een rolstoel 
zijn welkom, zorg dan wel voor een bege-
leider. De afstand van De Venloene naar de 
tuin is circa 1800 meter.

Feestelijke midzomerbingo   
op maandag 1 augustus
De bingo begint om 14.00 uur in ruimte 
G1,2 in de Venloene. Er wordt op de ge-
bruikelijke manier bingo gespeeld, maar de 
prijzen	zijn	groter	en	de	koffie	of	thee	en	
ook het drankje met een hapje zijn gratis. 
U hoeft zich vooraf niet op te geven. Loop 
gerust binnen en speel mee. De midzomer-
bingo kost € 4,00 per persoon.

Dagwandeling op woensdag 3 augustus 
De deelnemers vertrekken om 08.45 uur 
met de auto vanaf De Wetering voor een 

stevige wandeling door de Kroonvensche 
Heide. Wandelaars die mee willen naar de 
Kroonvensche Heide moeten zich aanmel-
den op de website van SeniorenVereniging 
Loon op Zand. De Kroonvensche Heide is, 
samen met De Pals, een gebied van 508 ha 
ten zuiden van Bladel, dat voornamelijk uit 
naaldbos bestaat. In het uiterste oosten 
van dit gebied stroomt de Aa of Goorloop.

Centrumwandeling met gids in Tilburg 
op vrijdag 5 augustus 
De wandeling start om 14.00 uur bij de Hei-
kese kerk waar de organisatie en de gids 
u opwachten. De wandeling duurt 1,5 tot 
2 uur. De kosten van deze stadswandeling 
met gids bedragen € 6,00 per persoon.
De deelnemers vertrekken als groep vanaf 
De Wetering. Om 12.45 uur vertrekken de  
fietsers	en	om	13.00	uur	vertrekken	de	au-
to’s. U kunt er ook voor kiezen om op eigen 
gelegenheid te gaan.

Deze centrumwandeling is een must voor 
echte Tilburgers, maar ook voor mensen uit 
de regio die regelmatig in Tilburg komen. 
Vaak verwonderen de deelnemers aan deze 
stadswandeling zich over wat Tilburg voor 
hen in petto heeft. Zij ontdekken bijzon-
dere dingen waar ze vaak aan voorbij zijn 
gegaan zonder deze op te merken. De wan-
deling is doorregen met anekdotes en we-
tenswaardigheden van de stadsgids.

Excursie naar Capi Europe in Tilburg 
op maandag 8 augustus 
De excursie bij Capi Europe start om 14.00 
uur op het adres Asteriastraat 17 in Tilburg. 
De kosten van deze excursie bedragen per 
persoon	€	7,50,	dit	is	inclusief	koffie/thee.	
De deelnemers vertrekken als groep vanaf 
De	 Wetering.	 De	 fietsers	 vertrekken	 om	
13.15	uur	Om	13.15	uur	vertrekken	de	fiet-
sers en om 13.30 uur vertrekken de auto-
mobilisten. U kunt er ook voor kiezen om 
op eigen gelegenheid te gaan. Capi Europe 
maakt bijzondere design bloempotten voor 
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binnen en buiten. Met de verschillende stij-
len en texturen is er voor iedereen een pas-
sende bloempot. Een deel van de productie 
vindt plaats in de eigen fabriek in Tilburg. 
Naast het eigentijdse design hebben Capi-
bloempotten een hoge kwaliteit. Ondanks 
het robuuste exterieur zijn de potten licht 
van gewicht en ze zijn weerbestendig. Het 
assortiment bevat bloempotten voor elke 
tuin, ieder interieur, terras of balkon. Alle 
bloempotten hebben een eigen design en 
zijn beschikbaar in vele kleuren en model-
len.

De Capi Made in Holland bloempotten wor-
den 100% klimaatneutraal geproduceerd. 
U herkent ze aan de oranje binnenkant. 
Ze zijn vooral heel mooi. Daarmee haalt u 
meer groen in huis, en uw interieur, tuin, 
balkon	of	terras	fleurt	er	van	op.

Middagfietstocht    
op woensdag 10 augustus 
Het vertrek van deze circa 40 km lange 
fietstocht	door	Midden-Brabant	is	om	13.00	
uur vanaf de Wetering. De groepsgrootte is 
maximaal 20 personen. U moet zich daarom 
vooraf telefonisch aanmelden bij Ad Aarts. 
T: 0416-362862. Het dragen van een veilig-
heidshesje is verplicht. Een bezoek aan een 
terras staat ook op het programma

Middagwandeling    
op woensdag 17 augustus 
Het vertrek is om 13.00 uur vanaf de We-
tering.	De	deelnemers	fietsen	naar	P1	bij	
Huis ter Heide. Vanaf daar wandelen zij, 
onder leiding van Wil Oerlemans, via het 
Spinderspad langs de vennen van Huis ter 
Heide naar de Moerse Hoeve voor een pau-
ze. Daarna wandelen zij via de bossen te-
rug naar de parkeerplaats.

Fietstocht naar Heusden, wandeling 
met gids en diner bij het Oude Tram- 
station op donderdag 18 augustus 
Om 12.30 uur vertrekken we vanaf De We-

tering	voor	de	fietstocht	naar	Heusden.	Na	
een	 kopje	 koffie	 op	 een	 terras	 haalt	 een	
stadgids u op voor een circa 1,5 uur du-
rende wandeling door Heusden. De wan-
deling voert door de binnenstad, langs 
de stadshaven, de vestingwerken en mo-
numentale panden. Onderweg vertelt de 
gids over de historie van Heusden en geeft 
uitleg over het strategische belang van de 
vestingwerken.

Tegen	vijf	uur	stapt	u	op	de	fiets	en	rijdt	u	
naar het Oude Tramstation in Elshout voor 
een diner. Deze bestaat uit een kopje soep 
en een Wienerschnitzel met frietjes en sa-
lade. Na het diner is het tijd om naar Loon 
op	Zand	terug	te	fietsen.	Mensen	die	liever	
niet	met	de	fiets	gaan	kunnen	de	tocht	ook	
met de auto doen. U wordt dan om 13.45 
uur verwacht bij de Verdwaalde Kogel (Vis-
markt 1). Dit is in hartje Heusden. De wan-
deling met stadsgids kost € 6,00 per per-
soon. Het schnitzeldiner kost € 21,50 per 
persoon.

Fietsdriedaagse naar    
en in de omgeving van Son
Deze driedaagse op maandag 22, dinsdag 
23 en woensdag 24 augustus was al aange-
kondigd in de mei-editie van de Onder ONS 
en is volgeboekt.

Jeu de boules-middag    
op vrijdag 2 september
Eén van de hoogtepunten van het zomer-
programma vindt ook dit jaar weer plaats 
bij Cochonnetclub Loon op Zand bij sport-
park De Klokkenberg aan de Klokkenlaan. 
U wordt om 14.00 uur ontvangen met een 
kopje	koffie	of	thee	met	iets	lekkers.	Daar-
na gaat u jeu de boulen. Na het boulen is 
het goed toeven op het terras. Aan het eind 
van de middag kunt u aanschuiven voor 
een	Chinees-Indisch	buffet.	De	kosten	be-
dragen € 16,50. Deze prijs is inclusief een 
kopje	koffie	met	iets	lekkers	en	het	buffet,	
maar exclusief de genuttigde drankjes.
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Aanmeldformulier Midzomeractiviteiten SeniorenVereniging Loon op Zand

Aanmelding en betaling door afgifte van deze machtiging. Ik meld mezelf aan voor de 
volgende activiteiten:

O Wandeling en bezoek aan Ons Buiten op maandag 25 juli
O Ik wandel mee.
O Ik zit in een rolstoel en ik heb wel / geen begeleider.
O Ik wil zo nodig een rolstoel duwen.

O Centrumwandeling met gids in Tilburg op vrijdag 5 augustus (€ 6,00)
O	Ik	rijd	mee	op	de	fiets.
O Ik rijd met mijn eigen auto en kan .... passagiers meenemen.
O Ik wil graag met iemand meerijden.
O Ik ga op eigen gelegenheid.

O Excursie naar Capi Europe in Tilburg op maandag 8 augustus (€ 7,50)
O	Ik	rijd	mee	op	de	fiets.
O Ik rijd met mijn eigen auto en kan .... passagiers meenemen.
O Ik wil graag met iemand meerijden.
O Ik ga op eigen gelegenheid.

O Fietstocht naar Heusden, wandeling met gids en diner bij het Oude Tramstation op      
   donderdag 18 augustus (gids € 6,00 / diner € 21,50)
O	Ik	rijd	mee	op	de	fiets.
O Ik rijd met mijn eigen auto en kan .... passagiers meenemen.
O Ik wil graag met iemand meerijden.
O Ik ga op eigen gelegenheid.

O Jeu de boules-middag op vrijdag 2 september (€ 16,50)

Naam:_______________________________________________________________                    

Adres:________________________________________________________________

Tel.nr.:___________________________ E-mail:______________________________

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

Bankrekeningnummer:______________________________ Datum:______________  

Handtekening:

Vul dit formulier in en geef het tijdig (voor 1 juli) af bij Jan Hertogh (Kloosterstraat 50) of bij 
Ans Pollaert (Gerlachusstraat 18) of deponeer in brievenbus 4 in de entree van de Venloene.
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Ik ga op reis en neem mee…
… een EHBO-reiskoffertje

Voor sommigen is het aftellen al begonnen. 
De zomervakantie komt eraan en zoals het 
er nu naar uitziet kunnen we er weer aardig 
‘ouderwets’ op uit trekken. De een heeft 
al geboekt, de ander moet nog gaan kijken 
waar de reis naartoe zal gaan. De kleine 
voorbereidingen zijn begonnen. Denkt u 
dan	ook	aan	een	EHBO-reiskoffertje?

Deze	 EHBO-reiskoffertjes	 zijn	 tegenwoor-
dig	zeer	licht	en	compact.	Altijd	fijn	om	bij	
de hand te hebben voor wanneer er eerste 
hulp moet worden verleend als u onderweg 
bent.	Leg	zo’n	klein	EHBO-koffertje	in	uw	
auto of neem deze mee in uw rugzak. U 
kunt	 zo’n	 koffertje	 kant-en-klaar,	 gevuld	
en	 al	 aanschaffen	 (bij	 een	 drogist	 of	 on-
line) of zelf uw verbandtrommel nalopen 
en aanvullen met onderstaande artikelen. 

Wat zit er in een EHBO-reiskoffertje?
•	1 x Verbandschaar
•	1 x Pincet
•	1 x Paar vinyl handschoenen
•	1 x Wondpleister assortiment,   

3 maten à 15 stuks
•	1 x Snelverband, 6 cm x 8 cm
•	1 x Mitella
•	1 x Elastisch windsel, 8 cm x 4 m
•	2 x Alcoholdoekje
•	2 x Gaaskompres steriel, 5 cm x 5 cm
•	1 x Rol hechtpleister, 1,25 cm x 5 m

Wanneer u op reis gaat is het uiteraard ook 
handig om een insectenspray, paraceta-

mol, prikweg gelei en een tekenpincet in 
te pakken. Vergeet ook niet een middel 
tegen wagenziekte mee te nemen, mocht 
een medereiziger hier last van hebben.

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

Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website www.ehbo-loon-
opzand.nl. Heeft u een vraag dan kunt u 
ook mailen met info@ehbo-loonopzand.
nl. □
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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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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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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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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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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. 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
Nr. 15 verschijnt op 12 oktober 4 oktober 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.

Juni
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.

13 NL-Alert: om 12.00 uur testbericht.
19 Van 10.00 tot 16.00 uur zal de eerste 

editie gehouden worden van:
Landgoedfair Het Witte Kasteel.

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 Concert Sophia’s Vereeniging i.s.m. 
Harmonie Prinses Juliana uit Klaas-
waal. Muziekcentrum, Industrieweg 
5 te Klaaswaal.

25 Statiedag ‘Liedertafel Echo der Dui-
nen’ in Bosch en Duin in Udenhout 
vanaf 14.00 uur.

29 t/m 10 juli
Tennis	 &	 Padelclub	 Loon	 op	 Zand	
clubkampioenschappen 2022
Inschrijven via: toernooi.nl

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).

9 Tennis	&	Padelclub	Loon	op	Zand:
Feestelijke opening van het nieuwe 
paviljoen en padelbanen.

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

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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