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

Gemeentepils: goedkoop bier voor de armen?
De term ‘gemeentepils’ wordt wel gebruikt als eufemistisch synoniem voor kraanwater 
ofwel leidingwater. Gemeentepils bevat dus geen druppel alcohol en is zeker niet de lek-
kerste	pils	die	je	tot	je	kunt	nemen.	Maar	goedkoop	is	deze	drank	wel	en,	ook	dat	is	fijn,	
het is altijd beschikbaar als je er zin in hebt. Gezien de huidige stijgende prijzen van pils 
en bier is het wellicht een, zij het niet zo lekker, alternatief voor de alcoholische variant. 
Hoe komen we eigenlijk aan de bijzondere term gemeentepils? Journalist Enne Koops on-
derzocht het en schreef hierover een artikel voor de digitale nieuwsbrief van ‘Historiek’.

In dat artikel vraagt hij zich af of het woord ‘gemeentepils’ iets met politiek te maken 
heeft. Dat zou volgens hem zo maar kunnen, getuige ook een vergelijkbare zegswijze, na-
melijk: een fles bier burgemeester maken. Ook hier is er een connectie met de politieke 
wereld. De politieke oorsprong van gemeentepils is een van de verklaringen die in omloop 
zijn. Volgens deze uitleg zou de term ontleend zijn aan ambtenaren, die zuinig waren met 
het uitdelen van (alcoholische) consumpties. Gaven ze drankjes weg, dan moest dit zo 
goedkoop mogelijk zijn en werd het soms dus water in plaats van wat lekkers.

De term gemeentepils kan volgens een andere verklaring ook zijn ontstaan toen in Ne-
derland voor het eerst waterleidingen aangelegd werden voor particulieren. Vanaf dat 
moment kwam niet alleen bier en pils meer uit een tapkraan, maar ook water voor de con-
sument. Volgens deze uitleg is toen de term ‘gemeentepils’ bedacht als grappig synoniem 
voor leidingwater. In elk geval wordt het woord gemeentepils gerekend tot het Mokums 
dialect (Amsterdam). De eerste waterleiding in ons land werd aangelegd in 1853, bedacht 
door de bekende Nederlandse schrijver Jacob van Lennep (1802-1868), en in handen van 
de Amsterdamsche Duinwater-Maatschappij. Amsterdammers konden op bezoek gaan bij 
dit bedrijf en dan voor 1 cent een emmer water kopen. Hierna breidde het leidingnetwerk 
uit, waarbij (opvallend genoeg) bierbrouwers tot de eerste beroepsgroep behoorden die 
een eigen waterleiding kregen. Mogelijk is dit een verklaring voor de herkomst van ‘ge-
meentepils’…

De oudste vermeldingen van de term ‘gemeentepils’ in de Nederlandse taal stammen 
volgens etymologen (taalkundigen) uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. De vroegste 
vermelding van het begrip in de krantendatabase van Delpher komt uit december 1922, 
waar de Leeuwarder Courant meldt dat het woord ‘gemeentepils’ tijdens deze wereld-
oorlog is ontstaan. Door de jaren heen heeft water zich van zijn goedkope imago weten 
verlossen, want het blijkt van levensbelang te zijn en bepaalt in hoge mate de kwaliteit 
van onze gezondheid.

Mocht u, na het lezen van deze column onder het genot van een heerlijk glas water aan 
deze Rond de Toren-editie beginnen, dan weet u dat u goed bezig bent! Proost en veel 
plezier met deze editie!
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Na twee jaar kon het weer

Succesvolle editie Loonse Avondvierdaagse 2022
Het was voor de organisatie van de 48ste 
Loonse Avondvierdaagse, die van 30 mei 
tot en met 2 juni werd gehouden, na twee 
jaar dat deze niet kon doorgaan vanwege 
corona de vraag op hoeveel deelnemers zij 
kon rekenen.
Hun zorg hierover bleek totaal overbo-
dig, want bij de start op maandag 30 mei 
stonden meer dan 700 wandelaars in de 
startblokken om aan hun wandelavontuur 
te beginnen; vier dagen elke dag 5 of 10 
kilometer wandelen in de natuurlijke om-
geving van hun dorp.

herinneringsmedaille in ontvangst mochten 
nemen.

Salomons-oordeel
De sfeer op De Hoogt zat er, mede door de 
inzet van ‘De Platenbazen’ goed in. Het 
was mooi om velen uit ons dorp zo bij el-
kaar te zien, na twee jaar niets mogen or-
ganiseren. Het mooie weer speelde daarin 
zeker ook een belangrijke rol.

Voordat de wandelaars richting De Wete-
ring gingen voor de herinneringsmedailles, 
werden de groepen van Amarant en het 
Stamhuys (met ieder 11 deelnemers) aan-
gewezen als winnaar van de ‘Jan Donders-
wisselbokaal’ voor de groep met de meeste 
deelnemers. Omdat er twee groepen waren 
met hetzelfde aantal deelnemers, werd be-

 °Na afloop was er een ijsje voor iedereen!

Op donderdag 2 juni, de laatste dag, wer-
den de wandelaars op De Hoogt warm ont-
haald door de nodige familieleden met 
voor de jongsten de nodige versnaperingen 
én voor iedereen een dik verdiend water-
ijsje van de organisatie namens een van 
de sponsoren. Het bleek, op een enkele 
uitzondering na, dat iedereen deze vier-
daagse had uitgelopen en dat zij daarom 
later bij De Wetering hun zeer verdiende 

 °Riet Donders, hier samen met Ad Leermakers, 
reikte de naar haar overleden man vernoemde 
wisselbokaal uit.
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paald dat elke groep een half jaar lang de 
beker in huis mag hebben. Een ‘Salomons-
oordeel’ dus, waarmee beide groepen het 
eens waren.

Blijvend eerbetoon
Ook nu was de eer om deze bokaal uit te 
reiken weggelegd voor Riet Donders (91), 
die heel wat jaren samen met haar man 
Jan zich ingezet heeft voor de Loonse 
Avondvierdaagse. Vooral de inzet van Jan 
was na zijn overlijden de reden van het in-
stellen van een wisselbokaal die zijn naam 
draagt, als blijvend eerbetoon voor zijn to-
meloze inzet voor dit evenement. Na dit 

alles werd het toch echt tijd om, vooraf-
gegaan door Muziekvereniging Concordia, 
naar De Wetering te gaan, waar uiteinde-
lijk de fel begeerde medailles werden uit-
gereikt. Dat alles muzikaal begeleid door 
het Opleidingsorkest van Sophia. En na dit 
alles kon, zoals dat heet, ‘iedereen vol-
daan huiswaarts gaan’ met het gevoel niet 
alleen een gezellig, maar ook een sportief 
weekje te hebben gehad! Zullen we daar-
om afspreken: tot volgend jaar?

Springlevend
De organisatie van de 48ste Loonse Avond-
vierdaagse, zo lieten zij weten, is blij dat 
deze editie zo goed is verlopen. Niet alleen 
goed verlopen voor wat betreft het aantal 
deelnemers, maar ook goed verlopen dank-
zij de nieuwe vrijwilligers die zich hebben 
aangesloten, de vrijwilligers waarop zij al 
jaren een beroep op kunnen doen, de spon-
soren die hen nooit in de kou laten staan, 
de medewerking van De Wetering, Politie, 
EHBO, Scouting PSG en de Gemeente Loon 
op Zand. Na dit in alle opzichten geslaagd 
evenement lijkt het vrijwel zeker dat we 
elkaar volgend jaar weer gaan zien tijdens 
de 49ste editie van dit sportieve gebeuren 
dat bewezen heeft nog steeds springlevend 
te zijn!

Redactie + foto’s: Tiny van Hooren

 °Voor de groepen van de basisscholen was er  
 een herinneringsbeker.
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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

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Op zondag 4 september organiseren wij 
weer een garagesale in Loon op Zand, 
zoals u in de vorige Rond de Toren heeft 
kunnen lezen.
Helaas is in het artikel niet goed aangege-
ven hoe je je hiervoor als deelnemer kunt 
opgeven. Daarom hierbij alsnog.

Voor deelname aan de Loonse garagesale 
op zondag 4 september in Loon op Zand- 
Molenwijck kun je je opgeven van 25 juli 
tot en met 21 augustus. Je kunt dit doen 
door een mail te sturen naar:   
loonsegaragesale@gmail.com met opgave 
van je naam, telefoonnummer, het adres 
van waaruit je gaat verkopen en wat je 
zoal gaat aanbieden voor verkoop.

Op onze website: www.loonsegaragesale.
nl staat het reglement. Daar moet je ak-
koord op geven, anders is je inschrijving 
niet compleet.
Dus bewoners van de Molenwijck; haal je 
overtallige spullen van de zolder en schrijf 
je in!

Groetjes,
Carla en Wies

Hulp gevraagd
Wie wil ons eenmaal in de twee weken 
komen helpen bij het schoonmaken van 
ons huis?

Graag reactie op telefoonnummer
06-19920414.

Sinterklaas vraagt om   
assistentie van pieten

De zomervakantie staat voor de deur en wij 
hopen dat u mooie vooruitzichten hebt.
Misschien wel een reis naar Spanje, het 
land waar de Sint zich momenteel bevindt!

Velen zullen er logischerwijs nog lang niet 
mee bezig zijn, maar Stichting Sinterklaas 
Loon op Zand is zich alweer voor aan het 
bereiden op het aankomende seizoen. Ook 
dit jaar hopen wij op enthousiaste vrijwil-
ligers. Lijkt het u leuk om Sinterklaas te 
assisteren tijdens de intocht als hulppiet? 
Dan ontvangen wij graag een bericht van u!
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij 
op zondag 13 november 2022 Loon op Zand 
zal bezoeken.

Heeft u interesse om ons te ondersteunen 
als hulppiet dan kunt u bericht sturen naar: 
ron@sinterklaasloonopzand.nl.
Wij zien uw reactie heel graag tegemoet!

Tot slot zijn wij ook nog op zoek naar spon-
soren. Mocht u interesse hebben om onze 
stichting te sponseren, dan lichten wij 
onze activiteiten en doelen graag persoon-
lijk aan u toe. Wij wensen u een prettige 
zomervakantie toe!

Hartelijke groet,
Intocht comité Sinterklaas Loon op Zand
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Fysio Loon op Zand: bruisend van energie!
Natuurlijk, het is altijd beter als je fit 
en gezond bent en dus niet naar de fysio 
hoeft. Maar is er iets aan de hand met je 
lijf waarbij de fysiotherapeut je kan hel-
pen, dan ben je bij Fysio Loon op Zand 
aan het goede adres!

zijn schoenen lopen😊. Sinds vorig jaar is 
hij volledig eigenaar van de fysiotherapie-
praktijk aan de Kloosterstraat. Toen hij 11 
jaar geleden in Loon op Zand kwam wer-
ken kon hij Annelies en Vincent als ervaren 
fysiotherapeuten gelukkig ‘binnen boord 
houden’, zoals hij het noemt.

Vincent Vermeulen was lid van de eerdere 
maatschap, maar die gaat in december 
toch echt van zijn volledige pensioen ge-
nieten. Als Edwin over zijn werk begint te 
praten gaan zijn bruine ogen glinsteren en 
zijn handen maken allerlei drukke geba-
ren, alsof hij zijn woorden kracht bij wil 
zetten. Maar dat hoeft hij helemaal niet 
te doen; ik weet het uit ervaring, maar ie-
dereen ziet en merkt meteen dat je hier 
met een zeer betrokken mensenmens van 
doen hebt. En dat gegeven is voor mij nou 
zo mooi om in een verhaal te vangen; die 
passie voor het werk!

“Wat onze praktijk zo uniek maakt? Ik pro-
beer het kort samen te vatten. We hebben 
een van onze spreekkamers opgeknapt en 
een echo-apparaat aangeschaft, waarmee 
we snel en zonder tussenkomst van een 
specialist een opname kunnen maken van 
bijvoorbeeld een enkel of een knie. Ook 
hebben we nu een Shockwave® in huis, 
een apparaat dat met geluidsgolven de 
doorbloeding en stofwisseling stimuleert 
en zo blessures aan vooral spieren, pezen 
en slijmbeurzen snel(ler) kan herstellen. 
Een tennisarm of hielspoor heeft er bij-
voorbeeld veel baat bij. Verder bieden we 
oedeemtherapie en meten we hier steun-
kousen aan.”

En door!
“Maar er is meer. We hebben nogal wat ex-
terne collega’s die bij ons hun spreekuur 
houden, zoals de geriater, de instrumen-

“Kom je binnenkort eens langs om bij te 
praten? We hebben zoveel nieuws te ver-
tellen!” Als je Edwin Zwart, eigenaar van 
Fysio Loon op Zand, een beetje kent, dan 
weet je genoeg. Het kan even duren voor 
er een afspraak gepland staat, maar dan zit 
je ook tegenover iemand die zijn enthou-
siasme over zijn werk niet verborgen kan 
houden, zelfs al zou hij het proberen. 
Druk	en	efficiënt	als	hij	 is,	neemt	hij	een	
kop	koffie	en	zijn	broodtrommel	mee	naar	
de ruimte waar we bijkletsen. Tuurlijk vind 
ik dat goed, als ik zelf maar niet tegelijker-
tijd hoef te praten en te eten!

Edwin Zwart is 33 jaar, vandaag precies 4 
jaar getrouwd met zijn Dianne en samen 
hebben ze twee zoontjes. Ik zit tegenover 
hem aan een kleine tafel en kan hem dus 
eens goed bekijken: Edwin heeft een ge-
zonde kleur van het buiten zijn en sporten. 
Ik zou zomaar kunnen zeggen dat het een 
mooie, frisse gast is, maar dat durf ik al-
leen te schrijven; hij gaat anders nog naast 
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tenmaker,	de	ergotherapeut	en	een	diëtis-
te, de podotherapeut en niet te vergeten 
de thuiszorg. Door o.a. een multidiscipli-
nair overleg zijn er heel korte lijntjes: na-
tuurlijk met de huisartsen binnen Loon op 
Zand, maar ook met andere behandelaars. 
Ik ben namelijk van mening dat we elkaar 
hard nodig hebben om de beste zorg te 
kunnen leveren. En liefst zo snel mogelijk.
Als jij mij op donderdag belt met een zere 
rug, dan proberen we je voor het weekend 
nog in te plannen. Dat we dan soms moe-
ten schuiven, of mijn middagje administra-
tie komt weer eens te vervallen, maakt me 
niks uit. Ik heb zelf een grote hekel aan 
wachtlijsten of -tijden, dus dat proberen 
we hier ook te vermijden.

Ons streven is mensen te behandelen zo-
als we zelf behandeld willen worden, daar 
komt het eigenlijk op neer. Ik ben nog steeds 
bescheiden, want er is altijd wat te verbe-
teren, maar na 11 jaar in deze praktijk durf 

ik wel te zeggen dat we het goed doen.                                                                                  
En wat denk jij, Lonneke, wat vind jij onze 
sterke kanten? Waarom kwam jij hier? En je 
man en dochters?”

Sterke punten, keurig op een rij!
Ik denk terug aan de uurtjes in de oude 
oefenzaal die nu zo netjes opgeknapt is 
met prachtige hightechapparaten. Ik kwam 
omdat ik vertrouwen had in Edwin en zijn 
team en waardeer zijn proactieve houding. 
En omdat de sfeer in de oefenzaal goed was 
en er wat heren met grappige opmerkin-
gen	aan	een	kop	koffie	uit	zaten	te	puffen,	
had ik er zo een half uur therapie opzitten. 
Nog voor het woord longcovid zo'n zware 
lading -‘voor ons’- kreeg was Edwin al in 
de boeken gedoken en aan het overleggen 
gegaan met collega's om de beste zorg te 
leveren	aan	patiënt	1	en	alle	anderen	die	
nog zouden volgen. Nee, ik hoef niet lang 
 °Van links naar rechts: Edwin, Feliz en John in 
de vernieuwde fitnesszaal. (Eigen foto)
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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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na te denken over de vraag van Edwin en 
vat het zó samen: “Ik heb vertrouwen in 
jullie kennis en vaardigheden en waardeer 
de gemoedelijke sfeer en persoonlijke aan-
dacht. Dat maakt jullie praktijk voor mij 
letterlijk	en	figuurlijk	dichtbij.”

Edwin gaat verder: “Misschien is dát het 
wel, dat ons onderscheidt van anderen, 
want iedere praktijk heeft natuurlijk zijn 
eigen kennis en kunde. Maar dat laagdrem-
pelige, daar ben ik inderdaad erg van. Ik 
kom ook uit een dorp en in Loon op Zand 
kennen nog veel mensen elkaar. Dat werkt 
fantastisch. Natuurlijk ben ik naast prak-
tijkmanager en oncologietherapeut hier 
de kartrekker, maar wil je ook nadrukke-
lijk het belang van een hecht, stabiel team 
in je stukje betrekken? Zonder hen ben ik 
niks, hoor!

Zo zijn er onze eerdere genoemde ervaren 
krachten, maar ook Hanneke en Anne mo-
gen we niet vergeten en de nieuwe mede-
werkers John en Feliz. Zij weten met hun 
enthousiasme en specialismen weer andere 
mensen te binden en brengen nieuwe ken-
nis mee naar de praktijk. Zo is John de man 
van	de	Shockwave	en	echografie	bij	o.a.	re-
validatie bij sportblessures en gaat Feliz de 

dry needling van Vincent overnemen. Ook 
heeft zij veel kennis over ruiterblessures.

Ik mag wel stellen dat we door onze super 
getrainde en geschoolde medewerkers snel 
goede zorg kunnen bieden, waarbij de pa-
tiënt	centraal	staat.	De	zorg	die	we	onszelf	
ook zouden wensen als we een hulpvraag 
zouden hebben. En je kent me: ik vind alles 
leuk om te doen en vind zoveel vakgebie-
den interessant, maar de afwisseling van 
dit werk en het behandelen van mensen is 
nog steeds zó prachtig!”
Edwin werpt een blik op de klok en ja, het 
is inderdaad weer tijd om aan de slag te 
gaan. Hij gaat verder met de begeleiding 
van	een	patiënt	op	een	nieuw	fitnessappa-
raat en ik ga proberen een stukje te schrij-
ven over deze fysiotherapiepraktijk die 
bruist van energie en een praktijkhouder 
die vooruit durft te denken en lef toont. 
Een echte win-winsituatie voor Loon op 
Zand, hoor!

Voor meer info volgt u fysio loon op zand 
op Instagram of Facebook. Ouderwets bel-
len voor een afspraak mag natuurlijk ook 
nog steeds: 0416-361248.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

 

 

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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Eten met gemak 
wordt Maaltijd Thuis 

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht

Eten met gemak - Smits gaat samenwerken met 
Albert Heijn. Daarom krijgen we een nieuwe naam. 
Natuurlijk komt ook bij Maaltijd Thuis een vaste bezorger 
de maaltijden bij u bezorgen. En smaken de maaltijden 
nog even vertrouwd. Ontdek nu heel voordelig dat u ook 
bij Maaltijd Thuis kunt genieten van heerlijke maaltijden.

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
Bestel nu

Maaltijd Thuis – Smits maaltijdthuis.nl013 - 82 00 954
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‘Eten met gemak’ wordt  
‘Maaltijd Thuis’
Eten met gemak, de maaltijdservice van 
lokale ondernemers Edwin en Marina Smits, 
gaat per 27 juni verder onder een nieuwe 
naam, namelijk Maaltijd Thuis! Daarmee 
wordt het bedrijf een maaltijdservice on-
der de vlag van Albert Heijn en krijgt het 
een prachtige nieuwe frisse uitstraling.

“Maar dat is ook het enige wat verandert, 
want de heerlijke maaltijden worden nog 
steeds bereid in eigen keuken. Persoonlijk, 
met	verse	ingrediënten	en	dezelfde	kwali-
teit”, vertelt Edwin. Ze bezorgen de maal-
tijden nog steeds persoonlijk bij hun klan-
ten thuis op hetzelfde bezorgmoment. “We 
maken graag even een praatje of zetten 
de maaltijden desgewenst in de koelkast. 
We zetten net dat stapje extra voor onze 
klanten”, zegt Marina. Daarnaast behou-
den klanten de vrijheid om de maaltijden 
geheel zelf samen te stellen.
Ook blijven Edwin en Marina bereikbaar 
op hun huidige, bekende telefoonnummer. 

Lekker vertrouwd, zodat u zorgeloos van 
de maaltijden kunt genieten!

Bij Albert Heijn geloven ze dat lekker, ge-
zond en gevarieerd eten heel belangrijk is. 
Daarom heeft Albert Heijn de missie: Sa-
men beter eten bereikbaar maken. Voor 
iedereen; ook voor diegene die net een 
beetje extra hulp en aandacht nodig heeft. 
“Daar sluiten de verse maaltijden en de 
persoonlijke service van Eten met gemak 
heel goed op aan”, vertelt Edwin trots. 
“We voegen daar alle kennis en ervaring 
van Albert Heijn op het gebied van eten, 
drinken, gezondheid en duurzaamheid aan 
toe om voor u de allerbeste Maaltijd Thuis 
te kunnen verzorgen. Want zo lang en vi-
taal mogelijk van het leven kunnen genie-
ten, daar streven wij naar!” Met aandacht 
bereid, met liefde gebracht.

Bent u nog niet bekend met de maaltijd-
service van Edwin en Marina Smits? Probeer 
dan eens een proefpakket van 3 maaltijden 
voor € 15,-, gratis thuisbezorgd. Om te be-
stellen kunt u contact opnemen met Edwin 
en Marina. Bel hen via telefoonnummer 
013- 82 00 954 of maak tot 27 juni gebruik 
van de website etenmetgemak.nl. Vanaf 27 
juni kunt u terecht op maaltijdthuis.nl	.□

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
 °Edwin en Marina Smits. (Eigen foto)



14

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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KIEN’s Kolumn
Nieuwe buren
Beter een goede buur dan een verre 
vriend, gaat het gezegde. En dat is niet 
voor niets. Buren heb je niet voor het 
uitkiezen. Het is altijd maar afwachten 
of er gedonder komt van het bouwen van 
een aanbouw en hoe hoog de discussie 
oploopt over het kortwieken van de heg. 
En denk je de coolste buren van de we-
reld te hebben, gaan ze ineens verhui-
zen. Je houdt je billen samengeknepen 
in de hoop dat er geen terror-pubers 
naast je komen te wonen.

Vrienden daarentegen kun je toelaten 
en weer laten gaan. Dat gaat ook niet 
altijd zonder drama, maar je kunt ze 
‘ghosten’ (zo heet dat in hippe termen) 
of negeren (in normaal Nederlands). Af-
hankelijk van de dikte van de plaat voor 
het hoofd van de vriend of vriendin, hoef 
je uiteindelijk het ‘ik maak onze vriend-
schap uit’-gesprek niet eens te voeren. 
Lekker makkelijk. Maar met buren is 
ghosten een no go. Beter die goede buur 
dan die verre vriend.

Toen het bericht ons dorp bereikte dat 
we om en nabij 150 nieuwe buren zou-
den krijgen voor de duur van twee we-
ken, werd verschillend gereageerd. Eens, 
het was wat kort dag, maar verder geen 
drama, lijkt mij. Als directe overbuur-
vrouw van deze mensen heb ik na een 
week nog niet eens in de gaten dat ze 
in De Wetering wonen. Het enige is dat 
de Loonse kinderen gymles hebben op 
de Kasteelweide, een handvol nieuwe 
buren ’s avonds een potje voetbal speelt 

op de Kasteelweide, kinderen op een 
driewieler over het pleintje rijden en er 
dag en nacht security mensen op het 
plein rondlopen om een oogje in het zeil 
te houden.

Met deze asielzoekers hoeven we geen 
discussies te voeren over een aanbouw, 
het kappen van een boom, het aantal 
decibel tijdens een BBQ of de hoogte van 
de heg. Al zouden sommige auteurs op 
social media wel graag de discussie met 
hen aangaan over de bijna onoverko-
melijke opoffering die wij moeten doen 
doordat we drie weken niet kunnen 
zaalvoetballen, biljarten, gymmen in een 
zaal en elders moeten repeteren met 
het koor. Bovendien 
legt men al zand-
zakken voor de deur 
bij diverse sociale 
huurwoningen omdat 
men bang is dat die 
direct bezet worden 
door de asielzoekers. 
U proeft het sarcas-
me. Onze regering 
maakt er misschien 
een zooitje van, maar dat wil niet zeg-
gen dat wij als inwoners van Nederland 
daaraan moeten meedoen.   
#doesliefroeptoeters

Bij het verschijnen van deze editie van 
Rond de Toren hebben deze mensen al-
weer hun ‘hele’ boeltje in een big shop-
per moeten stoppen om alweer naar 
een andere opvanglocatie te verhuizen. 
Dan ben ik toch altijd dankbaar voor het 
feit dat ik ben geboren in een land zoals 
Nederland en ik vooralsnog geen beroep 
hoef te doen op de tolerantie van andere 
wereldburgers.
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Loonse Molenstraat 35, 5175 PS te Loon op Zand, 0625505008, info@terravie.nl 

 

 

 

 

Kersen 
Na lang wachten zijn ze er eindelijk weer, verse kersen van eigen 
bodem. Deze pareltjes zijn verkrijgbaar bij ons in de boerderijwinkel op 
onderstaande dagen + tijden. 

➢ Maandag : 10.00 tot 17.00 uur 
➢ Dinsdag : 10.00 tot 17.00 uur 
➢ Woensdag : 10.00 tot 17.00 uur 
➢ Donderdag : 10.00 tot 17.00 uur 
➢ Vrijdag : 10.00 tot 17.00 uur 
➢ Zaterdag : 10.00 tot 17.00 uur  

In de maand juli zijn we ook iedere zondag geopend van 10.00 
tot 17.00 uur.  
Geen tijd om tijdens onze openingstijden de boerderijwinkel te 
bezoeken? Geen probleem! Onze automaat is 24/7 gevuld met het 
lekkerste fruit. 

 

Open dag 
Op zaterdag 2 juli (van 10.00 tot 17.00 uur) hebben we open dag en u 
bent van harte uitgenodigd! 

➢ Rondleidingen door de kwekerij  
➢ Kijkje bij de koeien 
➢ Springkussen 
➢ Schminken 
➢ Schepijs 
➢ Proeverij  
➢ Gratis toegang 
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Jan & Toos Immerzeel:

50 jaar getrouwd en al bijna even lang    
de Toren bezorgen…
… Dat is reden genoeg voor een bezoek van 
Rond de Toren. Ik word dan ook hartelijk 
ontvangen op de Kasteellaan (niet geheel 
toevallig)	 rond	 koffietijd,	 waar	 de	 koffie	
met lekkers klaar staat. Op 1 juni jongst-
leden	 waren	 Jan	 &	 Toos	 Immerzeel	 maar	
liefst 50 jaar getrouwd. Een hele prestatie, 
wat zeker gevierd mag worden.
Zelf zijn ze hier heel bescheiden over en 
ach, 50 jaar, dat vliegt voorbij, naar ei-
gen zeggen. Maar ik ben enthousiast, vijf-
tig jaar is een hele tijd en zeker niet voor 
iedereen weggelegd. Bovendien een groot 
cadeau om het samen te mogen vieren.

 °Jan & Toos Immerzeel: “Vijftig jaar, dat vliegt 
voorbij!”. (Eigen foto)

Met veel plezier in de Kasteellaan
Jan	&	Toos	 trouwden	 dus	 op	 1	 juni	 1972,	
nadat ze elkaar hadden leren kennen bij de 
Harmonie in Tilburg, waar je destijds ging 
dansen. Na enkele jaren verkering trouw-
den ze en gingen wonen in Tilburg. Hier 
hebben zij acht jaar gewoond waar hun 
huwelijk werd bezegeld met drie kinderen. 
Na deze jaren verhuisden zij naar Loon op 
Zand, naar de Kasteellaan. Dit is het ouder-
lijk huis van Jan en hier wonen zij vandaag 
de dag nog steeds met veel plezier. Inmid-
dels is de familie ook uitgebreid met vier 
kleinkinderen.

In de stromende regen en hagel
1	juni	was	een	feestelijke	dag	voor	Jan	&	
Toos. Het begon al vroeg, om zeven uur wa-
ren er diverse buurtgenoten paraat om bui-
ten te versieren. Hierna was het tijd voor 
ontbijt met de kinderen. De buurt kwam 
weer terug om 10.30 uur om het gouden 
bruidspaar toe te zingen. Waar de dag zon-
nig begon, stonden ze nu in de regen en 
hagel. Maar het lied moest en zou buiten 
afgezongen worden.

Uiteindelijk was het ook wel heel speciaal, 
zo toegezongen worden in de stromende 
regen en dat in juni. Vanaf de middag was 
er	een	gezellig	samenzijn	bij	de	Financiën	
met familie, vrienden, kennissen en buren. 
In het pinksterweekend stond er nog een 
weekendje weg op de planning met het ge-
hele gezin. Een echte feestweek, zo getui-
gen ook de vele gelukwensen en bloemen 
welke de kamer sieren.

Jan & Toos: een actief duo!
Van deze vijftig getrouwde jaren, brengt 
Toos al zo’n 34 jaar de Toren rond in hun ei-
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gen buurt. Zij heeft het overgenomen van 
hun zoon Hans, die het tot en met de basis-
school heeft gedaan. Toen hij naar de mid-
delbare school ging was er niemand meer 
in hun buurt om het te doen en zo kwamen 
ze bij Toos terecht.

Inmiddels	doen	Jan	&	Toos	het	samen.	Want	
het mag dan een buurt zijn met een lage 
oplage, het is een erg grote buurt om rond 
te brengen. Ze hebben er inmiddels een 
handige routine in en de buren weten haast 
precies wanneer hun Toren op de mat valt 

.

Jan	 &	 Toos	 zitten	 allesbehalve	 achter	 de	
geraniums. Naast hun vrijwilligerswerk 
voor Rond de Toren doet Jan namelijk ook 
vrijwilligerswerk bij Stichting Gered Ge-
reedschap in Kaatsheuvel, Toos verzorgt 
de kapel verderop in de straat en ze zijn 
kartrekkers van hun eigen buurtvereniging. 
Daarnaast hebben ze ook thuis genoeg te 
onderhouden; absoluut geen stilzitters dus!

Namens Rond de Toren van harte gefelici-
teerd met deze mooie mijlpaal en nog vele 
gelukkige jaren in goede gezondheid! Op 
naar het volgende jubileum!

Redactie: Kristel Vermeer

Urgente landing

In de avond van vrijdag 17 juni leek het 
alsof een luchtballon een urgente landing 
moest maken op het grasveld Gildeweg/
Scorpius. Dat trok natuurlijk de aandacht 
van de nodige buurtbewoners. Op het laat-
ste moment wist de piloot de ballon toch 
weer in een luchtstrook te krijgen en werd 
de reis vervolgd. (Foto: Ruud Peters)
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Een nieuwe traditie is geboren…

Succesvolle eerste editie ‘Landgoedfair Het Witte Kasteel’
Zondag 19 juni 2022 vond op het sfeervolle landgoed ‘Het Witte Kasteel’ de eerste edi-
tie van deze unieke Landgoedfair plaats. Deze lommerrijke historische locatie bracht 
menig bezoeker in een exclusieve, sfeervolle, Brabantse en Bourgondische stemming.

Prachtige plekjes
Iedereen kent het Loonse kasteel wel door 
zijn prachtige ligging aan een gracht in een 
bosrijke omgeving. Dat Landgoed ‘Het Wit-
te Kasteel’ meer prachtige en unieke plek-
jes kent, dat wisten veel bezoekers niet. 
Van de historische binnenplaats tot de ver-
dedigingswallen. De kruidentuin, de serre, 
de velden rondom het theehuisje en de 
boomgaard met unieke fruitsoorten overal 
konden mensen genieten van kramen, mu-
ziek en heerlijk eten.

Het weer
Het weer speelt altijd een belangrijke rol 
bij het wel of niet slagen van een evene-
ment. Tijdens de opbouw van de fair was 
het meer dan 30 graden. Ondanks deze 
tropische temperaturen werkten de vrij-

willigers van Stichting Het Witte Kasteel 
keihard door om ‘hun’ landgoed klaar te 
maken voor de landgoedfair.
Tijdens het opbouwen hebben de stand-
houders vol goede moed een plensbui moe-
ten trotseren. Gedurende de dag was het 
droog en was de temperatuur aangenaam. 
Precies aan het einde van de dag werden 
we getrakteerd op een klaterende regen-
bui.

Vertier voor jong en oud
Yvonne Vugts (van Yvonne’s Brocante, een 
van de organisatoren) wist de juiste mix te 
brengen met interessante kramen. Prach-
tige brocante met unieke kraamhouders, 
Brabants Duingoed met heerlijke streek-
producten, unieke potterie, Indonesische 
hapjes en vele andere standhouders wis-
selden elkaar af.
De allerkleinsten konden bij de schaaps-
kudde luisteren naar een voorleesopa van 
Bibliotheek Midden Brabant, er was de 
mogelijkheid om geschminkt te worden en 
bij een grote vuurschaal konden marshmal-
lows geroosterd worden.
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Bij het Wagenhuis en op het centrale veld 
kon genoten worden van heerlijke biertjes, 
Kasteelburgers en Lekker Loonse crêpes.
Bij het theehuisje was het ‘op en top’ ge-
nieten van de Jukaladies, een bijzondere 
act van twee dames die zichzelf muzikaal 
begeleiden op de ukelele.
De band Dutch Katz sloot de fair in stijl af 
met muziek uit de jaren ’50 en ’60.

Het kasteel in optima forma
Heel veel bezoekers, toeristen en belang-
stellenden hebben ‘Het Witte Kasteel’ we-
ten te vinden. Tijdens deze dag hebben we 
dit unieke pareltje op een uitstekende wij-
ze op de kaart weten te zetten. De sfeer, 
de locatie, de standhouders hebben bijge-
dragen aan een uniek evenement wat zeker 
een vervolg gaat krijgen in 2023.

Heel veel dank!
Op de eerste plaats willen we natuurlijk 
alle bezoekers bedanken. We hebben heel 
veel complimenten, tips en motiverende 
ideeën	gehoord.	Dank	hiervoor.
Tijdens Landgoedfair ‘Het Witte Kasteel’ 
was er een unieke rol weggelegd voor de 
vrijwilligers van ‘Het Witte Kasteel’. Een 

gouden team onder leiding van Piet Broos 
die hun ‘Witte Kasteel’ op een unieke en 
manier gepresenteerd hebben. Zij mogen 
zich met trots de ‘nieuwe adel’ noemen 
van ‘Het Witte Kasteel’.

Mede namens Gebiedscommissie Centrum 
‘Loon op Zand’ kunnen we concluderen dat 
er een nieuwe traditie is geboren.

Redactie: Maikel van de Velden
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Blues-Rockmiddag bij De Vriendschap
Zondag 17 juli spelen de bands DAYS 
OFF en HEISENBERG in De Vriendschap, 
Kerkstraat 32-34, Loon op Zand. Aanvang 
16.00 uur. Zaal open om 15.00 uur. Het 
belooft een heerlijke middag te worden 
met Blues en Rock in al zijn variaties die 
geen enkele liefhebber van live-muziek 
mag missen. Toegang gra-
tis. Let op: Pinnen niet 
mogelijk.

DAYS OFF
Blues, Rock & More…
De band DAYS OFF is opge-
richt in 2008. De muzikan-
ten hebben een gedeelde 
passie voor de blues in al 
zijn variaties.
Covers van bekende groot-
heden uit de blues-historie 
worden moeiteloos afge-
wisseld met uitstapjes naar 
diverse andere muziekstij-
len. Vandaar Blues, Rock & 
more…

De muzikanten vormen met strakke ritmes, 
virtuoze gitaarsolo’s en stemmende koor-
tjes een harmonieuze band.

Bij een optreden van DAYS OFF komt het 
slotakkoord altijd te snel, zowel voor de 
muzikanten zelf als voor de bezoeker.

Heisenberg
Juist voor de coronacrisis opgericht, 
heeft HEISENBERG de eerste twee jaar 
weinig mogelijkheden gehad om te re-
peteren. Daarna zijn ze des te fanatie-
ker aan de slag gegaan. De hoofdzaak 
van	 de	 vijf	 bandleden	 die	 variëren	 in	
leeftijd van 29 tot 65 jaar, is het plezier 
in het samen muziek maken. Dat doen 
ze met een setlijst van stevige rock en 
lichte metal.
Ben jij klaar voor een Rock-and-Roll-sho-
wer? Of krijg je een Burning Haert van 
A Whole Lotta Rosie? Stap dan rap in je 
747 om het eerste optreden op zondag-
middag 17 juli mee te maken van deze 
heerlijke rockband. □
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VOORLOON
weer in coalitie

Op donderdag 16 juni presenteerden VVD, 
Pro3, CDA en VOORLOON het coalitieak-
koord voor de periode 2022-2026. Na een 
periode van intensief en constructief over-
leg ligt er een akkoord op hoofdlijnen.

Een realistisch akkoord dat past binnen de 
nu	bekende	financiële	en	personele	kaders.	
Het akkoord heeft als titel:

‘Met lef, gefocust op u’.
Binnen deze kaders zal - samen met inwo-
ners - invulling gegeven worden aan het be-
stuursprogramma. Omdat niet alles in één 
keer kan, zullen daarbij ook prioriteiten 
gesteld worden.

De zelfstandigheid van de gemeente Loon 
op Zand wordt als uitgangspunt genomen, 
de daarbij behorende acties zullen in ie-
der geval onmiddellijk gestart worden. Im-
mers: beloofd is beloofd: over twee jaar 
wordt	er	geëvalueerd	en	gekeken	of	Loon	
op Zand op termijn een gezonde, zelfstan-

dige gemeente kan blijven en er zijn tus-
sentijdse meetmomenten.

VOORLOON is blij en trots weer bestuur-
lijke verantwoordelijkheid te mogen dra-
gen. Jan Brekelmans zal ook de komende 
periode namens onze politieke vereniging 
zitting nemen in het college.
In de raad worden de Loonse belangen 
behartigd door Hein Lommers en Kiki van 
Eijndhoven. Zij worden geholpen door onze 
twee fractieondersteuners Willem Ligten-
berg en Bram Nieuwenhuisen.

Citaat Hein Lommers:
‘We kijken als fractie met vertrouwen uit 
naar een goede samenwerking met raad en 
college en zijn verheugd invulling te geven 
aan de Loonse belangen in de Raad’.

Via info@voorloon.nl kunt u altijd contact 
opnemen met onze fractie.

 °Hein Lommers  °Kiki van Eijndhoven  °Jan Brekelmans
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VOORLOON is blij met het voorliggende 
coalitieakkoord. Belangrijke programma-
punten uit ons verkiezingsprogramma zijn 
daarin in goed onderling overleg opgeno-
men. De realisatie van een nieuw dorpshuis 
en de ondersteuning van ons Witte Kasteel 
zijn daarbij het meest tastbaar.

Bestuur VOORLOON

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

TE KOOP

Royale hoekwoning met garage 
en vier slaapkamers.

Mooi gelegen aan plantsoen  
in wijk Molenwijck.

www.tekooploonopzand.nl

Hartelijk dank

Blij verrast en zelfs beduusd door alle 
lieve leuke berichten, woorden van dank, 
kaarten en cadeaus, willen wij iedereen 
hartelijk danken hiervoor!

Peter	&	Suzanne	en	personeel	van
Bakkerij Smolders

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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438

Deze editie openen wij met het bericht 
dat een kopie van Rembrandts Nacht-
wacht permanent in het Uilennest be-
zichtigd kan worden. Vanwege het grote 
succes dat het doek in Loon op Zand trok, 
toen het door heel Nederland trok, ging 
het Rijksmuseum in op het verzoek om 
hier een blijvende expositie mogelijk te 
maken. (DK 1/6)

Loonse mensen in de krant
Iris Boere vertelde over haar werk bij Resi-
dentie Molenwijck en zoekt collega’s, ook 
in het kader van vakantiewerk. (DK 8/6)
Peter Schnellen won een slagroomtaart met 
de goede oplossing van een kruiswoordpuz-
zel. (DK 8/6)
Adryo Toorians en Nick van Tiggelen trek-
ken in onze regio de kar van het PVO: het 
Platform Veilig Ondernemen in Brabant 
en Zeeland. Adryo: “Criminelen opereren 
veelal in gebieden waar veel geld is te ha-
len. Maar ik schrik ook nog altijd van ver-
halen in de krant dat er weer een opa van 
84 jaar is opgelicht. Waar halen ze het lef 
vandaan? Dat doet mij zeer. En niet alleen 
naar die opa toe maar ook naar die onder-
nemer die knetterhard werkt, keurig zijn 
belasting betaalt, negentig man personeel 
in dienst heeft en wordt beetgenomen door 
dit soort criminelen. Deze ondernemers 
moeten we beschermen, dat proberen we 
te doen met PVO.” Het Platform krijgt 
jaarlijks tien miljoen extra van het Mini-
sterie van Justitie en Veiligheid.(BD 10/6)

Henk Spitshuis (86) hoort bij het groepje 
ouderen die op donderdag in De Wetering 

een uurtje komen sporten onder leiding 
van Carla Poppelier. (BD 15/6)

Fotograaf Evelien Mank-IJpelaar exposeer-
de van 15 tot 19 juni in Boshoeve Spranken-
hof aan de Schoorstraat In Udenhout. Zij 
toonde foto’s van de producten die in die 
boerderijwinkel verkocht worden, maar 
door in te zoomen op de gewassen brengt 
zij de kijker dichter bij de schoonheid van 
eten. Het zijn vaak abstracte beelden, 
waarin de pracht van de natuur zichtbaar 
wordt. (DK 15/6)
Anton van der Lee schreef in de dialecten-
rubriek ‘Langstraotse Praot’ de paraobel 
van ’t pèèrd, waarin hij ons waarschuwt 
om niet te veel eisen te stellen aan iets 
wat je graag wilt hebben. Frans Oosterwaal 
maakte er een tekening bij. (DK 15/6)

Rini Goutziers woonde niet in ons dorp, 
maar is in februari jl. toch op het Loonse 
kerkhof begraven, omdat hij zijn vrouw be-
loofd had, dat zij bij haar ouders in Loon 
begraven zou worden. “Nu ligt hij in Loon 
op haar te wachten”, schreef zijn dochter 
Heidi. Rini was in Udenhout 65 jaar lang 
actief bij de Koninklijke Harmonie MVC. 
(BD 18/5

Asielzoekers
Onze gemeente heeft zijn hand opgestoken 
en heeft crisisnoodopvang voor 150 asiel-
zoekers in Brabant op zich genomen. Om-
dat Aanmeldcentrum Ter Apel overbelast 
raakte, waren asielzoekers vanaf woensdag 
15 juni twee weken welkom in sporthal De 
Wetering.
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Loon op Zand reageert daarmee op het ver-
zoek van staatssecretaris Eric van der Burg 
om de last van Ter Apel over het land te 
verdelen. De Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant, waaronder Loon op Zand 
valt, is aangewezen de noodopvang te or-
ganiseren van 15 tot en met 29 juni.
“In geen van de 24 gemeenten in de regio 
werd op korte termijn een goede tijdelij-
ke opvang gevonden”, zegt burgemeester 
Hanne van Aart. “Omdat Loon op Zand zich 
zowel tijdens de coronacrisis als bij de op-
vang van Oekraïners van haar warme en 
menselijke kant heeft laten zien, durf ik 
het aan.”

Voorwaarden
De burgemeester heeft wel voorwaarden 
gesteld. “De crisisopvang gaat maximaal 
twee weken duren en alle kosten worden 
gedeclareerd bij het ministerie. Daarnaast 
rekenen we op hulp van alle collega-ge-
meenten. We kunnen dit niet alleen doen.” 
Met het opbouwen van noodopvang wil de 
overheid een herhaling van mensonterende 
toestanden voorkomen. Omdat Loon op 
Zand sporthal De Wetering twee weken 
lang als noodopvang voor 150 asielzoekers 
ging inzetten, kon er na het weekend van 
12 juni zo’n drie weken niet worden ge-
sport.

Omwonenden van De Wetering kregen een 
brief van de gemeente. “Zo’n opvang is 
best even slikken. Daarom willen we het 
ook voor de buurt zo goed mogelijk rege-
len. Bij vragen mogen ze contact opnemen, 
hun klachten nemen we serieus. We heb-
ben bij het ministerie aangegeven dat we 
op deze opvanglocatie geen enkele vorm 
van intimidatie of criminaliteit dulden. 
Wie onze gastvrijheid beschaamt, kan di-
rect vertrekken.” Bij de sporthal zal dag en 
nacht toezicht aanwezig zijn.

Gemeente en politiek
De demissionaire wethouder van Financien, 

Suzan Mandemakers (VVD) was geschrokken 
van	de	financiële	cijfers	van	onze	gemeen-
te. “Vorig jaar sloot de gemeente, dankzij 
een paar meevallers, nog af met 4 miljoen 
euro in de plus. Maar voor de komende 
jaren ziet het plaatje er heel anders uit. 
Als het een beetje mee zit, speelt Loon op 
Zand dit jaar nog quitte. Daarna worden er 
jaren met structurele tekorten verwacht. 
1,6 tot 1,7 miljoen euro per jaar. We zien 
nu	het	effect	van	de	tijd	waarin	we	leven.” 
(BD 10/6)

De gemeente start in augustus de aanbe-
stedingsprocedure voor de bouw van de 
nieuwe Wetering. De gemeenteraad heeft 
9,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
de bouw van het nieuwe dorpshuis. En geen 
cent meer. “Dat is echt ons maximum”, zei 
de raad een half jaar geleden. Maar de 
prijsstijgingen in de bouw vallen hoger uit 
dan destijds is ingeschat. Ook het gasloos 
maken van de sporthal blijkt duurder dan 

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Voor al uw 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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verwacht. De gemeente doet nu een be-
roep op de ondernemers die zich inschrij-
ven voor de klus en hoopt nu dat de plan-
nen zo kunnen worden aangepast dat de 
bouw binnen budget blijft. (BD 15/6)

Op 15 juni werd het coalitieakkoord gepu-
bliceerd, waarin het programma van het 
nieuwe College van B&W voor de jaren 
2022-2026 wordt geformuleerd. Ook komt 
er een vierde wethouder. (BD 17/6)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor 
Oranjeplein 47 (aanpassen van de reclame 
voor de Plus-supermarkt die in plaats van 
de COOP komt), Kerkstraat 64 (herinrich-
ting van het terras), Berkenlaan 35 (car-
port/overkapping), bomenkap in de Ven-
loonstraat, Strieckenlaan, Hydra, Ecliptica 
en het terrein tussen Klokkenlaan en Berg-
straat (voormalige schoenfabriek van Lier). 
Een vergunning is verleend aan Kraanven 
27 (tijdelijke bewoning bijgebouw).
Er ligt een gewijzigd bestemmingsplan ter 
inzage tot 27 juli voor Molenstraat 14a - 18  
(Van de Wouw Dierenvoeders). (DK 1, 6 en 
15/6)

Huizenmarkt
Na twee decennia is er eindelijk een op-
lossing in zicht voor de voormalige garage 
van Roosmalen aan de Hoge Steenweg. Er 
komen vermoedelijk 35 middeldure huur-
woningen. Op 21 juni was er een informa-
tieavond voor omwonenden en andere be-
langstellenden. (DK 15/6)

Natuurbeheer
Op de akkers rond Huis ter Heide kwam de 
regen net op tijd om het zaaien van oude 
gewassen mogelijk te maken, zoals boek-
weit, sint jansrogge, klaproos, korenbloem, 
bolderik, luzerne en zonnebloem. Piet van 
Laarhoven, boer in ruste, verwacht dat het 
straks een lust voor het oog is en een bron 
van voedsel voor de insecten. (DK 1/6)

Verenigingen
Voor Gilde St Ambrosius waren de laatste 
weken druk: het zilveren priesterfeest van 
pastoor Peter Luijckx, de bedevaart naar 
Den Bosch in het kader van de Meimaand en 
het zg. Cloutschieten in Raamsdonk trok-
ken veel aandacht. Ook gingen er enkele 
prijzen mee naar Loon op Zand.
Tweede pinksterdag stond in het teken van 
de	 vier	 gilden-fietstocht,	 waaraan	 onder	
meer een ‘viergeslacht’ deelnam: vier ge-
neraties vrouwen uit één familie, die op de 
foto vereeuwigd werden. Op 12 juni was 
aan de Klokkenlaan de jaarlijke Brabantse 
Regio Wipverschieting, waaraan 45 hand-
boogschutters meededen. (DK 1 en 15/6)

Voetbal
Uno Animo 2 werd voor het eerst sinds 1987 
weer eens kampioen door een klinkende 
overwinning op GSBW 2. Het werd 6-1 en 
de doelpunten waren van Martijn Damen, 
Mathijs Knapen, Ruben van Loon en Tim 
Clemens. (DK 1/6)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over de geslaagde avondvierdaagse van 30 
mei tot 2 juni, waaraan ruim 700 wande-
laars meededen. (DK 8/6)

Tot zover de jongste berichten, die onze 
aandacht verdienen. Het vakantieseizoen 
is voor de pensionados en vutters al be-
gonnen. De activiteiten van de verenigin-
gen komen op een laag pitje te staan. Dat 
zullen we in de 
publiciteit ook 
wel merken.
Maar er komt in 
ieder geval nog 
één Krantenbak 
voor ons reces!

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Profiteer van lage          
hypotheekrente! 

 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Florius   2,80% 
Centraal Beheer    2,87% 

20 jaar vast met NHG 
Lot Hypotheken  3,25% 
Aegon   3,29% 

30 jaar vast met NHG 
Holland Woont   3,38% 
Lloyds Bank  3,39% 

 
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 
verduurzamen? 
 
Een ander huis 
kopen? 
 
Verbouwen? 
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De terugkeer van de Loonse drankjes
In de Rond de Toren-editie van 27 februari 
2019 schreef de redactie een artikel over 
het einde van de Loonse kruidenbitters, zo-
als het Loonse ‘Klùtske’, het ‘Duinpieper-
tje’, het ‘Sint Janneke’ en niet te vergeten 
het ‘Loons Kwartierke’.
De verkopen ervan liepen zó terug, dat de 
toenmalige Loonse slijter Fris Kemper be-
sloot deze uit zijn assortiment te halen. 
Dit artikel kunt u nog altijd lezen via de 
website van Rond de Toren: www.rondde-
toren.nl en de knop ‘Archief’ naar ‘Jaar-
gangen’. Kies daar voor ‘Jaargang 2019’ en 
klik op ‘nummer 4 van 27-02-2019’.

Het artikel uit 2019 eindigde met de regel: 
“De Loonse kruidenbitters zijn ‘passé’, al-
hoewel je nooit weet of iets wel of niet 
definitief	is….	Dus	zeg	nooit:	nooit!”

En die tekst bleek achteraf het nodige 
vooruitschrijdend inzicht te bevatten, 
want onlangs introduceerde Bernard Goos-
sens van de Loonse Mitra-slijterij aan het 
Oranjeplein niet alleen drie bijzondere 
Loonse drankjes, maar ook een heus Loons 
Kasteelbier. We stellen ze aan u voor….

Het ‘Loons Kwartiertje’ is een zachte likeur 
(20%) met de smaak van echte roomboter 
babbelaars, terwijl het ‘Loons Neutje’ een 
overheerlijke	koffielikeur	(24%)	is	van	ech-
te	koffiebonen,	karamel	en	vanille	en	het	
‘Sint Jannekes-bitter’ een bitter (24%) naar 
zeer Oudhollands recept met o.a. kruidna-
gel, jeneverbes en kruiden uit de duinen.

Het ‘Loons Kasteelbier’ (7%) is een blond 
bier met goudgele kleur en van hoge gis-
ting dat een soepele smaak heeft en een 
fruitige afdronk. De gekozen verpakking 
is geheel in de trant wat je van dit soort 

producten mag verwachten en uiter-
aard laten de etiketten een overdui-
delijke verwijzing naar ons dorp zien. 
Dat maakt dat deze ook bijzonder ge-
schikt zijn om  cadeau te geven. Ber-
nard Goossens: “Toen ik hier in Loon 
op Zand met de slijterij begon, wilde 
ik graag dit soort ‘plaatselijke drank-
jes’ in mijn assortiment opnemen, 
omdat je daarmee de plaats waar je 
actief bent nóg meer op de kaart kunt 
zetten.

Niet alleen ik was blij toen dat kon, 
maar ook de klanten die na het proe-
ven meteen enthousiast waren. En 
zijn immers momenten genoeg om 
ervan te genieten of om ze te geven!”

En zo heeft Loon op Zand weer voor iedere 
smaak zijn eigen drankje; de voortzetting 
van een traditie die in 1988 begon met 
de introductie van ‘ùn klùtske’ en in 2022 
weer een nieuw leven krijgt.

Mocht u zich vooraf willen overtuigen van 
de	smaak,	dan	staan	de	proefflesjes	altijd	
klaar, zo liet Bernard ons nog weten!

Redactie: Tiny van Hooren
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Op naar de Omgevingsvisie Loon op Zand 2040
Doe mee met de enquête

Waar willen we meer woningen bouwen 
en voor wie? Hoe gaan we om met onze 
natuurgebieden? Waar gaan we duurzame 
energie opwekken? Komend jaar werkt de 
gemeente Loon op Zand samen met inwo-
ners, verenigingen, organisaties en bedrij-
ven aan de omgevingsvisie. De eerste stap 
is bepalen welke onderwerpen belangrijk 
zijn.  Daarvoor nodigt de gemeente al haar 
inwoners uit om mee te doen met een en-
quête. U vindt de enquête op:
www.loonopzand2040.nl

kernen, bedrijventerreinen en buitenge-
bieden eruit moeten zien in 2040. De ge-
wenste ‘gemeenteplattegrond 2040’ is voor 
iedereen zichtbaar, samen met keuzes én 
oplossingen om de leefruimte buiten zo 
goed mogelijk te benutten.

Inspelen op uitdagingen   
en ontwikkelingen
Met deze blik vooruit kan de gemeente de 
komende jaren inspelen op uitdagingen en 
ontwikkelingen die op Kaatsheuvel, Loon 
op Zand en De Moer afkomen.
Denk aan woningbouw of de voorzieningen 
in dorpscentra. Met de omgevingsvisie kan 
zij ook initiatieven van inwoners, bedrij-
ven of andere partijen beter beoordelen 
en waar dat kan, de ruimte geven.

Samen bepalen wat belangrijk   
en nodig is
De omgevingsvisie maakt de gemeente stap 
voor stap. Iedereen kan meepraten: oude-
ren, jongeren, verenigingen, sportclubs en 
andere organisaties uit Kaatsheuvel, Loon 
op Zand en De Moer. Samen wordt bepaald 
wat belangrijk en nodig is voor de omge-
ving waar inwoners wonen, werken, leren 
en ontspannen.

Alle kennis, gedrevenheid en creativiteit 
uit de gemeenschap is daarvoor nodig.
Daarom organiseert de gemeente komend 
najaar een mix van activiteiten om mee te 
praten.

Hoe zien onze woonwijken, dorpskernen,
bedrijventerreinen en buitengebieden eruit in 2040?
Vul de enquête in op: www.loonopzand2040.nl

onze 
trots

Gemeenteplattegrond 2040
Hoe kunnen we de ruimte beter inrichten 
voor	fietsers	en	andere	weggebruikers?	Hoe	
groen moeten onze wijken worden? Waar 
kunnen bedrijven uitbreiden of zich vesti-
gen?	Hoe	kun	je	goed	recreëren,	sporten,	
uitgaan of naar school gaan in onze ge-
meente?
Welk erfgoed willen we behouden en be-
schermen? Met de omgevingsvisie stelt de 
gemeente vast hoe de woonwijken, dorps-
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Doe nu mee met de inwonerenquête 
Loon op Zand 2040!
Op dit moment zet de gemeente de eerste 
stap: ze brengt in kaart welke onderwer-
pen belangrijk zijn voor de omgevingsvisie. 
Er worden nog geen keuzes gemaakt. Om 
erachter te komen over welke onderwer-
pen de omgevingsvisie moet gaan, roept 
de gemeente uw hulp in. Wat vindt u dat 
er mooier, beter of anders kan in Loon op 
Zand? Wat moeten we vooral niet vergeten 
in de omgevingsvisie? Daarom kunt u mee-
doen aan de inwonerenquête Loon op Zand 
2040. Deze staat op:
www.loonopzand2040.nl of ligt klaar aan 
de balie van Het Klavier.

De enquête loopt van 29 juni tot en met 24 
juli. Het invullen kost ongeveer 10 minu-
ten. De gemeente verwerkt de antwoorden 
anoniem.	□

Waar bent u trots op in 
Kaatsheuvel, Loon op Zand 

of de Moer?

Hoe kunnen we ook in de 
toekomst fijn wonen in de 
gemeente Loon op zand?

tel.: 0416 - 363 902
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Kleine energiebesparende maatregelen voor huur- en koopwoningen

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)  
met succes toegepast in Loon op Zand

In 2021 werd door de gemeente Loon op 
Zand een uitkering aangevraagd in het ka-
der van de RREW. De uitkering werd toe-
gekend en in samenwerking met het lokale 
Energiecollectief ECLoZ|om en Casade 
werd hiermee een project opgezet om klei-
ne energiebesparende maatregelen in wij-
ken met de wat oudere woningen mogelijk 
te maken.
Bedoeling van de uitkering is om mensen te 
laten ervaren wat het is om bezig te zijn 
met besparingsmaatregelen aan je woning: 
dat je meer wooncomfort bereikt, minder 
kosten hebt en een bijdrage levert aan ver-
duurzaming van de gemeente.

voor radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips 
of een waterbesparende douchekop. Voor 
huurders van Casade zijn nog een aantal 
tegoedbonnen beschikbaar. De 500 tegoed-
bonnen bestemd voor woningeigenaren zijn 
al vergeven. De belangstelling hiervoor was 
zo groot dat er meer aanvragen waren dan 
er toegekend konden worden.
ECLoZ betreurt het dat niet alle aanvragers 
geholpen konden worden. Hopelijk komt er 
in 2023 een vergelijkbare regeling, waarbij 
weer andere woningeigenaren met deze 
kleine maatregelen geholpen kunnen wor-
den.

Zelf aan de slag
Wilt u zelf alvast aan de slag gaan met ver-
duurzaming van uw huis, kijk dan eens op 
de website van het Energieloket Midden 
Brabant: https://energielokethartvanbra-
bant.nl/aan-de-slag/maatregelen/ of kom 
voor advies langs bij het ECLoZ Energie-
loket in Het Klavier, iedere vrijdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur.

Vakantiesluiting Energieloket
Het ECLoZ Energieloket is wegens vakantie 
gesloten	tussen	16	juli	en	8	september.	□

 °Energiezuinig verlichten: wat led je?   
 (Foto: Milieu Centraal)

Om de uitkering volledig te kunnen benut-
ten moeten aan 500 koopwoningen en 1000 
huurwoningen besparingsmaatregelen wor-
den	getroffen.	Aan	woningeigenaren	in	de	
genoemde wijken en huurders van Casade 
werd een tegoedbon verstrekt om bij de 
lokale bouwmarkt in te kunnen wisselen 

De laatste Toren-editie vóór 
de zomervakantie...
De laatste Rond de Toren-editie die vóór 
de zomervakantie uitkomt, krijgt u van-
af 20 juli aangeboden.

Bijdragen voor deze editie kunt u aan-
bieden tot dinsdag 12 juli 19.00 uur.  
Eerder mag ook: heel graag zelfs!
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Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Het kan weer!

Open Loons    
Kampioenschap mahjong
Na twee jaar noodgedwongen coronapau-
ze, wordt op woensdag 6 juli om 19.30 uur 
weer het Open Loons Kampioenschap mah-
jong gehouden. Voor de 16e keer. De Wissel-
trofee is momenteel in handen van Florien 
Loth. Deelname staat open voor alle mah-
jongspelers, dus niet alleen voor leden van 
mahjongclub De Vier Winden.

De locatie is: Cafetaria Lily, Kloosterstraat 
25, Loon op Zand. Er wordt gespeeld vol-
gens	 MCR-spelregels,	 de	 officiële	 Chinese	
spelregels, wereldwijd de meest gespeelde 
variant. Meedoen of meer informatie? E-
mail naar info@mahjongclubdevierwin-
den.nl. Aanmelden voor deelname kan tot 
en met zondag 3 juli.

Kennismaken met mahjong
Er worden op dit moment geen open avon-
den meer gehouden om kennis te maken 
met het mahjongspel. Er wordt alleen een 
clubcompetitie gespeeld op de 1e en 3e 
woensdagavond van de maand. Van onze 
vaste locatie in de bovenzaal in De Kiosk 
zijn we eind 2021 verhuisd naar de zaal bij 
Cafetaria Lily.

Natuurlijk willen we ons enthousiasme over 
het mahjongspel nog wel steeds delen en 
iedereen kennis laten maken met dit bij-
zondere en veelzijdige gezelschapsspel.

Dat kan in individueel verband of bij vol-
doende belangstelling in een groepje. 
Misschien zou u wel mee willen doen met 
onze club maar vindt u spelen ’s avonds 
een bezwaar? Laat het weten, er zijn wel-
licht meer gegadigden die overdag willen 
spelen. E-mail naar info@mahjongclubde-
vierwinden.nl of bel met Nanny Verheijen, 
06-22261411.

•	De start van de clubcompetitie na de  
vakantieperiode is op 7 september.

Mahjongclub
‘De Vier Winden’ Loon op Zand

 °Tijdens het jaarlijkse mahjongbuffet   
 bij Jit-Sing. (Eigen foto)

T: 06- 30083044
E: info@merel-eveleens.nl
W: www.merel-eveleens.nl

Zo leven, dat je geen vakantie
nódig hebt om op te laden.
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 °Glasvezel Molenwijck-Zuid. In een deel van Molenwijck-Zuid werd op 13 juni gestart met de aanleg 
van de glasvezelkabel. Langzaamaan ligt in steeds meer delen van ons dorp glasvezel, waarmee o.a. 
hogere internetsnelheden kunnen worden bereikt t.o.v. andere kabelsystemen. (Foto: Ruud Peters)
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Een ‘bijtastische’ prijsvraag!

Stichting Wereldgemeente Loon op Zand 
vraagt met een prijsvraag aandacht voor 
de bijen in Nederland. Er worden negen 
bijenhotels verloot onder de inzenders van 
het goede antwoord!

Het gaat echt slecht met de bij
Je hoort het regelmatig in de media dat 
het slecht gaat met de bijen in Nederland. 
Dit is ernstig want bijen zorgen voor de be-
stuiving van planten en bomen en daarmee 
ook voor een deel van ons eten. Zonder 
de bij geen eten dus! Er zijn verschillende 
oorzaken die ervoor zorgen dat het slecht 
gaat met de bij. Zo is er het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen waarvan de 
bij dood gaat, niet alleen in de landbouw, 
maar ook in plantenkwekerijen. Deze plan-
ten worden verkocht in onder andere tuin-
centra. Dat is heel jammer als je juist je 
tuin bijvriendelijk wilt maken. Daarnaast 
komt er steeds minder variatie in planten 

‘voor een duurzame wereld, hier en daar’

en bomen door onder andere de intensieve 
landbouw en de verstening in de vorm van 
uitbreiding van steden en dorpen. Hierdoor 
wordt het voor de bijen lastig om voldoen-
de eten te vinden.

Wat kunnen we doen?
Je kunt veel doen om de bij te helpen. Zo 
kun je zoveel mogelijk biologisch gekweek-
te groente en fruit op je menu zetten en 
bijvriendelijke planten en bomen in je 
tuin. Of hang een bijenhotel op in je tuin 
of leg in een hoekje een hoopje met bla-
deren, takjes en steentjes waarin de (so-
litaire) bijen kunnen wonen. Maai je gras 
minder vaak en op een hogere stand en laat 
op een deel van je gazon paardenbloemen 
en of klaver staan, als voedingsbron voor 
de bijen. Uitgebreide informatie vind je op 
https://beelife.nl/blog-news/wat-kun-je-
zelf-doen-om-de-bij-te-helpen/. Kijk dan 
ook meteen even op onze site, https://we-
reldgemeenteloonopzand.nl/, voor infor-
matie en weetjes over andere duurzaam-
heidsthema’s, zoals het opvangen van re-
genwater in je tuin.

Doe ook mee aan onze prijsvraag
Wij hebben al twee oorzaken genoemd 
waarom het slecht gaat met de bij. Kun 
je nog twee oorzaken noemen? Stuur je 
antwoord voor 8 juli 2022 per e-mail naar 
info@wereldgemeenteloonopzand.nl. Zet 
in de mail naast het goede antwoord ook je 
contactgegevens zodat we contact met je 
kunnen opnemen als je hebt gewonnen. Je 
gegevens worden uitsluitend gebruikt voor 
de communicatie over de prijsvraag en 
worden niet opgeslagen. Wel kan het zijn 
dat we je naam vermelden in een publica-
tie over de uitslag van de prijsvraag. □

 °Bijen zorgen voor bestuiving van planten en 
bomen (foto: Bijenstichting)
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Misintenties en kerkberichten van  
2 tot en met 22 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:
•	de Facebookpagina van de parochie; Pa-

rochie Heilige Willibrord; 
•	de parochiewebsite: www.parochiewil-

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

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

Zondag 3 juli 9.30 uur: 14e zondag door 
het jaar, woord en communieviering, da-
meskoor, voorganger diaken Szejnoga.
Henk Teurlings, Jan en Mien Broeders-van 
Loon, maandelijkse gedachtenis aan Chris 
van Grinsven, uit dankbaarheid voor een 
40-jarig huwelijk.

Dinsdag 5 juli 10.15 uur: Kapel Venloene, 
celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 10 juli 9.30 uur: 15e zondag door 
het	jaar,	gezinsviering,	koffiedrinken,	CD	+	
orgel, celebrant pastoor Luijckx. Mien van 
Dun-van Noije b.g.v. verjaardag echtge-
noot, maandelijkse gedachtenis aan Mari-
nus Goutziers. Na de eucharistieviering no-
digen	wij	u	uit	om	een	kopje	koffie	of	thee	
te drinken in de kerk.

•	14.00 uur doop Victoria Kliman.

Dinsdag 12 juli 10.15 uur: Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 17 juli 9.30 uur: 16e zondag door 
het jaar, woord en communieviering, he-
renkoor, voorganger diaken Szejnoga. Ad 
van Oosterwijck, maandelijkse gedachtenis 
aan Chris van Grinsven.

•	11.00 uur: doop Alixe Smarius.

Dinsdag 19 juli, 10.15 uur: Kapel Venloe-
ne, woord & communieviering, voorganger 
diaken Szejnoga.

Collecte tijdens de eucharistieviering
De collecte vindt op de gebruikelijke ma-
nier plaats tijdens de eucharistieviering en 
wel	bij	de	offerande,	het	klaarmaken	van	
het altaar. Hierdoor draagt u persoonlijk 
bij	 in	het	offer	van	de	eucharistie	en	on-
dersteunt u met uw gave onze parochie.

Er is ook een mogelijkheid voor een digita-
le collecte op de rekening van de parochie;
Rekening nr: NL29RABO 0124833101 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 vervan-
gende priesters. In de kapel Venloene zijn 
op 19 juli, 26 juli en 2 augustus woord- en 
communievieringen voorgegaan door dia-
ken Szejnoga. Het secretariaat is dagelijks 
bereikbaar 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.

Eerste H. Communieviering
“Hartelijk welkom allemaal”. Zo luidde 
het begin van het welkomstwoord door de 
communicanten uitgesproken op zondag 
12 juni in de St. Jan in Kaatsheuvel, het 
hoogfeest van het de H. Drie-eenheid. Het 
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is vandaag een belangrijke dag voor ons, 
want straks ontvangen wij Jezus in de Hei-
lige Hostie. Het is voor de allereerste keer. 
Jezus ziet ons graag komen, want wij vor-
men samen één groot gezin.
Maar voor het zover is, willen we bidden 

en zingen. Om 
ons klaar te ma-
ken voor dit gro-
te moment. De 
kinderen hoor-
den dat onze God 
heeft zich laten 
kennen als Vader 

die alles in het leven heeft geroepen, als 
de Zoon, die laat zien hoe God heel nabij-
komt in Jezus Christus, als de Geest die ons 
van binnenuit vernieuwt en helpt.

Op zondag 19 juni waren er opnieuw com-
municanten, maar nu in de kerk in Loon 
op Zand. Het was sacramentszondag. In de 
Goede Week vieren wij ieder jaar dat Jezus 
met zijn apostelen het laatste avondmaal 
vierde (Witte Donderdag) maar dan den-
ken wij vooral aan het lijden en sterven 
van Jezus. Daarom vieren we na Pinkste-
ren nog eens het hoogfeest van het Heilig 
Sacrament om Jezus te bedanken dat Hij 
zichzelf geeft aan ieder van ons in de h. 
communie.

We hoorden in het evangelie over de won-
derbare broodvermenigvuldiging. De kinde-
ren mochten (na het sacrament van het h. 
doopsel) in deze vieringen het sacrament 
van de h. eucharistie ontvangen. In de H. 
Hostie ontvangen zij Jezus in hun hart. Hij 
ziet de kinderen graag, wil hun vriend zijn 
op hun levensweg, de weg naar het geluk 
en wij hopen dat de kinderen de weg naar 
de kerk blijven vinden met hulp van hun 
ouders en familie.
Beide kerken waren natuurlijk feestelijk 
versierd en de kinderen goed voorbereid. 
Wij danken daarom iedereen die zich heeft 

ingespannen om deze dag voor hen onver-
getelijk te maken.

Bedevaart oktober 2022
Op 4 oktober organiseert de parochie een 
bedevaart naar Venlo met een eucharis-
tieviering in de kapel van O.L.V. van Ge-
nooi en een lof in de St. Martinuskerk. Wij 
hopen van harte dat deze bedevaart na 
twee jaar coronabeperkingen doorgang kan 
vinden. Het dagprogramma wordt nog uit-
gewerkt. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda. U bent van harte uitgenodigd om 
deel te nemen.

Opgeven van misintenties
Op werkdagen telefonisch via telefoon 
361215 van 8.45 tot 12.15 uur (secretari-
aat) of via e-mail:
secretariaat@parochiewillibrord.nl.
of op andere dagen en tijden door de  
intentie(s) met het bedrag van € 13,50 per 
intentie in een envelop te doen en deze te 
deponeren in de brievenbus van de pasto-
rie. In de kerk ligt ook een formulier om 
misintenties op te vermelden. Geef a.u.b. 
duidelijk aan voor wie en wanneer.

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

Bereikbaarheid pastoor
P. Luijckx is voor dringende gevallen altijd 
bereikbaar via mobiel nummer 06-48919633 
in het geval dat u via vast nummer 0416-
361215 van de pastorie geen contact krijgt.

Communie thuis
Op elke eerste vrijdag van de maand is 
het mogelijk om de h. communie thuis 
te ontvangen. Wilt u hiervan gebruik 
maken, dan kunt u dit kenbaar (laten) 
maken via telefoonnummer	0416-361215.	□
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S T I C H T I N G  I N Z E T  L O O N T

WANDELTOCHT

De volledige opbrengst is voor de
inloophuizen in Waalwijk en Tilburg

Wandelen voor anderen

INSCHRIJVEN EN BETALEN VIA: WWW.INZETLOONT.NL

17 juli  2022
Weteringplein 1
Loon op Zand

Inschrijfgeld
Tot 13 jaar € 4,50

Vanaf 13 jaar € 7,50

Afstanden:
5 km : 10:30 - 11:30 uur
10 km: 09:00 - 10:30 uur
15 km: 09:00 - 10:30 uur
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Jij bent van harte uitgenodigd

Wandelen-voor-Anderen
Stichting Inzet Loont heet jullie van harte 
welkom mee om te Wandelen-voor-Ande-
ren. Zondagochtend 17 juli organiseren wij 
wandeltochten met keuze uit drie afstan-
den; 5, 10 of 15 kilometer. Jullie wandelen, 
samen met anderen, door de natuurlijke 
omgeving van Gemeente Loon op Zand, 
gekozen tot wandelgemeente 2021. Samen 
bewegen en ontspannen met een maat-
schappelijk doel.
Wandelen voor een goed doel
Want Wandelen-voor-Anderen impliceert 
dat we gaan wandelen voor een goed doel. 
Mensen die leven met kanker verdienen jul-
lie inzet. Veel activiteiten en evenementen 
worden door evenveel organisaties ingezet 
om geld op te halen voor onderzoek tegen 
kanker. Heel belangrijk natuurlijk, maar 
onze stichting heeft er juist voor gekozen 
ons in te zetten voor mensen die vandaag 
en morgen in gevecht zijn met hun ziekte, 
fysiek en mentaal. Ook jullie kennen in je 
eigen omgeving lotgenoten die dezelfde 
strijd voeren. Mensen die leven met en na 
kanker hebben vaak een mentale behoefte 
aan een tweede omgeving met een warme 
huiskamer, contact met lotgenoten, samen 
bezig met een activiteit, even de zorgen 
parkeren. Die plek vinden ze bij een cen-
trum leven met en na kanker.

Fondsenwerving
Onze stichting heeft als doel fondsenwer-
ving voor twee centra in onze regio, Tilburg 

en Waalwijk. Gezamenlijk verwelkomen 
deze centra rond de 10.000 inloopgasten 
per jaar voor vrije toegang tot psychosoci-
ale steun. Samen beschikken ze over ruim 
100 vrijwilligers om gasten te ontvangen en 
de steun te bieden waar deze lotgenoten 
het meest baat bij hebben. Daar is veel 
geld voor nodig.

Belangrijke schakel
Jullie zijn dan ook een belangrijke schakel 
in deze maatschappelijke betrokkenheid. 
Doe daarom mee met Wandelen-voor-An-
deren, op zondag 17 juli. Een week voor de 
start van de schoolvakanties even de na-
tuur in voor een gezonde wandeling en het 
gevoel ervaren dat jullie inzet loont.

Ga naar onze website www.inzetloont.nl 
om je in te schrijven en te betalen voor je 
deelname. Voor wandelaars vanaf 13 jaar 
vragen wij € 7,50 en t/m de leeftijd van 12 
jaar € 4,50. Je ontvangt van ons een beves-
tiging van deelname met de door jou geko-
zen afstand. Breng deze bevestiging mee 
naar de start, Weteringplein 1, Loon op 
Zand. Je ontvangt dan de routebeschrijving 
welke ook via een app is te downloaden. 
Halverwege elke afstand is er een pauze 
moment met een versnapering.

Zondag 17 juli
Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op 
zondag 17 juli. Trouwens, als je niet van 
het wandelen bent of de datum komt niet 
goed uit, dan zijn wij en onze lotgenoten 
zeker ook blij met jullie bijdrage als do-
natie. Ga daarvoor ook naar onze website 
www.inzetloont.nl. □
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Landrotten en zeeschuimers   
opgelet!

In het kinderconcert ‘Piraten op vakan-
tie’ wordt De Wetering in Loon op Zand op 
stelten gezet door de komst van de familie 
Schatjes. De Schatjes zijn al bijna echte 
piraten, maar eerst moeten ze nog een 
aantal opdrachten uitvoeren. Hierbij heb-
ben ze hulp nodig van heldhaftige jongens 
en meiden, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, 
ooms en tantes.

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

Samen gaan jullie de strijd aan voor de fel-
begeerde schatkaart. De winnaar mag zich 
een echte piraat noemen en kan daarna 
heerlijk de zomervakantie in varen!
Dit muzikale piratenfeestje onder leiding 
van Sophia’s Opleidingsorkest Loon op 
Zand is voor iedereen gratis toegankelijk. 
Je mag verkleed komen.

• Wanneer: zondag 10 juli 2022 van 11:00 
uur tot 12:00 uur

• Waar: De Wetering, Weteringplein 1 te 
Loon op Zand

Vergeet niet om alvast je beste piratenbrul 
te oefenen! Zien we je daar?

Bernadette Essers-Jacobs
Sophia’s Opleidingsorkest Loon op Zand 
(SOL)
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Wie is wie?

In deze ‘Wie, wat, waar?’ vraagt de foto-
werkgroep van Heemkundekring Loon op 
’t Sandt u of u meer informatie heeft over 
deze foto van het dames koor, waarschijn-
lijk gemaakt tijdens een dagje uit.
Wanneer is deze foto gemaakt en waar? 
En wie zijn alle personen op de foto? Een 
aantal namen is bij ons bekend, maar lang 
niet allemaal. We kunnen uw hulp dus goed 
gebruiken!
Uw reactie ontvangen wij graag via e-mail-
adres: fotograaf@heemkundekringloonop-
tsandt.nl of bel naar 06-10114684. Onder 
vermelding van fotonummer 011909. □

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

Samen zorgen wij voor een goed begin!

info@kraamzorgmadee.nl
www.kraamzorgmadee.nl

0416-700206

Antoinette Beerens I Edith Godfried - van de Griendt I Mary Monsieurs
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Wij zijn op zoek naar vrijwilligers

De stichting Verkeersregelaarsteam ge-
meente Loon op Zand bestaat al ruim vijf 
jaar. Veel organisaties in onze regio hebben 
gebruik gemaakt van onze diensten om hun 
evenementen te beveiligen waar het gaat 
om verkeersaspecten. Dit tegen een erg 
lage kostprijs.
Wij doen dit met vrijwillige evenementen-
verkeersregelaars, die door de organisaties 
gezien worden als hun eigen vrijwilligers. 
De stichting verzorgt kleding, opleiding en 
materialen.

Nu we de beperkingen van de coronacrisis 
gelukkig achter de rug hebben zijn de di-
verse organisaties een inhaalslag aan het 
maken met het houden van evenementen.
Om deze, veelal sociale, evenementen vei-
lig en ordelijk te laten verlopen zijn ver-
keersregelaars onontbeerlijk. Dit is vast-
gelegd in de vergunning die de gemeente 
afgeeft voor de organisatie van de evene-
menten.

Ofschoon we redelijk wat vrijwilligers heb-
ben ingeschreven lukt het ons, het bestuur 
van verkeersregelaarsteam Loon op Zand, 
soms maar net om voldoende vrijwillige 

evenementenverkeersregelaars in te kun-
nen zetten. Wij vermoeden dat dit een ge-
volg is van de coronacrisis en dat het een 
tijdelijke situatie is.

Toch zijn we dringend op zoek naar vrijwil-
ligers die ons team komen versterken en 
een paar keer per jaar een evenement wil-
len begeleiden.
Na een korte (1,5 uur) online opleiding, 
word je onder begeleiding van een ervaren 
collega ingezet als evenementenverkeers-
regelaar.

Deze verkeersregelaars zijn van essentieel 
belang voor het mogen plaatsvinden en vei-
lig verlopen van de diverse evenementen.
Daarom, wanneer je nog een beetje vrije 
tijd over hebt en het belang inziet van 
allerlei sociale evenementen in onze ge-
meente, meld je dan aan om ons team te 
komen versterken. Dit kan eenvoudig door 
een e-mail te sturen naar:
vkr.team.loonopzand@gmail.com. Wij ne-
men dan spoedig contact met je op.

Wij zijn ook te vinden op facebook en heb-
ben een site https://vkrteamloonopzand.
wordpress.com/ voor meer informatie.

Het bestuur VKR-team Loon op Zand
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Hartelijk dank!

Namens alle leerlingen en leraren van Cen-
tre Nimba hartelijk dank voor de naaima-
chines, lockmachines en de vele katoenen 
lappen stof die wij mochten ontvangen van 
veel lieve gulle inwoners van Loon op Zand. 
Alles is, na wat vertraging, gelukkig goed 
aangekomen.

Dankzij het  gratis on-
derwijs en een  vak-
opleiding op Centre 
Nimba ziet de toe-
komst van onze  leer-
lingen met een licha-
melijke beperking er 
een stuk positiever 
uit.

Na hun opleiding kun-
nen zij een zelfstan-

dig bestaan opbouwen en hoeven zij niet 
op straat te bedelen zoals, helaas, nog 
steeds het lot is van veel kinderen met een 
lichamelijke beperking.

Nogmaals dank!

Nelly Klein,
Stichting Nimba



49

ANWB start fietsinzamelingsacties in Noord-Brabant
Het	 ANWB	 Kinderfietsenplan	 start	 deze	
maand inzamelacties in de provincie 
Noord-Brabant. De ANWB krijgt van samen-

werkende orga-
nisaties dit jaar 
meer verzoeken 
voor	 fietsen.	
Daarom vraagt 
het ANWB Kin-

derfietsenplan	inwoners	van	Noord-Brabant	
om	fietsen	die	niet	meer	gebruikt	worden	
aan te melden via:
anwb.nl/kinderfietsenplan.

Dat	het	 aantal	 aanvragen	 voor	 kinderfiet-
sen snel toeneemt merken ook de vrijwil-
ligers	 bij	 de	 lokale	fietsinzamelpunten	en	
werkplaatsen.	“Een	eigen	fiets	is	niet	voor	
elk	kind	vanzelfsprekend	door	de	financiële	
situatie	thuis.	Een	eigen	fiets	is	waardevol	
voor een kind, het geeft zelfstandigheid en 
vrijheid, ze kunnen zelf naar school, vrien-
den	of	andere	activiteiten	fietsen.
Daarnaast is het ook belangrijk dat kinde-
ren veilig deelnemen in het verkeer. Om 
echt	goed	te	fietsen	moeten	ze	meters	ma-
ken	op	de	fiets”,	 stelt	 Inge	Veliscek,	pro-
jectleider	 ANWB	 Kinderfietsenplan.	 Sinds	

een aantal weken komen er ook aanvragen 
voor Oekraïense kinderen bij. Dit zijn kin-
deren die met hun gezin het dagelijkse le-
ven in Nederland proberen op te pakken, 
deze kinderen gaan naar school en hebben 
een	eigen	fiets	nodig.
In	de	provincie	zijn	al	tientallen	kinderfiet-
sen geschonken aan Oekraïense kinderen 
door onze lokale partners.

Het	ANWB	 Kinderfietsenplan,	 opgericht	 in	
2015, stimuleert Nederlanders om hun on-
gebruikte	fiets	te	doneren	aan	kinderen	die	
vanwege	de	financiële	 situatie	 thuis	 geen	
eigen	fiets	hebben.	Inmiddels	zijn	er	in	de	
afgelopen	 jaren	 ruim	50.000	fietsen	 inge-
zameld en uitgedeeld aan kinderen. Ge-
holpen door ANWB-vrijwilligers en lokale 
maatschappelijke organisaties krijgen on-
gebruikte	fietsen	een	tweede	leven.

Via partners zoals Leergeld Nederland 
worden	 de	 fietsen	 geschonken	 aan	 kinde-
ren die deze het hardst nodig hebben. De 
ANWB ondersteunt deze maand de cam-
pagne ‘Geen kind achterop!’ van Leergeld 
Nederland, in dit kader worden meerdere 
fietsinzamelingsacties	georganiseerd.	□

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Coalitie Loon op Zand met focus en lef toekomst tegemoet
VVD, Pro3, CDA en VOOR LOON hebben een 
coalitieakkoord bereikt. Het akkoord vormt 
de basis om de uitdagingen van deze tijd 
met vertrouwen aan te gaan. En dit alles 
met de nodige focus en lef, op basis van 
gelijkwaardigheid. In de zorgvuldig uitge-
zette koers staat de samenwerking met 
inwoners, verenigingen en ondernemers 
centraal. Met als doel de gemeenschappen 
nog verder te versterken en te bouwen aan 
een duurzame samenleving waarin voor ie-
dereen ruimte is.

Na een intensieve periode van constructief 
overleg ligt er een akkoord op hoofdlijnen.
“Het akkoord ‘Met lef, gefocust op u’ be-
tekent voor ons: realiseren en doen, maar 
ook zeker dat we onze ogen openhouden 
voor wat er om ons heen gebeurt. We kij-
ken vooruit, maar staan ook klaar om snel 
bij te sturen zonder onze koers uit het 
oog te verliezen”, aldus een enthousiaste 
Suzan Mandemakers (VVD) namens de be-
trokken partijen. “In onze aanpak staan de 
behoeften van onze inwoners centraal. Of 
het nu gaat om meedoen in de samenle-
ving, vernieuwende plannen om duurzame 
woningen te realiseren of het openbreken 
van de markt voor bestaande woningen om 
de doorstroom te bevorderen. Om dit te 
realiseren is zelfstandigheid ons uitgangs-
punt en daarom blijven we investeren in 
een stevige en wendbare organisatie.”

Beoogd wethouders
De partijen schuiven de volgende kandi-
daat-wethouders naar voren om samen 
met burgemeester Hanne van Aart in het 
college de uitvoering van het akkoord vorm 
te geven: Suzan Mandemakers (VVD), Louis 
Laros (Pro3), Riekje van Vugt-Buter (CDA) 
en Jan Brekelmans (VOOR LOON). Suzan 
Mandemakers en Jan Brekelmans zijn be-
kende gezichten in het Loonse college. 
Louis Laros en Riekje van Vugt-Buter zijn 
nieuwkomers in de wethoudersploeg. Laros 
is vier jaar raadslid en werkzaam als do-
cent en decaan op het Hanze College en 
Van Vugt-Buter zat zes jaar in de gemeen-
teraad van Drimmelen en is coördinator 
informele zorg bij Stichting Welzijn en On-
dersteuning. □



51

Jubilarissen bij Biljart- 
vereniging ‘De Vriendenkring’

Tijdens de laatste Algemene Ledenverga-
dering is uitgebreid stilgestaan bij het ju-
bileum van drie van onze leden.

Jan van der Linden
Als eerste: Jan van der Linden. Hij is sinds 
12,5 jaar bij onze vereniging. Behalve dat 
Jan een begenadigd speler is van het 1ste 
team, zorgt hij er ieder keer weer voor dat 
onze biljarts zijn gestofzuigd en gepoetst, 
voordat de wedstrijden beginnen.

Rien Hoesen
Daarnaast hebben we Rien Hoesen in het 
zonnetje gezet vanwege het feit dat hij al 
25 jaar lid is. Rien heeft zich steeds inge-
zet voor de vereniging als bestuurslid, ach-
ter de bar etc… Rien was nooit te beroerd 
om waar en met wat dan ook te helpen en 
ook nu in ons nieuwe onderkomen, staat 
Rien een paar dagen per week achter de 
bar. Zeker een model-lid waar menige ver-
eniging jaloers op zou zijn.

Michel van Iersel
Als laatste, maar niet de minste is daar Mi-
chel van Iersel. Ook hij is 25 jaar lid en 

Michel was al die jaren de rots in de bran-
ding voor onze club. Michel was al die tijd 
de wedstrijdleider, contactpersoon naar de 
bond en andere verenigingen.

Michel is ook bestuurslid en na al die jaren 
wil Michel wat gaan afbouwen. Hij heeft 
besloten om een opvolger in te werken en 
per 1 januari 2023 wil hij zich op sportief 
gebied gaan beperken tot gezellig blijven 
biljarten en 1 keer per week walking foot-
ball. Als Michel niet al een lintje zou heb-
ben voor alles wat hij voor de Loonse ge-
meenschap heeft gedaan, zouden we hem 
zeker voordragen.

Gelukkig hebben we ook dit jaar weer een 
paar nieuwe leden mogen verwelkomen, 
maar dat wil niet zeggen dat er niet nog 
wat leden bij zouden mogen komen.
Bent u geïnteresseerd of gewoon nieuws-
gierig, loop dan gerust eens binnen. Onze 
biljarts staan bij Cafetaria Lily en wij zijn 
er dagelijks, behalve op woensdag, van 
13.00 tot 16.30 uur. □
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Duinboer stelt dak schapenstal beschikbaar voor 
opwek zonne-energie
Energiecoöperatie Zonnemaatje Duin-
boeren ontwikkelt het komende halfjaar 
zonnedaken op de stallen van drie agra-
riërs rondom de Loonse & Drunense Dui-
nen. Ook schapenhouderij De Lachende 
Ooi uit Loon op Zand doet mee. Omwo-
nenden kunnen deelnemen door Zoncer-
tificaten te kopen.

Schaapherder Bart van Ekkendonk, geves-
tigd aan het Moleneind in Loon op Zand, is 
bereid om het grote dak van zijn schapen-
stal (foto onder) voor 15 jaar te verhuren 
aan Coöperatie Zonnemaatje Duinboeren. 
Deze in Helvoirt gevestigde energiecoöpe-
ratie gaat er zonnepanelen op leggen en 
duurzame stroom produceren. In totaal 
gaan de drie installaties (in Loon op Zand, 
Helvoirt en Haaren) gemiddeld 260.500 
kWh per jaar opwekken.

Dit ‘postcoderoos’ project wordt mede ge-
financierd	door	de	verkoop	van	Zoncertifi-
caten (à € 100,- per stuk) en maakt gebruik 
van de Stimuleringsregeling Coöperatieve 
Energieopwekking (SCE-regeling), die de lo-
kale opwek van zonne-energie stimuleert. 
Al 85 huishoudens meldden zich aan om te 
gaan deelnemen in deze vorm van lokale 
opwek en afzet van duurzame stroom. Voor 
de ‘postcoderoos’ van De Lachende Ooi is 

Zonnemaatje nog op zoek naar belangstel-
lenden met de postcodes 5011, 5048, 5049, 
5071, 5151, 5171, 5175 en 5176.

Duurzaam en lucratief
In deze tijd biedt een investering van 
spaargeld in de opwek van zonne-energie 
perspectief op een uitkering van naar ver-
wachting 4-6% per jaar. Dit verloopt via 
de ‘vernieuwde postcoderoos regeling’ en 
staat los van het eigen stroomverbruik. 
Meer informatie over Zonnemaatje (pro-
ject Duinboeren) staat op de website: 
www.Zonnemaatje.nl.
 
Vrijblijvend aanmelden voor deelname en/
of abonneren op de nieuwsbrief kan via e-
mail: o.v.v. naam, adres en postcode: duin-
boeren@zonnemaatje.nl. Bel voor info 
met 06-22123917 (Tiny Vermeer). □
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Dank je wel!

Na jaren waarin corona roet in het eten 
gooide, was het weer mogelijk om met 
de jeugd onder 17 jaar van Uno Animo op 
kamp te gaan. 
Mede dankzij onze sponsoren was het kamp 
een groot succes. Daarom aan hen namens 
alle deelnemers: dank je wel!

Organisatie kamp ‘onder 17’ Uno Animo

 
 
 
 
 
 
  
 

         

                    

                               

                                                  
 

              

                                                            

                                        

 



55

BPT ‘Oud Loon’ staat op 8 juli op de markt
Op vrijdag 8 juli staan wij tijdens de och-
tendmarkt op het Looiershof. Doorgaans 
grepen wij de laatste vrijdag voor de kerst-

vakantie aan om voor 
u klaar te staan op de 
markt, maar dat was 
de afgelopen twee jaar 
lastig met alle regels en 
lockdowns.
Daarom zijn we naar de 
zomer verhuisd om u al-

vast een goede zomervakantie te wensen. 
Wij staan deze zomerse vrijdagochtend 
voor u klaar.

De enige echte BPT ‘Oud Loon’   
zaklamp
Wij delen deze ochtend mooie en handige 
zaklampjes uit (zolang de voorraad strekt), 
maar daarvoor moet u wel iets doen. Vul 
de onderstaande vragen in en neem deze 
pagina mee naar ons toe op vrijdag 8 juli.

• Wat zou u graag anders zien in uw straat 
of in de buurt ‘Oud Loon’?

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

• Kent u iemand die bij het  
buurtpreventieteam ‘Oud Loon’ zit?

----------------------------------------------------

• Kent u de Fixi-app?

----------------------------------------------------

• Doet u wel eens iets extra’s in uw straat 
voor uw straat? Zo ja, wat?

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

WhatsApp Buurtpreventie in   
uw eigen straat
Bezoek onze vernieuwde website www.
oudloon.nl voor meer informatie over 
WhatsApp Buurtpreventie in uw straat en 
hoe u dit kunt opzetten. De komende tijd 
zal onze website worden aangevuld met 
meer handige tips.
Wij houden u op de hoogte en graag tot 
ziens tijdens de marktdag van vrijdagoch-
tend 8 juli op het Looiershof.

BuurtPreventieTeam ‘Oud Loon’

• Kent u uw buren? 

---------------------------------------------------- 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Bloed- en plasmadonors gezocht!

Sanquin zoekt dit jaar 2.800 nieuwe bloed- 
en plasmadonors in Midden-Brabant. Om 
die te vinden, werkt Sanquin samen met 
organisaties in de regio. Zowel Tilburg Uni-
versity als het ETZ (Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis) zet zich in om mensen te en-
thousiasmeren over doneren. De nieuwe 
donors zijn nodig om de bloedvoorziening 
in Nederland op peil te kunnen houden en 
bovendien te kunnen voorzien in de toene-
mende vraag naar plasmageneesmiddelen.

Eén op de vier mensen heeft ooit (levens-
reddend) donorbloed nodig en steeds meer 
mensen worden gered met een medicijn 
gemaakt van plasma. Terwijl minder dan 
drie procent van de mensen donor is. De 
noodzaak is daarmee direct duidelijk: San-
quin zoekt namens heel Nederland nieuwe 
donors. In Midden-Brabant alleen al 2.800 
donors dit jaar.

Vruchtbare samenwerkingen
Sanquin kan rekenen op organisaties die 
willen bijdragen aan hun missie. Tilburg 

University heeft zich de afgelopen tijd 
ingespannen om zo veel mogelijk mede-
werkers en studenten te interesseren voor 
bloeddonorschap. Tijdens een bezoek van 
het promotieteam van Sanquin aan de cam-
pus werd al snel duidelijk: veel Tilburgse 
studenten willen graag goed doen voor een 
ander en staan er voor open om donor te 
worden. Voor Sanquin een veelbelovende 
start van de samenwerking, die ook aan-
leiding geeft om de samenwerking met 
meer hogescholen en universiteiten op te 
zoeken.

Van levensbelang
Ook het ETZ doet mee en start met een 
campagne over donorschap voor zijn me-
dewerkers en bezoekers. Via de eigen 
kanalen geeft het ziekenhuis op verschil-
lende manieren aandacht aan bloeddonatie 
en het belang ervan. Sanquin is heel blij 
met de samenwerking, want in het zieken-
huis weet men als geen ander hoeveel een 
bloedtransfusie kan betekenen voor een 
patiënt.
Traumachirurg Koen Lansink: “Als een pati-
ent plotseling veel bloed verliest, is er een 
reële	 kans	 dat	 die	 overlijdt.	 We	 moeten	
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daarom steeds voldoende bloed op voor-
raad hebben om levens te kunnen redden. 
Het hebben van veel bloeddonoren is dus 
van levensbelang.”

Ernstige verwondingen
Donorbloed is onmisbaar, bijvoorbeeld voor 
mensen die als gevolg van een ongeluk of 
een bevalling veel bloed hebben verloren. 
Daarnaast gaat een groot deel van het ge-
doneerde	 bloed	 naar	 kankerpatiënten	 om	
hen te helpen tijdens hun kankerbehande-
ling.

Plasma
Plasma is minder bekend bij het grote pu-
bliek, maar wordt voor steeds meer ziektes 
en aandoeningen ingezet. Bijvoorbeeld bij 
de behandeling van ernstige brandwonden, 
maar ook bij auto-immuunziekten en stol-
lingsziekten.

Duizenden mensen in Nederland zijn voor 
hun leven afhankelijk van medicijnen die 
gemaakt worden uit plasma van donoren.

Wat kun je doen?
Word jij een van de nieuwe donors? Ga naar 
www.sanquin.nl/geefbloed voor meer in-
formatie	en	om	je	aan	te	melden.□

 °Aan de zendmast bij het sportpark werd op 2 
juni druk gewerkt. Dat wel op een hoogte van 
60 meter. Daarom was een enorme hijskraan 
nodig om mensen en materialen op werkhoogte 
te brengen. (Foto: Ruud Peters)



59

Van vluchteling naar waardevolle werknemer
Op een tijdelijke opvanglocatie in Veldho-
ven is een uniek experiment gestart om via 
training en scholing een groep van veertig 
statushouders in maximaal dertig dagen 
tijd aan het werk te krijgen.
Het project heeft een dubbele doelstel-
ling; vluchtelingen zicht op een humanitair 
bestaan bieden én het tekort aan technisch 
personeel in de Brainport-regio oplossen.

Start Foundation, al 24 jaar gericht op on-
orthodoxe oplossingen voor arbeidsmarkt-
problemen, neemt de aanloopkosten voor 
haar rekening. De lokale pilot, waarbij de 
gemeenten Eindhoven en Veldhoven en het 
COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) 
nauw betrokken zijn, is geslaagd als 30 van 
de 40 statushouders doorstromen naar een 
vaste baan of minstens een halfjaarcon-
tract.

Met een positief resultaat in Veldhoven 
gaat er snel opgeschaald worden. Eerst 
naar een provinciale aanpak en met als 
uiteindelijk doel een landelijke uitrol over 
circa twaalf maanden.

Assemblage-medewerker
Cruciaal element in de pilot is om migran-
ten die al een status maar vaak nog geen 
eigen woonruimte hebben toch al te laten 
starten met om- of bijscholing. Om zo hun 
entree op de arbeidsmarkt makkelijker te 
maken. De eerste lichting wordt via Brain-
port Assembly geschoold tot assemblage-
medewerker, een functie waar bedrijven 
als DAF en VDL om staan te springen.

De uitvoering van dit pilot programma is in 
handen van United Work (UW) die met haar 
onconventionele methode in vier jaar tijd 
al ruim 8.000 Syrische vluchtelingen in Tur-
kije naar een duurzame baan wist te hel-
pen. UW is een ANBI-stichting en is binnen 

de detachering- en uitzendbedrijven van 
de IP Flexgroep (gespecialiseerd in bouw 
en techniek) het sociale en maatschap-
pelijke hart van de organisatie. De groep 
heeft vestigingen in Nederland, Turkije en 
Roemenië.

Vacatures staan centraal
‘Vraaggerichte benadering’ is de kern van 
de UW-aanpak. “Vacatures staan centraal,” 
zegt UW-directeur Frank Damen: “Waar zit 
het bedrijfsleven om te springen? Daar kij-
ken we naar. En enkel en alleen voor die 
banen leiden we mensen op. Daarbij ligt 
onze focus nadrukkelijk op werkzoekende 
vluchtelingen, niet op werkloze vluchtelin-
gen.”

Het COA en UW hebben een nauwe samen-
werking in dit programma “from refugee 
to employee” (van vluchteling tot werk-
nemer). Ook het COA vindt het haar maat-
schappelijke verantwoordelijkheid om sta-
tushouders te begeleiden naar duurzame 
arbeid. Daarbij verloopt integratie makke-
lijker en sneller wanneer een statushouder 
een baan heeft.

Regels veranderen
Projectleider Erik Rouw van Start Founda-
tion is zich bewust van het feit dat er de 
nodige hobbels liggen om vluchtelingen 
zonder woning toch al te gaan opleiden.

“Maar werk is een van de beste medicijnen 
om toevoeging aan je leven te geven in een 
land waar je een nieuw bestaan moet op-
bouwen. En de krapte op de arbeidsmarkt 
is zo groot dat we mensen die niet jaren 
doelloos op een AZC willen rondhangen, 
maar die graag willen meedoen die kans 
ook moeten geven. Als we daarvoor ande-
re regels moeten bedenken, dat moet dat 
maar.” □
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Telt u mee af tot Rabo Clubsupport 2022?
Als elke seconde telt… Steun het AED-netwerk van Loon op Zand

Al jaren ervaart u de inzet van EHBO-ver-
eniging	Sint	Rafaël	voor	activiteiten	op	al-
lerlei gebied in Loon op Zand. Zo wordt er 
regelmatig een beroep op onze hulpverle-

ners gedaan voor de 
vele activiteiten in 
ons dorp.

Wij hebben het dorp 
voorzien van AED ap-
paraten en naast het 
onderhoud hiervan 
trainen wij mensen in 

het dorp hoe de AED’s juist gebruikt moe-
ten worden. Wij scholen onze vrijwilligers 
en verzorgen EHBO opleidingen.

Met uw bijdrage onderhouden wij   
het AED netwerk
Met uw bijdrage zorgen wij ervoor dat ons 
AED netwerk goed onderhouden wordt en 
kunnen wij een aantal AED kasten vervan-
gen.
De eerste 6 minuten bij een hartstilstand 
zijn cruciaal. De bereikbaarheid van AED’s 
zijn dus van levensbelang. Onze hulpverle-
ners zijn vaak sneller ter plaatse dan een 
ambulance en kunnen al starten met reani-
meren. De kans op overleven wordt zo heel 
erg vergroot.

Steun ons via Rabo ClubSupport   
en stem op Sint Rafaël
De stemperiode is van 5 tot en met 27 sep-
tember. Dat duurt nog wel even, maar wij 
zijn al begonnen met aftellen.
Wij wensen u een mooie zomer toe en ho-

pen dat u daarna aan ons denkt met stem-
men! U kunt ons vinden in deze deelne-
merslijst op www.rabo-clubsupport.nl/
de-langstraat/deelnemers.

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

Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website:
www.ehbo-loonopzand.nl.
Heeft u een vraag dan kunt u ook e-mailen 
met: info@ehbo-loonopzand.nl. □

 

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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CDA over het coalitieakkoord

Het akkoord van VVD, Pro3, CDA en Voor 
Loon is op 20 juni door de gemeenteraad 
aangenomen. De coalitie wil de komende 
vier jaar sámen met inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke organisaties 
werken aan de toekomst van de gemeente 
Loon op Zand.

“Het akkoord op hoofdlijnen vormt voor het 
CDA een appèl, een oproep, aan iedereen 
om actief hieraan uitvoering te geven”, 
gaf CDA-fractievoorzitter Mieke Broeders-
Habraken aan tijdens de raadsvergadering. 
Volgens haar geeft de gekozen open formu-
lering ruimte voor overleg met maatschap-
pelijke organisaties, het bedrijfsleven, 
burgers en andere partners.

Tijdens de coalitievorming is veel aan-
dacht uitgegaan naar de thema’s bestuurs-
stijl en –cultuur, samenwerkingsgedrag 
en omgangsvormen, benadrukte de CDA-
fractievoorzitter. Volgens haar dient de 
versterking van het college te zorgen voor 
een kwaliteitsverbetering en een bestuurs-
stijl, die aansluit bij inwonersinitiatieven 
en de maatschappelijke opgaven. Een open 
dialoog met de raad moet zorgen voor zo 
breed mogelijk gedragen raadsbesluiten.

Focus, lef en daadkracht
Een duurzame toekomst vergt, volgens 
de CDA-fractievoorzitter, een zorgvuldig 
omgaan met het woon- en leefmilieu om 
dat duurzaam aan de volgende generaties 
over	te	dragen.	Het	financiële	beleid	dient	
evenzo toekomstgericht en duurzaam te 

zijn om de ambities te kunnen bereiken. 
De volgende inhoudelijke thema’s vragen 
voor de CDA-fractievoorzitter, focus, lef 
en daadkracht in de komende bestuurspe-
riode:

•	De toekomst van de gemeente. De coali-
tie gaat de ontwikkelde beleidsindicato-
ren tussentijds evalueren, waardoor het 
uiteindelijke besluit niet leidt tot ver-
rassingen voor de doorontwikkeling van 
onze gemeente.

•	Duurzaamheid en warmtetransitie, door 
onder meer het opstellen van een duur-
zaamheidsprogramma en aansluiting te 
zoeken bij het Deltaplan Biodiversiteits-
herstel.

•	Leefbaarheid van de kernen, door aan-
dacht te geven aan de woningbouw in 
alle drie de dorpskernen, het groenon-
derhoud en de versterking van de winkel-
centra en de gemeenschapshuizen.

•	Sociaal domein, met aandacht voor 
jeugdbeleid, mantelzorgers, vluchtelin-
gen en armoedebeleid. En voor de positie 
van verenigingen en vrijwilligers als deel 
van het sociaal domein.

•	Het realiseren van De Nieuwe Wetering, 
met aandacht voor een weloverwogen 
manier van omgaan met te verwachten Al 

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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•	prijsverhogingen vanwege de stijging in 
de bouwkosten.

Daarnaast gelden, volgens de CDA-frac-
tievoorzitter, de volgende uitgangspun-
ten:
•	Een	 gezonde	 financiële	 huishouding	 en	

sluitende begroting. Er wordt ingezet 
voor de versterking van de economi-
sche ontwikkeling van onze recreatieve 
gemeente, Geen verhoging van de ozb, 
anders dan in relatie tot de jaarlijkse in-
dexering, waarbij de actualiteit van de 
prijsontwikkeling een rol speelt.

•	Een gemeentelijke dienstverlening en 
personele invulling van de organisatie die 
past bij de maatschappelijke opgaven en 
nieuwe vormen van samenwerking om de 
toekomstige activiteiten van de gemeen-
te te versterken en uit te dragen.

•	De samenwerking met diverse partners, 
zoals in de regio Hart van Brabant, met 

Tilburg en de Langstraatgemeenten, 
wordt voortgezet.

Vernieuwd college en fractie
CDA-fractievoorzitter Mieke Broeders-Ha-
braken wenste de collegeleden veel succes 
toe om samen met de raad en de samen-
leving uitvoering te geven aan het coali-
tieakkoord. Met name noemde zij Riekje 
van Vugt-Buter, die voor het CDA invulling 
gaat geven aan welzijn, zorg en culturele 
zaken.
Met de benoeming tot steunfractielid van 
Dana Pollaert-Veltman en Rob van Hest, 
is de CDA-fractie op sterkte om met veel 
enthousiasme aan de slag gaat, volgens de 
CDA-fractievoorzitter.

Meer informatie?
Zie www.cdaloonopzand.nl of e-mail ons 
via info@cdaloonopzand.nl. Volg CDA Loon 
op Zand ook op Twitter of Facebook. □
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Nieuwbouw Van Roosmalenterrein

Vijfendertig eengezinswoningen, laagbouw, 
energieneutraal en huurbedragen van pak-
weg 1000 tot 1250 euro per maand. Dat 
kregen belangstellenden te horen tijdens 
de informatieavond over plannen rond het 
Van Roosmalenterrein aan de Hoge Steen-
weg. De avond was op het laatste moment 
verplaatst van De Wetering naar De Kiosk 
omdat in De Wetering vanwege de opvang 
van asielzoekenden geen ruimte beschik-
baar bleek.

Al direct bij aanvang spreken zo’n veertig 
bezoekers, vooral omwonenden, hun zor-
gen uit over verwachte verkeersoverlast. 
Volgens een medewerker van de gemeente 
is daarom in het project ook een aanslui-
ting op De Hoogt meegenomen.
Volgens diezelfde medewerker zijn het al-
leen nog plannen en is er nog geen bouw-
aanvraag ingediend. Hij verwacht dat dat 
wel binnen een jaar zal gebeuren en er 
hopelijk in 2024 met de bouw gestart kan 
worden waardoor dit vervallen stuk dorp 
eindelijk een mooie aanblik kan krijgen. 
“Alles beter dan dit” reageerde een be-
woonster van de Hoge Steenweg.

Redactie en foto: Ruud Peters

Weer verkeerslichten

Na herinrichting van de N261 en de Hoge 
Steenweg hebben we al enkele jaren geen 
verkeerslichten meer in ons dorp. Nu be-
gin juni wel in verband met wegwerkzaam-
heden in de Kloosterstraat. Net buiten de 
bebouwde kom is de weg zo smal dat stop-
lichten nodig zijn.

Redactie en foto: Ruud Peters

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Tot ziens! De oudste leerlingen van basisschool ‘de Lage Weijkens’ hebben inmiddels officïeel 
afscheid genomen van ‘hun school’. Daarbij werden zij uitgeleide gedaan door ‘de achterblij-
vertjes’ die op deze school nog de nodige jaartjes voor de boeg hebben. Van dit bijzondere 
gebeuren maakte Ton van Oss deze foto.
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

Spreekuur burgemeester en wethouders
Voor contact met de burgemeester of een van 
de collegeleden kunt u contact opnemen met 
het bestuurssecretariaat telefoonnr: 289231.

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

C. Verheijen, J. Wind, K. de Reuver, M. Duits- 
man: 36 33 55, spoednummer 36 45 70.  
Kamperfoelielaan 1 A, Loon op Zand
www.huisartspraktijkverheijen.nl

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

Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in 
het weekend: 085 - 53 60 300.
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 06-48919633
Oranjeplein 1, 5175 BE  Loon op Zand  
website: parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUNST LOON OP ZAND
secretaris: Ingrid Dusee-van Iersel, 06-21828300.
e-mail: kunstloonopzand@gmail.com.
EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
secretaris: Dana Pollaert-Veltman
e-mail: secretariaat@ehbo-loonopzand.nl
website: www.ehbo-loonopzand.nl.

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat 5. Open op ma t/m vr 11.00-15.00 
uur en za van 10.00-12.30 uur. Voorlopig geen 
inname van boeken mogelijk.
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Uw computer. 
Onze zorg.

Andromeda 6,
5175 VL Loon op Zand

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

06 5122 9628

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

Voor Particulieren, ZZP’ers, Thuiswerkers...
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten op maan-, dins-, donder- en vrijdag 
van 13.00-17.00 uur in De Wetering.
Aanmelden bij: J. Kroot, tel: 06-53665385.

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

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

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

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

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

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

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

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

ZANGGROEP KWINT
Wij zijn een popkoor en repeteren elke donder-
dag van 20.00-22.30 uur in OBS de Vlinderboom. 
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. 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
Nr. 16 verschijnt op 26 oktober 18 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
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.

10 Kinderconcert ‘Piraten op vakantie’ 
in De Wetering van 11.00 tot 12.00 
uur. Gratis entree.

17 Blues-Rock middag bij ‘de Vriend-
schap’ (Kerkstraat 32) m.m.v. ‘Days 
Off’	en	‘Heisenberg’.	Aanvang	16.00	
uur, zaal open om 15.00 uur. Toe-
gang gratis. Let op: pinnen is niet 
mogelijk!

18 Sophia՚s	 Vereeniging:	 Klapstoelen-
concert bij Het Witte Kasteel.

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

25 SeniorenVereniging:
Wandeling naar en bezoek aan ‘Ons 
Buiten’. Vertrek om 13.30 uur vanaf 
Venloene.

Augustus
1 SeniorenVereniging:

Feestelijke midzomerbingo om 
14.00 uur in Venloene.

3 SeniorenVereniging: Dagwandeling.
Vertrek om 8.45 uur met auto vanaf 
De Wetering voor een stevige wan-
deling door de Kroonvensche Heide.

5 SeniorenVereniging:
Wandeling met gids in centrum van 
Tilburg. Start om 14.00 uur.

7 Pauwelswandeling om 10.00 uur 
vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, De Brand.

8 SeniorenVereniging:
Excursie naar Capi Europe in Tilburg.

10 SeniorenVereniging:
Fietstocht om 13.00 uur vanaf De 
Wetering. 20 personen maximaal.

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

17 SeniorenVereniging: Middagwande-
ling vanaf om 13.00 uur vanaf De 
Wetering naar Huis ter Heide.

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



  
Voer, brokken & muesli 

Veulenmelk 
Hooi & stro 

Houtkrullen & vlas 
Likstenen & lijnzaadolie 
Vitamines & mineralen 

Halsters & touwen 
Borstels & 

verzorgingsproducten 
Beloningssnoepjes 

Speelballen 
 

Paarden 
 

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

Wij bezorgen ook thuis 
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