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

En het werd zomer…
De afgelopen weken werd het zomer. Nee, niet zoals Rob de Nijs ooit zong in zijn hit uit de 
Seventies, maar het gaat er de laatste weken wel heet aan toe in ons landje. De boeren 
reageren op de welbekende stikstofplannen van het kabinet. Alhoewel, welbekend? Er is 
eigenlijk nog maar heel weinig bekend over wat er nu écht moet gaan gebeuren. Minder 
stikstof, vooral in de buurt van natuurgebieden. Maar over het hoe (en hoeveel precies) 
is nog weinig bekend. 
Maar de plannen op zich laten de gemoederen hoog oplopen. En op de boerenprotesten 
volgen weer verhitte reacties van anderen in den lande. Geen Nederlander zonder mening 
natuurlijk…

Maar misschien is dit voor ons allemaal juist een kans? Laten wij in ons dorpje alsjeblieft 
niet verzanden in details over metingen en berekeningen, maar onderaan de streep ver-
tellen alle mensen met meer kennis van zaken dan onze redactie wel hetzelfde verhaal: 
er komen te veel stikstofverbindingen in de natuur en een boswachter liet zien welke  
effecten	dat	heeft	op	onze	mooie	Loonse	en	Drunense	duinen:	plantensoorten	die	ver-
drongen worden door andere soorten, en die dieren ook laten verdwijnen. Gewoon con-
creet, te begrijpen met ons boerenverstand.

Goed, kansen, daar houden we van. Jarenlang zijn boeren gestimuleerd om steeds groter 
te worden, meer te produceren, meer rendement van land en dier te genereren. Grotere 
bedrijven, met steeds grotere investeringen en steeds grotere schulden. Maar de boeren 
zelf, die worden er niet per se beter van. Wel de banken die graag leningen verstrekken, 
de diervoederindustrie die graag krachtvoer verkoopt en de kunstmestindustrie die ook 
graag de omzet ziet stijgen. Goed voor hen, maar niet voor de boer. Die kunnen steeds 
moeilijker hun bedrijf overdoen aan de nieuwe generatie omdat ze op papier weliswaar 
miljonair zijn, maar dat geld zit in stallen, machines, land en dieren. En dus moeten er 
weer constructies bedacht worden door duurbetaalde deskundigen, weer geld wat dus 
niet bij de boeren terecht komt.

Kunnen we dan misschien deze kans grijpen 
om de boeren weer lekker te laten doen 
waar ze goed in zijn en veelal ook leuk vin-
den: met hun dieren en/of land bezig zijn, 
genieten van de omgeving en mooie produc-
ten leveren. Met minder koeien per boer, maar waar die boer wel een goede boterham aan 
overhoudt. Dat betekent dan wellicht dat de lezers van deze Toren een paar cent meer 
moeten betalen voor hun pak melk of dozijn eieren, en mogen aandeelhouders van super-
marktketens genoegen nemen met een onsje minder. Dan dragen we allemaal, en dus niet 
alleen de boer, ons steentje bij. En genieten we nog vele zomers van lekkere barbecues 
en koele glazen melk. Van mooie producten, van Nederlandse (en Loonse) boeren.
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Het Zaadhuisje minstens 250 jaar oud
In 2009 hebben Francine en Piet Broos het 
Zaadhuisje met het erbij horende eiken-
bos gekocht. Ze hebben het zorgvuldig en 
grondig gerestaureerd en wonen er sinds-
dien met veel genoegen. Piet heeft zich in 
de afgelopen jaren meer verdiept in de ge-
schiedenis van het Zaadhuisje en hij komt 
tot de voorzichtige, vast niet wetenschap-
pelijk goed onderbouwde conclusie, dat 
het huisje dit jaar 2022 minstens 250 jaar 
oud is. Alle reden om eens over heden en 
verleden met hem van gedachten te wis-
selen.

Een rondwandeling
Op een zonnige middag in mei maak ik 
met hem een rondwandeling over het te-
genwoordige landgoed ‘Op ’t Sandt’. Sinds 
2010 heeft het 11.000 vierkante meter tel-
lende perceel de landgoedstatus. In 2009, 
toen het idee van Francine en Piet om het 
Zaadhuisje met omringende grond te kopen 
meer vaste vorm begon aan te nemen en 
ze hier rondliepen, was het eikenbos een 
grote ondoordringbare rimboe. Alleen de 
lange oprijlaan naar het Zaadhuisje was er. 

Nu lopen we comfortabel over een grindpad 
langs de rand van het terrein dat omsloten 
is door een waterloop. De 120 jaar oude 
eiken werden bijna allemaal gewurgd door 
de klimop die er vuistdik omheen kronkel-
de. Een dendroloog, een boomdeskundige, 
heeft alle bomen van het oorspronkelijke 
productiebos onderzocht. Vijftig bomen 
bleken aangetast, ziek of anderszins ge-
zondheidsproblemen te hebben. Die moch-
ten worden gerooid. Het hout heeft helaas 
weinig waarde door de vele granaatscher-
ven die erin zitten, een overblijfsel van 
de oorlogshandelingen aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Het opruimwerk 
duurde al met al een jaar. Nu staan alle 
eiken weer vrij van klimop te groeien. Wat 
opvalt is dat, hoewel ze alle tegelijk zijn 
geplant, er veel verschil is in dikte. We ko-
men ook langs de bloeiende rododendrons, 
die er ook al heel lang staan en juist op 
dit moment op zijn mooist zijn. Het rondlo-
pende voetpad op dit terrein is rustgevend, 
bijna kloosterachtig, en nodigt uit tot me-
ditatie. We passeren het strakke, transpa-
rante en grotendeels verzonken kantoor 

van Francine en komen weer 
aan bij het Zaadhuisje.

Geschiedenis
Piet vertelt dat het precieze 
bouwjaar van het Zaadhuisje 
onbekend is. Er wordt van 
uitgegaan dat de bouw heeft 
plaats gevonden voor de gro-
te verbouwing van het kasteel 
in 1777. Op de kaart die de 
cartograaf, architect en aan-
nemer Hendrik Verhees onge-
veer in 1772 maakte, is het 
Zaadhuisje al ingetekend. Het 
archeologisch en bouwhisto-
risch onderzoek- en Advies-
bureau BAAC verrichtte een 
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cultuurhistorische inventarisatie in 2012 en 
bestempelt in haar rapport op pag. 42 het 
Zaadhuisje als zeventiende-eeuws. Dan zou 
het dus nog ongeveer honderd jaar ouder 
zijn.

Het gebouw en het terrein van het Zaad-
huisje zijn altijd verbonden geweest met 
(nu zo genoemde) Het Witte Kasteel. Heel 
bijzonder is dat het terrein van het Zaad-
huisje altijd een eigen gesloten ‘grach-
tenstelsel’ heeft gehad dat nog voor een 
groot deel in stand is gebleven. De uitge-
droogde	 sloot	 die	 langs	 het	 fietspad	 ligt,	
was vroeger een onderdeel van dit stelsel. 
Er is nog een verbinding via twee betonnen 
duikers van ongeveer 80 cm. In 1846 werd 
het Zaadhuisje gescheiden van het kasteel 
door de aanleg van de provinciale weg van 
Tilburg naar Besoijen tijdens de regering 
van koning Willem II. Op deze weg werd tol 
geheven, vandaar dat een deel van de weg 
de naam De Financiën kreeg.
Tot ongeveer 1960 was het grachtenstel-
sel van het kasteel verbonden met het 
waterstelsel van het Zaadhuisje door een 
gemetselde tunnel onder de weg door. In 
de winter kon je dan onder de weg door 
schaatsen van de ene naar de andere kant. 

De toenmalige bewoonster van het kasteel 
Emilie Ten Horn-Verheyen was hier niet 
blij mee. Nu is het waterstelsel van het 
Zaadhuisje nog verbonden met het grach-
tenstelsel van het kasteel via een ijzeren 
duiker met een doorsnee van 30 cm. Pas als 
het water van de gracht van het kasteel erg 
hoog staat, loopt het over naar het water 
van het Zaadhuisje.

Gebruiksfuncties van het Zaadhuisje
De naam van het Zaadhuisje is waarschijn-
lijk ontleend aan de functie van het huisje. 
Er was een groentetuin op dit stuk van het 
terrein van het kasteel (maar op de kaart 
van Verhees is dit niet te zien. E.G.) en 
werden in het huisje de zaden voor het vol-
gende seizoen gedroogd of misschien wer-
den de peulvruchten er bewaard.

Er is ook een theorie dat het huisje voor 
1777 heeft gefunctioneerd als poortwach-
ter woning van het kasteel. De hoofdpoort 

 °Op de beide foto’s staat dezelfde persoon: jkvr. Sophie Verheyen (1857-1939). De eerste foto van 
het nog niet witgeschilderde Zaadhuisje is genomen in 1890 (het jaartal staat achter op de originele 
foto). Toen was zij nog freule, een ongehuwde adellijke dame. Zij is in 1895 getrouwd met jhr. 
Willem Snouck Hurgronje. De rechterfoto, het met klimop begroeide Zaadhuisje, is volgens mij 
gemaakt rond 1930. (Erik Gelevert)
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van het kasteel was in die tijd 
gelegen net naast de huidige 
Kasteellaan. Dr. ten Horn en me-
vrouw Emilie ten Horn-Verhe-
ijen vertelden de geschiedenis 
van Het Witte Kasteel in Loon 
op Zand, waar zij sinds 1952 
woonden, tijdens een interview 
voor een onbekend tijdschrift. 
Het Zaadhuisje wordt door hen 
Portierhuisje of Koetshuisje ge-
noemd. (Voor het stallen van 
koetsen is het waarschijnlijk 
te klein, E.G.) Hier woonde de-
gene die de poort open en dicht moest ma-
ken, aldus de kasteelbewoonster. Ook het 
gerucht dat er een onderaardse gang van 
het kasteel naar het Zaadhuisje zou lopen, 
wordt door hen afgedaan met de woorden: 
“Die geruchten zullen wel onjuist zijn, 
want anders zouden wij zelf deze gang in 
die lange tijd dat wij hier wonen wel heb-
ben ontdekt, denkt u ook niet?”
Jonkvrouwe Sophie Verheijen (1857-1939) 
en mogelijk ook mevrouw Emilie Ten Horn-
Verheyen (1897-1984) hebben het zaad-
huisje gebruikt als atelier om te schilde-
ren. Op een foto uit 1890 is jonkvrouwe 
Sophie te zien in de deuropening van het 
Zaadhuisje.

Door de oorlogshandelingen van eind ok-
tober 1944 raakte ook het Zaadhuisje 
beschadigd en in 1956 diende Emilie ten 
Horn-Verheyen een subsidieverzoek in bij 
het ministerie om de oorlogsschade te her-
stellen. Ze schreef dat het Zaadhuisje uit 
1265 stamde. Maar dat kan niet kloppen, 
omdat het kasteel pas in 1383 is gebouwd. 
In 1960 heeft architect Schellens uit Don-
gen met rijkstoestemming de restauratie 
van het Zaadhuisje verricht.

Woonfunctie
Er is ook een verhaal dat in 1980 ‘freule 
Emilie’ en Sophia’s Vereeniging de toenma-
lige dirigent Heinz Friezen aan de harmonie 

in Loon op Zand wilden binden door hem 
het Zaadhuisje als woning aan te bieden. 
Dat plan is echter niet doorgegaan, omdat 
de Heemkundekring ertegen in het geweer 
kwam en de welstandscommissie van de 
gemeente de aan- of verbouwplannen van 
Friezen te rigoureus vond en ze afwees. 
Erik	Gelevert	schrijft	in	Straet	&	Vaert	2004	
pag. 122: ‘De harmonie was haar zeer dier-
baar. Dit liet ze nog eens duidelijk blijken 
aan het eind van de jaren zeventig, toen 
ze het bij het kasteel behorende Zaad-
huisje en omliggende gronden aan Sophia 
schonk.’ Het is, aldus Erik, waarschijnlijk 
zo gegaan dat uiteindelijk een deel van de 
opbrengst van de verkoop van het kasteel-
terrein, namelijk de opbrengst van de ver-
koop van het Zaadhuisje, aan de harmonie 
werd geschonken.
In september 1979 kocht makelaar Jan 
Lemmens het kasteel, het Zaadhuisje en 
de resten van villa Rosa. Hij gaf architect 
Hub Prins de opdracht om van het Zaad-
huisje een woonhuis te maken. Toen is het 
lagere gedeelte van het Zaadhuisje inclu-
sief de kelder gerealiseerd. In 1980 kreeg 
het huisje een woonfunctie. De eerste be-
woner was dhr. Jan Lemmens zelf tot on-
geveer 1986. Daarna is het Zaadhuisje tot 
2006 bewoond door dhr. Marcel Gimbrère. 
Sinds 2003 is het Zaadhuisje een Rijksmo-
nument.
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Vanaf 2006 heeft het te koop gestaan en 
in 2009 kochten Francine en Piet Broos dit 
grote stuk grond met veel eikenbomen, 
een lange oprijlaan en een klein huisje. 
Daar gingen natuurlijk de nodige afwegin-
gen aan vooraf. Ze zagen de potentie van 
dit terrein, maar een aantal zaken bleven 
toch onzeker. En de koop moest snel beslist 
worden.

Hoe troffen zij het Zaadhuisje aan?
Piet laat het me zien en vertelt, herinne-
ringen ophalend: “Het Zaadhuisje was in 
zeer slechte staat. Kozijnen, luiken en de-
len van het dak waren rot, de muren en 
plinten waren nat en beschimmeld. In de 
kasten stonden vochtvreters. De kelder, 
die een meter onder het waterpeil van de 
waterloop ligt, stond vol water omdat er 
water door de muren en de aansluiting met 
de keldervloer doorsijpelde. Na onderzoek 
bleek dat bij de vorige verbouwing en het 
zetten van de aanbouw aan de binnenkant 
en buitenkant geen ademend materiaal op 
de muren was gebruikt. Het gebouw was 
zeik- en zeiknat. Van 2006-2009 is er niet 
gestookt. De waterleiding is in die periode 
een keer geknapt in de winter en dat had 
na drie weken desastreuze gevolgen.”

Nadat de monumentenver-
gunning was verleend, werd 
in 2010 een grondige restau-
ratie gestart met de hulp van 
vrienden en de plaatselijke 
ondernemers Johan Verlouw, 
Kees Gelderblom en Bart 
Wijma. Je weet vooraf dat er 
wel veel aan moet gebeuren, 
maar er zijn ook altijd tegen-
vallers, zeker bij een derge-
lijk pand.

Alles is grondig   
gerestaureerd
Het stucwerk werd van alle 
muren afgekapt. De gracht 

naast het Zaadhuisje werd drooggelegd om 
de buitenmuur daar te kunnen restaureren. 
Drie vierkante meter stenen van de muur 
zaten gewoon los. In de voegen zaten pink 
dikke wortels van de klimop. De kelder 
werd waterdicht gemaakt. Alle leidingen 
van gas, licht en water werden er uitge-
sloopt en vernieuwd. Verwarming aange-
past. Het stucwerk op de binnenmuren viel 
al bijna van de muur door het vocht. Na het 
verwijderen van het oude stucwerk werden 
de muren voorzien van ademende minerale 
producten. In het oude gedeelte is de oor-
spronkelijke structuur zichtbaar gebleven.

De vloerbalken werden vernieuwd en on-
der de vloer is een laag van 30 cm schel-
pen aangebracht tegen het vocht. Er is nog 
steeds geen dakgoot, maar de regenwater-
afvoer is geregeld met een ondergrondse 
goot en drainage. Tijdens de restauratie 
bleek dat de oorspronkelijke ramen ho-
ger zijn geweest en dat de oorspronkelijke 
voordeur is dichtgemetseld. De eiken latei 
boven deze deur was compleet verrot. Het 
hele gebouw werd voorzien van een eigen-
tijdse inrichting en interieur. En overal is 
natuurlijk de invloed van Francine, de in-
terieurarchitect, zichtbaar.
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Werkruimte
Het realiseren van werkruimte voor het 
bureau van interieurarchitecten Francine 
Broos in 2011 was een aparte uitdaging. 
Er stond een dubbele garage van ongeveer 
75 vierkante meter die niet onder de rijks-
monumentenstatus viel en die oppervlakte 
was dus wat er in het buitengebied extra 
bebouwd mocht worden. Het was een hele 
uitdaging om binnen alle begrenzingen van 
de regelgeving een gebouw te ontwerpen 
wat groot genoeg is voor het bureau en een 
gastenverblijf. De oplossing werd gevonden 
door grotendeels beneden het maaiveld te 
blijven. Door de kelderbak te vergroten 
ontstond er onder het maaiveld een mooi 
terras waardoor er voldoende daglichttoe-
treding is ontstaan voor de spreekkamer en 
het gastenverblijf. Hierdoor ontstond een 
opvallend gebouw dat toch maar amper 
opvalt: het beton ligt beneden het maai-
veld en het glas geeft het moderne atelier 

letterlijk	en	figuurlijk	een	transparant	ge-
zicht.

Een eeuwenoud zaadhuisje en even ver-
derop een atelier, getekend en gebouwd 
volgens de principes van de hedendaagse 
moderne architectuur. Francine: “Door het 
glas gaat het atelier op in de natuur, de 
bomen weerspiegelen er zich in. Daardoor 
blijft het Zaadhuisje alle aandacht trek-
ken.” Het Zaadhuisje en het atelier zijn 
alle twee pareltjes geworden die regel-
matig worden gebruikt voor fotosessies. 
Francine en Piet zeggen erover: “Het	is	fijn	
om hier te mogen wonen en tevens een op-
dracht om dit stukje erfgoed goed te on-
derhouden en te bewaren.”

Redactie: Ton Kalkers
Met dank aan Kees Stadhouders voor de 
foto’s en Erik Gelevert voor de historische 
aanvullingen.
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Nieuwe toekomst toch weer deels in Loon op Zand

Sylvia en William Martens nog steeds onder de  
indruk van alle reacties
Afgelopen mei van dit jaar hebben Wil-
liam Martens en zijn vrouw Sylvia hun sla-
gerij aan het Oranjeplein overgedragen 
aan Thijs van Loon, die deze ‘De Zaak Vol 
Smaak’ vanaf 2 juni ging voortzetten. Hier 
bent u als lezer van Rond de Toren uitvoerig 
over geïnformeerd. Omdat deze overname 
ook voor William de nodige drukte mee-
bracht, sprak ik namens Rond de Toren met 
hem af om op een later tijdstip daar nog 
eens rustig op terug te komen.

Blijven vernieuwen
In de warme zomerzon van donderdag 6 
juli	treffen	we	elkaar	op	het	terras	van	De	 
Kiosk. Zowel Sylvia als William zien er, 
mede	 door	 de	 fietskilometers	 van	 de	 af-
gelopen weken, gezond uit en ontspannen 
uit. Al snel komen we tot het onderwerp 
waarvoor ik ze hier heb uitgenodigd: het 
besluit om te stoppen met hun slagerij, 
want die liep toch ‘als een speer’?

William reageert daar meteen bevestigend 
op: “Over klandizie hebben we inderdaad 
nooit te klagen gehad. Van meet af aan 
wist de Loonse consument ons te vinden,  
die ons ook trouw bleef. Dat was overigens 
niet alleen de verdienste van mijn vrouw 
en ik, maar zeer zeker ook van het perso-
neel waarop ik altijd kon vertrouwen.”

Peter Voogt
In 2011 gaat William Martens bij de toen-
malige Keurslager Peter Voogt werken in 
zijn slagerij op het Oranjeplein. Daar ont-
wikkelde hij zich tot een vakbekwame sla-
ger die zijn mannetje stond, wat uiteinde-
lijk drie jaar later in 2014 zou resulteren 
in de overname van het bedrijf van Peter 
Voogt. In eerste instantie gaat William ver-
der als ‘Keurslager’, maar kiest later voor 
het concept ‘De Zaak Vol Smaak’, omdat 
hij meer vrijheid wil hebben om eigen ini-
tiatieven verder te kunnen ontwikkelen. 
Denk	hierbij	aan	de	verzorging	van	buffet-
ten, barbecues en andersoortige partijen. 
Maar ook, en niet minder belangrijk, aan 

de uitbreiding van het assorti-
ment in de winkel.

Dat allemaal met het idee dat je 
moet blijven vernieuwen om de 
aandacht op je bedrijf te behou-
den en liefst nog: uit te breiden! 
Dat hij dat samen met zijn Sylvia 
uiteindelijk heeft bereikt, moge 
duidelijk zijn!

Toekomst
Ondanks dat de onderneming 
van William en Sylvia over suc-
ces niet te klagen had, kwam ook 
voor hen het moment dat aan de 

 ° Sylvia en William Martens: nog steeds onder de 
indruk van alle reacties! (Foto: RdT)
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toekomst gedacht moest worden. William: 
“Als je twee opgroeiende kinderen hebt 
voor wie je meer tijd wilt inruimen en die 
weinig of geen interesse hebben om je be-
drijf op termijn over te nemen, dan ga je 
als ouders afvragen wat je moet doen. En 
als dan iemand zich aandient die te ken-
nen geeft je bedrijf over te willen nemen 
en je hebt de leeftijd dat je nog vrij mak-
kelijk kunt ‘switchen’, dan kan alles in een 
stroomversnelling raken.

Kort gezegd, zo is het gegaan. We hadden 
nog best enkele jaren door kunnen gaan, 
maar we hebben er bewust voor gekozen 
om nu te stoppen omdat zowel Sylvia als ik 
nog de mogelijkheid hebben om iets anders 
te gaan doen. Ik denk dat die beslissing 
voor iedereen goed te begrijpen is.” Syl-
via en William waren nadat zij afscheid ge-
nomen hadden van hun klanten, werkelijk 
onder de indruk van de vele reacties die zij 
in mochten ontvangen. Nog steeds kijken 

  

Voer & snoepjes 
Botten & kluiven 
Verzorgingsproducten 
Riemen & speelgoed 
Hondenhokken 
Manden & Krabpalen 
Bench & reiskoffers 

Honden & Katten 
 

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

 

zij daar met een bijzonder goed en warm 
gevoel op terug. Ze vroegen aan mij om dat 
zeker in dit artikel op te nemen en vooral 
hun welgemeend “dank je wel voor al die 
lieve reacties” op te nemen. Bij deze dus!

En nu?
En wat gaan Sylvia en William, nu alles is 
afgerond, doen om de kost te verdienen? 
Het blijkt dat ze toch aan Loon op Zand 
blijven verbonden, want Sylvia gaat per 1 
augustus zorg bieden aan de inwoners van 
‘OpenDorp’ (dependance van ‘OpenDoor’ 
-red.) in de Strieckenlaan en William gaat 
vanaf 1 september weer aan de slag bij het 
Poeliersbedrijf van Hans van Berkel aan de 
Blauwloop, waar hij voordat hij in 2011 bij 
Peter Voogt ging werken, ook werkzaam 
was. 
Mooi toch? Sylvia en William: het allerbeste 
met jullie nieuwe toekomst!

Redactie: Tiny van Hooren
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Statiedag van het koor     
‘Liedertafel Echo der Duinen’ op 25 juni 
Zaterdag 25 juni jl. vierden de leden van 
het koor ‘Liedertafel Echo der Duinen’ in 
de feestzaal van het restaurant Bosch en 
Duin in Udenhout hun Statiedag.
Een bijzondere Statiedag om verschillende 
redenen:
•	Het was, om coronaredenen, alweer ruim 

twee jaar geleden dat er een Statiedag 
gevierd kon worden.

•	In de jaren 2021 en 2022 was het aantal 
jubilarissen die over verschillende perio-
den lid zijn opgelopen naar 13: tien leden 
die 40 jaar lid zijn, een lid 25 jaar en 
twee leden 12½ jaar.

•	2022 is een jubileumjaar voor het koor, 
het bestaat namelijk dit jaar 150 jaar.

Helaas heeft het koor haar jubileumactivi-
teiten vanwege de in het begin van 2022 
nog voorkomende coronaproblemen moe-
ten opschorten tot in het jaar 2023. Dat 
gold echter niet voor deze Statiedag.

Het programma waaraan zo’n 49 personen, 
koorleden met echtgenoten of introducés, 
deelnamen, startte met een gezellige in-
loop vanaf 14.00 uur.

Om	15.00	uur	begon	het	officiële	gedeelte	
waarin eerst onze burgemeester Hanne van 
Aart het koor van harte feliciteerde met 
haar 150-jarig jubileumjaar. Daarna over-
handigde zij met veel verve de tien 40-ja-

 °Bovenste rij v.l.n.r.: Hanne van Aart (burgemeester), Nel Molenschot (40 jaar), Marijke de Rooij 
(40 jaar), Egi v.d. Heijden (40 jaar), Ton van Oss (40 jaar), Marja van Trier (40 jaar), Ramon van 
den Boom (KBZON). Onderste rij v.l.n.r.: Annie Biemans (25 jaar), Daan van Uden (40 jaar), Carin 
Landman (12½ jaar), Jeanne van Loon (40 jaar), Riet Kuijpers (40 jaar).     
Op de foto ontbreken: Hanneke Vromans (40 jaar; vakantie), Ton de Maat (12½ jaar) en Kees v.d. 
Ven (40 jaar; rustend lid). (Eigen foto)
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rige jubilarissen een fraaie gemeentelijke 
oorkonde en prachtige bloemen. In haar 
zeer persoonsgerichte toespraakjes vergat 
ze ook niet de drie resterende jubilarissen 
te vermelden, die ook een mooie bos bloe-
men kregen overhandigd. Alle jubilerende 
leden genoten ervan.

Uitzondering
Daarna volgde de heer Ramon van den 
Boom, directeur van de KBZON (Koninklij-
ke Bond Zang en Oratoriumverenigingen), 
waarvan het koor lid is. Het was geen ge-
woonte meer van de KBZON om bij verge-
lijkbare gelegenheden van koren aanwezig 
te zijn, maar voor zo’n groot aantal jubila-
rissen maakte hij graag een uitzondering. 
Ook van hem felicitaties en een verrassing 
want de drie nog niet van een oorkonde 
voorziene leden kregen er toch nog een, 
maar dan van de KBZON. Het koor kreeg 
daarnaast nog een prachtig ‘dirigentbeeld-
je’ en een KBZON-geschenkbon.
Het	 gezelschap	 jubilarissen,	 geflankeerd	
door onze burgemeester en KBZON-direc-
teur, werden vervolgens buiten op het ter-
ras op de foto gezet die bij dit artikel is 
opgenomen. Ook werd van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om ook het hele koor, ui-
teraard met onze burgemeester en de heer 
Van den Boom, op foto te vereeuwigen.

Tijd vervolgens voor het bestuur om op hun 
beurt hun jubilarissen te fêteren. Voorzit-
ter de heer De Weert en vicevoorzitter me-
vrouw Liebermann overhandigden alle ju-
bilarissen een speciaal geschenk en een bos 

bloemen. Deze geschenken waren van (op 
de leden afgestemd) keramiek vervaardigd 
door cliënten van het ASVZ in Udenhout.
Daarna werd de rest van de middag gevuld 
met de klanken van het Trio ‘Klezmania’ 
die naast hun eigen repertoire ook nog 
‘koorliedjes’ speelden, die uit volle borst 
werden meegezongen.

Warmte en saamhorigheid
Tijd	voor	een	heerlijk	dinerbuffet	met	een	
fijn	dessert,	waarna	het	avondprogramma	
startte. Er werd gezongen en er werden 
sketches opgevoerd voor de jubilarissen 
uit de verschillende zanggroepen door de 
leden van andere zanggroepen binnen het 
koor. Dit alles begeleid op piano door onze 
dirigent de heer Mulder en op gitaar door 
een partner van ’n bestuurslid. Uiteraard 
werden ook hier weer cadeautjes uitgewis-
seld. Kortom een uitermate gezellige avond 
met veel warmte en saamhorigheid die de 
maximale grens van onze afgesproken tijd 
in Bosch en Duin een beetje overschreed.
Iedereen ondernam daarna zeer voldaan de 
terugreis naar Loon op Zand, Kaatsheuvel 
en Tilburg.

Het bestuur wil iedereen die deze dag tot 
een succes gemaakt heeft van harte bedan-
ken en gaat samen met het koor enthou-
siast op weg naar de volgende nog reste-
rende kooractiviteiten van dit jaar 2022 en 
de Jubileumactiviteiten in 2023.

Bestuur en leden     
‘Liedertafel Echo der Duinen’

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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KIEN’s Kolumn
Brood nodig
Nou, nou, poeh, poeh, we zijn er wel aan 
toe. Zo zullen er best wel wat mensen 
bij zitten. Eindelijk die welverdiende 
vakantie. Helemaal naartoe geleefd en 
naartoe gewerkt. Stress die laatste week 
om alles nog af te ronden en over te dra-
gen aan collega’s, wetende dat de helft 
van dat werk na je vakantie gewoon net-
jes op je is blijven wachten. Daar kan 
je je dan druk over maken tijdens het 
staartje van je vakantie.

Wat doen we onszelf toch aan, denk ik 
dan. Dat bracht me op het idee om te 
bedenken wat ik nodig zou hebben om 
niet in deze pre en post vakantie stress 
te komen.

Ik google op ‘vakantiecoach’. Ja, want je 
hebt tegenwoordig overal wel een coach 
voor nodig of er is altijd wel een coach die 
een nog niet ontgonnen coaching gebied 
betreedt. Misschien heb ik bij deze wel 
een gat in de coachmarkt ontdekt!   
Maar nee, Trudy, ze bestaat. Trudy is va-
kantiecoach. Wat precies haar visie is, is 
me niet duidelijk geworden, maar zij valt 
onder de coaches die in dienst zijn van 
vakantieparken en reisorganisaties. Het 
bestaat dus echt…

Als ik verder lees lossen zij voorname-
lijk de shit op waar vakantiegangers 
mee komen tijdens een verblijf. Vroeger 
noemde je dat de gastvrouw of was je de 
sigaar als je de receptiedienst had. Nu is 
dat een coach, een vakantiecoach, met 
een golfkar als bedrijfsauto. Cool.

Dan begin ik toch zelf maar aan mijn 
lijstje voor tijdens de vakantie.

* Werklaptop en telefoon thuis laten

* Instagram/Facebook verwijderen van  
   mijn telefoon

* Wandel af en toe in mijn eentje

* Luister naar fijne muziek (luistertip:  
   Evy met Mooie zon)

* Dutjes (ochtend, middag, zonne,   
   avond)

* Drink voldoende wijn en water

* Geen verwachtingen en geen plannen    
   maken

* Dus go with the f**king flow van de  
   kinderen

* Bij nood: bel Trudy

Dat is nog best een behapbaar lijstje, 
dacht ik zo. Toch fijn zo’n columpje 
schrijven in ons dorpsblad. Meteen het 
nuttige met het aangename verenigd. 
Dat brengt me op nog een toevoeging 
aan mijn lijstje: watergevecht op de 
camping tijdens het afwassen.

Verder rest mij alleen nog een kort op-
roepje: kan iemand mij tips geven voor 
een goede bakker in de omgeving Loon 
op Zand? Wij missen het brood van 
Smolders heel erg en hebben nog geen 
smakelijk alternatief gevonden. Reacties 
kunnen gestuurd worden aan de redac-
tie onder vermelding van ‘brood nodig’.

Bij deze iedereen een hele fijne zomer 
gewenst! Thuis of elders. Enjoy the little 
things and live the moment.
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OpenDorp is geopend!

Afgelopen april opende OpenDorp (geves-
tigd aan de Strieckenlaan) haar deuren. 
Hoogste tijd om u kennis te laten maken 
met dit mooie initiatief. OpenDorp is het 
nieuwste project van Stichting OpenDoor, 
u wellicht bekend. Deze stichting is te vin-
den in het buitengebied van Loon op Zand, 
aan de Duiksehoef, een (t)huis voor kin-
deren en jongvolwassenen met een lichte 
tot ernstige verstandelijke of meervoudige 
beperking. Het is een kleinschalige woon-
voorziening waar gewoond en gelogeerd 
wordt en waar ze ook dagbesteding- en op-
vang aanbieden.

Open karakter
Terug naar OpenDorp, welke een geheel 
nieuwe en zelfstandige woonvoorziening 
is, onder de vlag van OpenDoor. Het is 
een kleinschalige woonvoorziening welke 
plaats biedt aan acht jongvolwassenen. 
Zoals de naam al doet vermoeden, bevindt 
OpenDorp zich, in tegenstelling tot ‘grote 
zus’ OpenDoor, midden in het dorp. En dit 
is allerminst toevallig. Deze plaats past bij 
de woonwensen van de bewoners. Ook de 
naam, OpenDorp, zegt waar ze voor staan 
en	welke	filosofie	hierachter	zit.	De	bewo-
ners zoeken verbondenheid met en partici-
patie in het dorpsleven van Loon op Zand 
zoals contact met de buurt en bijvoorbeeld 
het doen van een boodschap. Ook de reu-
ring en gezelligheid die het dorp met zich 
meebrengt spreekt de bewoners aan. De 
voordeur is niet voor niets volledig van 
glas, OpenDorp wil dit open karakter ook 
absoluut uitstralen en de gemoedelijkheid 
van ‘in het dorp wonen’ passen hier alle-
maal perfect bij.

Jonge bewoners
Alle bewoners van OpenDorp zijn matig 
tot licht verstandelijk, en soms ook licha-
melijk, beperkt. De jongste bewoner is 15 

jaar en de oudste telt 22 lentes. Een jonge 
en gezellig groep, welke in gezinsverband 
met elkaar wonen en leven. Er is veel tijd 
en zorg besteed aan het zoeken van de be-
woners. De dynamiek en sfeer onderling 
zijn natuurlijk uitermate belangrijk. Team-
coach Wouter vertelt me hier alles over. 
Hij werkt al vanaf het begin bij OpenDoor 
(2014) en is vanaf meet af aan betrokken 
bij OpenDorp. Hij is druk geweest met het 
zoeken en vinden van bewoners, maar ook 
een betrokken team van medewerkers en 
kritisch geweest op de zorgkant van het 
huis. Veel van de bewoners waren al bij 
OpenDoor in het vizier en passen perfect 
bij de woonomgeving van OpenDorp. Hier-
door is het mogelijk om nog meer jongeren 
een passende woonsituatie te bieden.

Mooi opgeknapt en ingepakt
En het resultaat mag er wezen! Toevalliger-
wijs ken ik het huis nog van voor de verbou-
wing en weet dat het een zeer groot, maar 
ook ontzettend verouderd huis was. Werk 
aan de winkel dus! Ik ben dan ook onder de 
indruk van het eindresultaat. Een prachtig, 
open, licht en modern familiehuis, waar-
bij ook duurzaamheid hoog in het vaandel 
staat. Misschien heeft u het wel gezien ge-
durende de grootschalige verbouwing, toen 
is het huis compleet ‘ingepakt’ om te iso-
leren. Ook beschikt het huis bijvoorbeeld 
over zonnepanelen en zijn er diverse 
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aanpassingen gedaan in het huis om het zo 
duurzaam en ecologisch mogelijk te ma-
ken.	Dit	past	bij	de	filosofie	en	denkwijze	
van OpenDoor en OpenDorp.
Wennen aan nieuwe situatie
De bewoners wonen sinds april samen en 
beschikken over 24/7 zorg. Voor iedereen 
is dit een nieuwe situatie, waardoor ze nu 
druk bezig zijn met het vormen van een 
hecht gezin. U kunt zich misschien voor-
stellen dat het voor eenieder wennen is, 
deze nieuwe situatie. De meeste bewoners 
komen uit de eigen gezinssituatie en wo-
nen nu voor het eerst op zichzelf. Het doel 
is dat iedereen er langdurig blijft wonen 
en oud kan worden. De eerste reacties zijn 
ook heel positief, de bewoners vinden het 
heel gezellig en prettig wonen. ‘Het ultie-
me doel is de bewoners elke dag opnieuw 
gelukkig maken’, zo vertelt Wouter me. Als 
ik na ons gesprek een rondleiding krijg door 
het huis om alles met eigen ogen te zien 
kan ik alleen maar beamen dat daar hard 
aan gewerkt wordt. Alle randvoorwaarden 
zijn	 aanwezig	 zoals	 een	 fijne	 plek	 en	 de	
juiste voorzieningen. Enkele bewoners la-
ten trots hun kamer zien en ik kan ze geen 
ongelijk geven. Deze plek is helemaal van 
henzelf en het ziet er allemaal even gezel-
lig en keurig uit.

Dagelijks leven
Ik ben benieuwd hoe het dagelijks leven 

van OpenDorp eruitziet en Wouter weet 
me hier alles over te vertellen. Het ver-
schilt allemaal niet zo veel als bij u of mij 
thuis. ’s Ochtends is het spitsuur en gaat 
iedereen na het ontbijt hun eigen weg. De 
bewoners gaan naar school, werk of dag-
besteding. Eind van de middag druppelt 
iedereen weer binnen, is er voor iedereen 
een luisterend oor, wordt er gekookt, gege-
ten en opgeruimd. Dit alles met elkaar en 
(meestal) in harmonie. Hierna is het tijd 
voor iets leuks, een spelletje, wandeling of 
wat tv kijken. Op vrije dagen ondernemen 
ze leuke dingen met elkaar en ook staan er 
klusjes op het programma. Ook alle ouders 
van de bewoners zijn nauw betrokken en 
komen natuurlijk geregeld over de vloer. 
Betrokkenheid is niet voor niks één van de 
kernwaarden van OpenDorp. Betrokken-
heid van de bewoners, medewerkers, ou-
ders en buurtbewoners maken dat dit een 
hele	fijne	woonplek	moet	zijn	voor	 ieder-
een.

Ruimte voor vrijwilligers
Naast het team van vaste medewerkers zijn 
er ook verschillende vrijwilligers betrokken 
bij OpenDorp. Zij doen bijvoorbeeld wat 
lichte klusjes of iets leuks/extra’s met de 
bewoners. Hiervoor is altijd nog ruimte en 
dit is door eenieder op de eigen manier in 
te vullen. Als u hier interesse heeft mag u 
altijd contact opnemen met Wouter;
wouter@opendoorzorg.nl.

De bewoners van OpenDorp voelen zich 
welkom in het dorp en het bevalt ze goed. 
Na deze aanloopperiode waarin ze aan el-
kaar en het huis wennen, komt er later nog 
een	officiële	opening.	Eerst	maar	eens	ie-
dereen en alles zijn of haar plekje vinden, 
daar wordt hard aan gewerkt en dit komt 
helemaal goed! Ook wij heten OpenDorp 
van harte welkom!

Redactie: Kristel Vermeer
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DAMES EN HERENKAPSALON

Gerlachusstraat 77    PRIJZEN:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 13,10
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 14,20
Geopend: dinsdag t/m zaterdag  Knippen dames / heren € 16,60
Vrijdag koopavond    Wassen, knippen en drogen € 23,50

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 13,75
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 14,90
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 17,25
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 24,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 14,00
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 15,25
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 17,75
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 25,25
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 14,85
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,00
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 18,75
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 26,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77 Prijzen:
Loon op Zand Kinderen tot 12 jaar € 16,00
Tel. (0416) – 362349 Kinderen vanaf 12 jaar € 17,00
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 20,00
Vrijdag koopavond Wassen, knippen en drogen € 28,00

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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Sloop boerderij aan Moleneind 25

Een noodzakelijke, zakelijke beslissing
Smaken, meningen, keuzes verschillen, dat 
is nooit anders geweest en zal ook altijd 
zo blijven. In de hedendaagse multimedia 
maatschappij kunnen meningen razend-
snel en breed worden gedeeld, vaak, of 
eigenlijk altijd, met reacties tot gevolg. 
Een digitaal duimpje omhoog of juist naar 
beneden, een lachende, boze, verdrietige 
emoticon of een geschreven reactie waar 
dan meestal weer een weerwoord op volgt.

Eind maart dit jaar plaatste een dorpsbe-
woner een hartenkreet op de facebookpa-
gina van Loon op Zand over de sloop van 
de boerderijwoning aan Moleneind 25. Een 
paar dagen later gevolgd door een uitge-
breider stukje waarin hij beschrijft waarom 
het hem zo enorm aan het hart gaat dat de 
boerderij gesloopt is en niet gerenoveerd. 
Ook nu volgen er reacties van groepsleden 
van deze pagina, waaronder die van ‘de 
sloper’ zelf die voorstelt om dit verschil 
van mening onder het genot van een kop 
koffie	verder	te	bespreken.

Van	 een	 gezamenlijke	 kop	 koffie	 is	 het	
nog niet gekomen, maar beide heren heb-
ben hun verhaal gedaan aan een van de 

‘schrijverkes’ (het koosnaampje voor ons 
redacteuren van onze chef) van Rond de 
Toren. Dit waren twee mooie, interessante 
gesprekken waarbij de een het absoluut 
niet eens was met de keuze van de ander 
maar met een grote gemene deler: bevlo-
genheid. Om beide verhalen in z’n geheel 
te plaatsen zou een te groot deel van deze 
editie in beslag nemen, ik waag een po-
ging - op zich al een grote uitdaging voor 
dit schrijverke - een korte samenvatting te 
geven. Door allerlei redenen is er wat meer 
tijd overheen gegaan voordat het daadwer-
kelijk geplaatst kon worden.

Allereerst aan tafel bij Sjaak Barendse 
(ik mag Sjaak zeggen), de plaatser van 
de hartenkreet. Al 30 jaar lid van de ar-
chiefgroep van de Heemkundekring ‘Loon 
Op ’t Sandt’, een - bij vele van de lezers 
- bekende vereniging die zich bezighoudt 
met het in kaart brengen en verspreiden 
van historische kennis over de kerkdorpen 
Loon op Zand en de Moer. Het bekijken en 
belezen van de website en Facebookpagina 
is absoluut de moeite waard.

 °De boerderij aan Moleneind 25, zoals die tot 
kortgeleden hier stond. (Eigen foto)



20

Sjaak benadrukt dat deze publiekelijke ui-
ting van zijn mening op persoonlijke titel 
is. Hij betitelt zichzelf als een ‘archief-
mannetje’, hij heeft verschillende knip-
sels en foto’s op tafel liggen aangaande dit 
onderwerp. Daaronder is ook de verhuis-
kaart van de vroegere bewoonster van de 
boerderij waarop een prachtige foto prijkt 
van het pand. Sjaak vertelt bevlogen over 
de panden in ons dorp die gemeentelijke 
monumenten zijn; aan deze panden mag in 
ieder geval aan de buitenkant niks veran-
derd worden. De boerderij aan Moleneind 
25 was dit niet, waardoor er de keuze ge-
maakt kon worden - tot grote ontsteltenis 
van Sjaak - om de boerderij niet te renove-
ren maar, plat gezegd, plat te gooien.

Over de weloverwogen keuze hiervoor doet 
Alexander van de Akker (ik mag Alexander 
zeggen) zijn verslag op een dinsdagmorgen 
11.00 uur bij AMO-land. Alexander zit nog 
even in vergadering, ik wacht buiten waar 
een serene rust heerst op het terrein, de 
vogeltjes	fluiten,	de	bijtjes	zoemen.	Bij	de	
buren, De Lachende Ooi – ook zo’n pracht-
bedrijf - wordt geklust. Over een paar 
uurtjes is het terrein weer gevuld met kin-

deren uit het speciaal onderwijs voor wie 
AMO, actieve dag-, avond-, en logeerop-
vang biedt, naschools, in het weekend, in 
schoolvakanties. Die kids kunnen zich hier 
naar hartenlust uitleven, in de voetbal-
kooi, het basketbalveldje op de speeltoe-
stellen, op de trampo’s, in de knutselserre, 
de skelterbaan, wandelen in de nabij gele-
gen bossen.

Het prachtige terrein wordt momen-
teel enigszins ontsierd door een gapend 
gat waar de bewuste boerderij heeft 
gestaan;de werkzaamheden lopen even 
wat vertraging op, maar worden z.s.m. 
weer hervat. Ik stel Alexander dé pran-
gende vraag of de boerderij niet behouden 
had kunnen blijven. In een reactie op het 
eerder genoemde facebookbericht was hij 
daar al kort op ingegaan. Daar valt het vol-
gende te lezen: De oude boerderij uit eind 
1800 was inderdaad niet meer te redden 
door minimaal onderhoud van de afgelopen 
30 jaar. De huidige eisen voor een zorgwo-
ning liggen ‘wat’ hoger en deze waren niet 
te realiseren d.m.v. een verbouwing.

 ° Impressie van de boerderij zoals die gebouwd 
gaat worden.
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Behoud van de boerderij was in eerste in-
stantie wél de bedoeling, meerdere bouw-
tekeningen zijn gemaakt met behoud van 
het oude pand met in gedachten het plan 
om er te gaan wonen. Het klinkt tegen-
woordig bijna cliché, maar het coronatijd-
perk heeft er voor gezorgd dat de plannen 
noodzakelijkerwijs zijn aangepast.
Het verhaal is te technisch om diep op in te 
gaan, samengevat komt het erop neer dat 
AMO ook in een zogenaamde lockdowntijd 
zorgplicht heeft. Praktisch alle samenwer-
kende bedrijven waar AMO dagelijks met 
de kinderen terecht kon moesten hun deu-
ren sluiten. Wat nu, waar moeten we heen 
met al die - speciale - kids die zo gebaat 
zijn bij structuur en duidelijkheid en wat 
als dit in de toekomst weer een keer ge-
beurt? Een nieuw, ruim pand neerzetten op 
de plek van de oude boerderij waarbij de 
situatie zou ontstaan dat AMO de opvang 
altijd in eigen hand heeft zou dé oplos-
sing zijn. Andere bouwtekeningen moesten 
worden gemaakt waarbij rekening gehou-
den moest worden met veel, heel veel re-
gels en eisen.

Een noodzakelijke, zakelijke beslissing van 
een bevlogen ondernemer, ja dat klopt. 
Terechte teleurstelling van een bevlogen 
dorpsbewoner die zich hard maakt voor be-
houd van een stukje historie in ons dorp, 
ook dat klopt. Gaan we hier helemaal uit-
komen, nee, waarschijnlijk niet. Dat lukt 
nou eenmaal niet altijd bij verschillen van 
mening en keuze, zeker als de belangen 
niet met elkaar stroken.
Tja, hoe zal ik dit relaas besluiten. Sjaak 
en Alexander, beiden bedankt voor jul-
lie verhaal. Ga vooral door met het mooie 
werk wat jullie doen. Laten we, als het 
mooie nieuwe pand er straks staat, er met 
een glimlach naar kijken met in gedachten 
het prachtige pand wat er gestaan heeft.

Redactie: Petra Holsheimer

Hallo redactie,

Wat een leuke foto die geplaatst is in de af-
gelopen RdT. Echter de tekst dat de oudste 
leerlingen inmiddels afscheid hebben geno-
men, klopt niet. Dit was het uitzwaaien van 
de oudste leerlingen, omdat ze op school-
kamp gingen.

Deze leerlingen moeten gewoon nog naar 
school tot en met 20 juli. Ze hebben dan 
wél een dag eerder vakantie dan de rest 
van de Lage Weijkens.

Reactie van de redactie:

Onze excuses voor de verkeerde bericht-
geving. We zullen in het vervolg nóg beter 
onze informatie controleren! □

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Einde project komt in zicht

Plan: in het voorjaar van 2023 heropening   
van ‘De Gouden Laars’
In het Rond de Toren-artikel ‘Nieuwe toe-
komst voor De Gouden Laars’ in editie 2 
van 2020 lieten José en Hans Boons opteke-
nen dat zij ‘De Gouden Laars’ aan de Kerk-
straat hadden gekocht met de intentie hier 
iets moois te creëren. Hun plannen: op de 
bovenverdieping twee woonappartemen-
ten realiseren en op de begane grond een 
ruimte voor ‘Butts and Schoulders’ (het be-
drijf van  Hans -red.) aan de linkerzijde en 
aan de rechterzijde een ruimte voor ‘klei-
ne horeca’. 

tekende deze crisis dat ik niet kon reizen 
om mijn opdrachtgevers te bezoeken en 
dat	 ik	noodgedwongen	een	flinke	stap	te-
rug moest doen. Dat nadeel leverde echter 
ook weer een voordeel op, want daardoor 
kreeg ik meer tijd om bezig te zijn met De 
Gouden Laars”, aldus een nog steeds gemo-
tiveerde Hans die al ver gevorderd is met 
dit bijzondere project.

Mooi maken: dat is mijn drive
Nadat eerst de meest noodzakelijke ingre-
pen, zoals het verstevigen van het pand om 
het meer solide te maken, waren afgerond, 
werd eerst de bovenverdieping aangepakt. 
Hier werden twee woonappartementen 
gerealiseerd die inmiddels bewoond zijn. 
Daarna kon Hans zijn aandacht volledig op 

 ° In februari 2020 kondigden José en Hans Boons 
de koop van ‘De Gouden Laars’ aan.

Het plan was om het project in één jaar 
te realiseren, maar dat verliep door de 
coronacrisis, die toen op uitbreken stond 
en alles volledig op zijn kop zette, heel 
anders. Inmiddels zijn we ruim twee jaar 
verder en de bouw- en verbouwactiviteiten 
bij De Gouden Laars duren (nog) voort. Alle 
reden voor de redactie om zich bij te laten 
praten door Hans.

“De coronacrisis betekende ook voor ons 
dat het allemaal anders ging lopen dan ge-
pland. Niet alleen voor dit project, maar 
ook voor mijn bedrijf. Voor mijn bedrijf be-  ° Ingang naar de toekomstige wijnkelder.
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de begane vloer richten. En 
die aandacht was hard no-
dig, getuige situaties die tij-
dens sloopwerkzaamheden 
aan het licht kwamen en 
opgelost moesten worden 
voordat verder kon worden 
gebouwd. Inmiddels zijn die 
onverwachte ‘verrassingen’ 
voor het merendeel aan-
gepakt en kan steeds meer 
gedacht worden aan de 
eindfase van wat allemaal 
in 2020 is begonnen.

Met het aanstekelijke en-
thousiasme dat ik inmiddels 
van Hans gewend ben, laat hij mij zien hoe-
ver hij al gevorderd is. Zoals het deel waar 
hij straks zijn ‘Butts and Schoulders’ aan 
zijn klanten kan presenteren. De ronduit 
stoere materialen die hij heeft gebruikt, 
zullen velen aanstaan. Zo ook de wijnkel-
der die hij in de bestaande kelder wil in-
richten, waar bijvoorbeeld in een perfecte 
ambiance wijnproeverijen kunnen worden 
georganiseerd.

Hans is een perfectionist en dat is aan alles 
te merken. Tot en met het kleinste detail 
is hij bezig met de keuze van de juiste ma-
terialen en kleurstelling en wanneer hij er 
zelf niet uitkomt, roept hij de hulp in van 
mensen die hem daarbij kunnen ondersteu-
nen. “Ik wil het alleen maar mooi maken; 
dat is mijn drive”, reageert hij. Ook al is 
voor een buitenstaander nog niet helemaal 
duidelijk hoe het er op termijn gaat uit-
zien: Hans weet in zijn hoofd exact hoe het 
gaat worden en zál worden!

Stoerheid vermengd met romantiek
Los van alle werkzaamheden die nog moe-
ten worden uitgevoerd voordat De Gouden 
Laars werkelijk open kan, moet nog een niet 
onbelangrijk onderdeel ingevuld worden en 
dat betreft de uitbating van de ‘kleine ho-

reca’ die aan de rechterzijde van het ge-
bouw wordt ingericht. Hans: “Op dit ogen-
blik ben ik met een van de laatste grootste 
klussen van dit project bezig: het opnieuw 
opzetten van de (open) keuken, inclusief 
het vervangen van aan- en afvoer, elektra, 
gas, aanbrengen van luchtbehandeling en 
alle zaken die nodig en verplicht zijn om 
hier op een verantwoorde manier klanten 
te ontvangen en te bedienen. Hiervoor heb 
ik advies ingeroepen van professionals met 
verstand van dit onderwerp, omdat ik van 
dit soort zaken te weinig kennis heb.

Waar ik wél kennis van heb, gecombineerd 
met de nodige creativiteit, is het inrichten 
van het deel waar de mensen worden ont-
vangen. Ik heb hiervoor al de nodige idee-
en waarin alleen maar mooie en degelijke 
materialen in voorkomen die een lust voor 
het oog zijn.
In die ideeën is ook het buitenterras opge-
nomen, waarvan de bestrating zal doorlo-
pen tot in het pand zelf. Daarmee creëer je 
een bijna vanzelfsprekende optische over-
gang van buiten naar binnen.
Het terras zal een ‘omsloten terras’ wor-

 ° In de keuken moet nog het één en ander   
 gebeuren...
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den, zodat je niet het gevoel hebt ‘op 
straat’ te zitten. Samen met nostalgisch 
aandoende markiezen, het nodige aan 
groen en een zinken afdak boven de ingang 
van het pand zal het een mooi plekje Loon 
worden waar het goed is om te genieten 
van een hapje en/of drankje. Laat ik het 
zo zeggen: in De Gouden Laars, en zeker in 
het deel waar die ‘kleine horeca’ komt, wil 
ik een sfeer creëren dat een mengeling is 
van stoerheid en romantiek.”

Uitbater
Voor wat de uitbating van deze ‘kleine 
horeca’ betreft zijn Hans en José nog op 
zoek naar een uitbater, want het is beslist 
niet de bedoeling dat zij dit gaan doen. 
“Natuurlijk staan er al wat lijntjes open”, 
aldus Hans, “maar als er mensen zijn die 
na het lezen van dit artikel serieus inte-
resse hebben en zich kunnen vinden in het 
concept dat ik voor ogen heb, moeten zij 
zeker contact met mij opnemen. Een open 
informatief gesprek kan nooit kwaad! Die 
uitbater krijgt, los van de inrichting die ik 
wil realiseren, zeker een stem om die in-
richting een eigen touch te geven!”

Voorjaar 2023
Als dan een project als deze steeds dich-
ter bij zijn voltooiing komt, zeker na drie 
lange jaren, dan ga je ook uitkijken naar de 
afronding ervan. Dat is voor Hans en José 
niet anders. Hans: “Het zou mooi zijn als 
we in het volgende voorjaar de heropening 
van de geheel vernieuwde Gouden Laars 
mogen beleven. Dat we na een periode van 
noeste arbeid dit historisch pand uit 1896 
weer terug kunnen geven aan Loon op Zand 
en daarmee in alle eer herstellen die het 
verdiend. Dat zou écht mooi zijn en daar 
werken we dan ook hard aan!”

Redactie: Tiny van Hooren
Foto’s: Rond de Toren

‘Tapas van de wereld’
Het is de bedoeling dat het horecagedeelte  
in ‘De Gouden Laars’ geen kroeg gaat wor-
den zoals we die normaal kennen, maar 
een plaats waar je met vrienden en ken-
nissen kunt genieten van wat er geboden 
wordt. Zoals Hans het omschreef als ‘Tapas 
van de wereld’, dus verschillende kleine 
hapjes, gecombineerd met een heerlijk 
glas	wijn.	Maar	een	kop	koffie/thee	 ‘met	
iets’ hoort daar zeker ook bij!

Hans heeft dit concept tijdens zijn reizen 
regelmatig kunnen ervaren en hij denkt 
dat dit zeker ook iets voor De Gouden 
Laars zou kunnen zijn. Daarnaast is deze 
omgeving ook ideaal om met een groep bij 
elkaar te komen als er iets te vergaderen 
valt.

 °De bestrating vanaf het terras zal doorlopen tot 
in het pand, waar deze al deels is aangebracht.

 °Toekomstig horecagedeelte.
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Uniek in de biljartsport
Als u de kop van dit artikeltje leest, vraagt 
u zich wellicht af: wat is er zo uniek?
Het gebeurde in het afgelopen seizoen 
bij Biljartvereniging ‘De Vriendenkring’.  
Deze Loonse biljartvereniging speelde een 
thuiswedstrijd tegen Biljartvereniging ‘De 
Gildenbond’ uit Kaatsheuvel. Bij ‘De Vrien-
denkring’ speelde o.a. Jan van Loon uit ons 
dorp mee en bij ‘De Gildenbond’ Piet van 
Beers uit Kaatsheuvel. Het toeval bracht 
beide spelers in het programma tegen el-
kaar.

Het tweede toeval wilde dat beide spelers 
96 jaren (jong) waren. Dat betekende dat 
in deze partij maar liefst 192 jaren tegen 
elkaar stonden te biljarten! Dit noem ik 
uniek en dat wilde ik de lezers van Rond 
de Toren niet onthouden. Met deze unieke 
partij is weer eens overduidelijk bewezen 
dat ook de ‘wat oudere jeugd’ nog best 
mee kan komen in deze mooie sport.

Jan van Gompel

 °Links Jan van Loon en rechts Piet van Beers:  
samen 192 jaar! (Eigen foto)

Voorlezen bij de bieb   
tijdens de vakantie

Ook tijdens de vakantie wordt in de Loonse 
bibliotheek voorgelezen aan kinderen. Op 
de woensdagen 27 juli en 24 augustus om 
15.00 uur worden weer verhaaltjes voor-
gelezen en plaatjes gekeken. In principe 
een half uur maar meestal duurt het wat 
langer.

Vanaf september wordt het voorlezen uit-
gebreid van een naar twee keer per maand 
op de tweede en vierde woensdag.

Voorleesopa Ruud

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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“Rondom een tafel speelt het leven zich af”

Een tafel staat stil in de tijd, maar vormt een bron voor rijke historie
Vier poten en een tafelblad. Om meer 
draait het niet bij een tafel, toch? Daar 
denkt ØDE anders over. Een tafel staat cen-
traal bij alle sociale gebeurtenissen in ie-
dere generatie. Een tafel is voor het leven. 
Met die gedachte zet ØDE de toon voor een 
nieuw designlabel. Het resultaat is een 
collectie met vier unieke tafels. De tafels 
worden geproduceerd bij Timmerfabriek J. 
van de Plas. Een bedrijf uit Udenhout dat 
sinds 1754 bestaat en waar Rolf van de Plas 
als achtste generatie - en medeoprichter 
van ØDE - aan het roer staat. Bij de pro-
ductie van de tafels wordt gebruik gemaakt 
van oude (Japanse) verbindingstechnieken, 
hypermoderne CNC-machines, maar ook 
vakkundig handwerk komt eraan te pas.

Alles draait om verbinding
ØDE kent haar totstandkoming in Uden-
hout, vroeger bekend als Eudenhout of 
Ödehout. Dit staat voor niet in cultuur ge-
bracht, hoog opgaand oerbos. Verbinding 
vormt	de	belangrijkste	waarde	 in	onze	fi-
losofie.	Verbinding	met	de	regio	en	lokale	
ambacht, de verbindingen die zijn aange-
bracht in elke tafel, maar ook de tafel zelf 
als verbindende factor tussen generaties.

Ontwerpen van eigen bodem
De designs voor ØDE zijn gecreëerd in sa-
menwerking met Atelier Francine Broos uit 
Loon op Zand en de in Tilburg geboren en 
getogen Julius Taminiau van Juli-
us Taminiau Architects, twee Ne-
derlandse bureaus binnen interi-
eur- en exterieurarchitectuur. 
Beide partijen herkennen zich in 
de	filosofie	 van	ØDE.	 Zowel	 am-
bacht, natuur als verbinding spe-
len hierin een voorname rol.

Over de ontwerpen
De basis voor de ontwerpen van 

Atelier Francine Broos vindt zijn oorsprong 
in Japanse houtverbindingen, zoals te zien 
in schrijnen en tempels. Waar het tafel-
type ‘Otoko’ zich kenmerkt door gebruik 
van masculiene lijnen, draagt het uiterlijk 
van type ‘Josei’ een zekere tederheid. De 
constructieve elementen van beide tafels 
zijn zeer subtiel en haast onzichtbaar toe-
gepast. Beide ontwerpen lenen zich uitste-
kend voor variërende doeleinden: dineren, 
werken of conferenties. Ze komen zowel in 
(ruimtelijke) woningen als werkruimten tot 
hun recht.

Hoe langer naar de tafel wordt gekeken, 
des te meer details naar de voorgrond tre-
den. Elk detail is zorgvuldig overwogen: 
van de verbindingen die nauwelijks zicht-
baar zijn tot de kenmerkende kruisverbin-
dingen van geloogd eiken. 
De middenbalk, die in feite de twee mas-
sieve bladen verdeelt, en de dwarsverbin-
dingen die de poot bijeenhouden, creëren 
een krachtige zelfdragende constructie 
met een eigen, minimalistisch karakter.

We mogen trots zijn op onze Loonse archi-
tecte, die samen met Bart Leenders, zulk 
een vakmanschap en creativiteit toont voor 
een tijdloos Brabants tafelontwerp.

Redactie: Rond de Toren

 °Tafelontwerp Otoko door Atelier Francine Broos
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Vacature 
Productiemedewerker 

 
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

Dan ben jij misschien wel degene die we zoeken! 
Wij zoeken namelijk een medewerker die ons team komt versterken. 

 
Als je goed in een team kan werken, flexibel bent, de Nederlandse en/of  
Engelse taal spreekt, gestructureerd werkt en in goede gezondheid bent,  

dan ben jij misschien wel onze nieuwe medewerker. 
 

Wat bieden wij jou 
• Een fulltime functie (38 uur) 

• 4-daagse werkweek (32 uur) is ook mogelijk 
• Kans op een vast dienstverband 

• Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Respectvolle en open communicatie 

• Een klein en gezellig team 
• Werktijden van 7.30 tot 17.00 uur op maandag t/m donderdag  

en van 7.30 tot 15.00 uur op vrijdag 
• Weekenden vrij en geen ploegendienst 

• Goede uitleg, begeleiding en opleiding binnen onze fabriek 

         

 
Kijk ook eens op onze website - www.lederfabriek.nl 

Als je interesse hebt laat het ons weten en neem contact met ons op.  
Bel, mail, app of kom eens langs. 

 
Rico van Esch                                           Will van Esch 
06-20106902                                            06-53707564 

rico@lederfabriek.nl                              vanesch@lederfabriek.nl 
 

LEDERFABRIEK 
GEBR. VAN ESCH LOON OP ZAND BV 

Bergstraat 28A / Loon op Zand 
0416-361508 
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439

Deze aflevering is de laatste voor het zo-
merreces en bevat toch nog het nodige 
nieuws uit ons kerkdorp. Uit de lijsten 
van jubilarissen blijkt weer eens dat in 
Loon sprake is van een sterk verenigings-
leven en inzet van vele vrijwilligers. We 
hopen dat ook na de vakantie weer te 
mogen constateren.

Loonse mensen in de krant
Lisette Willemsen-Boot uit de Hellebaard-
straat is overleden op 28 april. Zij zou de 
dag daarna 69 jaar geworden zijn. (BD 2/5)

Drie maanden hebben ze in ons dorp ge-
woond, Eric en Nika uit Kiev. We hadden 
het erover in Krantenbak 434 van 13 april 
jl.. Nu zijn ze weer teruggekeerd naar Oe-
kraïne, naar hun woonplaats Kiev, waar de 
verwoestingen blijkbaar meevallen. (DK 
22/6)

Bij Liedertafel Echo der Duinen werden 
weer jubilarissen gehuldigd: Nel Molen-
schot, Marij de Rooij, Ton van Oss, Egi van 
der Heijden, Marja van Trier, Daan van 
Uden, Kees van de Ven, Hanneke Vromans, 
Jeanne van Loon en Riet Kuijpers, allemaal 
40 jaar lid; Annie Biemans, 25 jaar lid; Ca-
rin Landman en Ton de Maat 12½ jaar lid. 
(DK 29/6)

Hub en Mia Kemmere waren begin juli 55 
jaar getrouwd, zo laat dochter Alice we-
ten. (BD 2/7)

Bij Uno Animo waren ook heel wat jubila-
rissen, omdat er tijdens de coronaperiode 

geen huldigingen werden gehouden: Koos 
van de Velden, 70 jaar lid; Gerrit van Lier 
en Jan Damen, 60 jaar lid; Jos Damen, 50 
jaar lid en dan een hele reeks zilveren ju-
bilarissen: Paul van Laere, Anja Spapens-
Coomans, Nick de Raad, Bas van Wel, Noud 
van Heijst, Jack Smulders, John van Wel, 
Arno	 Jansen,	 Jeffrey	 Haen,	 Erik	 Ligtvoet,	
Ludo Ansems, Cees Vrijsen, Stef Smulders, 
Dennis Douadi, Jeroen Maas, Ruben van 
Loon, Bart Gossen, Rick Mols, Manfred Eb-
bing,	Nick	Clemens,	Bo	Hoenders	en	Jeffrey	
Kuypers.
Speciale aandacht kregen Jörgen Kroot, 
Jan Daems en Harrie van der Velden, die 
om verschillende redenen gaan stoppen 
als respectievelijk wedstrijdsecretaris en 
scheidsrechter. Antonio Ramos werd vrij-
williger van het jaar en Gerrit van Lier, die 
zijn bestuursfunctie neerlegde, werd ere-
lid. (DK 6/7)

Will Pijnenburg won een slagroomtaart met 
een kruiswoordpuzzel. (DK 6/7)

Gemeente en politiek
Burgemeester Van Aart heeft zich met een 
groot aantal vrijwilligers ingespannen om 
150 asielzoekers in De Wetering onderdak 
te geven. Terecht stonden ze samen op de 
foto onder de titel ‘Betrokkenheid 2.0’ (DK 
22/6)
Onze burgemeester was op zijn zachtst 
gezegd behoorlijk verontwaardigd over 
wat zij merkte toen de 150 asielzoekers, 
in Loon aankwamen. Het bleken lang niet 
allemaal crisisopvangkandidaten te zijn, 
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maar ook mensen die al voor een paar jaar 
een verblijfsvergunning hadden gekregen, 
maar nog steeds rondzwerven van de ene 
opvanglocatie naar de andere, omdat ze 
niet aan een woning kunnen komen. “Het 
zijn mensen, geen varkens!” (BD 24/6)

Op 29 juni vertrokken deze mensen weer 
naar andere opvanglocaties in Maashorst, 
Leidschendam, Den Haag en Westerbork. 
Danielle de Jong en Dana Pollaert waren 
als EHBO-ers toegevoegd en hebben net als 
de andere vrijwilligers weinig problemen 
gehad met de tijdelijke gasten. Op 4 juni 
ging De Wetering weer open voor de ver-
enigingen. (DK 6/7)

Het hondenbeleid van onze gemeente werd 
schematisch weergegeven in een pagina-
groot bericht. (DK 29/6)

Er komt een oplaadpunt voor elektrische 
auto’s op het Oude Raadhuisplein, waar-
voor twee parkeervakken worden gereser-
veerd. (DK 29/6)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Spinderspad (aanleg voort-
plantingswater	 voor	 amfibieën),	 Kraanven	
1 (wijziging bestemmingsplan en aanleg 
van een zonnepark met 40-50 zonnepane-
len), Kasteellaan 5 (dubbele bewoning) en 
Kloosterstraat 107 (overkapping).

Er werden omgevingsvergunningen ver-
leend voor Oranjeplein 47 (nieuwe op-
schriften Plus-supermarkt), Lindenlaan 3 
(nieuwe woning en uitrit), Kasteellaan 17 
(stretchtent in kasteeltuin), Duiksehoef 5 
(uitbreiden varkenshouderij), Gildeweg 91 
(uitrit), voor het kappen van bomen aan 
de Ecliptica, Venloonstraat, Hydra, Kruis-
boogstraat, Strieckenlaan en Ursa Minor.
Verder is er een milieumelding ontvangen 
voor Moleneind 29 (wijziging van de voor-

malige melkveestal in huisvesting voor 
schapen).

Het ontwerpbestemmingsplan van het z.g. 
Van Lierpark ligt tot 10 augustus ter inza-
ge. (DK 29/6). Voor de kap van 37 bomen 
op dat terrein is een omgevingsvergunning 
aangevraagd. (DK 22 en 29/6 en 6/7)

Zorg en welzijn
Elke tweede dinsdag van de maand van 10 
tot 11 uur wordt in de bieb een spreekuur 
gehouden om mensen te helpen bij het di-
gitaal contact met de overheid. Speciale 
medewerkers van de bibliotheek helpen 
mensen, die daar niet zo goed in thuis zijn. 
(DK 6/7)

Recreatie en toerisme
In tegenstelling tot de IJsbaan in Kaatsheu-
vel,	waar	weer	blauwalg	is	aangetroffen,	is	
het Blauwe Meer volgens Natuurmonumen-
ten voorzien van ‘uitstekend zwemwater’. 
(BD 1/7)

tel.: 0416 - 363 902
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Onderwijs
Bij Kinderopvang Buitenlust werd op 8 juli 
een informatieavond gehouden over een 
nieuw op richten Renaissance basisschool 
in de regio Tilburg. Dat is het plan van de 
Stichting Tocqueville, die gelieerd is aan de 
politieke partij Forum voor Democratie. Er 
waren ongeveer dertig aanwezigen, waar-
van een gedeelte van mening is dat het hui-
dige onderwijs verziekt is. De nadruk moet 
volgens deze mensen weer komen liggen 
op de basisvaardigheden en ‘logisch leren 
denken’. De stichting denkt te beginnen 
met een privéschool, die niet door de over-
heid wordt bekostigd. (BD 9/7)

Voetbal
De meiden van Uno Animo MO 17-2 vierden 
hun kampioenstitel. Ze werden ongeslagen 
kampioen in de tweede klasse en behalve 
Dewi stonden ze allemaal op de foto met 
coach Jacqueline. (DK 29/6)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over:
•	de open dag op 2 juli bij TerraVie aan de 

Loonse Molenstraat. (DK 29/6)
•	de IVN-wandeling op 3 juli door het land-

goed Plantloon, een van de laatste res-
tanten van de Brabantse broekbosland-
schapcultuur. (DK 29/6)

•	het open kampioenschap Mahjong op 6 
juli in cafetaria Lily. (DK 29/6)

•	de workshop schapenvachtvilten, die op 
9 juli werd gegeven op de educatieve 
boerderij aan het Moleneind. (DK 29/6)

•	de openstelling voor het publiek op 10 
juli van Natuurtuin Bernsehoef, waarbij 
speciale aandacht werd besteed aan de 
bijenstand en de imkers. (DK 29/6

•	het kinderconcert op 10 juli van Sophia’s 
Opleidingsorkest in De Wetering in de 
vorm van een muzikaal piratenfeestje. 
(DK 29/6)

•	het	Bendefestijn	bij	Het	Witte	Kasteel	op	

17 juli, waarbij de woelige achttiende 
eeuw en de Bende van de Witte Veer juist 
zoals vorig jaar weer tastbaar werden. 
(DK 6/7)

•	de wandeltocht ‘Wandelen voor Anderen’ 
voor de inloophuizen in Tilburg en Waal-
wijk, op 17 juli georganiseerd door de 
Stichting Inzet Loont. (BD 6/7)

Verwacht
•	De jaarlijkse Burendag op zaterdag 24 

september. (DK 29/6)

Als die gehouden wordt is de vakantie al-
weer voorbij en komt Rond de Toren ook 
weer	uit	na	een	flinke	pauze.

Wij wensen u een rustige periode toe met 
goed, niet te heet weer. Dat is ook voor de 
thuisblijvers prettig. En: blijf gezond! □

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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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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Expositie ‘Dwars door de tuin’

In de uitgestrekte tuin van Sprankenhof 
smelten kunst en natuurinclusieve land-
bouw in de maand juli samen in de expo-
sitie ‘Dwars door de tuin’. Je vindt er een 
variatie aan sculpturen. Beelden, met zorg 
en vol passie gehouwen uit een verschei-
denheid aan steensoorten staan tussen 
fruitvelden en groenteakkertjes maar ook 
in een bloemenweide en kikkerpoel. De 
omgeving is divers en de beelden zijn zelfs 
nog diverser. Er staan werken van Lisbeth 
Liebermann, Ria Britsia en Bert Jansen. Er 
is een speciale wandelroute die je dwars 
door de tuin langs al hun werken leidt.

De beeldhouwers
Deze drie beeldhouwers, Lisbeth Lieber-
mann, Ria Britsia en Bert Jansen, tonen 
abstracte	werken,	maar	 ook	meer	 figura-
tieve werken. De beeldhouwwerken en de 
natuur in de tuin vullen elkaar aan, dat zie 
je bijvoorbeeld bij de stenen kelk die leeg 
midden in een bloemenweide staat.

Wandelroute
De route wijst je de weg door de tuin en 
vertelt over de werken waar je langs komt 
met titel en steensoort. De routebeschrij-
ving is af te halen in de boerderijwinkel 
van Sprankenhof. Op 27 juli is er een wan-
deling samen met de beeldhouwers. Dan 
komt het verhaal van de beelden nog meer 
tot leven. U kunt zich hiervoor opgeven via 
de website van Sprankenhof.

Boshoeve Sprankenhof
Het authentieke erf van boshoeve Spran-
kenhof is een prachtige plek voor deze 
beelden. Door nabijheid van een grote di-
versiteit aan natuur voelt de tuin aan als 
een poëtische plek die mee verandert met 
de seizoenen. Zelfs in deze ene maand zal 
het natuurlijke decor steeds veranderen en 
kunnen ook de werken plotseling een an-
dere betekenis krijgen.

Sprankenhof, Josèt Vermeer
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Genderzorg door BuroJIJ

Bram en Willem-Jan, praktijkeigenaren van 
BuroJIJ, twijfelden eerst of ze Rond de To-
ren uit moesten nodigen voor een gesprek 
om ‘weer’ te schrijven over een succes-
volle nieuwe vorm van zorgverlening die 
BuroJIJ aanbiedt.

Maar inmiddels wordt BuroJIJ landelijk 
gezien als één van de grotere aanbieders 
op het gebied van genderzorg en ook als 
zodanig erkend door de zorgverzekeraars 
en behandelcentra. Dat lijkt ons een prima 
reden voor een artikel in de Rond de Toren, 
zeker omdat dit onderwerp sowieso wel 
wat extra aandacht mag krijgen.

Genderdysforie
Laat ik beginnen met aan te geven dat gen-
derzorg niet nieuw is, maar dat dit zeker 
een gebied is waar maar een klein deel van 
de geestelijke gezondheidszorgverleners 
specialist in is. De genderzorg is er speciaal 
voor transgender personen of ook wel men-
sen met Genderdysforie genoemd. Dat zijn 
mensen die een sterk gevoel van onvrede 
hebben met het geslacht waarmee ze zijn 
geboren. Dit kan leiden tot onbegrip in de 
omgeving, onzekerheid, depressies en zelfs 
zelfdoding. Specialistische zorg is daarbij 
van groot belang.
Bram geeft aan dat er verschillende vor-
men zijn. Vaker heb je wellicht gehoord 
van de geslachtsbevestigende operaties, 
maar iemand kan zich al prettiger voelen 
als hij/zij/die of hen zich kleed als een 
man en als een man wordt aangesproken 
terwijl hij lichamelijk nog alle vrouwelijke 
kenmerken heeft. “Wij willen juist door de 
gesprekken met onze cliënten de genderi-
dentiteit van iemand ontdekken. Je gender 
is een persoonskenmerk en het is belang-
rijk dat je je daar prettig bij voelt.”, legt 
Willem-Jan uit. “Je hoeft bij ons niet te 
bewijzen of je trans genoeg bent, maar we 

stellen ook niet zomaar een diagnose en 
doorverwijzing voor een medische behan-
deling. Het doel is om iemands lijdensdruk 
te verminderen en dat kan op uiteenlopen-
de manieren.”

Hier kan je jezelf zijn
De zorg en kwaliteit die de behandelaars 
van BuroJIJ bieden wordt inmiddels lan-
delijk erkend. In juni mochten Bram en 
Willem-Jan als gesprekspartner deelnemen 
aan een bijeenkomst van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “We 
konden samen met de grote partijen zoals 
het Radboud ziekenhuis onze visie delen 
over de transgenderzorg in Nederland. Zit-
ten we daar als gewone jongens uit Loon 
op Zand.”, glimlacht Bram. “Ook de huise-
lijke sfeer die het pand in ons dorp biedt, 
de informele sfeer die wij als behandelaars 
uitstralen en het feit dat we geen onder-
deel zijn van een ziekenhuis, spreken veel 
cliënten aan. Door de landelijke mond tot 
mondreclame heeft BuroJIJ inmiddels ook 
een wachtlijst van zes maanden, maar dat 
is nog altijd veel korter dan bij de grote 
genderpoli’s in de ziekenhuizen”, vertelt 
Willem-Jan.
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Belangrijke missie hebben deze heren want 
Nederland komt van ver als het gaat om de 
maatschappelijke ‘acceptatie’ van Gender-
dysforie. En na het gesprek met Bram en 
Willem-Jan heb ik al moeite om het woord 
‘acceptatie’ te gebruiken. Dat woord im-
pliceert dat er iets (nog) niet geaccepteerd 
is, dat er iets is als ‘de normaal’ en ‘het 
anders’.

Een maatschappij heeft tijd nodig om haar 
weg hierin te vinden, maar zelfs binnen de 
gezondheidszorg zijn daar nog stappen te 
maken. Willem-Jan vindt het vreselijk dat 
hij de diagnose “psychiatrische aandoe-
ning” moet stellen, wil de cliënt in aan-
merking kunnen komen voor een behande-
ling.	Jaren	geleden	werd	homofilie	ook	nog	
gezien als psychiatrische stoornis en men 
kijkt daar gelukkig tegenwoordig heel an-
ders naar.

Zorg
BuroJIJ biedt nog steeds reguliere jeugd-
zorg en GGZ-volwassenen zorg. Wel is hun 
hart weer sneller gaan kloppen door het 
aanbieden van de genderzorg. “Ik zou ei-
genlijk een noodkreet willen plaatsen over 
hoe slecht de jeugdzorg is geregeld in Ne-
derland en ook in onze gemeente. Het is 

zo slecht geregeld dat veel kleinere jeugd-
zorgverleners zullen gaan verdwijnen. En 
de wachttijden zijn al zo ontzettend lang, 
die worden dan alleen nog maar langer. 
Omdat de genderzorg is geregeld vanuit de 
ziektekostenverzekeringen, is de aanpak 
veel	efficiënter	en	eenduidig	geregeld.	Ge-
sprekken met de zorgverzekeraars vinden 
plaats op kwaliteitsniveau en gaan niet al-
leen over procedures en regels. Daardoor 
kunnen wij de genderzorg ook veel beter 
leveren.”, legt Willem-Jan uit.

Diversiteit
Maar laten we positief afsluiten! De cliën-
ten van BuroJIJ vormen een diverse groep 
in de leeftijd van 4 tot 73 jaar. “Vaak wil-
len cliënten na een afspraak nog even wat 
drinken in het dorp of wandelen voordat ze 
twee uur lang terug naar huis moeten rij-
den. We wijzen ze dan richting het Oranje-
plein. Qua uiterlijkheden zullen we in Loon 
op Zand dan ook steeds vaker een grotere 
diversiteit aan mensen tegen gaan komen. 
En dat is super!”, zegt Bram.

Wil je meer informatie over BuroJIJ en 
genderzorg, ga naar www.burojij.nl.

Redactie: Carine van Esch (zij/haar)
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Misintenties en kerkberichten van 
23 juli tot en met 16 september

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. Te bekijken via:
•	de Facebookpagina van de parochie;   

Parochie Heilige Willibrord; 
•	de parochiewebsite;   

www.parochiewillibrord.nl in de groene 
balk via de knop: Mis;

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

Zondag 24 juli 9.30 uur: 17e zondag door 
het jaar, woord en communieviering, trio, 
voorganger diaken A. Soeterboek. Jan Ha-
mers t.g.v. verjaardag en Riek Hamers-van 
den Broek, fam. Kuijpers-van der Bruggen.

Dinsdag 26 juli 10.15 uur: Kapel Venloe-
ne, woord & communieviering, diaken Sze-
jnoga.

Zondag 31 juli 9.30 uur: 18e zondag door 
het jaar, trio, celebrant A. Smulders, dia-
ken Szejnoga. Maandelijkse gedachtenis 
aan Chris van Grinsven.

Dinsdag 2 augustus 10.15 uur: Kapel Ven-
loene,	 woord	 &	 communieviering,	 diaken	
Szejnoga.

Zondag 7 augustus 9.30 uur: 19e zondag 
door	het	jaar,	samenzang,	woord	&	commu-
nieviering, diaken Szejnoga. Peter Land-
man, Jan en Mien Broeders-van Loon.

Dinsdag 9 augustus 10.15 uur: Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 14 augustus 9.30 uur: 20e zondag 
door het jaar, zang + orgel, celebrant pas-
toor Luijckx, diaken Szejnoga. Jaargetijde 
Annie Ligthart-Vermeer en Thom Ligthart, 
Johan Brekelmans, jaargetijde Christ Ver-
meer, maandelijkse gedachtenis en t.g.v.. 
trouwdag, Marinus Goutziers, maandelijkse 
gedachtenis Chris van Grinsven.

Maandag 15 augustus 19.00 uur: Maria 
ten hemelopneming, zang + orgel, cele-
brant pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.

Dinsdag 16 augustus 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 21 augustus 9.30 uur: 21e zon-
dag door het jaar, trio, celebrant pas-
toor Luijckx. Jan en Riek Hamers-van den 
Broek, Peter Landman.

Dinsdag 23 augustus 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 28 augustus 9.30 uur: 22e zon-
dag door het jaar, trio, celebrant pastoor 
Luijckx. Rien en Corrie Haans-van Loon, 
maandelijkse gedachtenis aan Chris van 
Grinsven.

Dinsdag 30 augustus 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 4 september 9.30 uur: 23e zondag 
door het jaar, zang &	orgel,	woord	&	com-
munieviering, voorganger diaken Szejnoga. 
Henk Teurlings t.g.v. verjaardag echtge-
note Lisette, Jan en Joke Maas-Monsieurs.

Dinsdag 6 september 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 11 september 9.30 uur: 24e zon-
dag door het jaar, dameskoor, celebrant 
pastoor Luijckx. Familie van Iersel-de Vink, 
maandelijkse gedachtenis en t.g.v. ver-
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jaardag Marinus Goutziers, Jan en Mien 
Broeders-van Loon, maandelijkse gedach-
tenis aan Chris van Grinsven.

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 digi-
tale collecte op de rekening van de paro-
chie; rekeningnr: NL29 RABO 0124 8331 
01 o.v.v. Digitale collecte Parochie H. Wil-
librord.

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 
&	 communieviering	 en	 door	 vervangende	
priesters.

In de kapel Venloene zijn op 19 juli, 26 
juli	en	2	augustus	woord-	&	communievie-
ringen voorgegaan door diaken Szejnoga. 
Het secretariaat is dagelijks bereikbaar via 
tel.nr. 0416–361215. Buiten kantooruren 
kunt u contact opnemen met Inge Mols 06-
12708462 voor dringende pastorale zaken 
zoals een bediening of een uitvaart.

Bedevaart oktober 2022
Op dinsdag 4 oktober organiseert de paro-
chie een bedevaart naar Venlo met een eu-
charistieviering in de kapel van O.L.V. van 
Genooi 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.

Wij namen afscheid van:

Trees Ceelaert-Melis
Geboren 22 september 1926 te Tilburg.
Overleden 5 juni 2022 te Loon op Zand.

Tonny van Berkel-Vugts
Geboren 17 mei 1931 te Loon op Zand.
Overleden 29 juni 2022 te Loon op Zand.

Corrie Vermeulen-Jansen
Geboren 14 februari 1928.
Overleden 11 juli 2022 te Loon op Zand.

Dat zij mogen rusten in vrede!
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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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Brabant maakt zich klaar voor vertrek met de bandencheck

Auto vakantieklaar? Rijden maar!
Deze maand begint in Brabant de zomer-
vakantie. Ga je met de auto op vakantie, 
met vrienden naar een festival of een dag-
je weg met het gezin? Doe voor vertrek de 
bandencheck, want dan ga je veilig op pad 
en verbruikt je auto minder brandstof. Dat 
is	fijn	voor	je	portemonnee	én	het	klimaat.	

De auto is volgeladen, eindelijk zit ieder-
een en je kijkt uit naar je bestemming ter-
wijl je meezingt met de lekkerste zomer-
hits. Dan wil je niet met een platte band 
langs de weg komen te staan. Doe dus voor 
vertrek de bandencheck:
•	Controleer of je banden toe zijn aan 

vervanging. Veiligheid voorop! Kijk naar 
beschadigingen, scheuren en bobbels en 
het	profiel	van	je	banden.	  
Tip: zet bij een zomerband een munt van 
één	euro	tussen	het	profiel	van	de	band.	
Zie je de gouden rand? Dan is het advies 
de band te vervangen.

•	Controleer voor vertrek je bandenspan-
ning. Is de bandenspanning te laag? Pomp 
dan je banden op. Want met de juiste 
bandenspanning heb je minder brand-
stof nodig. Zo stoot je minder CO2 uit en 
bespaar je geld. Je vindt de juiste ban-
denspanning op een sticker in je auto 
(deurstijl of tankdop), in het instructie-
boekje of op watismijnbandenspanning.
nl. Vergeet niet na het oppompen 
van de banden de ventielen terug 
te plaatsen.

•	Controleer je banden bij voorkeur 
wanneer deze nog koud zijn. Heb 
je langer dan 15 min. of 5 km ge-
reden? Dan is de lucht in je band 
warm. Geef je banden dan 0.3 bar 
extra lucht ter compensatie.  
Tip: kies voor de spanning met de 
volle belading. Dan rijdt je auto 
nog zuiniger.

•	Ga je op pad met de caravan, vouwwa-
gen of camper? Check ook of deze ban-
den nog goed zijn en breng ze op de juis-
te spanning. De bandenspanning vind je 
op de wielkast of in het instructieboekje 
van je caravan of camper.

•	Controleer ook de spanning van je re-
servewiel. Als je dan tóch met een lekke 
band langs de weg komt te staan, kun je 
snel je reis weer vervolgen!

Met de juiste bandenspanning rij je veili-
ger, zuiniger en schoner en ben je lekker op 
weg. Fijne vakantie!

Tips voor een duurzamer leven
Door zuiniger te rijden bespaar je geld 
en wordt de CO2-uitstoot verminderd. Dit 
draagt bij aan een beter klimaat. Meer tips 
en informatie om klimaatbewust te leven 
vind je op Iedereendoetwat.nl. □
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Update Van Lier Park

Samen met de ge-
meente Loon op 
Zand werkt Jansen 
Bouwontwikkeling 
B.V. aan de ontwik-
keling van nieuw-

bouwplan Van Lier Park in Loon op Zand. 
In deze nieuwsbrief brengen wij u op de 
hoogte van de stand van zaken van het plan 
en informeren wij u over het beeldkwali-
teitsplan.

Stand van zaken en planning
In de online informatieavond van don-
derdag 13 januari 2022 informeerden wij 
u over de volgende onderwerpen: loca-
tie en achtergrond, ruimtelijk concept, 
stedenbouwkundig plan, woningtypen en 
architectuur, openbare ruimte, vooront-
werpbestemmingsplan en planning bestem-
mingsplan. Ook was er ruimte voor vragen, 
ideeën en aandachtspunten. De afgelopen 
maanden is er gewerkt aan het bestem-
mingsplan. Het resultaat daarvan is dat het 
ontwerpbestemmingsplan deze week in 
procedure is gegaan. Als het vervolgproces 
voorspoedig verloopt, zal de verkoop van 
de woningen eind 2022/begin 2023 starten!

Beeldkwaliteitsplan
Inmiddels ligt er een beeldkwaliteitsplan 
dat in woord en beeld de uitgangspunten 
voor de te realiseren bebouwing van Van 
Lier Park weergeeft. Kenmerkend voor Van 
Lier Park is het uitgangspunt ‘Eén woonge-
bied, vier sferen’.

Het nieuwe woongebied krijgt een herken-
bare, eigen identiteit. Enerzijds als een 
samenhangende, ruimtelijke eenheid op 
basis van de voormalige identiteit van de 
schoenfabriek. Anderzijds komt dit voort 
uit de gekozen stedenbouwkundige opzet 
met woningen rond een centrale ruimte en 
directe verbindingen met de omliggende 
linten. Er worden vier deelgebieden onder-
scheiden:

1. Stoer - dorps
2. Vitaal - landelijk
3. Lint Bergstraat - Kerkstraat
4. Lint Klokkenlaan

Architectuur van de woningen
Nu het ontwerpbestemmingsplan gepubli-
ceerd is, zijn wij gestart met het ontwer-
pen van de grondgebonden woningen en 
de appartementengebouwen. Hiervoor zijn 
twee architectenbureaus geselecteerd: 
Quadrant Architecten BNA uit Zevenbergen 
en Bureau Broeders Ontwerp en Bouwkun-
de BV uit Loon op Zand. Aan de hand van 
het beeldkwaliteitsplan en in nauwe sa-
menwerking met elkaar, wordt de vertaal-
slag naar de nieuwe woningen gemaakt. Als 
de eerste beelden medio september kun-
nen worden vrijgegeven, zullen wij u in de 
volgende nieuwsbrief de eerste beelden 
laten zien!

Heeft u nog vragen?
Neem bij vragen gerust contact met ons op 
via interesse@jansenbouwontwikkeling.nl 
t.a.v. Luc Peters, projectmanager. □
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Afscheid van de gymclub van Annie Navarro
Donderdag 30 juni jl. kwamen de leden van 
de dames-gym club van Annie Navarro in 
clubverband voor de allerlaatste keer bij 
elkaar in ’t Benkske aan de Kerkstraat. Re-
den voor die allerlaatste keer was dat An-
nie eerder had aangegeven te willen stop-
pen. 
Na bijna 21 jaar elke donderdag een groep 
‘niet meer zo heel jong gelijkgestemde da-
mes’ voor te gaan in een uurtje ‘pittig gym-
men’ werd het voor haar tijd om daar mee 
te stoppen en hoewel iedereen dat best kon 
begrijpen, vonden ze het wel jammer….

Sportief type
Annie is op sportief gebied overigens geen 
onbekende in ons dorp. Niet alleen heeft zij 
bijna 21 jaar deze gymclub geleid, maar is 
zij jarenlang als actief bestuurslid verbon-
den geweest aan de Loonse sportvereniging 

SSS (Sport Staalt Spieren - red.) en is zij 
een van de oprichtsters van het fameuze 
‘LoonStars’, waarvan de eerste editie in 
1980 werd georganiseerd en dat hopelijk 
volgend jaar na alle corona-ellende weer 
kan/mag worden gehouden in ons dorp.

Terug naar het afscheid van haar gymclub. 
Die allerlaatste donderdag werd geen ge-
wone gym-donderdag zoals dat jaren het 
geval is geweest, maar een feestelijk ge-
beuren dat ’s morgens begon met een pot-
je ontspannen klootschieten, ook nu weer 
door Annie geregisseerd. Het weer zat erg 
mee en daardoor werd het een bijzonder 
ontspannen gebeuren.

Daarna ging het richting ’t Benkske, om 
daar niet alleen te genieten van een smaak-
volle lunch, maar ook om uitgebreid stil te 
staan bij het afscheid van Annie en daar-
mee ook bij het einde van deze bijzondere 
gymclub. Namens de leden memoreerde 
Marianne van der Meijs het enthousiasme 
van Annie in de afgelopen jaren om haar 
pupillen ‘soepel te houden’ met elke week 
weer	een	ander	programma.	Na	afloop	viel	
regelmatig de opmerking: “Annie heeft ons 

 °Na bijna 21 jaar gymclub gaat Annie Navarro 
het iets rustiger aandoen… (Foto: RdT)

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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weer goed onderhanden genomen, maar 
daar kwamen we immers voor!”

Begrip
De gymclub ontwikkelde zich in al die jaren 
tot een club waarbij het sociale aspect zich 
goed liet merken; er was weinig verloop en 
veel aandacht voor elkaar. Dat schept een 
band die men koestert en wil behouden. 
Maar Marianne gaf ook aan dat, gezien de 
leeftijd van Annie, het heel begrijpelijk is 
dat zij deze keuze heeft gemaakt. Daarna 
was het aan ieder persoonlijk de beurt om 
Annie te bedanken voor haar jarenlange in-
zet. De bloemen, kaarten en persoonlijke 
cadeautjes waren daar het tastbare bewijs 
van.

Annie was bijna sprakeloos van al deze 
aandacht, die haar overigens goed deed en 
bedankte iedereen voor deze bijzondere 
laatste	 bijeenkomst.	 Maar	 van	 een	 defi-
nitief afscheid was gelukkig geen sprake, 
want er werd meteen afgesproken dat één 

keer	per	maand	bij	toerbeurt	koffie	bij	el-
kaar wordt gedronken. En dat is dan weer 
een mooi begin van iets moois.

Ter herinnering

Voordat iedereen aan de lunch ging, werd 
nog ter herinnering een groepsfoto ge-
maakt van deze enthousiaste groep dames. 
Sommigen	 ondanks	 het	 opheffen	 van	 de	
gymclub, toch doorgaan in een andere om-
geving om verantwoord te blijven gymmen. 
Want zij weten maar al te goed, en dat was 
én is nog steeds de boodschap van Annie,  
dat bewegen de beste manier is om actief 
in het leven te blijven staan. Overigens zul-
len de dames elkaar nog vaak kunnen zien 
en spreken, want zó groot is Loon ook weer 
niet….

Redactie: Tiny van Hooren

 °Ter herinnering werd deze allerlaatste groeps-
foto gemaakt van Annie’s vrouwen gymclub. 
(Foto: RdT)
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Heropening: woensdag 31 augustus om 09.00 uur

Loonse COOP wordt omgebouwd tot Plus
In april van dit jaar werd de eerste om-
gebouwde Coop-winkel geopend als Plus. 
Deze opening was het startschot van een 
geweldige ombouwoperatie die de komen-
de drie jaar op de planning staat. In een 
stevig tempo worden Coop-winkels toe-
gevoegd aan de PLUS formule; elke week 
worden gemiddeld twee á drie winkels om-
gebouwd.
Binnenkort wordt ook de Loonse Coop- 
supermarkt aangepakt en we vroegen win-
kelmanager Peter Gielen van (nu nog) Coop 
Loon op Zand hoe een en ander gaat ver-
lopen.

Hoofdprijs: een minuut gratis winkelen
Die spectaculaire actie houdt in, dat aan 
alle belangstellenden die zich op woens-
dag 31 augustus hebben verzameld op het 
Oranjeplein om de heropening mee te ma-
ken, loten worden uitgedeeld.
De hoofdprijs van deze loterij mag er zijn: 
een minuut gratis winkelen in de nieuwe 
geopende winkel. De hoofdprijs zal, voor-
dat	de	winkel	definitief	open	gaat,	bekend	
worden gemaakt, zodat de winnaar meteen 
aan de slag kan! Los van deze prijs zullen 
de overige aanwezigen ook niet worden 
vergeten, om daarmee het openingsfeest 
compleet te maken.

Welke veranderingen mogen we in de Plus-
supermarkt verwachten ten opzichte van 
de huidige Coop, vroegen we aan Peter 
Gielen. Hij reageert met: “Meer aandacht 
zal er zijn voor de broodafdeling en die van 
groenten en vlees. Op biologisch gebied 
zal het aanbod verder worden uitgebreid. 
Naast dit alles krijgen de wijnen alle aan-
dacht: niet voor niets is Plus uitgeroepen 
tot de beste wijnsupermarkt van Neder-
land!”

Ben jij straks ‘een van ons’?
En Peter sluit af met: “Tegen de tijd dat het 
allemaal zover is, zullen we via folders de 
inwoners van Loon op Zand uitvoerig infor-
meren wat zij van hun nieuwe Plus-super-
markt kunnen en mogen verwachten. Sa-
men met het volledige team, dat van Coop 
overgaat naar Plus, heb ik er heel veel zin 
in om van deze transitie een succes te ma-
ken. En als er mensen zijn in Loon op Zand 
die ons team willen versterken, dan zijn zij 
meer dan welkom. Maak maar een afspraak 
voor een gesprek en wie weet ben je straks 
‘een	van	ons’!”	□

Metamorfose: van oranje naar groen
Peter: “Maandag 22 en dinsdag 23 augustus 
houden we uitverkoop van alle in de winkel 
aanwezige artikelen, behoudens de artike-
len die hier niet van overheidswege onder 
mogen vallen. Dinsdag 23 augustus sluiten 
we om 13.00 uur, waarna de ombouwwerk-
zaamheden beginnen. In de dagen daarna 
zal de winkel een volledige metamorfose 
ondergaan naar een Plus-supermarkt.

De officiële heropening zal plaatsvinden 
op woensdag 31 augustus om 09.00 uur ’s 
morgens, die gepaard gaat met een spec-
taculaire actie!”
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Loonse Golfdag

Op zaterdag 10 september kunnen de Loon-
se golfers weer de wei in voor de jaarlijkse 
Loonse Golfdag. Ook dit jaar hebben we 
weer	10	flights	gereserveerd	bij	Prise	d’eau	
(PdE) aan de Gilzerbaan in Tilburg; de eer-
ste groep start rond 12 uur en in principe 
spelen we 18 holes, maar zijn er mensen 
met andere wensen dan kunnen we in in-
dividuele gevallen natuurlijk kijken of we 
maatwerk kunnen aanbieden.

‘Gezelligheid en ontmoeting’ zijn ook dit 
jaar weer het motto, maar enige golfer-
varing is wel vereist. Als je geen lid bent 
van PdE moet je natuurlijk wel ‘greenfee’ 
betalen en we hebben daarvoor weer een 
gereduceerde prijs kunnen regelen.

Ben je geïnteresseerd en je staat niet op 
onze lijst van mogelijke deelnemers, laat 

dat dan even weten aan Jos Verbossen en 
dan zorgen we ervoor dat je medio augus-
tus een uitnodiging krijgt om je in te schrij-
ven.

Wil je meer informatie of heb je hints dan 
kun je contact opnemen met  Lore Ha-
wig (l.hawig@home.nl) of Jos Verbossen 
(j.verbossen@home.nl).

Jos Verbossen
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Op vakantie? Licht de buren in!
Maak het inbrekers niet te makkelijk

Gaat u op vakantie? Vraag uw vertrouwde 
buren om op uw woning te letten en om 
de post weg te halen. Ziet u een verdach-
te situatie? Bel 112.
Gebruik deze pagina om deze met uw bu-
ren die op uw huis passen te delen of ga 
naar onze website www.oudloon.nl om de 
folder van de overheid te downloaden die 
u hierover informeert.

Beste buren,

Fijn dat jullie op onze woning willen letten 
tijdens onze vakantie! Bij deze een over-
zicht van onze gegevens en een geheugen-
steuntje van wat we met elkaar hebben af-
gesproken. Als jullie iets verdachts zien of 
horen, bel het alarmnummer 112.

Vertrekdatum ………

Wij zijn weer thuis op ………

Vakantieadres ………

In geval van nood bellen naar ………

op het telefoonnummer ………

Door het onderstaande voor ons te doen, 
lijkt het net alsof we thuis zijn. Dat schrikt 
inbrekers af.

•	Post uit het zicht opruimen.
•	Onze planten water geven.
•	Gordijnen ’s avonds dicht doen en   

’s ochtends openen.
• ’s Avonds een lampje aan doen.
•	Ons huisdier eten geven.
•	De vuilnisbak op ………dag buiten zetten.
•	En …

Alvast bedankt! 
Groetjes,

..................

PS: Zet gerust jullie auto voor onze deur!

Wij	wensen	u	een	fijne	en	veilige	zomerva-
kantie toe.

BuurtPreventieTeam ‘Oud Loon’   
en Brandweer Loon op Zand
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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
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Het Loonse Zomerfestival komt eraan!
Dus reserveer alvast in de agenda; zon-
dag 28 augustus 2022. En wat houdt dit 
Loonse Zomerfestival precies in? Dat ga 
ik u precies vertellen.

Het initiatief komt van Frans en Dany vanuit 
De Kiosk. Het wordt tijd dat er wat gebeurt 
in het dorp en het gaat bruisen. Dit zijn ook 
geluiden die gehoord worden vanuit de sa-
menleving. Ook Frans en Dany voelen deze 
behoefte en na twee jaar ondernemen met 
de handrem strak aangetrokken kan er ein-
delijk iets gevierd worden en wordt het 
hoog tijd om iets gaafs neer te zetten in 
ons eigen Loon op Zand.

Crazy Pianos
Het wordt een ontzettend gezellige en 
feestelijke dag met volop vertier, voor jong 
en oud. Ik mag al een gedeelte van het pro-
gramma prijsgeven. Zo is er entertainment 
in de vorm van muziek. Niemand minder 
dan Crazy Pianos komen optreden. U weet 
wel, die uit Scheveningen. Zoals de naam 
al doet vermoeden komen zij met onder 
andere een grote piano en spelen zij met 
jullie verzoeknummers het spreekwoorde-
lijke dak eraf. Dat zal op 28 augustus niet 
lukken (het evenement vindt buiten plaats 

), maar dat wordt een Crazy feestje. Het 
Loonse Zomerfestival start vanaf 13.00 uur 
en Crazy Pianos spelen van medio 15.00 tot 
18.00 uur. De muziek is zeker weten voor 
iedereen herken- en meezingbaar. De dag 
wordt afgesloten door DJ James Clyne, on-
der andere bekend van Fairytale. Na een te 
gekke middag met Crazy Pianos, nog even 
de voetjes van de vloer.

Ook aan de jeugd wordt gedacht
Zo komt er een heuse kinderhoek compleet 
met springkussen en aankleding met mede-
werking van Kinderopvang Buitenlust. Het 
is dan ook de bedoeling dat het een echte 
familiedag wordt. Uiteraard is ook aan de 

veiligheid gedacht, naast het terras van De 
Kiosk wordt namelijk ook een gedeelte van 
de straat afgezet, waardoor het een afge-
sloten terrein wordt en er meer ruimte is 
voor gezelligheid.

Food & beverage
Een festival is niet compleet zonder zoge-
naamde	food	&	beverage.	Naast	muziek	zal	
er een plein zijn in de vorm van foodtrucks 
waar de honger gestild kan worden. Onder 
andere Slagerij Thijs van Loon, Lekker Ge-
woon uit Loon en De Gezellige Brabander 
nemen hieraan deel om te zorgen voor al-
lerlei lekkers. Daarnaast zullen er uiter-
aard meerdere bars beschikbaar zijn zodat 
er geen dorst geleden hoeft te worden. 
Ook komt er een cocktailbar. Voor eenieder 
wat wils!

Een dag vóór Loon dóór Loon
Het wordt een dag wordt vóór Loon dóór 
Loon. Frans en Dany leggen de lat hoog; al-
les moet kloppen op deze dag. Er gaat veel 
aandacht besteed worden aan de omgeving 
en aankleding om echte zomerse sferen aan 
het festival mee te geven. Dit alles moet 
met de juiste uitstraling een stevige basis 

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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vormen voor hopelijk de toekomst. Want 
natuurlijk hopen we met z’n allen op een 
succes dat deze dag druk bezocht wordt, 
zodat er ook in de komende jaren een 
Loons Zomerfestival kan plaatsvinden. Ook 
de gebiedscommissie van centrum Loon op 
Zand is betrokken, om verschillende rand-
zaken op zich te nemen en diverse Loonse 
partijen aan te laten haken.
Uiteindelijk werkt het immers het beste 
om samen te werken, elkaar aan te vullen 
en de verbinding te zoeken. Dit alles zorgt 
hopelijk voor een fundering voor vele suc-
cesvolle edities!

Het doel is een gezellige dag voor het gehe-
le dorp en omgeving. Op een ongedwongen, 
gemoedelijke en laagdrempelige manier 
de zomer afsluiten met elkaar. De entree 
is om deze reden gratis en het kopen van 
tickets niet nodig. Het enige wat op voor-
hand niet voorzien kan worden is het weer. 
En bij een Zomerfestival zou goed weer 
heel erg welkom zijn, toch? Duimt u mee 
voor goed weer? U bent bij deze van harte 
uitgenodigd en Frans, Dany en alle betrok-
kenen hopen u daar te zien op de één na 
laatste zondag van de zomervakantie!

Redactie: Kristel Vermeer

Doe mee met de inwoners-  
enquête vóór 25 juli

Tot en met 24 juli a.s. kun je meedoen aan 
de inwonersenquête Loon op Zand 2040. 
Wat vind jij dat er mooier, beter of anders 
kan in de leefruimte buiten van Kaatsheu-
vel, Loon op Zand of De Moer? Vul daarvoor 
in ± tien minuten de enquête in. Deze vind 
je op: www.loonopzand2040.nl.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Komend jaar werkt de gemeente samen 
met inwoners, verenigingen, organisaties 
en bedrijven aan de omgevingsvisie Loon 
op Zand 2040. Hiermee stelt de gemeente 
vast hoe onze woonwijken, dorpskernen, 
bedrijventerreinen en buitengebieden er-
uit moeten zien in 2040.

De eerste stap is bepalen welke onderwer-
pen hierin belangrijk zijn. De resultaten van 
de enquête helpen om duidelijk in beeld te 
krijgen waar inwoners waarde aan hechten 
en waaraan gewerkt moet worden. Komend 
najaar organiseert de gemeente verschil-
lende activiteiten, waar je ook als inwoner 
kunt meedenken over mogelijke oplossin-
gen. Het programma hiervoor wordt tijdig 
bekend gemaakt.
De resultaten van de enquête vind je begin 
augustus op www.loonopzand2040.nl.
Op de hoogte blijven? Meld je dan via deze 
website aan voor de nieuwsbrief! □
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Hoe is het afgelopen met de ‘bijtastische’ prijsvraag?

‘voor een duurzame wereld, hier en daar’

Er waren ruim 20 deelnemers aan de ‘bij-
tastische’ prijsvraag van Stichting Wereld-
gemeente Loon op Zand. Gevraagd werd 
naar twee extra oorzaken waarom het 
slecht gaat met de bijen in Nederland. In 
het artikel werden er twee genoemd: ge-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen en 
gebrek aan variatie in planten en bomen 
o.a. door intensieve landbouw. De meeste 
deelnemers noemden twee van de onder-
staande goede antwoorden.

De zes oorzaken waarom het slecht 
gaat met de bij
Naast gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen en intensieve landbouw zijn dit: 
•	Bestuiving	 door	 bijenvolken	 van	 imkers,	

waardoor voor de wilde bijen geen voed-
sel overblijft.

•	Elektromagnetische	straling.
•	Windmolens.
•	Verschillende	bijenziektes.

Bron: https://beelife.nl/blog-news/waar-
om-gaat-het-slecht-met-de-bij. Daar is 
ook meer achtergrondinformatie bij de 
verschillende oorzaken te vinden.

Onder de inzenders van de goede antwoor-
den werden 9 bijenhotels verloot. De win-
naars krijgen een berichtje dat zij een af-
spraak kunnen maken om hun prijs af te 
halen. □
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Feestelijk afscheid met een lach en een traan
Dinsdag 19 juli was er feest bij basisschool 
de Vlinderboom. Directeur Anja van Bal-
kom gaat per 1 augustus met vervroegd 
pensioen en ook conciërge Kelvin Walker 
gaat van een welverdiend pensioen genie-

ten.
Anja startte haar 
Vlinderboom tijd in 
2015 als directeur 
nadat ze jaren als 
adjunct-directeur 
op de van der Heij-
denschool in Waal-
wijk werkzaam is 
geweest.
Ze heeft haar rol 
als directeur met 

veel passie uitgevoerd en is ook als leer-
kracht nog actief gebleven binnen de 
school. We hebben heel wat jaren mogen 
genieten van Anja haar bak aan ervaring 
en muzikaliteit, waar ze alle kinderen op 
speelse wijze bij kon betrekken en samen-
bracht.

Kelvin is 20 jaar geleden 
als conciërge bij de Vlin-
derboom binnengeko-
men. Kelvin kent als geen 
ander ieder hoekje van 
de school, je hoeft het 
maar te vragen en Kelvin 
weet waar het te vinden 
is. Ook heeft hij zich al 
die jaren volledig ingezet 
voor het overblijven op school.

Wij zijn dankbaar en blij dat we heel lang 
van Kelvin zijn hulp hebben mogen genie-
ten, zelfs in periode van ziek zijn stond 
Kelvin iedere dag weer voor ons klaar.

Deze zeer gewaarde collega’s verdienden 
dan ook een mooi en feestelijk afscheid. 

Op 19 juli in de 
middag werden 
Anja en Kelvin 
feestelijk onthaald 
door alle kinderen 
en ouders van de 
school, gevolgd 
door een feestelij-
ke viering door de kinderen georganiseerd. 
De kinderen hebben mooie tekeningen ge-
maakt, toepasselijke gedichten geschreven 
en een mooi lied gezongen. Anja en Kelvin 
zijn echt even goed in het zonnetje gezet.

We willen ze hartelijk bedanken voor alle 
inzet de afgelopen jaren voor de Vlinder-
boom en wensen ze nu vooral veel geluk en 
alle rust toe, zodat ze heerlijk kunnen gaan 
genieten van het welverdiende pensioen.

Hilde van Kempen 
 
 
 

HypnoBirthing 
Yoga  

Coaching  
Massage  

 
 

 
 

 
Holistische praktijk gespecialiseerd in 
zwangerschap, kinderen en ouders.  

 
Lessen vanaf september: 

• TienerYoga 12+ Ma 18.45-19.45 
 

• VolwassenYoga Ma 20.00-21.00 u 
 

• ZwangerschapYoga Di 19.45-21.00 u 
 

Later dit jaar kun je ook voor 
HypnoBirthing bij ons terecht! 

 
Voor meer:  
www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
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Officiële opening nieuwe paviljoen    
Tennisvereniging Loon op Zand

er door de jaren heen is gerealiseerd. Ze 
was aangenaam verrast en benadrukte dat 
de gemeente graag wil meedenken met 
een bruisende vereniging als deze. Derge-
lijke verenigingen hebben een bindende 
factor binnen gemeente Loon op Zand en 
dragen ook nog bij aan de gezondheid van 
de leden.
Ad van Ierland knipte ook mee, hij werd 
speciaal genoemd in de speech door voor-
zitter Dennis Aerts voor zijn tomeloze inzet 
bij het ontwerp en uitvoering van het nieu-
we paviljoen. Schaar nummer drie was in 
handen van een eregast, Frans van de Pas. 
Lid vanaf het eerste uur en verantwoorde-
lijk voor het ontwerp van de allereerste 
kantine van de club.

Op het ‘leuk om een artikel over te schrij-
ven’-lijstje van de redacteuren komt de 
historie van de tennisvereniging te staan. 
De eerste inspiratie is al opgedaan in een 
gesprekje met Frans.
In 2017 zijn van meerdere plannen gemaakt 
via de zogenaamde toekomstgerichte road-
map waaronder de realisatie van een nieuw 
paviljoen. Toen deze klus geklaard was (ik 
sla voor het gemak vele maanden van noes-
te arbeid in 2019 door bouwbedrijf Kuipers, 
Johan Bunninger en vele vrijwilligers over) 
en de opening gepland kon worden kregen 
we te maken met corona…
Met enige vertraging kon dus het paviljoen 
alsnog	 op	 9/7/2022	 officieel	 worden	 ge-
opend, compleet met een stralend zonne-
tje, bubbels, rondjes en snacks van de zaak 
om het te vieren.

Belang van de vrijwilligers
In zijn speech benadrukt Dennis nog even 
extra dat een vereniging niet kan zonder 
vrijwilligers en kondigt een promotieactie 

Drie scharen
Het traditionele lint werd doorgeknipt met 
drie scharen, dus mis kon het sowieso niet 
gaan. Eén schaar had wethouder Suzan 
Mandemakers in handen, zij heeft binnen 
de gemeenteraad onder andere sport in 
haar portefeuille. Suzan kreeg voor het of-
ficiële	moment	een	uitgebreide	rondleiding	
over het tennispark en uitleg over alles wat 

Zoals aangekondigd in een eerdere editie is 
op 9 juli het ‘nieuwe’ paviljoen van Tennis-
vereniging	Loon	op	Zand	officieel	geopend.	
Deze naam kan trouwens vanaf heden ver-
geten worden, bij de opening werd ook de 
aangepaste naam bekend gemaakt:
Tennis en Padel Club Loon op Zand.

 °V.l.n.r: Suzan Mandemakers, Ad van Ierland en 
Frans van de Pas. (Eigen foto)
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voor de werving van nog meer helpende 
handen	waarvoor	de	flyers	al	overal	op	de	
club te vinden zijn. Daarvoor roemt hij nog 
even een Alexander van de Akker die een 
kei is om op een positieve manier vrijwil-
ligers op de been te krijgen.

Na dit aangename verpozen is er weer 
werk aan de winkel of beter gezegd op de 
tennis- en padelbanen, want het is onder-
tussen	ook	finaleweekend	van	de	clubkam-
pioenschappen! Ook deze keer super ge-
organiseerd door een groep enthousiaste, 
creatieve, hardwerkende… juist: vrijwil-
ligers! Op Loonsfotowerk.nl is een leuke 
foto impressie te vinden!
Namens hen een groot woord van dank 
aan alle deelnemers en felicitaties voor de 
clubkampioenen in de diverse categorieën. 
Op naar de Loon op Zand Open in septem-
ber.

Petra Holsheimer

 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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P r e  S u m m e r  s a l e

Koningsoord 93
5047DK Berkel-Enschot  
www.sentostyle.nl

J A S S E N  E N  C O L B E R T S D A M E S M O D E S C H O E N E N  E N  T A S S E N
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Uno Animo huldigt jubilarissen en erelid
Tijdens de vrijwilligersavond op vrijdag 1 
juli werden in de kantine van Uno Animo de 
jubilarissen gehuldigd. Dit keer waren dat 
er extra veel, omdat de vrijwilligersavond 
vanwege de coronaperikelen de afgelopen 
twee jaar niet door kon gaan. De presenta-
tie	van	het	officiële	gedeelte	was	in	handen	
van René van Boxtel.

Koos van der Velden werd gehuldigd van-
wege zijn 70-jarig jubileum, een unicum in 
de Uno historie! Op 14-jarige leeftijd (toen 
de jongste leeftijd waarop men lid kon 
worden) ging Koos voetballen bij R.K.V.V. 
UNO ANIMO. Het is dan 1948 en de oor-
logsjaren zijn net achter de rug. Hij kwam 
terecht in het jeugdelftal. Men ging op de 
fiets	 naar	 uitwedstrijden,	 immers	 weinig	
mensen hadden in die tijd een auto. Van-
uit de jeugd ging Koos in het tweede elftal 
voetballen. Tot zijn 33e jaar speelde Koos 
in het tweede elftal. Daarna werd het 4e 
elftal opgericht, waarin Koos onder meer 
samen speelde met ‘de oude garde’. Toen 
er meerdere elftallen bij kwamen, schoof 
deze oude garde naar beneden en bleef 

het laagste elftal. Op zijn 56e sloot Koos 
zijn voetbalcarrière af. Wel speelde hij 
nog mee met de veteranen, waarvan hij lid 
bleef totdat de afdeling opgeheven werd. 
Tot 2015 was Koos nog altijd op het voetbal-
veld te vinden, maar dan als clubscheids-
rechter.	Hij	floot	tot	zijn	81e nog wedstrij-
den van de lagere elftallen en dames. Ook 
de organisatoren van het schoolvoetbal en 
het wijkvoetbal konden op zijn medewer-
king rekenen. Daarnaast is Koos vanaf het 
begin te vinden bij de kaartavonden, opge-
zet door Nico Schut, waarnaar het toernooi 
later ook vernoemd is. Kortom, Koos van 
der Velden staat op zijn respectabele leef-
tijd nog midden in het verenigingsleven en 
kan nog steeds regelmatig bij Uno Animo 
aangetroffen	worden.	Wij	hopen	hem	hier	
nog lang te mogen ontmoeten!

Jan Damen werd gehuldigd vanwege zijn 
60-jarig jubileum. Jan werd op 1 juli 
1961 lid van Uno Animo, hij was toen 14 

 °Koos van der Velden, Gerrit van Lier, Jan Damen 
en Jos Damen. (Foto: Jan van Dongen)
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jaar oud. Jonger mocht je toen nog geen 
lid worden. Jan doorliep, samen met zijn 
broer Ger, alle jeugdelftallen, om rond zijn 
18e bij de senioren terecht te komen. Hij 
heeft in diverse elftallen gespeeld, maar is 
uiteindelijk samen met zijn broer in Uno-5 
gaan spelen. Het zeer bekende elftal onder 
bezielende leiding van Tonny van der Made. 
Ondanks dat Tonny al lang van ons heen ge-
gaan is valt zijn naam nog vele malen per 
week op de club. Bijzondere man, super 
leider van het elftal. Zo’n elftal, als het 
toenmalige Uno 5, komt er nooit meer. Alle 
wedstrijden gingen vrouwen en de kinde-
ren mee, elke week feest. Speciaal waren 
de teamfeesten en Sinterklaasvieringen 
met 30 volwassenen en heel veel kinderen, 
legendarische middagen. Wat een eenheid 
was dit team. Na gestopt te zijn kreeg Jan 
enkele jaren terug de grote kans om zijn 
rentree te maken via het Walking Football. 
Elke donderdagmorgen met dik 20 mannen 
tussen de 62 en 88 jaar oud een balletje 
trappen, nog net zo fanatiek als vroeger. 
De kleedkamerhumor is er nog steeds.

Gerrit van Lier werd gehuldigd vanwege 
zijn 60-jarig jubileum. Gerrit is lid gewor-
den in 1962. Hij is één van de 9 kinderen 
van de familie Van Lier en kleinzoon van 

schoenfabrikant Goyke van Lier. Gerrit had 
zelf niets met schoenen, dit liet hij over 
aan zijn broers. Na school ging hij naar 
de HBS en was hij in de vakantieperiode 
badmeester op de Efteling, en een strenge 
badmeester.	Moest	met	de	fluit	de	badgas-
ten onder controle houden. Ook Gerrit ging 
op 14-jarige leeftijd bij Uno Animo voet-
ballen. Een echte spits. Hij mocht mee als 
reserve toen Uno nog in een drieluik moest 
spelen tegen Budel en Longa voor een 
plaats in de eerste klasse, de hoogste klas-
se destijds van het amateurvoetbal. Mocht 
toen mee spelen met bekende namen als 
Jan Meijer, en Ad van den Broek. Gerrit was 
een echte spits en begon pas te voetballen 
als de bal in het keepersgebied kwam. Hij 
heeft met een trucje veel doelpunten ge-
maakt. Als de keeper uitliep om de bal uit 
te trappen, liep Gerrit achter hem aan, en 
bij het stuiteren met de bal door de kee-
per, tikte Gerrit de bal kort zijwaarts en 
scoorde dan.

Nadat Gerrit gestopt was bij Uno 1 is hij 
een paar jaar later toch weer terugge-
komen in de basis. Bijna Heintje Davids. 
Daarna heeft Gerrit nog een paar jaar in 
een lager elftal gevoetbald. In 1997 is Ger-
rit gevraagd om zitting te nemen in het be-
stuur. Gerrit was een bestuurslid die altijd 
aanwezig was, bij vergaderingen, bespre-
kingen en bezoek aan uitwedstrijden. Bij 
uitwedstrijden was Gerrit een graag gezie-
ne gast, en kon met iedereen een gesprek 
aan gaan. Kortom een ambassadeur voor 
de club Uno Animo. Gerrit was ook stadi-
onspeaker. Bij aankomst bij Unitas bleek 
dat de speaker een apart hokje had. Dat 
wilde hij ook bij Uno, dit is er helaas niet 
gekomen. Nu is Gerrit weer begonnen met 
Walking Football. Gedreven, maar die kee-
perstrucjes mogen daar niet. Gerrit is in-
middels gestopt als bestuurslid. We mogen 
trots zijn op mensen zoals Gerrit.

Jos Damen werd gehuldigd vanwege zijn 
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50-jarig jubileum. Toen Jos 8 jaar werd 
mocht hij eindelijk gaan voetballen. In 
de jeugd speelde hij in de selectie teams. 
Op 16-jarige leeftijd ging hij al over naar 
de senioren, omdat hij op zaterdag moest 
werken. Hij kwam in een van de lagere 
elftallen terecht, waar ze al snel zijn ta-
lent als linksbuiten zagen. Hij ging in het 
tweede spelen. Enkele jaren later ging hij 
in het derde elftal spelen, waarmee hij 
het kampioenschap mocht vieren. Toen hij 
vanwege een kruisbandblessure uitgescha-
keld was, werd hem gevraagd om trainer 
te worden van de B1. In zijn eerste jaar 
als trainer werd zijn team voor het eerst 
in de Uno historie bekerkampioen. Het was 
een succesvolle lichting, want veel van 
de spelers zijn later in het eerste terecht 
gekomen. Jos is 18 jaar jeugdtrainer en 
elftalleider geweest van de B1 en de A1, 
waarna hij coördinator werd van de meis-
jesafdeling. Ook was hij twee jaar assistent 
scheidsrechter en daarna nog 8 jaar elftal-
leider bij het eerste elftal. Met trainer Ge-
rard van Gils maakte hij de promotie naar 
de Tweede Klasse mee. Enkele jaren heeft 
hij geen vrijwilligerstaak gehad, maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. Sinds 
dit seizoen is hij coördinator van de hoog-
ste jeugd.

Ook waren er een groot aantal jubilaris-
sen die hun 25-jarig lidmaatschap vierden. 
Anja Spapens-Coomans, Bas van Wel, Nick 
de Raad, Noud van Heijst, Jack Smulders, 
John	van	Wel,	Arno	Jansen,	Jeffrey	Haen,	
Erik Ligtvoet, Ludo Ansems, Paul van Laere 
en Cees Vrijsen kregen de Uno Animo club-
speld opgespeld. Niet aanwezig waren: Stef 
Smulders, Dennis Douadi, Jeroen Maas, Ru-
ben van Loon, Bart Gossen, Rik Mols, Manf-
red Ebbing, Nick Clemens, Bo Hoenders en 
Jeffrey	 Kuijpers.	 Zij	 krijgen	 de	 clubspeld	
op een later moment uitgereikt.

Een speciaal woord van dank van de voor-

zitter was er voor Jörgen Kroot. Hij is vele 
jaren actief geweest als wedstrijdsecreta-
ris voor de jeugd. Daarnaast introduceerde 
Jörgen het fenomeen ‘jeugdscheidsrech-
ter’ bij Uno Animo en zette hij zich jaren 
in als begeleider van deze jeugdige groep 
arbiters. Hij zorgde voor veld- en kleed-
kamerindelingen, was op zaterdag altijd 
aanwezig om de bezoekende clubs te ont-
vangen. Vooral de laatste twee en een half 
jaar heeft Jörgen door de coronapandemie 
ontzettend veel tijd moeten steken in wed-
strijdwijzigingen en alternatieve speel- en 
trainingsschema’s. Daarnaast was hij ook 
nog jeugdscheidsrechter en was hij betrok-
ken bij de jeugdkampen. Verder verrichtte 
hij nog vele hand- en spandiensten ten be-
hoeve van de jeugdafdeling. Jörgen heeft 
aangegeven vanwege drukte op zijn werk 
te moeten stoppen met al zijn taken. Wij 
willen hem bedanken voor zijn inzet en ho-
pen hem nog vaak bij Uno Animo te zien.

Onlangs hebben Jan Daems en Harrie van 
der Velden te kennen gegeven te gaan stop-
pen na trouwe dienst als clubscheidsrech-
ter, op de leeftijd van respectievelijk 79 
jaar en 81 jaar. Ter ere hiervan werd door 
de presentator een gedicht voorgedragen 
als ode aan de scheidsrechters. Harrie van 
der Velden kon helaas niet aanwezig zijn. 
Wij bedanken Jan en Harrie voor hun jaren-
lange inzet bij de lagere elftallen en da-
mes, en ook bij het schoolvoetbal en wijk-
voetbal kon er altijd een beroep op hen 
gedaan worden. Beiden zijn nog actief bij 
het Walking Football. Wij hopen hen nog 
vaak bij Uno Animo te mogen ontmoeten.

Natuurlijk mag de bekendmaking van de 
vrijwilliger van het jaar niet ontbreken op 
de vrijwilligersavond. Dit jaar was de eer 
aan Antonio Ramos. Hij is een graag ge-
ziene vrijwilliger bij onze club. Antonio is 
‘aan komen waaien’ vanuit Tilburg. Hij is 
begonnen als assistent van de trainer van 
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Dames 1. Vervolgens ging hij aan de slag 
als trainer van Dames 2 en daarna werd hij 
weer assistent van de trainer van Dames 1. 
Ondertussen is hij op zaterdagen actief ge-
worden als materiaalman. Op die dagen is 
hij bezig met allerlei taken ten behoeve van 
de jeugd, zoals bezoekers wegwijs maken, 
aanspreekpunt bij vragen, ranja schenken 
en allerhande andere klusjes. Antonio lacht 
altijd, is altijd open en vriendelijk tegen 
iedereen en is erg behulpzaam. Kortom 
een vrijwilliger waar je altijd van op aan 
kunt. Onder luid applaus nam Antonio de 
bokaal voor de vrijwilliger van het jaar in 
ontvangst. Antonio we willen je bedanken 
voor je inzet en hopen je nog jarenlang als 
vrijwilliger bij Uno Animo tegen te komen.
Na alle huldigingen en bedankjes had voor-
zitter Joost van Loon nog één hele belang-
rijke mededeling. Hij riep nogmaals jubila-
ris Gerrit van Lier naar voren. 

Aan het einde van vorig seizoen heeft Ger-
rit te kennen gegeven te willen stoppen als 
bestuurslid. Gerrit was jarenlang actief als 
vicevoorzitter, bestuurslid Sponsoring en 
als bestuurslid Beheer en Onderhoud. Al-
tijd aanwezig op vergaderingen en bij de 
uit- en thuiswedstrijden van het eerste elf-
tal. Bij onderhandelingen met de gemeen-

te was hij ook altijd van de partij. In de Al-
gemene Ledenvergadering van 2021 heeft 
Gerrit afscheid genomen als bestuurslid, 
maar	er	zou	nog	een	officieel	afscheid	vol-
gen. Dat moment is nu aangebroken. Ger-
rit heeft dusdanige verdiensten gehad voor 
Uno Animo, dat het bestuur heeft besloten 
hem het erelidmaatschap te verlenen. Wij 
bedanken Gerrit voor zijn jarenlange inzet 
en feliciteren hem met zijn erelidmaat-
schap. Wij hopen hem nog vaak bij Uno 
Animo te mogen ontmoeten.

Na	het	officiële	gedeelte	was	het	tijd	voor	
muziek. Natuurlijk werd de inwendige 
mens ook niet vergeten, want de aanwezi-
gen konden genieten van een versnapering 
van de frietwagen van Dun Bolle. Een extra 
bedankje voor de bardames Lot en Maura 
die ons op deze vrijwilligersavond van een 
drankje hebben voorzien. En fotograaf Jan 
van Dongen bedankt voor de mooie foto’s.
Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet 
bestaan. Wij willen daarom alle vrijwilli-
gers van Uno Animo bedanken voor hun in-
zet.

Uno Animo, een club waar je bij wil horen!

 °Alle jubilarissen op één rij.   
(Foto: Jan van Dongen)
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Vol Uno-stadion
Volle parkeerterreinen en straten rond het 
Uno Animo-complex op 9 juli. De reden 
hiervan was, dat zo’n 1500 toeschouwers 
zich hier hadden verzameld om de oefen-
wedstrijd Willem II – Telstar op het hoofd-
veld te zien.
Waarom deze wedstrijd hier? Anjo Damen 
van Uno legt uit: “We hebben goede con-
tacten met Willem II, een prima hoofdveld 
en we voldoen aan alle eisen die rond zo’n 
wedstrijd gesteld worden.”

Een barmedewerkster liet weten dat het 
erg	druk	was.	“We	hadden	met	een	flinke	
groep medewerkers onze handen vol. Jam-
mer genoeg hebben we daardoor geen kans 
gezien de spelers te zien.” Ongetwijfeld 
was de penningmeester ook in zijn nopjes. 
Oh ja, de uitslag: Willem II won met 2-0.

Tekst en foto’s: Ruud Peters

 °Bij een boerenbedrijf aan de Loonse Molenstraat 
was aan de gevel deze noodkreet duidelijk 
zichtbaar en liet aan duidelijkheid niets te 
wensen over. (Foto: Ruud Peters).
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CDA Loon op Zand op werkbezoek bij de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag

Rijk stelt middelen ter beschikking in deze onzekere tijden

Op uitnodiging van Peter Esser (Eerste 
Kamerlid) en Inge van Dijk (Tweede Ka-
merlid),	 de	 financieel	 woordvoerders	 van	
het CDA, kregen de lokale CDA’ers op 2 
juni een inkijkje in hun werkomgeving en 
de vraagstukken van deze tijd. Zowel de 
Eerste als de Tweede kamer hebben door 
de renovatie op het Binnenhof tijdelijke 
onderkomens gekregen. Naast de rondlei-
ding	 is	 vooral	 gesproken	over	het	financi-
eel meerjarenperspectief. Onze Brabantse 
Kamerleden gaven aan dat het CDA zeker 
oog heeft voor de onzekere tijden voor ge-
meenten. Het Rijk stelt middelen beschik-
baar als compensatie. Ook voor 2026 waar-
over al veel zorgen zijn.

Voorjaarsnota is evenwichtig pakket
“Het kabinet heeft goed geluisterd naar 
de Tweede Kamer, gaf Inge van Dijk aan. 
Er ligt een evenwichtig pakket, waarmee 
we zorgen voor meer bestaanszekerheid 
en fors investeren in onze veiligheid. Dat 
is goed voor de hardwerkende Nederlander, 
voor onze senioren en voor de mannen en 
vrouwen in onze krijgsmacht. De sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten.”

In een tijd waarin veel mensen moeite heb-
ben om rond te komen, vindt het CDA het 
versneld verhogen van het minimumloon en 
het herstellen van de koppeling met AOW 
eerlijk en rechtvaardig. Zo wordt voorko-
men dat oudere mensen in koopkracht ach-
terblijven en zorgen we dat werken voor 
mensen met de laagste inkomens loont.

Korte lijnen met Den Haag en Brussel
Een van de voordelen van het CDA  zijn 
de korte lijnen met onze volksvertegen-

woordigers in Den Haag en Brus-
sel. Wilt u hierover meer weten 
of eens weten hoe het Europa in 
Brussel eruitziet? Dan kunt u zich 
opgeven voor het bezoek op 12 
oktober 2022 aan de Brabantse 
CDA-Europarlementariër Tom Be-
rendsen en zijn werkplek in Brus-
sel. Tom praat u bij over de actu-
ele situatie en hoe hij omgaat met 
de ontwikkelingen in Europa. Ook 
hoort hij graag van u hoe u aan-
kijkt tegen de uitdagingen waar 
Europa voor staat. Meer informa-
tie? Meldt u aan op:
info@cdaloonopzand.nl.

Gert-Jan van den Dries,
voorzitter CDA Loon op Zand

 °v.l.n.r.: Peter Essers, Anthony Maas, Kees Roelofs, Dana 
Pollaert-Velman, Kees Grootswagers, Riekje van Vugt-Buter, 
Gerben Burgmans, Herman van Gulik, Tom Dankers.
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Loon op Zand blijft goed, wordt beter…

Het is en blijft goed
Loon op Zand is en blijft goed met het ge-
sloten coalitieakkoord tussen VVD, Pro3, 
CDA en VoorLoon! Na de verkiezingen heb-
ben we hard gewerkt om het beste voor de 
inwoners, ondernemers en verenigingen 
van Loon op Zand te bereiken.

Het	 is	 hier	 fijn	 wonen,	 in	 een	 prachtige	
omgeving, met een mooie natuur. Er zijn 
gezellige sportclubs en verenigingen met 
veel fantastische vrijwilligers, goede en 
frisse basisscholen en doorgaans voel je je 
veilig.	De	gemeentefinanciën	heeft	de	VVD	
de afgelopen jaren op orde gebracht. Van 
een tekort van 1,5 miljoen euro gingen we 
naar een sluitende begroting. Dat maakte 
ons weer gezond en sterk genoeg om met 
vertrouwen de toekomst in te gaan.

Met dit vertrouwen willen wij 
samen met Pro3, CDA en Voor-
Loon verder bouwen. Ook let-
terlijk bouwen aan de nood-
zakelijke nieuwe woningen.

Het wordt beter
Tijdens de verkiezingen heb-
ben we gesprekken gevoerd 
met diverse inwoners van 
de gemeente Loon op Zand. 
Daarbij hebben we zaken be-
sproken die voor u belangrijk 
zijn. Die punten hebben we 
meegenomen, en in het co-
alitieakkoord voor de jaren 
2022-2026 geschreven.

•	Zelfstandigheid van onze gemeente is ons 
uitgangspunt. We evalueren de bestuur-
lijke toekomst volgens afspraak.

•	Jeugdproblematiek en weerbaarheid 
krijgen een belangrijke plaats in het vei-
ligheidsbeleid.

•	De nieuwe Wetering wordt geopend.
•	Groenonderhoud met en voor onze inwo-

ners.
•	We staan voor een toekomstbesten-

dig primair onderwijs in alle kernen en 
voortgezet onderwijs in onze gemeente.

•	We stellen een versnellingsagenda voor 
de woningmarkt.

•	Een gezonde begroting met betaalbare 
lasten voor iedereen!

Wie gaat ervoor zorgen dat Loon op Zand 
mooi blijft en beter wordt? Politiek is geen 
spelletje. Daar moeten mensen zitten die 
problemen willen oplossen. Voor jou. Zodat 
jij veilig en vrij je leven kan leiden. Zodat 
de dingen die goed gaan bij jou in de buurt 
goed blijven. En dat de dingen die beter 
kunnen, ook echt beter worden.

Namens de VVD - Michel Verhoeven



70

CULTUURAGENDA HET WITTE KASTEEL - juli/aug 2022
WORKSHOP FLOWER POWER - Gifts of Nature
woensdag 27 juli 2022 – 14.00-16.30 uur
Deelname € 39,50 (inclusief reader, bezoek aan de kruiden- 
en rozentuin, kruidenthee, proeverijtje en twee bloem-
bereidingen). Seringen, rozen, jasmijn, oranjebloesem, 
lelietjes-van-dalen, om maar een paar bloemen te noemen, 
hebben allemaal een eigen unieke geur die iets met je doet.

Muziek op het terras: JACK IJPELAAR
zondag 31 juli 2022 – vanaf 15.00 uur
Muziek van eigen bodem op zondag 31 juli! Jack IJpelaar 
zorgt voor de muzikale klanken op het terras. Let op: mu-
ziek op het terras vindt alleen doorgang bij lekker weer.

YOGA IN DE TUIN
zondag 7, 14 en 21 augustus 2022   10.30 – 11.45 uur
Deelname	€	10,00	(inclusief	een	kopje	thee	na	afloop)
Op zondagochtend organiseert Wim van de Laar yogalessen 
in de weelderige tuin van het kasteel. Een heerlijk en wel-
dadig begin van de zondag: ademen, oefenen en ontspan-
nen in de buitenlucht, op het gras onder de oude bomen.

OPEN TUINENDAG MIDDEN-BRABANT - entree gratis
zondag 28 augustus 2022 – 11.00-17.00 uur
Op Landgoed Het Witte Kasteel zijn prachtige tuinen aan-
gelegd: een rosarium, een moestuin, een bloementuin, een 
kruidentuin en een hoogstam fruitboomgaard. Er zijn volop 
bloemen, groenten, kruiden en rozen om te bewonderen. 
Vrijwilligers zijn in de tuinen aanwezig om u er met veel 
enthousiasme meer over te vertellen.

Muziek op het terras - THE YELLOW SUBMARINES
zondag 28 aug. 2022 – vanaf 15.30 uur - entree gratis
Op het terras van Het Koetshuis worden de gasten verwend 
met liedjes van de Beatles. De live muziek wordt verzorgd 
door The Yellow Submarines. Let op: muziek op het terras 
vindt alleen doorgang bij lekker weer.

Voor meer info over deze en andere culturele activiteiten ga je naar:
www.hetwittekasteel.nl/agenda.

Graag tot ziens! Team Het Witte Kasteel
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Van Haestrechtstraat – Wielstraat medio augustus op de schop

De Van Haestrechtstraat en de Wielstraat 
tussen Kaatsheuvel en Waalwijk krijgen 
een	nieuw	wegdek	én	een	nieuw	fietspad.	
De kwaliteit van de wegen is op dit moment 
onvoldoende.	Bovendien	is	het	fietspad	te	
smal. Het voldoet niet meer aan de regels 
van deze tijd. Tijd voor groot onderhoud 
dus. Het traject loopt vanaf de rotonde 
Tilburgseweg / Horst tot aan de bebouw-
de komgrens van de gemeente Waalwijk 
ter hoogte van Meerdijk. Ook het doodlo-
pende stukje Wielstraat huisnummer 19-27 
wordt meegenomen. Aannemersbedrijf Van 
Mourik Infra B.V. uit Groot-Ammers voert 
het werk uit. De werkzaamheden starten 
medio augustus 2022 en zijn gereed in het 
voorjaar van 2023. De aannemer voert de 
werkzaamheden in verschillende fases uit.

Omleidingsroute
De Van Haestrechtstraat, met in het ver-
lengde de Wielstraat, is een drukke route 
tussen Kaatsheuvel en Waalwijk. Met naar 
schatting zo’n	1400	fietsers	per	dag	wordt	
de weg ook veel gebruikt door school-
gaande jeugd. Omdat de straten tijdens de 
werkzaamheden niet toegankelijk zijn, kan 
het werk voor enige overlast zorgen. Voor 
auto’s	en	fietsers	komt	er	een	omleidings-
route. Deze omleidingsroutes gelden ge-

durende het gehele werk. Meer informatie 
over dit project vind je op:
www.loonopzand.nl/haestrechtstraat-
wielstraat. □
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. 
    
  
   
   
 

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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Casade bouwt één centraal kantoor 
in Kaatsheuvel

Op de plek van haar 
oude kantoor aan de 
Jan de Rooijstraat 
43 in Kaatsheuvel 
bouwt wooncorpo-
ratie Casade een 

nieuw kantoor. Daar werken straks alle 
medewerkers samen en ontvangen zij ook 
huurders en andere bezoekers. Voor de 
twee huidige kantoren in Dongen en Waal-
wijk onderzoekt de corporatie mogelijkhe-
den om woningen te realiseren. De sloop 
van het oude kantoor start komend najaar. 
Als alles meezit verhuist Casade in het 
voorjaar van 2024 naar het nieuwe kantoor.

Samenwerking en dienstverlening
Op dit moment werken de 135 medewer-
kers van Casade verspreid over drie loca-
ties in Dongen en Waalwijk. Door vanuit 
één centraal kantoor te werken, wil de cor-
poratie de samenwerking en dienstverle-
ning verbeteren. De locatie in Kaatsheuvel 
ligt midden in het werkgebied van Casade. 
Voor haar huurders blijft Casade op allerlei 
manieren actief in de wijk.

Planning
Binnenkort krijgen de direct omwonen-
den van de locatie de gelegenheid om de 
bouwplannen van Casade te bekijken. De 
huurdersbelangenvereniging en de Raad 
van Commissarissen zijn al meegenomen 
in de plannen. Nadat het vergunningstra-
ject eind dit jaar is afgerond, informeert 
Casade uitgebreid haar huurders en andere 
belanghebbenden. Na de 
sloop van het oude kantoor 
start de nieuwbouw in de 
loop van 2023. De verhui-
zing naar het nieuwe kan-
toor staat gepland in het 
voorjaar van 2024. □

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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Wij wensen u een fijne zomervakantie!

Trots op onze geslaagden bij de AED-cursussen

Net als voor velen was het ook voor Sint Ra-
faël nog even een sprintje trekken in aan-
loop na de zomervakantie. We hebben een 
goed gevuld voorjaar met AED- en EHBO-
cursussen achter de rug. We hebben in de 
dienstverlening voor u klaar kunnen staan 
bij diverse evenementen waaronder do-
denherdenking en de avondvierdaagse. Ook 
hebben we ons ingezet tijdens de twee we-
ken dat de gemeente vluchtelingen opving 
in De Wetering, omdat het opvangcentrum 
in Ter Apel (Groningen) overbelast is.

Trots op onze geslaagden   
bij de AED-cursussen
In de maanden maart, april en juni ver-
zorgden wij maar liefst 4 AED-cursussen, 
waarbij we in totaal 38 mensen hebben op-
geleid tot het bedienen van de AED en het 
kunnen geven van een reanimatie. Deze 
cursus is mede tot stand gekomen door een 
bijdrage van de gemeente Loon op Zand. 
Alle 38 cursisten hebben zichzelf overtrof-
fen en zijn nu in staat om te handelen in 
geval van nood.

Denk aan je herhalingslessen!
Door Covid kon er 
niet altijd een her-
halingsles gevolgd 
worden. Inmiddels 
worden er weer 
volop reanimatie-
trainingen aange-
boden. Volg daarom 
alsnog zo snel mo-
gelijk een herha-
lingsles zodat jouw 
EHBO- en reanima-
tievaardigheden 
weer op peil zijn. Na de zomer starten wij 
weer met een nieuw seizoen herhalingsles-
sen. Houd onze website en de Rond de To-
ren in de gaten voor het actuele aanbod.

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

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

Te Koop
Ruime sfeervolle tussenwoning  
met vier royale slaapkamers  

en serre in de wijk Molenwijck.

Instapklaar

www.tekooploonopzand.nl
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Vraag vóór 1 september 2022 je huur- of    
zorgtoeslag over 2021 aan

Ongeveer 1 op de 10 huishoudens die recht 
hebben op huur- of zorgtoeslag, heeft zijn 
toeslag uit 2021 nog niet aangevraagd. 
Daarmee laten zij geld liggen. Vaak komt 
dat omdat er iets veranderde in hun situ-
atie. Ze zijn in 2021 bijvoorbeeld minder 
gaan werken, gescheiden of met pensioen 
gegaan. Veranderde jouw inkomen vorig 
jaar? Ben je uit huis gegaan of 18 gewor-
den? Check of je recht hebt op toeslagen. 
Je hebt tot en met 1 september 2022 om 
jouw huur- of zorgtoeslag over 2021 aan te 
vragen op Mijn toeslagen.

Huur- en zorgtoeslag zijn een bijdrage van 
de overheid in de huur- en zorgkosten. Er 
kunnen veel redenen zijn waarom je over 
2021 recht hebt op toeslagen, terwijl je 
dat niet verwacht. Bijvoorbeeld:

•	Omdat je 18 bent geworden en niet weet 
dat je zorgtoeslag kan aanvragen.

•	Omdat je op jezelf bent gaan wonen.
•	Omdat je bent gescheiden of uit elkaar 

ging en nu in een huurhuis woont.
•	Omdat je voor het eerst AOW ontving en 

je inkomen hierdoor veranderde.
•	Omdat je partner overleed.

Wil je weten of je recht hebt op huur- en 
zorgtoeslag over vorig jaar? Je kunt het zelf 
nagaan op toeslagen.nl/aanvraag2021. Of 

vraag je toeslag over 2021 direct aan op 
Mijn toeslagen. Je hebt nog tot en met 1 
september om dat te doen.

Zelfstandig ondernemers in coronatijd
Had je als zelfstandig ondernemer in 2021 
minder inkomen, bijvoorbeeld door corona? 
Dan heb je mogelijk ook recht op huur- of 
zorgtoeslag, terwijl je dat misschien niet 
verwacht. Want de overheid gaat bij recht 
op toeslagen uit van je toetsingsinkomen, 
dit is het inkomen na aftrek van onderne-
mersaftrekposten, zoals de zelfstandigen-
aftrek. Daardoor is je inkomen voor de 
berekening van huur- en zorgtoeslag lager 
dan veel zelfstandigen denken. Ook gold 
een versoepeling van het urencriterium. 
Daardoor heb je nog eerder recht op huur- 
of zorgtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl/
aanvraag2021 voor meer informatie.

Hulp
Twijfel je of je in 2021 recht had op toe-
slagen? Of kom je er niet helemaal uit? Wij 
begrijpen dat je soms hulp kunt gebruiken, 
kijk op www.toeslagen.nl/hulp.	□

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in 
het weekend: 085 - 53 60 300.
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VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

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

ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB   
E-bike                                       

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN
Rem of versnellingskast vervangen
Remblokken vervangen

€ 15,00
€ 15,00

BANDEN
Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

KETTING
Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

VERLICHTING
Koplamp of achterlicht vervangen € 10,00

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

Uw fiets wordt bij ons volledig nagekeken,
afgesteld, gesmeerd en gepoetst! Tevens
kunt u gebruik maken van een gratis
leenfiets of onze haal en brengservice. 
Alle prijzen zijn exclusief onderdelen.
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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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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

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

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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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.



82

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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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. 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
Nr. 17 verschijnt op 9 november 1 november 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.

Juli
25 SeniorenVereniging:

Wandeling naar en bezoek aan ‘Ons 
Buiten’. Vertrek om 13.30 vanaf 
Venloene.

31 De Kiosk vanaf 15.00 uur: Adbel.
Van Gipsy Kings tot vele bekende 
Spaanse covers.

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.

7 De Kiosk vanaf 15.00 uur: Duo Gin & 
Tonic. Virtuoos gitaarspel en sterke 
vocalen. Van Blues tot Zuid-Ameri-
kaans.

8 SeniorenVereniging:
Excursie naar Capi Europe in Tilburg.

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

14 De Kiosk vanaf 15.00 uur: Evy & Jens
Mooi samensprel van zang en gitaar. 
Bekende pop covers.

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. 

18 SeniorenVereniging:
Vertrek om 13.00 uur vanaf De We-
tering:	 fietstocht	 naar	 Heusden,	
wandeling met gids en diner bij het 
Oude Tramstation.

21 De Kiosk vanaf 15.00 uur: Sue & The 
Beat. Heerlijke herkenbare feel 
good songs.

28 Open Tuinendag Midden-Brabant.
28 De Kiosk Zomerfestival vanaf 13.00  

uur. Met o.a. Crazy Pianos, DJ James 
Clyne en meer.

September
2 SeniorenVereniging: Jeu de boules-

middag om 14.00 uur bij Cochonnet-
club Loon op Zand bij sportpark De 
Klokkenberg aan de Klokkenlaan.

4 Pauwelswandeling om 10.00 uur van-
af Het Koetshuis bij Het Witte Kas-
teel,	Bosch	en	Duin	(met	de	fiets).

4 Garagesale aan diverse straten in 
Molenwijck Loon op Zand.

10 Loonse Golfdag bij Prise d’eau aan 
de Gilzerbaan te Tilburg.

18 Hollandse Mix in De Wetering om 
14.00 uur. Tickets à € 25,- via: 
www.weteringlive.nl.

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

24 Burendag 2022.

Oktober
1 Loonse Dorps Kwis 2022.

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





BREKELMANS OPTIEK
LOON OP ZAND
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DENK TIJDIG AAN UW DAGLENZEN
Aanbieding: vakantiepakket 0,99 per dag*

MET HET VLIEGTUIG?
Denk aan een reisfl acon (100ml) lenzenvloeistof2

ZORG VOOR EEN GOEDE ZONNEBRIL (OP STERKTE)
Bescherm uw ogen tegen uv-straling

RESERVE-BRIL EN -LENZEN
In veel landen verplicht in de auto

Loop vóór de vakantie binnen voor ‘n SERVICEBEURT 
van uw ZONNEBRIL of (RESERVE)BRIL

1

4
3

5

CHECKLIST! LET OP!
WEGENS 
VAKANTIE 
ZIJN WIJ  
GESLOTEN 
VAN 9 T/M 27 
AUGUSTUS

ZIJN UW 
OGEN 

KLAAR VOOR 
VAKANTIE?

Op vertoon van deze advertentie:

€ 20 óf € 10 korting 
op uw nieuwe zonnebril
(€ 10 bij een prijs t/m € 99, € 20 bij een prijs v.a. € 100 )*

info@brekelmansoptiek.nl
www.brekelmansoptiek.nl
facebook.com/brekelmans.optiek

Brekelmans Optiek 
Kloosterstraat 3
Loon op Zand
Tel. 0416 - 361 284
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