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

De na-de-vakantie-dip
Voor u ligt weer het eerste nummer na de vakantieperiode. Wij hebben onze accu weer 
kunnen opladen en hopelijk u ook. Tijdens de vakantieperiode kon je zien wie op vakantie 
was in de buurt en in je straat. Het zag er anders uit; stiller, jaloezieën gesloten, weinig 
beweging, de warmte zal ook een rol hebben gespeeld. Ook de wereldproblemen zijn he-
laas nog steeds niet opgelost door wijze mensen zonder haantjesgedrag.

De vakantiepret is weer voorbij. Voor de zon en het warme weer had je niet weg hoeven 
gaan. De caravans zijn uitgeladen en gaan naar de stalling. De kinderen gaan naar een 
nieuwe school of nieuwe klas. Da’s spannend en wennen, maar ook leuk en een uitdaging. 
De senioren hebben de tuinen van hun kinderen bijgehouden en op het huis en huisdieren 
gepast en zijn nu aan de beurt. Ze halen hun caravan uit de stalling en gaan genieten van 
de nazomer. Een goede taakverdeling en in het voor- en naseizoen nog eens voordeliger 
ook. Zeker de moeite waard als je pensioen niet meestijgt met de huidige prijzen.
Over prijzen gesproken! De winkelende mens ziet bij elk bezoek aan de supermarkt de 
rekening stijgen ondanks alle ‘aanbiedingen’. En iedereen legt zijn gestegen kosten op 
het bordje bij de volgende tot er geen volgende meer is. De eindgebruiker, de consument, 
is de klos.

Als vakantieganger heb je daar op vakantie zijnde vast niet zo op gelet, maar je ontkomt 
er nu ook niet aan. Erger, je krijgt te maken met een na-de-vakantie-dip. Ben je nét terug 
van die heerlijke vakantie, aan het eind van je eerste werkdag is het alsof je nooit weg 
bent geweest en slaat de vermoeidheid alweer toe. “Het is een veel voorkomend pro-
bleem”, zegt arts Jan-Pieter de Mönnink van de Ruysdael Slaapkliniek in Oisterwijk, “meer 
dan de helft van de mensen heeft een soort na-de-vakantie-dip. Door tijdens je vakantie 
te	rusten,	te	sporten	en	te	ontspannen	krijg	je	meer	gelukshormonen	endorfine,	dopa-
mine, serotonine en oxytocine. Maar zodra je terugkomt en weer het ritme van alledag 
oppakt, dan worden die hormonen weer afgebroken.
Zodra je thuiskomt moet de auto uitgepakt, wassen gedraaid, het gras gemaaid, het on-
kruid staat tot je knieën, iets regelen voor de kinderen die nog vakantie hebben, dat zijn 
allemaal taken die je tijdens je vakantie niet had. En dat verstoort de productie van die 
gelukshormonen.”

Wat je dan wél moet doen om niet meteen ten onder te gaan aan de na-de-vakantie-dip? 
Langzaam weer opschalen. Niet meteen fanatiek alle klussen in en om huis doen. Laat de 
mailbox even voor wat hij is. En de tijd nemen om bij te kletsen met collega’s en dan pas 
naar het werk en de achterstallige klussen kijken.

Dat doen we bij de redactie dan ook altijd zeer trouw, maar wat blijft is: nummer 13 moet 
wel op tijd naar de drukker. Zoals u ziet, is dat deze keer ook weer gelukt.
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Fred en Floret aan de slag bij de Financiën

Een fijne plek om er te komen én te werken
Wie onlangs Pannenkoekenhuis de Finan-
ciën heeft bezocht heeft ze wellicht ge-
zien: robots Fre@ (spreek uit als ‘Fred’) en 
Flore@ (spreek uit als ‘Floret’). Omdat dit 
(nog) geen alledaags fenomeen is, was het 
slechts een kwestie van een afspraak ma-
ken met Financiën-eigenaar Maarten van 
Son voor een Rond de Toren-artikel over 
deze noviteit, waaraan hij graag zijn me-
dewerking wilde verlenen.

Nog net voor de hittegolf waarmee we in 
augustus te maken hebben gehad, ontmoet 
ik Maarten. Ook al is het met 10.00 uur nog 
redelijk vroeg in de ochtend,  toch hebben 
al de nodige gasten plaats genomen op het 
buitenterras die op een vlotte en snelle ma-
nier door het aanwezige personeel worden 
bediend. Je merkt dat de organisatie hier 
goed is ingeregeld, want Maarten overziet 
dit alles met een schijnbaar ontspannen 
uitstraling als we aan de praat raken.

Verder kijken dan het moment
Maarten neemt mij mee in de ontwikkeling 
van zijn bedrijf: “In 1976 begon mijn vader 
(Rinus van Zon -red.) met dit restaurant, 
waarvan de historie terug gaat tot het jaar 
1900 en destijds alleen bestond uit een 
café en een losstaand frietkot. Alhoewel ik 
best een goede baan had bij een bedrijf 
dat bedrijfskantines runde, kwam het toch 
zover dat ik in 2003 volop aan het werk 
ging in het bedrijf van mijn vader en deze 
in	2006	definitief	van	hem	overnam.”

 °Maarten van Son. (Foto: RdT)

 °Foto uit 2006, toen Maarten de Financiën 
overnam. (Foto: Archief RdT)

Hij gaat verder: “Omdat een ondernemer 
altijd verder moet kijken dan het moment 
waarin deze actief is, heb ik in 2011 be-
sloten het roer volledig om te gooien en 
mij uitsluitend te richten op wat het nu is: 
een pannenkoekenrestaurant waar naast 
een keur aan pannenkoeken ook genoten 
kan worden van een goede lunch en/of an-
dersoortige gerechten. Dat was een grote 
gok, want dat betekende geen inkomsten 
van de  nodige feesten en partijen die we 
tot dan toe verzorgden. Inkomsten die nu 
op een andere manier gehaald moesten 
worden.”
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Bedrijf is ‘omgedraaid’
Deze koerswijziging bleek heel goed uit te 
pakken, mede dankzij de inzet van ‘Art to 
Go Interieurprojecten’ uit Baarle Nassau. 
De inrichting van het bedrijf werd grondig 
aangepakt en dat resulteerde in diverse 
ruimtes waar de gasten ontvangen konden 
worden. Daarmee werd het mogelijk om 
ook gasten die wat minder ‘enthousiasme’ 
van jonge kinderen om zich heen wilde 
hebben te ontvangen en groepen die geza-
menlijk iets te vieren hebben of ‘gewoon’ 
met elkaar willen genieten wat de Finan-
ciën hen kan bieden. Belangrijk om te ver-
melden is het feit dat er nog steeds volop 
ruimte is voor gezinnen met kinderen, die 
hier volop kunnen genieten van een onwijs 
lekkere pannenkoek.

Corona
De coronaperiode was ook voor Maarten 
een bijzonder zware periode. Een periode 
waarin werkelijk alles uit de kast moest 
worden gehaald om nog enigszins omzet 
te hebben. Maarten: “Ik raakte emotioneel 
gezien in een achtbaan door de steeds ver-
anderende regels. Die regels die ik maar 
moeilijk bij de klanten kon uitleggen, frus-
treerden mij enorm. Gelukkig kon ik op een 
bepaald ogenblik de rust vinden die ik no-
dig had door mijzelf de opdracht te geven 
om te leren regelmatig te ontspannen. Ik 
ben per slot van rekening pas 45 jaar, dus 
ik moet nog de nodige jaren mee!”

Niet tornen aan persoonlijk contact
Maar dan herinner ik Maarten eraan dat ik 
ook kwam voor zijn inmiddels in dienst ge-
treden robots ‘Fred’ en ‘Floret’ en vraag 
hem waarom hij deze heeft ingezet. Het 
alom aanwezige personeelstekort, wat ook 
ook een realiteit voor Maarten is, blijkt de 
meest belangrijke reden. Hij vertelt: “Tij-
dens een inspiratieavond van de vereniging 
van Pannenkoekbakkers waarbij ik aange-
sloten ben, werden we op dit idee gewe-
zen. Omdat ik voorstander ben van zoveel 
mogelijk automatiseren in een bedrijf zoals 
ik dat heb, had ik hier meteen oren naar. °Het interieur ging volledig op de schop.

Naast een volledige metamorfose van het 
interieur die destijds is doorgevoerd, is ook 
bedrijf ‘omgedraaid’, zoals Maarten het 
verwoordde. Waar voorheen de gasten via 
de traditionele voorkant van het pand bin-
nenkwamen, komen zij nu ‘achterom’ via 
het tuinterras binnen. En ook die keuze 
bleek, getuige de reacties, een hele goede 
te zijn.
Maarten kan met recht trots zijn op zijn 
bedrijf, want regelmatig ontvangt hij col-
lega-ondernemers uit dezelfde branche die 
bij hem komen kijken als ook zij verande-
ringen overwegen om hun bedrijf succes-
voller te maken.

 °Wanneer een bestelling wordt opgenomen, is 
deze meteen zichtbaar in de keuken en/of in 
de bar. (Foto: RdT)



6

 

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

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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Na een periode van voorbereiding en invul-
len van wensen wat zij zouden moeten kun-
nen doen en proefdraaien, zijn uiteindelijk 
Fred en Floret hier aan het werk gegaan. 
Beide robots kunnen binnen het restau-
rant, (nog) niet op terras, worden ingezet 
voor	 zowel	 bestellingen	 afleveren	 als	 het	
ophalen van de afwas.
Elke robot kan maar liefst vier plateaus 
vervoeren, dus samen met medewerker die 
aan tafel komt bedienen kan dan heel snel 
en vlot bezorgd worden. Dat is niet alleen 
fijn	voor	de	bediening	die	veel	minder	op	
en neer hoeft te lopen, maar ook voor de 

gasten zelf die in één keer een bestelling 
krijgen aangeboden. En door het minder 
op-en-neer geloop brengt het ook meer 
rust aan tafel.
Ook al zien de meeste gasten het als een 
leuke ‘attractie’ als ze Fred en Floret aan 
het werk zien, toch mogen én willen we 
niet tornen aan het persoonlijke aspect 
waarmee wij onze gasten benaderen en 
wordt daarop zeker niet ingeleverd. Daar-
om komen er geen QR-codes op de robots 
te staan om te bestellen, maar zal deze 
altijd door een van onze medewerkers per-
soonlijk aan tafel worden gedaan. Want 
met persoonlijke aandacht en inspelen op 
specifieke	behoeftes	 en/of	 vragen	 van	de	
gasten kun je Fred en Floret niet op pad 
sturen!”

Fijn om er te komen én te werken
Met zo’n 85 mensen in dienst heeft Maar-
ten van Son het bedrijf van zijn vader 
verder uitgebouwd en staat in de verre 
omgeving	bekend	als	een	fijne	plek	om	te	
komen. Niet alleen om er te komen, maar 
voor	de	medewerkers	zeker	ook	een	fijne	
plek om te werken. Door de sociale aanpak 
van Maarten dat volgens hem “nu eenmaal 
de aard van het beestje” is, blijven velen 
ondanks studie en andere verplichtingen 
zo lang mogelijk hier werken. Terecht dat 
Maarten trots is op de mensen die meer 
dan 10 jaar bij hem gewerkt hebben en 
waarmee hij nog steeds contact heeft. Zo 
kan het dus ook!

Redactie: Tiny van Hooren

 °Dit is bedieningsrobot Flor@ (‘Floret’), die 
net als Fre@ (‘Fred’) met gemak 4 trays kan 
vervoeren. Als de robots een bepaalde tijd niet 
worden gebruikt, gaan deze terug naar hun 
eigen basisplaats. (Foto: RdT)
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Een avond ‘standby’ voor de Dierenambulance
Mijn mobiele telefoon gaat op vrijdagavond 
rond 19.00 uur. Met Ton! Een frisse vrouwe-
lijke stem begint te ratelen: “Oh, ja goe-
denavond. Ik wilde even melden dat hier 
een duif zit in de Elzenstraat die alsmaar 
stil blijft zitten. Hij zit er al de hele mid-
dag en beweegt nauwelijks. Ik heb hem nog 

wat water op een 
schoteltje gegeven 
en een paar stuk-
jes brood, maar dat 
lust ie allemaal niet. 
Kunt u niet even ko-
men?” Ik denk nog 
even dat ze het over 

het Elzenpadje heeft, maar vraag toch 
maar eerst even wie ze gebeld denkt te 
hebben. Ze blijkt de dierenambulance In 
Leeuwarden gebeld te hebben. Ik zeg nog: 
“Ik denk dat u het goed hebt gedaan. Als 
ik hard heb gewerkt of ver heb gereisd ben 
ik ook moe en wil ik uitrusten. Hij heeft 
drinken en eten als hij wil, morgenvroeg is 
hij vast weer weggevlogen voor u uw bed 
uit bent.”

Verkeerd nummer gedrukt. Kan gebeuren. 
Na twee minuten belt dezelfde mevrouw 
weer. “Ik heb echt goed opgelet, bent u 
weer die meneer uit Brabant?” Ja dus. Mijn 
advies was blijkbaar niet vertrouwenwek-
kend genoeg. Het blijkt dat Dierenambu-
lance Leeuwarden haar nummer heeft door-
geschakeld naar iemand die dienst heeft en 
een nummertje verkeerd heeft ingetikt bij 
het doorschakelen. De dienstdoende per-
soon heeft nu een rustige avond.

Ik bel ook maar eens naar de dierenambu-
lance met de telefoon van mijn partner en 
vervolgens gaat mijn telefoon over. Nou ik 
heb verder een verrassende avond gehad 
en kreeg meer inzicht over waar mensen de 
dierenambulance voor bellen. De volgende 

beller had het over een merel met een lam 
vleugeltje. Tja, daar heb ik geen ervaring 
mee. Dan is er nog het drama in de tuin. 
Een verontruste mevrouw meldt:
“We hebben een egel in de tuin en onze 
hond heeft er mee gedold en nu beweegt 
hij niet meer.” De egel dan bedoelt ze. 
Egels hebben de gewoonte om zich op te 
rollen tot een prikbal als er gevaar dreigt, 
weet ik nog in te brengen, maar dat maakte 
geen indruk op mevrouw. De hond, ook ge-
wond, is in ieder geval een ervaring rijker. 
Die prikt zich niet nog eens aan een egel, 
als hij een beetje slim is. En zo komen er 
nog een paar van die meldingen waarbij ik 
de melders steeds teleur moet stellen.

Om 24.00 uur: “Met de brandweer Holland 
Noord Leeuwarden. We hebben de dieren-
ambulance nodig voor een …”, kat in een 
boom, denk ik. Nee, voor een hond van een 
verwarde man. Een verwarde man is door 
de politie uit een huis gehaald. Omdat de 
man dreigde de gas- en waterkraan open te 
zetten, vroegen de agenten assistentie van 
de brandweer. Uiteindelijk heeft de man 
de kranen dichtgelaten. Hij is meegenomen 
naar het politiebureau. De vraag was om 
de hond van de man op te halen door me-
dewerkers van de dierenambulance en te 
verzorgen tijdens de afwezigheid van het 
baasje. Helaas ik kon niet helpen. Heb de 
situatie weer uitgelegd en daarna de tele-
foon uitgezet en naar bed gegaan. Ik vond 
dat mijn ‘dienst’ erop zit om 24.00 uur. Ik 
heb na deze onvrijwillige avonddienst eens 
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bijgehouden waar in deze zomerperiode de 
dierenambulance nog meer voor wordt in-
geschakeld.
Een paar voorbeelden: vangen van een boa 
constrictor die ontsnapt is. Er is brand in 
een huis en een huisdier heeft hulp nodig. 
Er	zit	een		zwarte	adder	in	de	dakkoffer	bij	
thuiskomst na de vakantie, een kaaiman in 
huis is uit zijn terrarium ontsnapt. Er zit 
een kat in de boom en komt er niet meer 
uit. Er is een hond gevonden vastgebonden 
aan een boom; achtergelaten door de eige-
naar wegens overcompleet in de vakantie-
periode. De hoeveelheid hanen, pauwen en 

konijnen die in het wild worden gevonden 
tijdens de vakantieperiode is enorm hoog. 
Mensen kopen een konijntje voor hun kind 
als	 knuffeldier,	 terwijl	 konijnen	 helemaal	
geen	 knuffeldieren	 zijn.	Als	 de	 konijntjes	
klein zijn is het geslacht nog moeilijk te 
bepalen en op een gegeven moment zitten 
ze met een rits kleine konijntjes. De die-
renambulance is er maar druk mee. En ik 
begrijp dat ze in principe in alle gevallen 
hulp verlenen aan huisdieren en zwerfdie-
ren die ziek of gewond zijn.

Er hoeft slechts één telefoonnummer ver-
wisseld te worden en de kat is op het spek 
gebonden of je bent het vogeltje voor de 
poes en draait mee in het dierenhulpver-
leningscircus. Maar het was wel een leer-
zame ervaring. Ik kon niet bevroeden waar 
mensen allemaal voor bellen als het om 
dieren gaat.

Ton Biberon
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Nu al recordaantal van bijna 1400 Burendagactiviteiten in Noord-Brabant

Burendag 2022: grote behoefte aan    
verbondenheid in buurten
Er is in Noord-Brabant veel behoefte aan 
verbondenheid in buurten, zo blijkt uit 
het aantal aanmeldingen voor Burendag 
dit jaar. Met nog zo’n anderhalve maand 
te gaan tot Burendag, is er al een record-
aantal activiteiten aangemeld in de pro-
vincie. Deze editie doen in Noord-Brabant 
bijna 1400 buurten mee, zo maakten orga-
nisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts 

bekend. In 2021 
stond de tel-
ler op 984. Ook 
landelijk breekt 
het aantal aan-
meldingen alle 
records; er zijn 

al meer dan 8100 activiteiten aangemeld. 
Zo’n 1800 meer dan het oude record van 
6.300 deelnemende buurten in 2021. En 
aanmelden voor Burendag kan nog tot de 
dag zelf, 24 september, via Burendag.nl.

Na twee jaar corona is er grote behoefte 
aan contact met buurtgenoten, zien orga-
nisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts. 
“Dat is iets wat we al langer zien in ons 
werkveld”, vertelt Sandra Jetten, direc-
teur Oranje Fonds. “We hebben door de 
coronacrisis allemaal ervaren hoe belang-
rijk het is om mensen in de buurt te hebben 
waar je op terug kunt vallen. Meedoen in 
de samenleving en het gevoel hebben dat 
je ertoe doet begint in je eigen buurt.

Het is dan ook heel mooi om te zien dat zó 
veel buurten dit jaar de mogelijkheid aan-
grijpen om samen te komen op Burendag. 
Want op zo'n dag kun je op een laagdrem-
pelige manier het eerste contact leggen 
met je buren, en daar ontstaan vaak mooie 
dingen uit. Het is gemakkelijker om op el-

kaar terug te vallen als je elkaar al kent. Al 
is het maar voor iets kleins, zoals het lenen 
van het spreekwoordelijke kopje suiker of 
voor een gezellig praatje op straat.”

‘Gezelliger, socialer en veiliger’
“Dat is ook precies waarom Burendag ooit in 
het leven is geroepen”, verduidelijkt John 
Brands, directeur Jacobs Douwe Egberts 
Nederland. “We zijn Burendag begonnen 
om iedereen in Nederland de mogelijkheid 
te geven op een laagdrempelige manier in 
contact te komen met hun buren.
Wanneer buurtgenoten elkaar kennen 
wordt de buurt immers gezelliger, socialer 
en veiliger. Het is dan ook fantastisch om 
te zien dat nu, 17 jaar na die eerste Buren-
dag, zo’n ongekend groot aantal buurten 
meedoet.”

Animo
Doordat de animo dit jaar zo groot is, is het 
helaas	niet	meer	mogelijk	om	een	financi-
ele bijdrage of Burendagpakket aan te vra-
gen bij de organisatie. Het is wel nog altijd 
mogelijk om een activiteit aan te melden 
via Burendag.nl. De activiteit is dan zicht-
baar op de interactieve landkaart. Op de 
website kunnen deelnemers ook inspiratie, 
tips en draaiboeken vinden en om Buren-
dag een groot succes te maken.

Duizenden buurten
In 2006 organiseerde Douwe Egberts de 
eerste editie van Burendag, waarna het 
Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 
aansloot.

Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 
52.000 Burendagactiviteiten. Inmiddels 
doen	er	jaarlijks	duizenden	buurten	mee.	□
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Het Witte Kasteel opnieuw in de steigers
Het Witte Kasteel staat deze weken weer 
regelmatig in de steigers. Dat is nodig om 
het onderhoud aan het rijksmonument te 
kunnen uitvoeren. Schildersbedrijf DecoArt 
S. Snoeks uit Mierlo voert de onderhouds-
beurt voor het kasteel uit. In 2014 verricht-
te dat bedrijf ook de grote hersteloperatie 
aan de buitenkant van het kasteel, dat er 
daarna weer stralend uitzag en daardoor in 
2015 de deuren voor het publiek kon ope-
nen. Het tussentijdse onderhoud zorgt er-
voor dat de kwaliteit van het schilderwerk 
weer voor langere tijd gewaarborgd is.

Het bestuur van de Stichting Het Witte Kas-
teel vindt het van groot belang dat land-
goed Het Witte Kasteel op en top onder-
houden wordt. Francine Broos, voorzitter 
van de stichting, licht toe dat het binnen-
werk van de vijf gebouwen op het landgoed 

veelal door vrijwilligers wordt verzorgd. 
“Daar zijn we heel blij mee. Maar voor het 
grote werk aan de buitenkant doen we een 
beroep op een bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het onderhoud van monumentale ge-
bouwen.” ArtDeco S. Snoeks ontving in 
2015 de Nationale SchildersVakprijs in de 
categorie ‘onderhoudsschilderwerk’ voor 
het werk dat zij toen aan het kasteel ver-
richt heeft.

Sander Snoeks, eigenaar van het schilders-
bedrijf: “In 2014 hebben we het kasteel van 
onder tot boven gerestaureerd. Veel hout-
reparaties zijn toen verricht, de honderden 
raampjes in het kasteel zijn dicht gekit en 
de enorme gevels zijn toen onderhanden 
genomen met speciale buitenverf. De on-
derhoudsbeurt die we nu verrichten zorgt 
ervoor dat het schilderwerk van toen weer 
voor langere tijd het kasteel beschermt.”

Stichting Het Witte Kasteel
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‘Eetpunt Loon’

Genieten van lekker eten én elkaars gezelschap
In Rond de Toren-editie 8 van 4 mei liet 
redactielid Ton Kalkers een artikel opne-
men over de start van ‘Eetpunt Loon’; een 
initiatief van cateraar Jack Vrins van ‘Lek-
ker gewoon uit Loon’, ondersteund door 
ContourdeTwern, huisartsen, Casade, Wer-
ken aan de Wijk en Maatschappelijk werk. 
‘Eetpunt Loon’ is met name bedoeld voor 
mensen die behoefte hebben aan ontmoe-
ting, die af en toe eens samen willen eten 
met anderen.
Zoals in het artikel van 4 mei al werd ge-
schreven, is de leeftijd niet bepalend maar 
wordt er vanuit gegaan dat met name de 
oudere inwoners van ons dorp hieraan be-
hoefte hebben. Het samen eten geeft de 
ideale mogelijkheid om op een laagdrem-
pelige manier contact te leggen met ande-
ren zonder verplichtingen.

Gêne is echt niet nodig
We zijn inmiddels een paar maanden ver-
der en als we Jack Vrins vragen hoe het 
loopt, dan is hij weliswaar niet ontevre-
den, maar zeker nog niet enthousiast: “Ik 
had eerlijk gezegd meer aanloop verwacht 
dan tot nu toe. Zou het door gêne komen? 

Dat is toch echt niet nodig! Ik weet via de 
instellingen die dit initiatief ondersteunen, 
dat er zeker mensen in ons dorp wonen die 
er mee gebaat zouden zijn om hieraan deel 
te nemen.
De medewerkers van deze instellingen ko-
men bij deze mensen ‘achter de voordeur’ 
en krijgen verhalen te horen die niet altijd 
even leuk zijn. Verhalen van eenzaamheid, 
steeds minder contacten met anderen, 
waardoor zij nóg geïsoleerder raken en niet 
meer de moed op kunnen brengen om naar 
buiten te gaan. En dat is jammer, want dat 
hoeft helemaal niet!”

In het verleden konden deze mensen te-
recht in Venloene, waar zij tegen een ver-
goeding mee konden eten met wat de in-
woners die dag kregen aangeboden. Maar 
met het uitbreken van het coronavirus viel 
die mogelijkheid weg en is daarna ook niet 
meer opgestart. Mede daarom én de ver-
halen van de ondersteunende organisaties 
over mensen die dreigen te vereenzamen, 
maar ook over mensen die niet elke dag 
voor zichzelf een verantwoorde warme 
maaltijd kunnen of willen bereiden, heeft 
Jack ‘Eetpunt Loon’ opgezet. Dan is het 
jammer dat niet nóg meer mensen bij ‘Eet-
punt Loon’ aanschuiven, want ze bereiken 
er meer mee dan alleen maar een prima 
verzorgde warme maaltijd voor een wel 
zeer acceptabele prijs! Dus wat let je?

Zó werkt het
Elke tweede en vierde woensdag van de 
maand van 17.00 tot 19.00 uur wordt een 
‘Eetpunt Loon’ georganiseerd op Gerla-
chusstraat 75. Daar serveert Jack Vrins 
een volledig warme maaltijd (voorgerecht, 
keuze uit twee hoofdgerechten én een na-
gerecht) voor de prijs van slechts € 7,50.

We zijn gestart met een gezellig Eetpunt in Loon op Zand. 
Elke 2e én 4e woensdag van de maand verzorgt 
Lekker Gewoon uit Loon hier een warme maaltijd. 

U krijgt voor € 7,50 een voor-, hoofd- en nagerecht.  

U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven. 

Komt u ook?  
Meldt u zich dan een week van tevoren aan bij

Sanne Staals via nummer 06 836 92 809 of via mail: 
sannestaals@contourdetwern.nl. 

Adres
Lekker Gewoon uit Loon
Gerlachusstraat 75 
5175 AK 
Loon op Zand

Voor meer informatie over
Eetpunt Loon kunt u bellen: 
Sanne Staals 
Tel.: 06 836 92 809 
E-mail: infoloonopzand@contourdetwern.nl

EETPUNT LOON
Gezellig - Samen – Smakelijk
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In de ‘Rond de Toren-agenda’ worden de 
data van ‘Eetpunt Loon’ opgenomen. Beta-
len kan ter plaatse, liefst per PIN. Omdat 
men graag wil weten op hoeveel personen 
men kan rekenen, is vooraf aanmelden wel 
nodig. Opgeven kan tot de vrijdagochtend 
in de voorafgaande week via telefoonnum-
mer 06-83692809 of e-mail:   
 sannestaals@contourdetwern.nl.
 

Op deze woensdagen in 2022 wordt ‘Eet-
punt Loon’ georganiseerd: 14 en 28 sep-
tember, 12 en 26 oktober, 9 en 23 novem-
ber en 14 december.

 

 
 

 

 

 
 

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

 

 
 

www.lekkergewoonuitloon.nl 

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

standaard maaltijden. V.a. € 6,50 per maaltijd. 

Feestje? Wij verzorgen uw buffet van 10 tot 150 pers. 
Wij ruimen alles op en nemen de afwas mee.  

Ook voor BBQ, borrelhapjes en borrelplanken. 
 

 

Verrast
De mensen die tot nu toe hebben deelge-
nomen aan ‘Eetpunt Loon’ zijn unaniem 
verrast door wat zij voorgeschoteld heb-
ben gekregen en zeker niet onbelangrijk: 
door de kans om met anderen contact te 
hebben. Contact dat er normaal gesproken  
niet was geweest. De ondersteunende or-
ganisaties achter dit project zien dat ook 
en proberen op hun beurt andere organisa-
ties hiervoor warm te krijgen, die ook hun 
cliënten kunnen motiveren om hier gebruik 
van te maken.

Ook kinderen, familie en omgeving van hen 
voor wie ‘Eetpunt Loon’ is opgezet kunnen 
hierin zeker iets betekenen, door hen erop 
te wijzen dat zo af en toe ‘te gaan eten 
op een ander’ niet alleen genieten is van 
een heerlijke maaltijd, maar zeker ook van 
elkaars gezelschap!

Redactie: Tiny van Hooren



14

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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KIEN’s Kolumn
Tijd vliegt
Dat is even inkomen, de spreekwoorde-
lijke schrijfknop weer aanzetten na de 
vakantie. Een vakantie die voorbij is ge-
vlogen, die startte met het einde van de 
basisschooltijd van ons oudste nichtje. 
Net twaalf jaar geworden, van een meid 
naar een dametje, Jezus wat gaat de tijd 
snel. Niet sneller dan anders, zonder 
fast forward al snel genoeg.

Een vakantie in Frankrijk op de camping 
waar de reistijd niet snel genoeg kan 
gaan, maar als de klapkar eenmaal in 
volle glorie staat en is ingericht, kan de 
ontspanning beginnen. Onze mini-me’s 
hebben vliegensvlug nieuwe vriendjes ge-
maakt en ik lees in rap tempo het eerste 
boek uit. Ik vond mijn man al ambitieus 
met drie boeken in de koffer, maar hij 
is zoveel optimistischer ingesteld dan ik. 

Hoogtepunt voor ons dorp deze zomer-
vakantie was naar mijn mening toch ook 
wel het Zomerfestival bij De Kiosk. Dat 
voelde als een echte zomerse afsluiting. 
Goede muziek, blije gezichten, mooi 
weer, dansen, een springkussen en fes-
tival wc’s. Het was al 22.00 uur voor ik 
het door had! Misschien een idee voor 
volgend jaar om het op zaterdag te doen 
want maandagochtend kon je me opve-
gen. Fijn dat de treinen niet reden, dank 
NS. #thuiswerken

Waar het altijd lang duurt op zo’n fes-
tival, zijn de dames wc’s. Naast het lip-
penstiften en de decolletécheck in de 
veel te kleine spiegel, duurt het langer 

omdat ze proberen te hangen boven de 
bril. Niet ieder bovenbeen is meer even 
fit dus dat hangt dan al vastgeklemd aan 
de wc-rol houder te wiebelen boven de 
bril met een veel te harde straal want ze 
moesten zo nodig. Waarom doen ze dat? 
Omdat de bril vies is met druppels. Die 
druppels komen van de minder stabiele 
mens die boven die pot probeert te han-
gen, maar dat hebben de hangers zelf 
niet door. Als je namelijk gewoon met je 
kadaver op de wc gaat zitten, mors je 
niet en alleen je bovenbenen raken de 
bril. Je gaat thuis toch ook niet met je 
fluim op de bril zitten, dus waarom zou 
je dat risico op een festivalpot wel in-
eens lopen? Dus dat duurt allemaal lang. 
Alternatief is dan naar de mannenzijde 
en die ene wc met deur gebruiken. Be-
treden op eigen risico, maar daar liggen 
in ieder geval geen druppels op de bril.

Zoals jullie weten doe ik graag voorstel-
len. Laten we bij het Herfstfestival (Ki-
osk hint hint) gewoon plaats nemen op 
de bril. Dan testen we of we wat sneller 
aan de beurt zijn. Al is er maar één ie-
mand die het probeert, dan ben ik al blij. 
Beter verspreiden van een kleine olievlek 
in gedragsverandering dan een plasvlek.
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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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Broodnodig?
Met veel genoegen lees ik iedere keer weer 
‘Kien’s Kolumn’ in Rond de Toren. Maar na 
het lezen van haar column in de vorige edi-
tie (van 20 juli) was ik toch enigszins te-
leurgesteld in Kien.
Wat las ik in de laatste alinea van deze co-
lumn? Of dat er nog mensen zijn die een 
goede bakker weten in de omgeving van 
Loon op Zand na het stoppen van Peter 
Smolders. HALLO?!! Word eens wakker! 
Daar	schrik	ik	dan	wel	effe	van.

Wij zijn zelf ook altijd vaste klant geweest 
bij Peter Smolders, dat voorop gesteld. 
Maar na de sluiting van zijn bakkerij hoef-
de wij in Loon op Zand niet lang te zoeken 
naar een andere bakker. We zijn naar Leo 
Geerts op Oranjeplein gegaan en verteld 
dat we wekelijks een bestelling plaatsten 
bij Peter Smolders en dat we dat in het ver-
volg graag bij hen wilde doen.
Dat was (natuurlijk) geen enkel probleem 
en na enkele broden (gratis) geproefd te 
hebben, ook op advies van het vriendelijke 

personeel, worden we nu weer wekelijks 
voorzien van super lekker vers brood. Per-
soneel van Leo Geerts Loon op Zand: su-
per bedankt voor deze geweldige service. 
Hopelijk volgen er nog meer voormalige 
klanten van Peter Smolders, die zich alleen 
maar laten leiden door het lekkere brood 
dat jullie hebben en niet laten beïnvloeden 
door de column van Kien of het werkelijke 
gezeur op Facebook.

Ik weet niet hoe lang Kien inwoner is van 
Loon op Zand. Maar jaren geleden, na het 
stoppen van de aan huis leveringen door 
Kees Beerens die van deur-tot-deur kwam 
met zijn brood, had bakkerij Leo Geerts 
al naam gemaakt in Loon op Zand door 
die bezorging over te nemen. Dus Kien en 
andere zeurpieten: denk bij een volgende 
keer eerst eens na voordat je gaat klagen 
en zeuren. Ofwel: doe gewoon en koop in 
Loon!

Naam bekend bij de redactie

Beste lezer,

Dank voor uw reactie en fijn dat u een goed 
alternatief heeft gevonden bij Leo Geerts. 
Het is zeker niet mijn bedoeling geweest 
om mensen voor hun brood weg te jagen 
uit ons dorp.

Met hartelijke groet,

KIEN
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‘Vluchtgedrag – Weg van jou’ 

Mienke Fijen geeft tweede roman uit
“Een broedercode mag nooit verbroken 
worden. Maar wat doe je als de liefde van 
je leven op het spel staat?

Vik heeft van zijn moeder Annabelle te 
horen gekregen dat hij een Noorse vader 
heeft. Nieuwsgierig geworden naar zijn 
roots, vat hij samen met zijn beste vriend 
Job het plan op om per camper een road-
trip te maken en zijn tweede vaderland 
te ontdekken. De reis is de ultieme gele-
genheid om hun verwaterde vriendschap 
nieuw leven in te blazen.

Wanneer Vik ontdekt dat Job niet alleen 
naar Noorwegen is gekomen, maar de eni-
ge persoon heeft meegenomen die hij het 

liefst wilde ontvluchten, komt de vriend-
schap tussen de twee mannen nog verder 
onder druk te staan. Lukt het Vik om zijn 
gevoelens opzij te zetten en trouw te blij-
ven aan de erecode die hij jaren geleden 
sloot met Job? Zelfs als hij daardoor de 
ware moet laten gaan?

Wanneer te midden van watervallen, klif-
fen, fjorden en gletsjers de reis een dra-
matische wending krijgt, heeft dat desas-
treuze gevolgen. Is er, ondanks het gemis 
en het verdriet nog ruimte voor een twee-
de kans of lijkt vluchten de enige uitweg?”

Zo	 luidt	de	flaptekst	van	Mienke’s	nieuwe	
boek. Het maakt mij nieuwsgierig, zeker 
omdat ik fan ben na het lezen van haar eer-
ste boek. ‘Vluchtgedrag’ borduurt voort op 
haar debuutroman ‘Naar de Noorderzon’. 
Dat is echte feelgood roman waardoor je 
zo’n heerlijk gevoel in je onderbuik krijgt 
en die met succes is ontvangen binnen dit 
genre. Tijd om weer eens bij te kletsen 
over hoe zij het afgelopen jaar als begin-
nend auteur heeft beleefd.

Terugblik
En, hoe is het gegaan het afgelopen jaar?
“Het was één groot avontuur. Schrijven is 
een van mijn hobby’s. Een boek uitbrengen 
was een lang gekoesterde wens. Dat het 
zo’n succes zou worden, had ik niet ver-
wacht. ‘Naar de Noorderzon’ is in allerlei 
hitlijsten verschenen en ik heb hele leuke 
en goede recensies ontvangen. Daar ben ik 
ontzettend trots op en dankbaar voor, ook 
al is het nog steeds soms onwerkelijk.”

“Ik was al begonnen met mijn nieuwe boek 
toen ‘Naar de Noorderzon’ nog gepubli-
ceerd moest worden. Ik was nog niet klaar 
met de personen uit het eerste boek en 
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wist dat er nog een verhaallijn geschreven 
moest worden. Morten en Annabelle spelen 
nog wel een rol in ‘Vluchtgedrag’, maar 
de hoofdrollen zijn voor anderen,” vertelt 
Mienke.
En daar is weer die mysterieuze twinkel in 
haar ogen die tegen mij zegt: ook jou ga ik 
echt niet alles vertellen!

“Verder	heb	ik	nog	meer	fijne	mensen	mo-
gen ontmoeten en ik heb hechte vriend-
schappen opgebouwd met collega-schrijf-
sters.	 Dat	 is	 fijn	 en	 heel	 waardevol.	 We	
helpen elkaar bijvoorbeeld bij het proef-
lezen van onze manuscripten. Daar komt 
super	nuttige	feedback	uit.	Een	proeflezer	
maakte de opmerking dat een karakter uit 
het boek toch wel een beetje te braaf is 
afgespiegeld, dat ook hij die dame gewoon 
een lekker wijf kan vinden en een beetje 
braaf tegelijk kan zijn. Daar kan ik dan een 
aanpassing op doen.”

Samen met haar gezin is Mienke deze zo-
mer op vakantie geweest naar Zweden en 

Noorwegen. Beide boeken spelen zich af in 
het ruige prachtige Noorwegen. “Het was 
zo gaaf om eindelijk echt in Rauland te 
zijn, het gebied waar een groot deel van 
mijn eerste boek zich afspeelt. Ik was daar 
zelf nog nooit geweest en in het echt is het 
nog mooier dan ik dacht. Er waren momen-
ten dat ik riep: hey, daar zou het huis van 
Morten hebben gestaan of daar liepen Mor-
ten en Annabelle op dat moment.”

Meer verhalen
Mienke is niet alleen met haar nieuwe boek 
bezig geweest. In de verhalenbundel ‘Len-
tekriebels’ is haar korte verhaal ‘Verknipt’ 
te lezen. Dit was Mienke’s inzending voor 
de schrijfwedstrijd voor het Beste Roman-
tische Verhaal van de Valentijnprijs van 
2022. Daarmee heeft zij de derde prijs be-
haald! Volgend jaar zullen ‘Vluchtgedrag’ 
en ‘Naar de Noorderzon’ meestrijden voor 
Beste Romantische boek van 2023.

Verder is Mienke druk bezig geweest met 
het promoten van haar eerste boek. “Mijn 
doel dit jaar was om ‘Naar de Noorderzon’ 
onder een breder publiek te brengen en 
dat is gelukt,” vertelt ze. Voor de Face-
bookpagina ‘Feelgood books’ heeft zij een 
interview gegeven en is ze druk met het re-
ageren op de enthousiaste reacties van le-
zers. Ze is benieuwd of haar nieuwste boek 
ook de ‘new adults’ (twintigers generatie) 
gaat aanspreken, omdat de hoofdrolspelers 
Vik en Job deze leeftijd hebben.

Vorig jaar net voor de feestdagen heeft 
zij een signeersessie gehouden bij Briljant 
Bottles. Misschien komt er voor ‘Vluchtge-
drag’ wel weer een ‘Wine and Sign’ avond. 
Mienke hoopt alleen dat haar man de dag-
opbrengst van haar boeken dan niet weer 
uitgeeft aan wijn…

30 september is het zover
De dag dat ‘Vluchtgedrag – Weg van jou’ zal 
uitkomen. En je kunt dit boek ook winnen 
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door mee te doen aan de winactie! Tot 30 
september kan je, net als hobbyfotografe 
Annabelle uit ‘Naar de Noorderzon’, een 
leuke foto maken van Mienke’s boek ‘Naar 
de Noorderzon’ in vakantiesferen. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn in het park, op het strand, 
in een bootje op het water of gewoon lek-
ker thuis. Maak vervolgens een post op Fa-
cebook of Instagram, waarin je haar tagt 
(Mienkefijen)	en	de	hashtag	#winvluchtge-
drag gebruikt. Onder de deelnemers ver-
loot zij een gesigneerd exemplaar van haar 
nieuwe feelgood roman en een Noors getint 
cadeaupakket.

Op 30 september houdt Mienke een sig-
neersessie bij de Bruna in Kaatsheuvel tus-
sen 19.00 en 21.00 uur en op 1 oktober bij 
de Primera in Loon op Zand tussen 15.00 en 
17.00 uur.

Mienke, geniet van het uitbrengen van je 
tweede boek eind deze maand en ik spreek 

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

je waarschijnlijk over een jaartje wel weer 
over je volgende boek. Want er zit alweer 
een nieuw verhaal in haar hoofd…

Redactie: Carine van Esch
Foto: Mienke Fijen
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Loons Zomerfestival groot succes!

‘Gelukkig hebben we de foto’s nog!’ Dit viel 
te lezen op de sociale mediakanalen van De 
Kiosk begin september. Op 27 augustus had 
hier namelijk het Loonse 
Zomerfestival plaats-
gevonden. In navolging 
van enkele succesvolle 
edities onder leiding van 
Joris, was het nu tijd 
voor de eerste editie in 
een nieuw jasje en geor-
ganiseerd door Frans en 
Dany.

En wat voor een editie! 
Op zondag 4 september 
verscheen er een heuse 
aftermovie, welke een goede sfeerimpres-
sie geeft van de dag. Want de dag was goed 
geregeld en druk bezocht. De muzikale be-
geleiding was in handen van Jennifer Lynn, 
die muziek speelde op verzoek. Zij is be-
kend van de Pianobar in Scheveningen en 
stond	in	de	finale	van	The	Voice	of	Holland.	
Daarna was DJ James Clyne aan de beurt, 
hij draaide eerder onder andere op Fairy-
tale Festival en weet dus wel hoe er een 
feestje gebouwd moet worden.

Overal was aan gedacht, er waren cocktails 

verkrijgbaar, diverse foodtrucks voor een 
optimale festivalbeleving, de bars goed be-
mand en ook voor de kinderen was er volop 
plezier. De weergoden waren gunstig ge-
zind, het was perfect weer voor een feest-

je. Alle ingrediënten waren dus aanwezig! 
Echt een dag door Loon en voor Loon. De 
reacties vanuit het dorp waren zeer posi-
tief. Toen om 22.00 uur het laatste liedje 
klonk, was dit volgens velen nog veel te 
vroeg. Al bleek dat de volgende dag mee 
te vallen .

Iedereen was enthousiast en had het zeer 
gezellig gehad op deze laatste zondag van 
de bouwvakvakantie. De kinderen hadden 
nog één weekje de tijd om bij te komen. 
En het smaakt absoluut naar meer, zo blijkt 

uit de vele positieve reac-
ties. Loon op Zand houdt 
wel van een goed feestje, 
zoveel was duidelijk!

Een traditie is geboren en 
volgend jaar organiseert 
De Kiosk wederom een zo-
merfestival. Vandaar ‘deze 
save the date’:
zondag 27 augustus 2023.

Redactie: Kristel Vermeer
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Uitnodiging voor de gemeentelijke seniorenmiddag op 5 oktober 2022

Door afgevaardigden van de Seniorenverenigingen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer 
wordt, in samenwerking met de gemeente, ook dit jaar weer met een middagprogramma 
aandacht besteed aan de landelijke seniorendag.

Locatie	Partycentrum	’t	Maoske,	Middelstraat	24	in	De	Moer.

Wij nodigen alle 50-plussers van de gemeente Loon op Zand uit om woensdag 5 oktober 
aan deze informatieve en ontspannende middag deel te nemen. Ook niet KBO leden zijn 
van harte welkom, maar VOL = VOL. De zaal is open om 13.00 uur, de aanvang van het 
programma is om 13.30 uur. De eigen bijdrage voor de hele middag bedraagt € 5,00 p.p.

Programma:
13.00	uur:	 Koffie	of	thee	met	de	originele	‘Moerse Koek’.
13.30 uur: Welkom en huishoudelijke mededelingen door de dagvoorzitter.
13.45 uur: Muzikaal welkom door de Loonse muziekgroep Treveris.
14.00 uur: Luchtig en amusant optreden van Wim Daniëls, expert Nederlandse taal en 
   dialecten.
15.00 uur: Pauze, onder het genot van een drankje en boekverkoop Wim Daniëls.
15.45 uur: Muziek en zang door Treveris.
16.30	uur:	 Koffie	of	thee	met	een	worstenbroodje.
17.00	uur:	 De	dagvoorzitter	sluit	de	middag	officieel	af.

U begrijpt dat wij graag willen weten op hoeveel personen we mogen rekenen. Voor deel-
name kunt u onderstaand strookje inleveren in de brievenbus van Kloosterstraat 50 of in 
brievenbus 4 in de entree van de Venloene. U kunt ook een e-mail sturen naar:
secretaris@kboloonopzand.nl

De aanmelding voor deze middag moet uiterlijk 27 september 2022 binnen zijn.
Wij heten u graag welkom deze middag.

De besturen van de KBO-afdelingen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.

De heer / mevrouw: ______________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________

neemt deel aan de seniorenmiddag in ’t Maoske in De Moer op woensdagmiddag 5 ok-
tober 2022 en machtigt de penningmeester van SeniorenVereniging Loon op Zand om 
het verschuldigde bedrag van onderstaande bankrekening af te schrijven.

Bankrekeningnummer: _______________________Handtekening: __________________
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PLUS Supermarkt geopend in Loon op Zand

Op de zonnige ochtend van 31 augustus 
werd de nieuwe PLUS Supermarkt feestelijk 
geopend door bedrijfsleider Peter Gielen. 
Het was gezellig druk voor dit openingsfes-
tijn waarvoor velen naar het Oranjeplein 
getrokken waren. De aspirantklanten wer-
den door charmante gastvrouwen getrak-
teerd	op	koffie	of	thee	en	een	kuukske	en	
zij kregen een lootje met de kans op ‘een 
minuut gratis winkelen’. Gastheer Daan in-
terviewde Peter omtrent de gedaantewis-
seling van zijn supermarkt van Coop naar 
PLUS en Peter verteld: “Na weken van een 
amper gevulde winkel en een hectische 
verbouwing hebben onze medewerkers 
hard gewerkt om deze geheel nieuw in-
gerichte winkel weer te bevoorraden. We 
zijn blij met deze nieuwe supermarkt PLUS 

voor Loon op Zand en hopen dat alle klan-
ten gauw hun weg zullen vinden. Voor de 
eerste 200 klanten hebben we als traktatie 
een slagroomtaart klaarstaan.” Vervolgens 
werd Peter uitgenodigd om het lot te trek-
ken voor het gratis winkelen. De winnaar 
werd lotnummer 57 die toebehoorde aan 
mevrouw Jolanda Ummen die nu zeker 
vaste klant wordt van PLUS. Hoe haar win-
kelwagentje werd gevuld kon men buiten 
volgen op een groot beeldscherm. Hoewel 
de minuut vlot verstreek, wist Jolanda toch 
voor € 196,70 in haar karretje te laden. Pe-
ter feliciteerde haar met haar succesvol 
geladen gratis winkelwagen en overhan-
digde haar nog een fraaie bos bloemen om 
de feestvreugde te completeren.

Vervolgens nodigde Daan de bedrijfsleider 
uit voor de openingshandeling. Met behulp 
van een immens grote schaar knipte Peter 
het lint door, waarmee de opening een feit 
was en het grote publiek zich naar binnen 
wurmde voor het doen van de dagelijkse 
boodschappen. De winkel was immers een 
week dicht geweest.

De redactie van Rond de Toren wenst PLUS  
Supermarkt en al haar medewerkers erg 
veel succes met deze nieuwe winkel.

Redactie: Jacques van Dooren
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Ralf Huijbregts, fanatiek aan de slag gegaan bij Sens
Het is alweer even geleden, want de start-
datum was 1 maart, maar door drukte 
en later die lange, mooie zomer was het 
er nog niet van gekomen: een kennisma-
kingsgesprek met een aanwinst bij Sens 
Gezondheidszorg voor de vestiging in Loon 
op Zand. In het algemeen houdt Sens zich 
bezig met paramedische zorg aan baby’s, 
kinderen en volwassenen en bieden zij fy-
siotherapie, osteopathie, manuele thera-
pie en nog veel meer in Tilburg, Kaatsheu-
vel, Goirle, Hilvarenbeek en dus Loon op 
Zand. Voor meer informatie over de zorg 
die ze in ons dorp aanbieden bij De Bank en 
aan het Oranjeplein verwijzen we u naar 
de website www.sensgezondheidszorg.nl 
of e-mailadres secretariaat@sensgezond-
heidszorg.nl.

Rond de Toren had een gesprek met Ralf 
om te vragen wie hij is, hoe het hem hier 
in Loon op Zand bevalt en wat zijn specia-
liteiten zijn. In de drukke agenda van Ralf 
hadden we gelukkig een gaatje van een 
half uur gevonden. Tja, en als je dan als 
bescheiden interviewer op de verkeerde 
locatie wacht, je met rode wangen snel 
naar	De	Bank	fietst	om	 je	excuses	aan	 te	
bieden, dan houd je nog een kort gesprek 
over… Dan maar snel schakelen en probe-
ren er het beste van te maken!

Tegenover mij aan een smal tafeltje zit een 
leuke, jonge gast. Frisse uitstraling, donke-
re krullenbol, modern baardje en een stoer 
bruin T-shirt met opschrift ‘Bananas’, maar 
zo ‘bananas’ oftewel gek is deze Ralf niet. 
Lees maar mee.

Ralf werd 28 jaar geleden geboren in een 
ziekenhuis in Tilburg, maar hij vertelt er 
meteen trots bij dat hij zijn hele leven al 
in Hilvarenbeek woont en dat ook graag 
zo wil houden. En ja, ‘Beek’ is leuk, zo-

als insiders dat zeggen. Ralf woont nog bij 
zijn ouders, maar als hij vertelt wat hij al-
lemaal doet, zal hij daar niet zo vaak te 
vinden zijn. Na zijn studie aan de ALO gaat 
hij aan de slag als gymleraar, maar al snel 
voorziet Ralf dat het ontbreken van kansen 
om door te groeien hem op zal gaan breken 
in de toekomst en daarom start hij al na 
een half jaar in deeltijd met de opleiding 
fysiotherapie. Nog een belangrijke reden? 
Ralf voetbalt en dat heeft hem in de loop 
van de jaren wel wat blessures opgeleverd. 
Tijdens deze behandelingen en het bijbe-
horende hersteltraject kwam hij erachter 
dat het gaaf moet zijn om iemand zo snel 
en zo goed mogelijk weer op het veld te 
krijgen. Die groei mee te mogen maken 
werd de reden dat hij ervoor kiest om fy-
siotherapie te gaan studeren en het is die 
uitdaging die hem helpt de studie begin 
2022 af te ronden.

Het beste uit jezelf en anderen halen!
“Tuurlijk, er zijn binnen de fysiotherapie 
ook cliënten met chronische ziekten die 

 °Ralf Huijbregts, nieuwe medewerker bij Sens.
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niet kunnen herstellen, maar als je er sa-
men voor kunt zorgen dat iemand niet, of 
zo langzaam mogelijk, achteruitgaat, dan 
is dat natuurlijk ook erg waardevol. Wat me 
verder zo boeit in dit vak? Nou, de afwis-
seling. Ieder half uur is anders. Een nieuwe 
cliënt met zijn eigen verhaal, zijn klachten 
en ook zijn manier van aanpakken. En ja, 
fysiotherapie is niet meer zo statisch als 
vroeger. Je kunt hier niet op een behandel-
tafel gaan liggen of zitten en denken dat de 
klachten dan verholpen worden. Het is een 
samenspel tussen onze kennis en kunde en 
de kracht en het doorzettingsvermogen van 
de client. Om dat te kunnen combineren en 
stimuleren vind ik erg mooi. Die dynamiek 
vind ik prachtig en die zoek ik ook op. Er 
samen het beste uithalen, zeg maar.
Als algemeen fysiotherapeut werk ik drie 

lekker aan het werk en bekijk het op mijn 
gemak. Misschien is later een aanvullende 
studie manuele therapie of sportfysiothe-
rapie nog iets wat goed bij me zou passen. 
Voor nu ben ik druk met mijn twee banen, 
al moet ik zeggen dat ik er ook nog een 
derde bij heb. Sinds vijf jaar run ik name-
lijk samen met een collega een klein ca-
teringbedrijfje. We doen vooral BBQ’s met 
alles erop en erbij. Mijn collega regelt het 
eetgedeelte en ik veel dingen er omheen. 
Dus alle mailverkeer, bestellingen, factu-
ren etc. Leuk om te doen hoor, maar na-
tuurlijk wel met een piek in de zomer. 

In mijn vrije tijd voetbal ik, houd ik steeds 
meer	 van	fitness,	 padellen	 en	 ben	 ik	 een	
actief wintersporter. Ik heb ook een aantal 
winters skilessen gegeven in Zell am See en 
ga zelf zo vaak skiën als mijn werk het toe-
laat. Het is maar goed dat het werk zo af-
wisselend is, want ik ben zoals je zegt wel 
een druk baasje. Snel verveeld? Misschien 
ook wel, al moet je dat niet negatief zien. 
Maar ik houd wel van uitdagingen en pro-
beer ook het beste uit mezelf te halen om 
het best mogelijke werk te verrichten. Voor 
mezelf, maar vooral voor de mensen waar 
ik mee werk. Ik moet alleen wel zo gaan 
stoppen, want ik heb een nieuwe afspraak 
staan. Hoe Loon op Zand bevalt en Sens? 
Heel erg goed, ik ben hier warm ontvangen 
en ik heb leuke collega’s.”

Wat wil een mens nog meer?
We wensen Ralf een mooi vervolg aan deze 
fijne	 start	bij	 Sens	en	oh	 ja,	deze	winter	
ook nog veel sneeuw in de Oostenrijkse 
bergen!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

dagen in de week als ZZP’er bij Sens. Daar-
naast geef ik nog twee dagen per week 
les op een basisschool in Ulicoten, vlakbij 
Baarle-Nassau. Dat is in opdracht van de 
gemeente, waarbij ik ook trainingen geef 
zoals ‘Overgewicht bij kinderen’ en ‘Val-
preventie bij ouderen’. Trainers opleiden 
is ook een onderdeel van die baan. Ik had 
nooit gedacht dat voor een groep staan 
zo snel zo veel makkelijker zou voelen, al 
moet ik zeggen dat het wel verschil maakt 
dat de onderwerpen nu echt mijn ding zijn. 
Of ik me nog verder wil specialiseren, zoals 
je veel fysiotherapeuten ziet doen? Euhm, 
nee, nu even niet. Ik blijf eerst maar eens 

Te huur
Woonruimte 1 of 2 personen. Slaapkamer, 
woonkamer, badkamer, begane grond.
Gem. Loon op Zand. Tel: 06-83202346.
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Kapsalon ‘Nikki & Zo’ stopt ermee…

… maar vindt in Cherie een waardige opvolger

Afgelopen	 juli	 bereikte	 Rond	 de	 Toren	
het	bericht	dat	Nikki,	van	kapsalon	‘Nikki	
&	Zo’	aan	het	Oranjeplein,	is	gestopt.	Om	
deze	 reden	 richt	zij	 zich	graag	 tot	haar	
cliëntèle	uit	Loon	op	Zand;

Beste klanten,

Om maar meteen met de deur in huis te 
vallen, ik wil jullie via dit bericht laten 
weten dat ik met pijn in m’n hart heb be-
sloten dat ik ga stoppen met de kapsalon. 
Na vijf jaar met heel veel liefde en plezier 
mijn eigen salon hier in Loon op Zand te 
hebben gehad, een heel leuk en vast klan-
tenbestand te hebben opgebouwd, en het 
daardoor de laatste maanden ook lekker 
druk heb, klinkt het misschien een beetje 
gek dat ik ermee ga stoppen. 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de af-
gelopen jaren! Dat jullie mij als klanten 
trouw zijn gebleven en steeds weer bij 
mij terug wilden komen, zodat ik iedereen 
weer kon voorzien van een fris kapsel. En 
wat ga ik dat, en vooral jullie, ENORM mis-
sen! Nu is het tijd voor wat anders. En hoe 
spannend ik dat ook vind, daar heb ik ook 
heel veel zin in!

Per 1 september ben ik gestopt. Maar jullie 
hoeven de kapsalon niet te missen. Leuk 
nieuws is dat ik het stokje heb doorgeven 
aan iemand anders. Cherie van Krieken 
(28) uit Tilburg neemt het van mij over, en 
opent haar eigen salon. Jullie hoeven dus 
niet ver te zoeken naar een nieuwe kap-
per. Ik weet zeker dat eenieder bij haar in 
goede handen is.

Afgelopen augustus is zij gestart in de sa-
lon en hebben sommige van jullie al met 
haar kennisgemaakt. Jullie kunnen dus ge-
woon online doorplannen. Vanaf september 
wordt de afspraak dan automatisch inge-
boekt bij Cherie. 
Mijn afscheid heeft inmiddels plaatsgevon-
den en heb ik van velen van jullie persoon-
lijk afscheid kunnen nemen. Om gedag te 
zeggen, bijgepraat te hebben maar natuur-
lijk vooral  om nog een laatste keer te kun-
nen knippen/kleuren/epileren/lakken.

Heel veel liefs,
Nikki
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Loon op Miljoenenjacht!
Elk jaar als er televisieopnames zijn voor 
de Postcode Loterij Miljoenenjacht kun je 
vakken met 50 mensen zien die allemaal 
uit een bepaalde plaats komen en daar en-
thousiast meedoen als publiek bij de op-
names. Deze keer is postcode 5175, dus 
Loon op Zand, als de gelukkige uit de bus 
gekomen. Een vijftigtal inwoners van ons 
dorp gaan het vak Loon op Zand vullen en 
kunnen allen in principe nu dus nog in aan-
merking komen om de miljoenenjacht te 
winnen.

Op 13 september vindt de opname plaats 
in	de	 studio	 in	Amsterdam	van	deze	afle-
vering van de Postcode Loterij Miljoenen-
jacht. De uitverkoren deelnemers worden 
eerst verwend met een lekkere lunch en 
daarna moet er gewerkt worden aan het 
beantwoorden van de vragen. En wie weet 
komt er iemand uit Loon in de hoofdrol en 
verder dan alleen maar als vakkenvuller 
te fungeren. Want het is altijd leuk om te 
dromen! Wat als ? Wat ga je met een grote 
prijs doen? Zou toch leuk zijn. Degenen die 
de opname bijwonen hebben in ieder geval 
een leuke middag en wie weet komen ze 
ieder met nog een mooi cadeautje thuis.

U kunt in ieder geval in het najaar een 
groep inwoners van ons dorp op TV zien 
acteren op de achtergrond en/of op de 
voorgrond. Het is nog niet bekend wanneer 
deze opname wordt uitgezonden. We hou-
den u op de hoogte. □

Hard hoofd…

Hebt	u	deze	figuur	ook	gezien	op	een	pilaar	
voor De Wetering? Hij zou zo van de St. Jan 
in Den Bosch afgekomen kunnen zijn. Hij 
zit daar peinzend te kijken en steekt zijn 
tong uit. Baalt hij van de deplorabele toe- Baalt hij van de deplorabele toe-Baalt hij van de deplorabele toe-
stand van De Wetering en denkt hij: schiet 
nou toch eens op!?

Met zijn hand ondersteunt hij zijn hoofd 
alsof hij een hard hoofd heeft in de voor-
uitgang van de verbouwing. De abnormaal 
stijgende bouwkosten bezorgen hem vast 
hoofdpijn. Het maximale budget dreigt  
overschreden te worden met alle gevolgen 
vandien. Dat wordt schrappen in de plan-
nen of gedoe in de raad.

Foto + tekst: Ton Kalkers
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440

De	 zomervakantie	 is	 voorbij	 en	 toonde	
weer	verschillende	gezichten.	In	de	eer-
ste	weken	van	augustus	werd	er	weer	ge-
waarschuwd	voor	extreme	droogte	in	de	
natuur	en	het	gevaar	voor	bosbranden.	In	
de	laatste	week	van	augustus	kregen	we	
een	tweede	hittegolf	over	ons	heen.	Nat	
worden	was	er	dit	jaar	niet	bij!

KinderVakantieWerk
110 Kinderen konden dit jaar meedoen aan 
het KinderVakantieWerk, omdat er slechts 
45 vrijwilligers beschikbaar waren. Vijf 
jaar geleden waren er nog 400 deelne-
mende kinderen en 100 vrijwilligers. In de 
coronatijd zijn er veel vrijwilligers verdwe-
nen en voorzitter Elske Coolen heeft met 
haar bestuur er toch nog 45 ‘uitgeperst’. 
(BD 19/8)

Loonse mensen in de krant
Francine Broos heeft een tweetal exclusie-
ve tafels ontworpen, die gemaakt worden 
door Ode Design in Udenhout. (BD 15/7) 

Evy Boons, over wie in dit blad een artikel 
verscheen op 9-2-2021 bij de start van haar 
muziekschool ‘Hey! Music’ op De Hoogt, 
woont inmiddels in Tilburg, als we de krant 
moeten geloven. Zij onderzoekt de mo-
gelijkheden om daar een muziekschool te 
beginnen en wordt daarbij gesteund door 
de zanger Kenny B., die vindt dat zij een 
bijzondere stem heeft. Haar single ‘Mooie 
Zon’ haalde op Spotify bijna tienduizend 
streams. (BD 2/8)

Jan en Marla van der Voorden ontvingen 
een dertigtal kinderen in het eerste week-

end van augustus op hun vakantieboerderij 
Binnenheide aan de Loonse Molenstraat. 
Het waren kinderen uit de regio voor wie 
een vakantie met de familie op vakantie er 
even niet in zat, om wat voor reden dan 
ook. (DK 13/7, BD 8/8)

Mevr. Broese van Groenou vertelde samen 
met haar dochter Els, dat ze het naar haar 
zin heeft in Residentie Molenwijck, waar ze 
sinds 2018 woont. Zij woonde daarvoor in 
België. (DK 31/8)

Lidewijde Gielen-van de Broek won een 
slagroomtaart met een puzzel uit De Duin-
koerier (DK 31/8)

Ad Leermakers stond met een grote schoen 
in de krant, omdat hij de wandeltocht Am-
sterdam-Tilburg organiseerde op 3 septem-
ber. Zelf liep hij die 125 kilometer in het 
verleden veertig keer. (BD 2/9)

Gemeente en politiek
Ook op de Ecliptica worden parkeerplaat-
sen gereserveerd voor het opladen van 
electrische voertuigen. (DK 13/7) 

Ondanks het bezwaar dat de gemeente 
Loon op Zand indiende bij de provincie te-
gen de komst van een mestfabriek in Til-
burg-Noord, heeft de provincie de vergun-
ning gehandhaafd. (BD 26/7)

Aan de Orion komt een verdeelstation 
van het glasvezelnetwerk dat momenteel 
wordt aangelegd. (DK 17/8)

Omgevings- en Milieuvergunningen
De vastgestelde bestemmingsplannen cpo 
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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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De Hoge Mast en ‘Salmrijck’, waarover al 
eerder in deze rubriek melding werd ge-
maakt, lagen tot 31 augustus ter inzage.

Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Klokkenlaan 50 (overkapping), 
Kloosterstraat 35 (tijdelijke bebouwing 
voor 4 jaar); voor 3 woningen van het cpo-
project De Hoge Mast aan de Ecliptica; 
voor Weteringplein 1 (grondige renovatie 
en gedeeltelijke vernieuwing van cultureel 
centrum); voor Klokkenlaan 37 (brandvei-
ligheid), Weteringstraat 15 (verbouwing), 
Moleneind 29 (veebezetting) en voor Boö-
tes 15 (twee dakkapellen).

Er werden omgevingsvergunningen ver-
leend aan Ecliptica 26 (tijdelijke plaatsing 
portacabin), Kraanven 4 (woningbouw) en 
Kerkstraat 64 (terras en markiezen).

Verder worden i.v.m. boomkapvergunnin-
gen en andere natuurbeschermingsmaatre-
gelen de grenzen van de bebouwde kom-
men geactualiseerd. Dat heeft te maken 
met het feit, dat binnen de bebouwde 
kom de gemeente bevoegdheden heeft, 
die voor buiten de bebouwde kom bij de 
Gedeputeerde Staten thuishoren. Dit ont-
werpbesluit lag tot 1 september ter inzage. 
(DK 13, 20 en 27/7, 17 en 24/8)

Zorg en welzijn
De opvang van asielzoekers, die in groten 
getale ons land opzoeken, wordt met de 
week problematischer. Talrijke gemeenten 
hebben er geen oplossing voor en het Rijk 
begint dwang uit te oefenen.
De gemeente Waalwijk heeft het leeg-
staande voormalige NH-hotel bij Sprang nu 
beschikbaar gekregen om 238 Oekraïners 
en statushouders op te vangen. (BD 19/8)

Gaswinning
De gasboring in Kaatsheuvel gaat nog zeker 
tot 2033 door. Het ministerie van Economi-
sche Zaken heeft de vergunning van het be-
drijf Vermilion verlengd met tien jaar. De 

provincie, waterschap Brabantse Delta en 
de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand 
zijn tegen de verlenging. (BD 22/7)
De bezwaarmakers laten in een reactie we-
ten, dat er toch aan een aantal voorwaar-
den voldaan zal moeten worden om met 
name het drinkwatergebied beter te be-
schermen. Ook zal er een omgevingsfonds 
moeten komen, wat standaard hoort bij 
gaswinning. (DK 27/7)

De Wetering
Horecaondernemers Erik de Bie en Carlo 
Bergmans stoppen met de exploitatie en 
het beheer van Het Klavier in Kaatsheuvel. 
De maatschappelijke en culturele ruimtes 
gaan terug naar de gemeente. De Bie en 
Bergmans blijven wel café-restaurant ‘Bij 
Anton’ runnen.
Dat schrijft het college van burgemees-
ter en wethouders in een brief aan de ge-
meenteraad. Volgens het college hebben 
de gemeente en Bijzonder Bruisend bv, het 
bedrijf van De Bie en Bergmans, samen be-
sloten dat ‘een harde knip’ de beste beslis-
sing is. Het contract met Bijzonder Brui-
send BV loopt eind september af. “Beide 
partijen wilden door, maar niet onder de 
huidige voorwaarden”, aldus burgemeester 
Hanne van Aart.

De gemeente Loon op Zand vindt dat ze op 
dit moment te weinig invloed heeft op de 
invulling van de sociaal-culturele ruimtes 
in Het Klavier: de theaterzaal en verschil-
lende (vergader)ruimtes die aan verenigin-
gen worden verhuurd. Bijzonder Bruisend 
BV vindt op haar beurt dat de huidige rege-
ling	financieel	gezien	niet	langer	houdbaar	
is.

Het voornemen om het horecadeel van de 
rest van Het Klavier te scheiden heeft wel 
consequenties. Zo moet het café-restau-
rant een eigen toiletgroep krijgen, wordt 
de ingang aangepast en moeten bijvoor-
beeld de meters voor gas, water en licht 
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worden aangepast om het horecadeel als 
zelfstandige unit te kunnen laten functio-
neren.

De exploitatie en het beheer van Het Kla-
vier is van het begin af aan duurder geweest 
dan gedacht. Ook bij de nieuwe Werft lie-
pen de kosten voor beheer en exploitatie 
uit de hand. Omdat er nu weer een groot 
project voor de deur staat, nieuwbouw 
van dorpshuis De Wetering, zit niemand op 
nieuwe uitglijders te wachten. (BD 13/8)

Recreatie en toerisme
Kees Pepping werkt met zwembaden en 
belangenorganisaties uit het hele land 
samen aan een oplossing voor de over-
last, die groepen jongeren veroorzaken in 
zwembaden op dagen, dat de temperatuur 
naar de 40 graden klimt. Half augustus was 
er in zijn zwembad, de Groene Wellen in 
Udenhout, een bijeenkomst van de zwem-
bond, de raad voor zwemveiligheid, twee 
vakbonden, een werkgeversorganisatie en 

de vereniging Sport en Gemeenten om het 
landelijk protocol ‘Vrolijk en veilig’ te ver-
nieuwen. (BD 1/8)
De dag na dit bericht stond in de krant dat 
Kees in 2024 stopt met het beheer van De 
Groene Wellen en met de gemeente Tilburg 
in overleg is over de toekomst van het bad. 
Ook de Udenhoutse dorpsraad en een aan-
tal individuele zwemmers bemoeien zich 
ermee en willen dat het bad niet verlo-
ren gaat. Kees zelf heeft ook nog wel wat 
ideeën om voldoende accommodaties in de 
regio te houden, bijvoorbeeld samen met 
Oisterwijk, die ook ‘zit’ met zijn Staal-
bergven. Misschien toch een groot zwem-
paradijs? (BD 2 en 25/8)

Tilburgse wandelliefhebbers Miriam Krol en 
Kris van Weegberg hebben een tocht van 35 
km in het gebied van het Landschapspark 
Pauwels ontworpen, die zij ‘Pauwelspad’ 
genoemd hebben. Op 4 september werd de 
route gepresenteerd in Het Witte Kasteel. 
(BD 1/9)
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Profiteer van lage          
hypotheekrente! 

 
 

10 jaar vast met NHG 
Centraal Beheer  3,14% 
Aegon     3,17% 

20 jaar vast met NHG 
Hypotrust  3,45% 
Aegon  3,47% 

30 jaar vast met NHG 
WoonNu  3,70% 
NIBC Bank  3,71% 

 
 
Mediair Financieel Adviesgroep BV 
Bel voor een afspraak aan huis, online  
of op kantoor, ook ‘s avonds: 
 
Tel: 0416-369000 
Email: info@mediair.nl 
Aan bovenvermelde rentes kunnen geen rechten 
ontleend worden 
 

 
 
Wilt u uw 
overwaarde 
opnemen? 
 
Een ander huis 
kopen? 
 
Verbouwen? 
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Natuurbeheer
Begin juni verscheen in Dagblad Trouw een 
serie van vijf grote artikelen over het pro-
bleem, dat de Loonse en Drunense Duinen 
verzuren door stikstof. Aan het woord kwa-
men boswachters Lex Querelle en Toine 
Cooijmans van Natuurmonumenten, Hans 
de Wilde, projectontwikkelaar, melkvee-
houders Mari van Drunen, Sjaak Sprangers 
en Dorus van Loon en provinciebestuur-
der Elies Lemkes. Foto’s waren van Merlin 
Daleman. (Trouw 5 t/m 9 juni).

Op het dak van Residentie Molenwijck zijn  
door imkerij De Wachtbij van Marco de 
Groot twee bijenkasten geplaatst met een 
bijenvolk. Hij gaf ook een lezing over het 
bijen houden voor de bewoners en over-
handigde aan directeur Frans Mannaerts 
een eerste potje honing (DK 17/8).

De Gebiedscommisie Centrum Loon op Zand 
en de centrumondernemers zijn trots op de 
‘hanging baskets’ die het centrum van ons 
dorp	een	fleurig	aanzien	geven.	(DK	17/8)

De IJsbaan is een waterplas midden in de 
droge duinen. Hoe dat kan stond onlangs in 
de	 krant.	Tijdens	 de	 zg.	werkverschaffing	
in de jaren 1929-1940 wilde de gemeente 
Loon op Zand door werklozen een ijsbaan 
laten maken om in de economisch moeilij-
ke jaren de inwoners winterplezier te gun-
nen. Het is dus een kunstmatig ven.
(BD 2/9).

Verenigingen
EHBO-vereniging St. Rafaël gaf in de afge-
lopen maanden 4 AED-cursussen, waarbij 
38 mensen werden opgeleid om AED-appa-
ratuur te kunnen bedienen en reanimatie 
te kunnen toepassen. (DK 20/7)

Sinterklaas
Op zondag 14 augustus, de laatste dag van 
de hittegolf werden rond kasteel De Strijd-

hoef in Udenhout opnamen gemaakt voor 
het Sinterklaasjournaal van Loon op Zand.

De Strijdhoef deed dienst als het Spaanse 
kasteel van de Sint. Het is voor het twaalf-
de jaar op rij dat de Stichting Sinterklaas 
Loon op Zand uitzendingen verzorgt rond 
de intocht van de goedheiligman in het 
dorp, op YouTube en Langstraat TV. De 
drijvende kracht achter dit gebeuren is 
Renko de Jager, die werkzaam is in het 
onderhoudsteam van de Efteling. Hij deed 
aanvankelijk bijna alles zelf: het verhaal 
schrijven, de regie, het licht, de camera's, 
montage en sponsoring. Nu heeft 18 mede-
werkers. Meneer John is al jaar en dag de 
presentator van dit journaal.

De	afleveringen	van	het	Loonse	Sinterklaas-
journaal zijn vanaf 7 november drie keer 
in de week te zien via www.sinterklaas-
loonopzand.nl (BD 15/8)

Witte Kasteel
Het kasteel gaat opnieuw in de steigers, 
omdat het buitenschilderwerk geüpdated 
moet worden. (DK 3/8)

Voetbal
Ieder jaar wordt aan het begin van het 
voetbalseizoen gestreden om de KLM-cup. 
KLM staat voor Kaatsheuvel Loon en De 
Moer. Ook dit jaar verschenen de vier eer-
ste elftallen uit onze gemeente deze keer 
op het sportpark van de Berkdijk om voor 
de vierde keer te strijden om deze cup. Hij 
werd gewonnen door DESK uit Kaatsheuvel. 
(DK 31/8)

Triathlon
Elmar van Deijk (52) uit ons dorp won op 
16 juli de Belgian Double Triathlon, een 
wedstrijd van ongeveer 24 uur. Elmar had 
25.42.23 uur nodig voor de slopende tocht 
van 7,6 kilometer zwemmen, 360 kilome-
ter	 fietsen	 en	 64,4	 kilometer	 hardlopen.	
Hij was daarmee  de snelste. (BD 22/7)
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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



37

Geschiedenis
Op 14 juli 1863 was er op de Loonse pas-
torie een feestelijk diner vanwege een 
jubileum van pastoor Spoorenberg. Daar-
bij was ook aanwezig Johannes Zwijsen, 
aartsbisschop van Utrecht én bisschop van 
’s	Hertogenbosch.	Toen	die	na	afloop	naar	
huis ging (Huize Gerra in Haaren) werd er 
in zijn slaapkamer op hem geschoten. De 
68-jarige bisschop overleefde de aanslag. 
(Quest Historie 2022 nr. 2)

Niet pluis
Een 91-jarige vrouw en haar zoon kregen 
op vrijdag 29 juli op de Finantiën de schrik 
van hun leven. Een enorme eikenboom van 
80 jaar oud en ruim 20 meter hoog brak 
af en viel op de auto. De twee inzittenden 
werden naar het ziekenhuis gebracht voor 
nader onderzoek. (BD 29/7)

Eveneens op vrijdag 29 juli belandde een 
auto op zijn zijkant in de berm van de N261 
ter hoogte van de tv-toren, na een botsing 
met een andere auto. De bestuurder werd 
naar het ziekenhuis gebracht. (BD 30/7)

In de bossen tussen het Hooispoor, de Duik-
sehoef en de Horst zijn zaterdagavond 30 
juli meerdere verdachte vaten gevonden. 
De brandweer heeft verschillende metin-
gen gedaan, maar wat voor inhoud de jer-
rycans hebben is onbekend. Ook de politie 
kwam kijken bij de jerrycans. Het is niet 
bekend wie de vaten in het bos heeft ge-
dumpt. (BD 30/7)

Een	 44-jarige	 fietser	 (e-bike)	 uit	 Berkel-
Enschot raakte op dinsdagmorgen 9 augus-
tus zwaar gewond bij een botsing met een 
personenwagen op de kruising van de Fi-
nantiën en de Udenhoutseweg. De trauma-
helikopter en de ambulance brachten het 
slachtoffer	naar	het	ziekenhuis.	(BD	10/8)

Een	buschauffeur	heeft	op	15	augustus	op	

de Klokkenlaan in Loon op Zand zijn tou-
ringcar klem gereden onder een viaduct 
met veel schade tot gevolg. Dit gebeurde 
vlakbij het sportpark van voetbalclub Uno 
Animo. Deze weg hoort na het weekend af-
gesloten te zijn. De bus is van een Belgisch 
bedrijf.	 De	 chauffeur	 kreeg	 de	 bus	 weer	
onder het viaduct vandaan. (BD 16/8)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over:
•	de eerste editie van ‘Wandelen voor an-

deren’ op 17 juli, waarmee de Stichting 
‘Inzet Loont’ geld inzamelt voor de in-
loophuizen in Tilburg en Waalwijk. (DK 
20/7)

•	het traditionele klapstoelenconcert van 
Sophia’s Vereeniging bij Het Witte Kas-
teel bij het begin van de vakantieperiode 
op 18 juli. (DK 27/7)

•	het dubbele afscheid op basisschool De 
Vlinderboom op 19 juli van directeur 
Anja van Balkom en conciërge Kevin Wal-
ker. (DK 27/7)

•	het Zomerfestival op het Kioskterras op 
28 augustus. (DK 17 en 31/8)

•	de Open Tuinendag op 27 en 28 augustus 
bij Ons Buiten Kraanven 10 en bij Hof ’t 
Einde Bergstraat 66. Op 28 augustus wa-
ren ook de tuinen van Het Witte Kasteel 
toegankelijk en daar klonk live Beat-
lesmuziek met The Yellow Submarines 
met o.a. Koos Jansen. (DK 25 en 31/8)

•	de garagesale in Molenwijck op 4 septem-
ber. (DK 31/8)

Zo zie je maar: in acht weken is er toch 
van alles gebeurd in ons dorp, dat het ver-
melden waard is. De meesten van ons gaan 
weer over tot de gewone ‘orde van de dag’. 
En een paar gaan nu pas op vakantie! □

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Inloophuis TOON organiseert symposium 
over slaap

‘Laat kanker je nachtrust niet bederven’

Lekker slapen is geen vanzelfsprekend-
heid. Zeker niet als je ook nog eens met 
kanker te maken hebt. Daarom organiseert 
Inloophuis TOON in Waalwijk, centrum voor 
leven met en na kanker, op 30 september 
een symposium over slaap. Het symposium 
duurt van 17.00 tot 20.00 uur. De locatie 
wordt later bekend gemaakt.

Bezoekers van het symposium zullen van 
alles aan de weet komen over slapen en 
waken en hoe je de basis legt voor een ge-
zonde nachtrust. Een befaamd slaapcoach 
reikt daarvoor handvatten aan. Hij geeft 
ook aan wat je wel en wat je niet moet 
doen om beter te slapen. Daarbij wordt 
ook een relatie gelegd met kanker. Mensen 
met kanker hebben behoefte aan een goe-
de balans tussen rust en activiteit.

Het symposium heeft de titel ‘Laat kanker 
je nachtrust niet bederven’. Gratis inschrij-
ven kan via info@thhw.nl. Het symposium 
is niet alleen bedoeld voor gasten van het 
inloophuis, maar ook voor zorgprofessio-
nals	en	andere	belangstellenden.	□

Yoga in Loon op Zand

Yoga is een oude Indiase bewegingsleer die 
tot doel heeft de mens zowel geestelijk als 
lichamelijk fris, vitaal en ontspannen te la-
ten zijn. Het is zorg voor jezelf op allerlei 
vlakken. Yoga werkt helend op de gezond-
heid. Het lichaam wordt in balans gebracht, 
bijvoorbeeld waar het de spijsvertering en 
de zenuwstromen betreft. Spieren versoe-
pelen en de algehele lichaamshouding ver-
betert.

Gezondheid van de geest
Hoewel yoga voor een belangrijk deel be-
staat uit het ‘werken’ met oefeningen – het 
activeren van het lichaam – is er ook veel 
ruimte voor ontspanning. Daarin speelt het 
bewust gebruiken van de ademhaling een 
belangrijke rol. Aandacht, concentratie, 
adem en ontspanning zijn sleutelbegrippen 
voor de ‘gezondheid’ van de geest.

Yoga heeft bewezen een bijzonder positie-
ve uitwerking te hebben bij de behandeling 
van moderne klachten als stress en burn-
out. Zo vinden we via yoga in de hectiek 
van alledag een weg naar een prettig even-
wicht tussen inspannen en ontspannen. 
Ontdaan van het voortdurende gejaag en 
gehaast dat onze tijd zo kenmerkt.

De lessen worden gegeven op maandag-
avond en woensdagmorgen in Loon op 
Zand. Bovendien zijn er de zomerlessen 
op zondagochtend in de tuin van Het Witte 
Kasteel.

Meer informatie
Wilt	 u	 meer	 informatie	 of	 een	 proefles	
volgen, belt u dan Wim van de Laar, ge-
diplomeerd yogadocent, 06-82131015 of 
013-5367817 of e-mail wimvandelaar@
kpnmail.nl. U kunt tevens kijken op www.
yogawimvandelaar.nl, ook voor andere 
lessen	en	de	meditatiecursussen.	□
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Opening ‘Heerlijk Pauwelspad’ bij Het Witte Kasteel
Op de zonnige ochtend van 4 september jl. 
werd bij Het Witte Kasteel een groot aan-
tal bezoekers gastvrij ontvangen voor een 
bijzonder moment. Rond de klok van 10.00 
uur werd namelijk de openingshandeling 
verricht voor de ingebruikname van het 
Heerlijk Pauwelspad waaraan een aantal 
mensen drie jaar lang aan gewerkt hebben. 

Namens Het Witte Kasteel heette Carel Go-
vaarts, als vrijwilliger verbonden aan Het 
Witte Kasteel, iedereen van harte welkom 
en in het bijzonder wethouder Rik Gras-
hoff	van	de	gemeente	Tilburg	en	wethou-
der Louis Laros van de gemeente Loon op 
Zand. Beide gemeenten hebben immers dit 
project	financieel	ondersteund.	Vervolgens	
stelt Carel de leden van de werkgroep voor, 
zijnde: mevr. Kris van Weegberg (verbon-
den aan Stichting Nieuwe Warande), de 
heer Dré Rennen (belangenbehartiger voor 
Wandelnet) en mevr. Lucy Bathgate (o.a. 
Spoorpark Tilburg). Ook werd in memorie 
gebracht het overlijden van Jan Beunen in 
2020 die ook actief was in deze werkgroep.  
Omdat de werkgroep aan Piet Broos van 
Het Witte Kasteel ondersteuning had ge-
vraagd voor dit project vond Piet in Carel 
de aangewezen persoon voor deze taak, 
die uiteindelijk veel meer omvatte dan een 
paar dagen werk. Nu drie jaar verder zijn 
ze gelukkig nog steeds dikke vrienden.

Carel legt uit dat het Heerlijk Pauwelspad 
een wandelroute is (zie kaart op pag. 40 
en 41) van 34 km gelegen tussen Loon op 
Zand, Tilburg, Berkel-Enschot en Biezen-
mortel. Het pad loopt door afwisselend 
terrein, onderdeel van het in ontwikkeling 
zijnde Landschapspark Pauwels. Dit park 
ontleent zijn naam aan Heer Pauwels van 
Haestrecht, een ridder die eind 14e eeuw 
Heer was van Loon op Zand en Tilburg.

De route doorkruist een verscheidenheid 
aan landschappen. Het loopt (als we in het 
noordwesten beginnen) van Het Witte Kas-
teel in Loon op Zand door bos en agrarisch 
gebied naar Koningsoord in Berkel-Enschot 
en vervolgens via de Leemkuilen bij Uden-
hout, Landpark Assisië in Biezenmortel, 
natuurgebied De Brand en de zuidkant van 
de Loonse en Drunense Duinen weer terug 
naar Het Witte Kasteel. Men kan de route 
in één keer lopen of in gedeelten. 

Via het wandelknooppuntenstelsel is het 
eenvoudig het Pauwelspad uit te breiden 
of in te korten of het pad te gebruiken als 
aanlooproute naar andere wandelroutes, 
zoals het vorig jaar geopende Kloosterpad. 
Er zijn drie startlocaties aangegeven op de 
route: Het Witte Kasteel in Loon op Zand; 
Koningsoord in Berkel-Enschot en Landpark 
Assisië in Biezenmortel. Meer informatie 
over deze wandelroute is te verkrijgen via: 
www.pauwelspad.nl.

Kris van Weegberg vertelt dat dit werk niet 
alleen gedaan kan worden. De inbreng van 
diverse groeperingen waren erg belang-
rijk voor het slagen van dit project. Zo is 
men dankbaar voor alle landbouwers die 
hun toestemming hebben verleend om het 
wandelpad over hun grondgebied te mogen 
laten lopen. Maar zo zijn er zovele instan-
ties,	o.a.	voor	financiële	bijdragen,	teveel	
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Al 12 ½ jaar  
 

 LOEIGOEIE opvang bij: 
 Gastouderbureau  

 Bontekoe  
Ook het leukste beroep ter            

wereld uitoefenen? 

    Word… 

GASTOUDER!  

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

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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om hier te benoemen, via deze weg een 
hartelijk bedankt aan allen.
We stoppen echter niet, we gaan dit Pau-
welspad door ontwikkelen. We willen nog 
diverse ‘ommetjes’ maken van ± 3 à 7 km. 
We zijn erg blij met het huidig bereikte 
resultaat en hopen dat het publiek er net 
zoveel van kan genieten zoals wij dat nu 
al doen.

Wethouder Louis Laros supertrots op dit 
burgerinitiatief om Loon op Zand recreatief 
zo mooi op de kaart te zetten. Hij vroeg 
het publiek daarom om een welgemeend 
applaus voor deze actieve werkgroep, dat 
spontaan luid reageerde. Tijdens het feest 
van het 750-jarig bestaan van de gemeente 
is duidelijk geworden wat Heer Pauwels 
van Haestrecht voor deze omgeving heeft 
betekent. Het sluit mooi aan bij de ontwik-
keling van het Landschapspark Pauwels. Hij 
ziet het Pauwelspad dan ook als een hom-
mage aan deze belangrijke persoon in onze 
lokale geschiedenis. Het benadrukt daar-
mee de schoonheid van deze omgeving, 
dat mede ertoe geleid heeft dat we in 2021 
de Wandelgemeente van Nederland zijn 
geworden. Het versterkt het recreatief ka-
rakter van onze gemeente waar we zo trots 
op zijn.

Wethouder	 Rik	 Grashoff	 vindt	 het	 fantas-
tisch dat voor deze gelegenheid zo’n een 
prachtig zonnig weer is geregeld. Hij com-
plimenteert de werkgroep met het burge-
rinitiatief voor de ontwikkeling van zo’n 
mooi 34 km lang wandelpad. Je hebt min-
stens zeven uur nodig om dit pad te lopen. 
Dat gaat me niet lukken, zegt hij, maar 
hij gaat het wel in delen bewandelen. Je 
gaat het gebied daardoor beter beleven 
van stad/dorp naar landschapsbeleving en 
natuurgebieden. Landschapspark Pauwels 
gaat op de kaart gezet worden, er zijn af-
spraken gemaakt met het waterschap en 
andere instituten om onder andere de eco-

logische onder-
doorgang onder 
de N261 van de 
grond te krij-
gen. Dit t.b.v. 
de ecologie en 
het recreatieve 
verkeer krijgt 
hierdoor een 
verbinding van 
Huis ter Heide 
met natuurge-
bied De Brand. 
Een ander item is de ontwikkeling water-
landschap. We hebben een heel belangrij-
ke opgave met name in stedelijk gebied in 
Tilburg om het relatief schone regenwater 
niet meer direct af te voeren, maar gelei-
delijk in het landschap terug te brengen. 
Met die ingreep kunnen we het landschap 
hier beter vernatten, wat in deze barre tij-
den van extreme droogte erg noodzakelijk 
is	 voor	 de	 flora	 en	 fauna.	 Rik	 benadrukt	
dat de gemeente Tilburg het voorbestemde 
bedrijventerrein Zwaluwebunders aan de 
noordzijde van Tilburg gaat ontwikkelen  
voor de natuur. Prachtig dat het Pauwels-
pad er nu is om ervan te genieten, nu en in 
de komende jaren.

Carel dankt beide wethouders voor hun 
toespraak en nodigt de gasten uit naar 
de laan voor het kasteel alwaar de ope-
ningshandeling wordt verricht door beide 
wethouders. Louis en Rik plaatsen heel 
vakkundig een routekaart van het Pauwel-
spad voor de wandelaars. Hiermee is het 
Pauwelspad	officieel	geopend.	Voor	diege-
nen die in de gelegenheid waren startte 
de wandeling richting Het Noorderbos, een 
onderdeel van het Pauwelspad om na ± 2 
uur wandelen terug te keren bij Het Witte 
Kasteel voor een versnapering en een wor-
stenbroodje.

Redactie: Jacques van Dooren
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Misintenties en kerkberichten van   
17 tot en met 30 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. De vieringen zijn te 
bekijken via:
•	de Facebookpagina van de parochie; Pa-

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

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

Zondag	18	september	9.30	uur: 25e Zon-
dag door het jaar, herenkoor, celebrant 
pastoor Luijckx. Elle Korver, maandelijkse 
gedachtenis aan Jan en Riek Hamers–van 
den Broek, Paula van den Biggelaar–Spij-
kers.

Dinsdag	 20	 september	 14.00	 uur: Kapel 
Venloene, Nationale ziekendag De Zonne-
bloem. Eucharistieviering, celebrant pas-
toor Luijckx.

Zaterdag	24	september	10.00	uur: Statie-
dag Gilde St. Ambrosius, celebrant pastoor 
Luijckx.

Zondag	25	september	9.30	uur: 26e Zon-
dag door het jaar, dameskoor, celebrant 
pastoor Luijckx. Jaargetijde Riet Pel, Ad 
van Oosterwijck, Jo van den Corput–Ver-
steijnen b.g.v. verjaardag, Tonny van Ber-
kel–Vugts, Paul Vermue.

Dinsdag	27	september,	10.15	uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Wij namen afscheid van:
Jan	Damen
Geboren 16 juni 1936.
Overleden 27 juli 2022.

Evert	Kamp
Geboren 16 februari 1926.
Overleden 28 augustus 2022.

Dat zij moge rusten in vrede!

Biddend Bijbellezen
Data; 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 
14 en 28 november, 12 december. Tijd; van 
19.30 tot 20.45 uur op de pastorie Loon op 
Zand. Iedereen is van harte welkom, gelo-
vig of niet, om deel te nemen aan de bij-
eenkomsten. Deze zijn vrijblijvend. Bijbels 
zijn aanwezig. Opgeven kan via kbrabers@
home.nl.	Het	zou	fijn	zijn	om	uw	voor-	en	
achternaam, telefoonnummer en e-mail-
adres te vermelden bij aanmelding. U kunt 
ook bellen naar 0416–362462. Hopende u te 
mogen begroeten op deze avonden.
Met hartelijke groet, Karin Brabers.

Ouderavonden Eerste H. Communie
Bij de eerste heilige communie 2022-2023 
willen wij uw kind graag helpen Jezus 
Christus beter te leren kennen en de weg 
van Jezus in het leven te vinden en te gaan. 
Kinderen vanaf groep 4 (7/8 jaar of ouder) 
bereiden wij voor op dit bijzondere feest. 
De voorbereiding bestaat in grote lijnen uit 
9 lessen en het bijwonen van gezinsvierin-
gen.
In onze parochie H. Willibrord zijn in de 
eerste helft van 2023 de feestelijke eucha-
ristievieringen.

Wij nodigen u uit voor een informatieve 
ouderavond op: maandag 26 sept. 20.00 
uur, Pastorie Oranjeplein 1 te Loon op Zand 
voor de communicanten uit Loon op Zand 
en De Moer. Dinsdag 27 sept. 20.00 uur 
Het parochieel centrum, Hoofdstraat 34 
te Kaatsheuvel voor de communicanten uit 
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Kaatsheuvel en Sprang-Capelle.

Ouderavonden H. Vormsel
Het Vormsel is het sacrament van de hei-
lige Geest. Ons voorbereidingstraject is 
overzichtelijk en laat het jonge gezicht van 
de Kerk zien.
We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind 
uitgebreider geïnformeerd willen worden 
over het Vormsel en de voorbereiding daar-
op 2022-2023. Daarom nodigen wij u uit 
voor een Ouder/kind informatieavond op: 
Woensdag 21 september in: het parochi-
eel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel 
om 19.00 uur. Voor de tieners van Loon op 
Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang-Ca-
pelle. U kunt ook informatie vinden op de 
website: www.parochiewillibrord.nl
Pastoor Luijckx, tel. 361215 Catechist An-
nie van Kuijk, tel. 361513, e-mail:
secretariaat@parochiewillibrord.nl
e-mail: 
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

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.
Het prgramma is als volgt;

tijd activiteit
09.00 Vertrek vanuit Oranjeplein 1 

Loon op Zand naar Venlo.
10.00 Tussenstop	 voor	 koffie/thee/ge-

sorteerd gebak in Liessel.
12.00 Eucharistieviering in de kapel van 

O.L.V. van Genooij. Samenkomst 
in ‘Koffieschenkerij	 Genuuje-
rie’ waar we rond 13.30 uur een 
lunchplank Genuujerie zullen 
nuttigen; Soep van de dag, twee 
sneden boerenbrood ham/kaas/
kroket/gebakken ei/sla en gar-
nering,	koffie/thee	(andere	con-
sumpties gedurende deze maal-
tijd zijn voor eigen rekening).

15.00 Lof in de St. Martinuskerk, Venlo-
centrum. Tot 17.00 uur is er nu 
ruimte om op eigen gelegenheid 
Venlo-centrum te verkennen.

17.00 Vertrek naar Loon op Zand.
18.30 Terug in Loon op Zand.

De prijs van deze geheel verzorgde bede-
vaart bedraagt € 55,00 per persoon.Indien 
u wenst deel te nemen kunt u zich opge-
ven bij het secretariaat in Loon op Zand. 
Deelnameformulieren liggen ook achter in 
de kerk. □
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Te Koop
Hoekwoning met garage op
een ruim perceel (416 m2)

in Oud-Loon. 
www.tekooploonopzand.nl

ECLoZ Energieloket op de Kaats-
heuvelse markt van 16 september
Als start van het nieuwe seizoen staan 
energiecoaches van het ECLoZ Energieloket 
op vrijdag 16 september tussen 12 en 17 
uur op de Kaatsheuvelse markt op het An-
ton Pieckplein. Nu de vakantieperiode ach-
ter de rug is kunt u vanaf dat moment weer 
wekelijks op vrijdagmiddag tussen 14.00 
uur en 16.00 uur terecht voor een gratis 
advies bij een van onze 12 energiecoaches 
in Het Klavier in Kaatsheuvel.

Vragen en tips over energiebesparing
In deze tijden van dringende vragen over 
energie kan een energiecoach antwoorden 
geven en met u aan oplossingen werken. 
Zij zijn hiervoor speciaal door ECLoZ op-
geleid. Iedereen met vragen over energie 
besparen en duurzaam opwekken kan bij 
hen terecht voor advies.

Heeft u onze placemat met 24 tips over 

energiebesparing al? De energiecoaches 
hebben er een voor u. Wilt u rustig een 
diepgaander gesprek over hoe uw huis 
energieneutraal te maken? Maak dan een 
afspraak met een energiecoach voor een 
bezoek aan huis. Dus kom vooral bij ons 
langs voor informatie, advies, begeleiding 
en ondersteuning bij al uw energievragen.

Meer informatie vindt u ook op de website 
van ECLoZ, www.ecloz.nl of e-mail met 
besparing@ecloz.nl. □

 ° Energiecoaches Fred Greven en Wim Eijken bij 
het Energieloket in Het Klavier in Kaatsheuvel

Bridgemaatje gezocht
Mijn bridgepartner stopt en ik heb op dit 
moment geen vervanging voor haar kun-
nen vinden. Wie helpt mij uit de nood?
Vrouw 75+, lid van BC Loon op Zand spel-
avonden maandag of dinsdag spelniveau 
B/C. Doel: serieus en gezellig / ontspan-
nen een avond bridgen.
Tel. 06-43153496.

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Vragen staat vrij bij De Boekenbank
De meeste boekenmark-
ten zijn weer achter de 
rug. Zo hebben wij o.a. 
op de boekenmarkten in 
Bredevoort, Dordrecht 
en Tilburg gestaan en op 
de verschillende mark-
ten in Loon op Zand. Er 

komen er nog een paar, waarvan de Duur-
zaamheidsmarkt die op 23 september in 
Het Klavier in Kaatsheuvel georganiseerd 
wordt zeker een bezoekje waard is
(www.wereldgemeenteloonopzand.nl). 
Naast de verkoop op marktplaats en in ’t 
Benkske brengen de markten voor ons al-
tijd weer aardig wat geld in het laadje.

U weet vast wel dat De Boekenbank de haar 
gedoneerde boeken verkoopt voor lokale 
goede doelen, het staat steeds bij al onze 
publicaties en er wordt bij elke boeken-
markt aandacht aan besteed. Mensen in-
formeren er vaak heel geïnteresseerd naar. 
We vertellen dan dat we contacten hebben 
met wijkteams, pastoor, voedselbank, af-
deling geldzaken van de gemeente Loon op 
Zand. Zij kennen de situatie van heel wat 
mensen en weten vaak goed waar iemand 
net even iets extra’s kan gebruiken. Via 
hen hebben we al heel wat kleine en wat 

grotere steuntjes in de rug kunnen geven.
Wie ook graag van zo’n extraatje gebruik 
zou willen maken, kan zich ook zelf wen-
den tot een van de bovengenoemde instan-
ties of personen. Zij spelen dan uw vraag 
anoniem naar ons door. Wij hopen in deze 
voor menigeen toch heel moeilijke tijden 
op deze manier iets te kunnen betekenen. 

Dat is per slot het doel van onze Boeken-
bank: naast het verzorgen van de kringloop 
van mooie boeken, willen we graag kleine 
lokale goede doelen steunen. En daarom: 
als u ons en onze goede doelen wilt steu-
nen, geef uw stem dan aan De Boekenbank 
bij de Rabo ClubSupport van 5 tot 29 sep-
tember! Hartelijke dank hiervoor.

De Boekenbank, Cisca Boermans
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Het Loonse kerkhof

Wat is het mooi om op een militair kerkhof 
te komen met al die kruizen en gedenkste-
nen op een mooie rechte lijn.

Zo was lang ook het beeld op het Loonse 
kerkhof aan de Kloosterstraat, waar men 
rust vond met hier en daar bloemen op de 
graven. Maar wat is het veranderd! Ieder-
een die je hierover aanspreekt zegt: “Wat 
een treurige aanblik met al die open plaat-
sen waar je zo overheen kunt lopen; een 
belediging voor de gestorvenen!”

Telkens hoor je de vraag: “Waarom hebben 
ze die kruizen niet laten staan, want wat er 
nu rest is een troosteloze aanblik.”
Of zoals een oud-dorpsgenoot mij eens 

aansprak van wat hier gebeurt: “ik kan 
zelfs het graf van mijn ouders niet meer 
terug vinden… een pijnlijk iets.”

Ik vraag mij af wat er straks zal overblij-
ven als er slechts hier en daar een kruis 
staat op een zandvlakte die steeds kaler 
wordt, ondanks het mooie werk dat de on-
derhoudsploeg van het kerkhof telkenmale 
verricht om alles schoon te houden.

Met vele anderen zou ik graag het antwoord 
hierop willen vernemen, maar eigenlijk lie-
ver antwoord op de vraag: wat de plannen 
voor de toekomst zijn met dit bijzonder 
stukje Loon op Zand?
Zo doorgaan lijkt mij geen optie.

Een dorpsgenoot
(naam bij de redactie bekend)
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Te huur kantoor-/praktijkruimte

Ruimte (33 m2) is gelegen aan de  
Gerlachusstraat 2a te Loon op Zand.
Het heeft eigen voorzieningen (pantry, 
toilet, douche, opbergzolder, aircondi-
tioning). Het pand is per direct beschik-
baar. Interesse? Stuur een bericht via: 
https://werkeninloon.webnode.nl/

Gevonden
Zilverkleurige armband. In de buurt van 
De Venloene, Doelen.
Voor info bel: 0416-361786

Bedankt

Hartelijk dank aan dr. Kools voor de uit-
stekende zorg tijdens het ziekbed en 
overlijden van onze broer 

Johan Ligtvoet
Het heeft onze zorgen en verdriet 
draaglijker gemaakt.

Dank namens 
broers en schoonzussen Ligtvoet

Bedankt

Graag willen wij iedereen bedanken 
die zijn of haar betrokkenheid heeft 
getoond voor en na het overlijden van 
mijn man, onze vader en schoonvader 

Jacques Bogaert

op 10 augustus 2022.

In het bijzonder Dr. Kools voor zijn be-
trokkenheid en inzet tijdens zijn laat-
ste ziekteperiode, net als het verzor-
gend personeel van Thebe.

Hetty Bogaert-Does
Sander en Suzanne
Coen en Maaike

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Tijdens Week van de Loopbaan vrijblijvend persoonlijk advies over de volgende stap

Gratis loopbaanadvies voor iedereen
De arbeidsmarkt piept en kraakt onder 
een overvloed aan vacatures en tekort aan 
personeel. Werkgevers zitten te springen 
om nieuwe werknemers en moeten tege-
lijkertijd alle zeilen bijzetten om goed 
personeel te behouden. Daarnaast worden 
werknemers en werkzoekenden - terecht - 
steeds kritischer en kiezen zij bewust voor 
een baan die bij hen past en waar zij zich 
verder kunnen ontwikkelen. Noloc, de be-
roepsvereniging voor loopbaanprofessio-
nals, organiseert van 12 tot en met 17 sep-
tember 2022 voor de achtste keer de Week 
van de Loopbaan, waarin loopbaanprofes-
sionals hun deuren openen voor iedereen 
die een gratis loopbaanadvies wil. In de 
Langstraat kun je terecht bij Anita Muijs.

Noloc wil met de Week van de Loopbaan 
landelijk aandacht geven aan het belang 
van LevenLangOntwikkelen én alle vormen 
van (persoonlijke) begeleiding van mensen 
en organisaties op de arbeidsmarkt. In Ne-
derland zijn ruim 500 Noloc loopbaanpro-
fessionals die meedoen met de Week van 
de Loopbaan.

Voor werkenden en werkzoekenden
Loopbaanprofessionals adviseren werken-
den en werkzoekenden over welke stappen 
zij kunnen nemen om gezond en duurzaam 
inzetbaar te blijven; zeker met het oog op 
de toekomst, in een arbeidsmarkt die con-
tinu in ontwikkeling is door onder andere 
digitalisering en robotisering. Nieuwe ba-
nen verschijnen, oude banen verdwijnen. 
Blijven leren en ontwikkelen is daarom be-
langrijk, maar plezier in het werk is min-
stens zo belangrijk.

Door in gesprek te gaan met een loop-
baanprofessional ontdekken werkenden en 
werkzoekenden wat hun kwaliteiten zijn, 

hoe zij zich verder 
kunnen ontwikkelen 
en hoe dit past in de 
huidige en toekomstige wereld van werk. 
Een traject met een loopbaanprofessional 
resulteert in een lange termijnplan waarin 
de persoonlijke ontwikkeling, leerdoelen 
en ambities centraal staan.

Voor bedrijven
In de krappe arbeidsmarkt van nu is het 
voor bedrijven nog belangrijker geworden 
om personeel te behouden. Actief bezig 
zijn met loopbaanbeleid zorgt ervoor dat 
de organisatie zich richt op de inzet van 
medewerkers, op hun kwaliteiten en de 
ontwikkeling ervan.

Week van de Loopbaan in Langstraat
Anita Muijs uit Loon op Zand is aangesloten 
bij Noloc. Tijdens de Week van de Loop-
baan kun je bij haar terecht voor een ken-
nismakingsgesprek.	Muijs	Coaching	&	Loop-
baanbegeleiding biedt, wandelcoaching, 
coaching	bij	stress	&	burnout,	loopbaantra-
jecten, STAP-trajecten.

Geïnteresseerden kunnen voor meer in-
formatie of om direct een afspraak in te 
plannen met Anita Muijs, terecht op www.
noloc.nl/wvl / https://www.noloc.nl/lede
n?articleId=42577&relation=4461 □
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Collecte Prinses Beatrix Spierfonds 2022
Deze week van 11 t/m 17 september vindt 
de collecte van het Prinses Beatrix Spier-
fonds plaats. Een op de negen Nederlan-
ders krijgt te maken met een spierziekte. 
Hoe gezond je ook leeft, hoeveel je ook 
sport, iedereen kan op ieder moment een 
spierziekte krijgen. Hoe of waarom je een 
spierziekte krijgt, is niet altijd duidelijk. 
Veel spierziekten zijn erfelijk, meestal 
progressief, soms dodelijk en altijd ver-
lammend. Een spierziekte heeft impact op 
je hele leven en dat van de mensen om je 
heen.

Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanja-
ger van de strijd tegen spierziekten. Het 
fonds	financiert	en	stimuleert	wetenschap-
pelijk onderzoek naar genezing en behan-
deling voor de 200.000 mensen met een 
spierziekte in Nederland. Het PBS krijgt 
geen overheidssteun en is afhankelijk van 
donaties en de inzet van vele vrijwilligers. 
De collecte is een van de belangrijkste in-
komstenbronnen.

Gentherapie
Voor de meeste van de 600 verschillende 
spierziekten is er geen medicijn. Er is geen 
behandeling en mensen gaan steeds verder 
achteruit. De weg naar een medicijn voor 
al deze ziekten leek tot voor kort pijnlijk 
lang en ingewikkeld. Nu is er hoop, dankzij 
gentherapie. Met gentherapie kan de oor-
zaak van een groot deel van de spierziek-
ten, namelijk een fout in het DNA, worden 
hersteld. Je kunt het vergelijken met een 
chirurgische ingreep, maar dan op het ni-
veau van het DNA. Een eenmalige behande-
ling met langdurig resultaat.

In 2020 is het Prinses Beatrix Spierfonds ge-
start met een nieuw onderzoeksprogramma 
op het gebied van gentherapie. De ambi-
tie is om binnen vijf jaar deze veelbelo-

vende therapie te testen 
bij mensen met een er-
felijke spierziekte in Ne-
derland. Hiermee wil het 
Spierfonds de strijd tegen 
spierziekten een ongeëvenaarde impuls ge-
ven. Om dit doel te bereiken is nog veel 
geld nodig. Drie onderzoeksteams – in Lei-
den, Nijmegen en Rotterdam – gebruiken 
verschillende technieken om gentherapie 
voor spierziekten verder te ontwikkelen.

Afhankelijk van donaties
Omdat het fonds, zoals gezegd, geen sub-
sidie krijgt van de overheid, is het geheel 
afhankelijk van giften uit de samenleving. 
Steun daarom dit werk en geef aan de col-
lectant. Het Prinses Beatrix Spierfonds is 
in het bezit van het Keurmerk voor Goe-
de Doelen van het Centraal Bureau Fond-
senwerving. Dit betekent dat er toezicht 
plaatsvindt op het bestuur, het beleid, de 
bestedingen, de fondsenwerving en de ver-
slaglegging van dit goede doel.

Collectant gemist?
Mocht u in de week van 11-17 september 
de collectant missen, steunen kan ook door 
een bijdrage over te maken op IBAN	NL82	
INGB	0000	0009	69	ten name van Prinses 
Beatrix Spierfonds te Den Haag. Als u geen 
kleingeld heeft, dan kunt u doneren via de 
IDEAL QR-code die u met uw smartphone 
kunt scannen. Deze code staat op het le-
gitimatiebewijs van de collectant. Gevers 
kunnen ook het woord SPIER sms’en naar 
het nummer 4004. Ze ontvangen dan een 
donatielink om eenmalig en veilig te do-
neren. Voor meer informatie kijk op www.
spierfonds.nl. Bij voorbaat onze hartelijke 
dank	voor	uw	financiële	bijdrage.

Plaatselijk comité PBS,
Marina Fijen en Erik Gelevert
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Studio Het Wagenhuis: derde vakantiewoning op landgoed Het Witte Kasteel

Het stichtingsbestuur van Het Witte Kas-
teel is heel inventief om de gebruiksmoge-
lijkheden van het landgoed uit te breiden, 
met respect voor de historische context. 
Zo is de bovenverdieping van ‘Het Wagen-
huis’ dit jaar gereed gemaakt om gasten te 
kunnen ontvangen. Dat vroeg om een in-
ventieve aanpassing van de ‘rommelzolder’ 
van ‘Het Wagenhuis’, die ook een eigen op-
gang moest krijgen. Maar het is gelukt! De 
studio is klaar voor verhuur. Op 18 septem-
ber wordt met de vrijwilligers ‘Studio Het 
Wagenhuis’ informeel geopend.

Bezoekers uit heel de wereld
‘Studio Het Wagenhuis’ is naast ‘Het Neer-
huis’ en ‘Het Theehuis’ de derde vakantie-
woning op het landgoed. Vóór de pande-
mie hebben al heel wat gasten uit de hele 
wereld op het landgoed gelogeerd, met 
boekingen uit onder meer China, Dubai, 
Australië, de 
Verenigde 
Staten, Ca-
nada en na-
tuurlijk uit 
Nederland 
zelf. Uit de 
gasten-reac-
ties blijkt dat 
velen van hen 
de contacten 
met de vrij-
willigers, die 
vaak op het 
landgoed aan 
het werk zijn, 
als een grote 
meerwaarde 
ervaren. Het 
was	 fijn	 dat	
tijdens de 
periode van 
corona-maat-

regelen, toen de horeca gesloten was, de 
vakantiewoningen	wel	een	flinke	tijd	kon-
den worden verhuurd. De belangstelling 
bleef van mensen die even in alle rust ‘op 
zichzelf’ wilden zijn; soms voor een vakan-
tie, soms voor een werk- of studietaak.

Spreiden van risico’s
Door de diversiteit aan activiteiten op het 
landgoed streeft  het bestuur van Het Wit-
te Kasteel ernaar om de risico’s te sprei-
den. De opbrengsten van de verhuur zijn, 
net zoals alle andere activiteiten van Stich-
ting Exploitatie Het Witte Kasteel, geheel 
bestemd voor de belangrijkste doelstelling 
van Stichting Het Witte Kasteel: het behoud 
van het cultureel erfgoed. Het bestuur én 
de vrijwilligers zijn daarom blij met de 
nieuwe aanwinst ‘Studio Het Wagenhuis’.

Stichting Het Witte Kasteel
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          Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 

Schooljaar 2022 - 2023: MEER Muziek bij de BSO 

Aanmelden kan nog NET!!!!! 
Jaa, ook dit schooljaar is er weer Muziek bij de BSO en ook jij kunt eraan mee doen. Ook als je niet op de BSO zit, 
kun je meedoen!! 

Je kunt je weer aanmelden voor steeds 5 muzieklessen waarin we nog interactiever aan de slag gaan met zingen, 
muziek maken op verschillende instrumenten, naar muziek luisteren, zelf muziek gaan verzinnen en nog veel meer. 
In het hele jaar zijn er 5 reeksen van 5 lessen voor de kinderen uit groep 1 t/m 7 (schooljaar 2021-2022). Je kunt 
zelfs per reeks bepalen of je meedoet. De lessen worden weer gegeven door meneer Juan Manrique, en vinden op 
MAANDAGEN plaats bij de BSO van de Blokkendoos. 

We beginnen met de eerste 5 lessen (Blok 1, thema Muzikale Spelletjes) op Maandag 19 september van 15.00 tot 
15.30 uur voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 en van 15.30 tot 16.15 uur voor de leerlingen van groep 4 t/m 7 
(ben je BSO-deelnemer, dan kun je voor de muziekles naar de BSO Blokkendoos komen om daar iets te drinken en 
nog wat leuks te doen totdat de muziekles begint. Ook als je die dag niet naar de BSO hoeft, je gaat in dat geval na 
de les naar huis). 

Een blok van 5 lessen kost voor leerlingen van groep 1 t/m 3 € 20,- en € 30,- voor leerlingengroep 4 t/m 7. Als je je 
meteen voor het hele jaar opgeeft, betaal je respectievelijk € 90,- of € 140,-.  Blok 1 start op 19 september 2022, 
Blok 2 op 31 oktober 2022, Blok 3 op 16 januari 2023, Blok 4 op 6 maart 2023 en Blok 5 op 5 juni 2023. 

Wil je aan de slag met muziek, geef je dan op. Vul onderstaande strook in en geef hem af bij de BSO of lever hem in 
bij Bernadette Essers-Jacobs, Gildeweg 87, Loon op Zand (mailen mag ook: bernadette_essers@hotmail.com) 

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

Naam: ______________________________________________________________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum: ______________________________________________________________________________ 

School en Groep op school in schooljaar 2022/2023: _________________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________________________________________________________________ 

E-mailadres: __________________________________________________________________________________ 

BSO-deelnemer: Ja (locatie: Kubus / Blokkendoos*)/Nee*  ( *Streep door wat niet van toepassing is.) 

Zit op de volgende dagen op de BSO: ______________________________________________________________ 

Ik geef me op voor: Blok 1/voor alle 5 de blokken* 

Graag aanmelden voor 18 september aanstaande. 
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Werkwijze stemmen in de   
Rabo App of Internetbankieren
Bent u lid van Rabobank en regelt u uw 
bankzaken online of via de Rabo	App? Dan 
stemt u eenvoudig via de app of internet-
bankieren. Dit werkt als volgt in vier stap-
pen en u heeft géén aparte stemcode no-
dig:
•	Log tussen 5 en 27 september in op uw 

online omgeving of in de app.
•	Klik op de knop ‘Service’. In de app vindt 

u deze knop rechtsonder, in Internetban-
kieren staat de knop rechtsboven.

•	Scroll nu helemaal naar beneden naar 
‘Lidmaatschap’ en klik hierop.

•	Klik op ‘Rabo	ClubSupport’ en u kunt uw 
stemmen uitbrengen op drie deelnemen-
de clubs naar keuze.

Bent u wel klant, maar nog geen lid van Ra-
bobank? Lid worden is gratis én heel mak-
kelijk. Ga om lid te worden in de Rabo App 
of via Internetbankieren volgens boven-
staande werkwijze naar ‘Lidmaatschap’. 
Wat het kost? Niets, alleen een paar secon-
den van uw tijd. Doet u dit uiterlijk 27 sep-
tember? Dan kunt u ook direct stemmen op 
de maatschappelijke bestedingsdoelen van 
de deelnemende clubs aan de Rabo Club-
Support stemcampagne.

Dus	brengt	uw	stem	uit	op	onze	vereni-
ging	De	Zonnebloem	afd.	Loon	op	Zand/
De	 Moer!	 U kiest 
dan voor De Zonne-
bloem onder de let-
ter D.

Heel veel dank voor het uitbrengen van uw 
stem namens bestuur en vrijwilligers

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.  
Respectvol en milieubewust ontzorgen. 
Wij zijn partner van www.ontboedel.nl 

Voor info: Erik de Bont 06-51294131. 
*Ook voor kleine ritjes naar de 

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.
Respectvol en milieubewust ontzorgen.
Wij steunen verschillende goede doelen!

Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
* Ook voor kleine ritjes naar de milieu-
straat van de gemeente Loon op Zand.
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Met de ontvangst van het eerste potje honing is de cirkel rond
Sinds mei heeft Residentie Molenwijck op 
het dak twee bijenkasten staan. Marco de 
Groot uit Loon op Zand van ‘imkerij De 
Wachtbij’ nam het initiatief om contact op 
te nemen. Directeur Frans Mannaerts van 
Residentie Molenwijck introduceerde zich 
in het najaar van 2021 in Rond de Toren 
en riep lokale initiatieven op om te kijken 
waarin wij elkaar konden vinden. Het re-
sultaat is dat bij Residentie Molenwijck nu, 
naast zo’n 170 bewoners, twee bijenvolken 
wonen.

Waar is dat goed voor? De bijen zorgen door 
bestuiving voor meer biodiversiteit in eigen 
tuin en het groen in de directe omgeving 
van Residentie Molenwijck. Zo komen er 
meer bloemen, is er meer zaadvorming en 
uiteindelijk zorgt dat voor honing uit eigen 
tuin! Hoe leuk is dat.

Marco de Groot is een gepassioneerd hobby-
imker met zorg voor de bij, die inmiddels 
op drie locaties rondom Loon op Zand zo’n 
10 bijenkasten heeft staan. U vindt zijn bij-
en ook bij OpenDoor (https://www.open-

doorzorg.nl/) en Kinderopvang Buiten-
lust (www.kinderopvangbuitenlust.nl).

Onlangs gaf Marco een lezing voor de be-
woners van Residentie Molenwijck. Hij 
vertelde over de levenscyclus van een bij-
envolk, over handgeslingerde honing en 
welke producten je er allemaal van kunt 
maken. Dat was ook hét moment om het 
eerste potje honing te overhandigen aan 
Frans Mannaerts. (zie foto)

Daarmee is de cirkel rond. Residentie Mo-
lenwijck wil graag iets voor de lokale om-
geving betekenen en hieraan bijdragen. 
Tegelijk zijn de bijen geholpen met hun 
nieuwe habitat en leveren zij honing. Die 
overigens gretig aftrek vindt in de Huiswin-
kel van Residentie Molenwijck!

Meer informatie? www.dewachtbij.nl □

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

Als je lang genoeg onzeker bent geweest.
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Start Cursusjaar 2022-2023
Wij organiseren cursussen en workshops in 
Chinese gezondheidsoefeningen, Qigong en 
Taijiquan. Uit eigen ervaring weten we, dat 
deze oefenmethodes heilzaam werken.

Qigong / energie-oefeningen
Deze ontspannende oefeningen zijn vrij ge-
makkelijk aan te leren en thuis toe te pas-
sen. Je wordt soepeler, je evenwicht wordt 
beter en je lichaamsenergie gaat beter 
doorstromen. Bij regelmatige beoefening 
kunnen lichamelijke klachten verdwijnen.
Qigong is een onderdeel van de traditio-
nele Chinese geneeswijzen. 

Taijiquan (uitspraak ‘Thai-dji-tsjuen’)
Dit is de meest innerlijke vorm van Chi-
nese zelfverdedigingskunst gebaseerd op 
de	Yin-Yang-filosofie	en	Qigong	is	hier	een	
onderdeel van. Naast handvormen in deze 
methode geven we ook les in zwaard- en 
waaiervorm.
De lessen voor beginners zijn in Loon op 
Zand op maandagmorgen van 10.00 tot 
11.00 uur en op donderdagmiddag 16.00 
– 17.00 uur. In Tilburg op zaterdagmorgen 
van 9.45 tot 10.45 uur.
De lessen starten op 15 september 2022.
Een	proefles	is	altijd	mogelijk.	Privéles	op	
afspraak.

Bij Albeweging zijn de afgelopen 25 jaar 
diverse mensen opgeleid om Qigong en 
Taijiquan les te geven. Zij geven o.a. les in 
Udenhout, Dongen, Tilburg, Goirle, Oister-
wijk, Oosterhout en Turnhout.

Open ochtend
Op zaterdag 17 september 2022 hebben we 
een open ochtend. Het is dan mogelijk een 
gratis	 proefles	 Qigong	 te	 volgen	 van	 9.45	
tot 10.45 uur. Plaats is SBO Noorderlicht, 

de Schans 135, 5011 EN Tilburg. (Graag van 
te voren aanmelden.)

Buteyko-ademmethode
Maandag 26 september 2022 start er weer 
een cursus in de Buteyko-ademmethode, 
voor Midden-Brabant in Tilburg.
In deze cursus krijg je uitgebreide ach-
tergrondinformatie en leer je de methode 
thuis toe te passen. Deze methode is ont-
wikkeld door Dr.Buteyko, in de 60er jaren 
in Rusland. Hij was ernstig ziek en heeft 
zichzelf genezen met deze ademmethode. 
Deze methode werkt heel goed bij astma, 
hooikoorts en andere luchtwegaandoenin-
gen. Het werkt echter ook bij andere klach-
ten. Er zijn wonderbaarlijke genezingen bij 
mensen, die intensief getraind hebben.
Zie eventueel website: www.buteyko-me-
thode.eu of lees het boekje: ‘Leef gezond, 
adem rustig’, geschreven door Masha An-
thonissen- Kotousova. Zij is ook degene die 
de cursus geeft.

Deze cursus bestaat uit 5 avonden, ma 26, 
di 27-september, ma 3, di 4 en ma 10 ok-
tober 2022 Tijd: 19.00 - 20.30 uur  Plaats: 
wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74, 5042 
WS Tilburg.

Al deze activiteiten worden georganiseerd 
en	 gegeven	 door	Wim	Weel	 &	 Rian	 Smol-
ders, beiden beoefenen al 40 jaar Taiji en 
Qigong en hebben van diverse Chinese le-
raren les gehad. Daarnaast heeft Wim zich 
extra verdiept in de Chinese taal- en cul-
tuur (Sinologie) en Rian in Chinese Traditi-
onele Geneeswijzen.

Heb je interesse, kijk op onze website, of 
neem gerust contact met ons op, 0416-
362004, albeweging@kpnmail.nl, 
www.albeweging.nl

Met de hartelijke groeten van
Rian Smolders en Wim Weel
van Albeweging
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Waar staat Loon op Zand?

Geef jouw mening over gemeente Loon op Zand

We willen graag weten hoe jíj vindt dat de 
gemeente het doet. Daarom houden we dit 
jaar een burgerpeiling. Met de uitkomsten 
kunnen we beter bepalen wat goed gaat en 
wat nog beter kan.

Een burgerpeiling is een vragenlijst voor 
inwonersonderzoek. De Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten stelde deze vragen-
lijst samen met gemeenten en onderzoeks-
bureaus op.
Omdat veel gemeenten zo’n peiling uitvoe-
ren, kun je uitkomsten vergelijken met die 
van andere gemeenten.

Wat vragen we aan je?
De vragen gaan over onderwerpen als open-
bare ruimte, milieu, wonen, dienstverle-
ning door ons als gemeente, participatie, 
cultuur en veiligheid. Met een burgerpei-
ling meten we waar Loon op Zand staat!

Jij doet toch ook mee?
3.500 inwoners ontvangen een uitnodiging 
om mee te werken aan dit onderzoek. Mis-
schien zit jij ook in deze steekproef. Je 
kunt de vragenlijst dan met de unieke in-
logcode digitaal invullen.

Heb je geen uitnodiging ontvangen?
Je kunt toch gewoon mee-
doen. Heel graag zelfs! Met 
de QR-code of via www.
startvragenlijst.nl/burger-
peiling kun je vanaf 1 tot 
en met 25 september de 
vragenlijst invullen.

Heb je vragen over deze burgerpeiling?
Bureau	I&O	Research	voert	voor	ons	dit	on-
derzoek uit. Dit bureau ondersteunde ons 
al bij eerdere burger-peilingen. Vanaf 1 tot 
en met 25 september is tijdens kantooruren 
de	helpdesk	van	I&O	Research	bereikbaar.

Je kunt je vragen stellen door:
•	een e-mail te sturen naar   
helpdesk@ioresearch.nl

•	gratis te bellen naar 0800-0191
•	een bericht te sturen via WhatsApp naar 

06-86826208. □
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Wil je gratis je verkeerskennis 
opfrissen?

Ben je boven de 55, een ervaren automo-
bilist en inwoner van de gemeente Loon 
op Zand? Veilig Verkeer Nederland organi-
seert in opdracht van de gemeente Loon 
op Zand, in samenwerking met de lokale 
VVN afdeling en seniorenverenigingen een 
gratis 3-daagse opfriscursus verkeersken-
nis (per dag 2 uur) over de veranderde 
verkeersregels. Onder het genot van een 
kopje	koffie	of	thee	word	je	door	een	ge-
certificeerde	rijinstructeur	bijgepraat	over	
alle verkeersregels die in de loop der jaren 
veranderd zijn.

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers 
aan deze cursus om zich aan te melden 
voor een individuele praktijkrit in de eigen 
auto (geheel vrijblijvend). Meer informatie 
hierover ontvang je tijdens de cursus.

De cursus is op (je wordt op alle dagen ver-
wacht): maandag 3, 10 en 17 oktober a.s. 
van 13.30 tot 15.30 uur in Kaatsheuvel.

Is dit iets voor jou?
Je kunt je tot een week voor aanvang van 
de cursus inschrijven via de onderstaande 
link van Veilig Verkeer Nederland of tijdens 
kantooruren bellen met: 088-5248850.
https://vvn.nl/opfriscursusloonopzand

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 
Je ontvangt een week voor aanvang van de 
cursus een bevestiging met de locatiegege-
vens. □

Hulp in de huishouding gevraagd
Heeft iemand een paar uurtjes beschik-
baar om mij om de andere week te helpen 
in de huishouding? Bel dan 06-26252183. 
Ik zou er blij mee zijn.

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Duurzaamheidsmarkt ter gelegenheid van Global Goals-dag 
Op vrijdagmiddag 23 september is er van 
13.00 tot 16.00 uur een Duurzaamheids-

markt in de foyer van Het 
Klavier in Kaatsheuvel. 
Deze wordt georganiseerd 
door Stichting Wereldge-
meente Loon op Zand in 
samenwerking met de ge-
meente in het kader van de 

wereldwijd gevierde Global Goalsdag.

Global Goals gemeente Loon op Zand
Onze gemeente is een Global Goals ge-
meente, een gemeente die zich inzet om 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties  om armoede, ongelijk-
heid en klimaatverandering wereldwijd 
aan te pakken. De gemeenteraad heeft de 
uitwerking daarvan in handen gelegd van 
stichting Wereldgemeente Loon op Zand.

Sinds 2019 wordt jaarlijks op of rond 25 
september de Global Goals-vlag gehesen in 
onze drie kernen, zoals op de foto in 2019 
door toenmalig wethouder Gerard Bruijniks 
en Stef Mennens, voorzitter van Wereldge-

meente Loon op Zand. Dit jaar wordt de 
vlag gehesen door Wethouder Louis Laros. 
Dat vindt plaats op vrijdagmiddag 23 sep-
tember om 13.00 uur en dat is meteen het 
startsein voor de Duurzaamheidsmarkt.

Dorpsomroeper doet oproep om de 
duurzaamheidsmarkt te bezoeken
Marja van Trier uit Loon op Zand zal als 
‘dorpsomroeper’ in Kaatsheuvel de mensen 
oproepen om bij de vlaghijsing aanwezig te 
zijn en de duurzaamheidsmarkt te bezoe-
ken.

De invulling van de duurzaamheidsmarkt 
is bij het verschijnen van dit artikel nog 
niet helemaal rond, maar naast Stichting 
Wereldgemeente nemen de volgende orga-
nisaties in ieder geval deel: het Energiecol-
lectief in de gemeente Loon op Zand, EC-
LoZ | om, met informatie over besparing, 
opwekking en levering van energie, de Ge-
meente Loon op Zand met informatie over 
subsidie voor klimaatbestendige maatre-
gelen, de Boekenbank met tweedehands 
boeken, Vintage Pierot met tweedehands 

kleding, Gered Gereed-
schap, Herenboeren De 
Langstraat en de Voed-
selgroep van Wereldge-
meente.

Op onze website www.
wereldgemeenteloon-
opzand.nl en via onze 
social mediakanalen Fa-
cebook en Twitter kunt 
u meer actuele informa-
tie vinden. 
U kunt met vragen en 
opmerkingen ook altijd 
terecht bij info@we-
reldgemeenteloonop-
zand.nl. □
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Legkorrel 
Gemengd graan 
Grit & roodsteen 
Voer- & drinkbakken 
Ontwormmiddelen 
kippenhokken & rennen 
Kuikens & jonge kippen 
 

kippen 
 

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

 

 °Op de eerste dag van de schoolvakantie werden bij De Blokkendoos noodlokalen geplaatst. Die zijn 
nodig in verband met een verbouwing. Naar verwachting blijven ze tot de kerstvakantie staan. 
(Foto: Ruud Peters)
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Meet & Greet met landelijke, lokale en regionale CDA’ers

CDA’ers over de ontwikkeling in het landelijk gebied van Hart van Brabant

De ontwikkeling van het landelijke gebied 
is stil komen te staan, als gevolg van stik-
stofproblematiek. De balans wordt gezocht 
tussen de blijvende economische agrari-
sche ontwikkeling, noodzakelijk natuurbe-
heer om adaptief in te spelen op de kli-
maatverandering, de toenemende vraag 
naar uitbreiding van voor de woningbouw-
opgave of gebruik om duurzame energie op 
te wekken.

Tijdens	 de	Meet	 &	Greet	 gaan	 CDA’ers	 in	
op deze actuele thematiek. Centraal staat 
de vraagstelling hoe deze ontwikkelingen 
in het Hart van Brabant, vanuit gemeen-
te, provincie en waterschap, worden be-
stuurd? Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
Hoe betrekken de bestuursorganen elkaar, 
als ook de betrokken burgers en agrarisch 
ondernemers?

De avond wordt geopend door Peter Es-
sers, CDA-senator in de Eerste Kamer, om 
zijn visie te geven over het geschetste di-
lemma in de ontwikkeling van het landelijk 
gebied. Vervolgens geven de CDA-ers uit de 
gemeenten geven Dongen (Kees de Jong, 

wethouder), Loon op Zand (Mieke Broe-
ders-Habraken, fractievoorzitter) en Waal-
wijk (Ruud Spohr, fractievoorzitter) aan op 
welke wijze de komende raadsperiode zij 
invulling gaan geven aan deze vraagstuk-
ken. CDA-bestuurder Alwijn ten Cate van 
het Waterschap Brabantse Delta geeft een 
inkijk in de stappen die afgelopen jaren ge-
maakt zijn om het waterschap toekomstbe-
stendig op deze vraagstukken.

Na de korte toelichtingen gaan de CDA’ers 
op aangeven van de gespreksleider Gert-
Jan van den Dries met elkaar in gesprek. 
Dat is de opmaat om aan de deelnemers 
van de avond tijdens en na de pauze met 
de lokale CDA’ers in gesprek te gaan on-
der leiding van de avondvoorzitter. Aan het 
einde van het gesprek wordt aan de inlei-
der	Peter	Essers	gevraagd	om	een	reflectie	
en wat zij de lokale CDA’ers willen mee-
geven om het komende jaar werk van te 
maken.

De CDA-afdelingen van Dongen, Waalwijk 
en Loon op Zand nodigen u graag hier-
voor op 15 september a.s. bij ’t Maoske in 
De Moer. De aanvang is om 19.45 uur. De 
bijeenkomst sluit omstreeks 22.00 uur. U 
dient zich vooraf aan te melden op:
bestuur@cdaloonopzand.nl.

Met hartelijke groet,
Gert-Jan van den Dries,
voorzitter CDA Loon op Zand
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Wandelaars lopen voor inloophuizen in Tilburg en Waalwijk

Eerste editie ‘Wandelen voor Anderen’ een warm begin!
Zondag	17	juli	2022	was	de	eerste	editie	
van	‘Wandelen	Voor	Anderen’.	Een	wan-
deltocht	 waarmee	 Stichting	 Inzet	 Loont	
geld	inzamelt	voor	de	inloophuizen	in	Til-
burg	en	Waalwijk.

Wandelen voor jezelf
Wandelen is een mooie hobby, wandelen 
is gezond. Jong en oud kunnen deelnemen 
aan deze gezonde hobby waarbij je in ei-
gen tempo kunt genieten van de omgeving 
en werkt aan je geestelijke en lichamelijke 
gezondheid.
In eerste instantie konden de wandelaars 
een tocht lopen van 5, 10 of 15 kilometer in 
de prachtige omgeving van Loon op Zand. 
Wandelsport kenner (en fanaat) Ad Leer-
makers, bekend van ‘De Nacht Van Loon’, 
stippelde prachtige en toegankelijke rou-
tes voor de wandelaars uit.

Wandelen voor anderen
Wandelen voor anderen is de eerste acti-
viteit van Stichting Inzet Loont. Zij willen 
met deze bijzondere wandeltocht geld op-
halen voor de inloophuizen in Tilburg en 
Waalwijk en dit is broodnodig om deze in-
loophuizen draaiende te houden.

Wanneer je de diagnose kanker te horen 
krijgt, staat de wereld plotseling op zijn 
kop. Niet alleen je eigen wereld, maar 
ook die van je partner, kinderen, familie 
en vrienden. Waar kun je naar toe met alle 
onzekerheden die op je af komen? Een In-
loophuis is een ontmoetingsplek voor ie-
dereen die direct of indirect met kanker te 
maken heeft of heeft gehad. Persoonlijke 
aandacht, een luisterend oor, betrokken-
heid van gastvrouw of gastheer, rust en 
warmte vind je bij deze inloophuizen waar 
je helemaal jezelf kunt zijn.

Een warm begin
De eerste activiteit van de stichting 
kende een warm begin. De wandelaars 
moesten bij tropische temperaturen in 
de benenwagen klimmen. Daags voor 
de wandeltocht ontvingen alle lopers 
een e-mail van voorzitter Frank Tab-
bers om de juiste maatregelen te tref-
fen. Dankzij de sponsoren konden de 
lopers voorzien worden van water en 
gezonde versnaperingen.
Op verschillende punten op de route 
waren er punten om uit te rusten en 
bij te komen. Met een voldaan gevoel 
keerden de lopers terug bij Sport- en 
Cultuurcentrum ‘De Wetering’.
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Stichting Inzet Loon wil meer
Stichting Inzet Loont wil meer aantrekke-
lijke activiteiten organiseren om zo aan-
dacht en geld te genereren voor beide in-
loophuizen. Zij denkt hierbij aan bijv. een 
kaarsenceremonie, creatieve activiteiten, 
fietstochten	 enz.	 Hiervoor	 is	 zij	 op	 zoek	
naar vrijwilligers. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met:
samen@inzetloont.nl.

Opbrengst onbekend
Op dit moment is de opbrengst van ‘Wan-
delen Voor Anderen’ onbekend omdat lo-
pers zich ook bij het startbureau in ‘De 
Wetering’ konden aanmelden. De totale 
opbrengst moet nog verwerkt worden. 

Stichting Inzet Loont wil aan het einde van 
het jaar een fraaie cheque overhandigen 
aan de inloophuizen in Tilburg en Waalwijk.

Bedankt
‘Wandelen Voor Anderen’ was niet mogelijk 
dankzij de inzet van talloze vrijwilligers, 
Ad Leermakers, Sport- en Cultuurcentrum 
‘De Wetering’, Loon op Zand… Natuurlijk! 
(de Loonse centrumondernemers), Albert 
Heijn Kaatsheuvel, Ceelaert Tax Consul-
tancy en Fysio Loon op Zand.

Redactie: Maikel van der Velden
Foto’s: Jan Heijs

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416	-	279553			
Vergoeding	vanuit	aanvullende	verzekering
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Onze vrijwilligers werken vanuit een gedreven passie!

Steun ons via Rabo ClubSupport en stem op Sint Rafaël
Al jaren ervaart u de inzet van EHBO-ver-
eniging Sint Rafaël. Onze missie is op een 
professionele wijze vrijwilligers opleiden 
tot volwaardige hulpverleners. Wij vinden 
kennisoverdracht aan zowel onze jeugd als 
volwassen erg belangrijk. Samen zorgdra-
gen voor een veilige leefomgeving, staat 
bij ons hoog in het vaandel!

De eerste 6 minuten bij   
een hartstilstand zijn cruciaal
Met uw stem op ons zorgen wij ervoor dat 
ons AED-netwerk in Loon op Zand goed on-
derhouden wordt en kunnen wij een aantal 
AED-kasten vervangen. Onze hulpverle-
ners zijn vaak sneller ter plaatse dan een 
ambulance en kunnen al starten met re-
animeren. De kans op overleven wordt zo 
vergroot.

Wij zetten ons in voor ons dorp
Veel evenementen kunnen enkel plaatsvin-
den als de EHBO-hulpverlening op orde is. 
Met mensen samenwerken voor mensen, 
het is een geweldige en dankbare taak om 
te mogen vervullen!

AED-, BHV- en EHBO-cursussen   
en trainingen
Wij bieden een grote variatie aan (her-
halings)lessen en cursussen aan die onze 
vrijwilligers en mensen uit het dorp ge-
bruiken ter vergroting van de veiligheid in 
uw omgeving; rondom huis en in heel Loon 
op Zand. Kijk voor het programma op onze 
website www.ehbo-loonopzand.nl.

Wij hebben uw stem hard nodig!
Onze vereniging bestaat geheel uit vrijwil-
ligers en wij kunnen uw stem goed gebrui-
ken. Steun ons via Rabo ClubSupport en 
stem op Sint Rafaël. De stemperiode is van 
5 t/m 27 september.

Lid worden? Meld je aan!
Wij zetten ons met hart en ziel in voor dat-
gene waar ons dorp EHBO-geschoolde men-
sen voor nodig heeft. Met mensen samen-
werken voor mensen, het is een geweldige 
en dankbare taak om te mogen vervullen!

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

Met Fixi meld je een probleem bij je gemeente
Zie je een pro-
bleem buiten 
op straat of in 
de buurt? Is die 
lantaarnpaal 

nog steeds niet gerepareerd? Een volle prul-
lenbak of vuilniszakken ergens gedumpt? 
Een trottoir met enorme scheve tegels?
Met Fixi meld je een probleem snel en 
makkelijk bij je gemeente. Meteen op de 
plek én het moment dat je het signaleert.  
Een melding openbare ruimte is met Fixi zo 
gemaakt. Dit kan in een paar eenvoudige 
stappen met uw smartphone via de Fixi-
app. Eerder gebruikte de gemeente Loon 
op Zand de Buiten Beter-app, maar nu is 
dat dus Fixi-app geworden.

Stap 1: Maak een foto
Een foto zegt meer dan duizend woorden. 
Leg dit direct vast met je smartphone in 
de Fixi-app. De gemeente kan daarmee zo 
snel mogelijk de ernst van de situatie in-
schatten en bepalen hoe, door wie en wan-
neer het probleem kan worden opgelost.

Stap 2: Leg de locatie vast
Op basis van GPS wordt de exacte locatie 
automatisch bepaald. Zo kan de gemeente 
meteen zien op welke plek de melding is 
gedaan. Je kunt ook zelf een adres intypen 
of de pin op de kaart verplaatsen.

Stap 3: Omschrijf het probleem
Selecteer het probleem uit de lijst met 
veelvoorkomende problemen, zoals open-
bare	 verlichting,	 zwerfafval	 en	 groen	 &	
bomen. Je kunt het probleem ook nader 
omschrijven of toelichten.

Stap 4: Verzend de melding
De melding is nu klaar om te versturen. 
Controleer nog een keer of alles goed is 

ingevuld. Deze 
melding komt au-
tomatisch binnen 
bij	de	betreffende	
gemeente. Het 
verzenden van je 
melding is gratis, 
net als de Fixi-app 
(met uitzondering 
van gemaakte 
kosten voor het gebruik van data via uw 
mobiele provider).

Heeft u geen smartphone? Dan kunt u ook 
een melding maken via Fixi.nl of bellen 
met de gemeente via 0416-289111.

BuurtPreventieTeam ‘Oud Loon’
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tel.: 0416 - 363 902 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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Amai, amai!

Een touringcar uit het Belgische Lanaken 
kwam in de middag van 15 augustus klem 
te zitten onder het viaduct aan de Klok-
kenlaan. Kwestie van ‘beetje te hoog’ dus!

Volgens	de	chauffeur	had	hij	net	een	groep	
kinderen naar de Klokkenweide gebracht. 
Het hydraulische systeem om de bus om-
laag te krijgen en dan achteruit te rijden 
werkte niet meer. Achter de touringcar was 
ook een forse aanhanger gekoppeld, waar-
van het remsysteem ook blokkeerde.

Uiteindelijk werd de combinatie rond 19.30 
uur door een Belgisch bergingsbedrijf los-
getrokken en naar België vervoerd.

Tekst en foto’s: Ruud Peters
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Buiten Loon is geopend!

Eind 2020 was het afscheidsinterview met 
Ingrid van Loon te lezen. Ze nam toen af-
scheid van haar sportschool BeingFit, wel-
ke zij aan huis had. Hier werd al een kleine 
teaser gegeven; “Het klinkt cliché, maar 
het is mooi geweest, tijd voor iets anders, 
ook gezien mijn leeftijd. Ik was net zo oud 
als Anna (haar opvolger) toen ik begon in 
De Wetering; bovendien zijn mijn man ik 
druk bezig met het ontwikkelen van andere 
plannen. Wanneer de tijd rijp is komt dat 
zeker in de Toren te staan”, aldus Ingrid 
(Toren 19 – 2020).

De	 tijd	 is	 inmiddels	 rijp	en	deze	cliffhan-
ger krijgt nu een vervolg. Ik neem u dan 
ook graag mee in dit nieuwe bedrijf. We 
hebben	het	namelijk	over	Bed	&	Breakfast	
Buiten Loon. In de vorige editie zag u een 
flyer	die	de	open	dag	van	2	juli	jongstleden	
aankondigde. Deze dag was drukbezocht en 
absoluut een succes. Dit was voor de fami-
lie	van	Loon	het	startschot	van	hun	B&B.

Buiten	 Loon	 is	 een	 gloednieuwe	 Bed	 &	
Breakfast in het buitengebied van Loon op 
Zand, gelegen aan het Kraanven. Dit is het 

nieuwe bedrijf van het ondernemende kop-
pel Berry en Ingrid van Loon. Waar de naam 
vandaan komt laat zich dan ook raden.
Op	de	plaats	waar	nu	de	Bed	&	Breakfast	
gevestigd is was dus voorheen een sport-
school, met aansluitend loodsen. Maar wat 
willen ze hiermee op lange termijn? Enkele 
jaren geleden begonnen de eerste hersen-
spinsels. Familie van Loon heeft de ruimte, 
locatie en ideeën om een ogenschijnlijk 
onbereikbaar plan, daadwerkelijk uit te 
voeren.	Een	Bed	&	Breakfast,	zou	dat	niks	
voor ze zijn? Zoals zo vaak begint het met 
wilde ideeën tijdens een borrel, in de trant 
van, ‘dat lijkt ons best leuk’, tot de plan-
nen steeds concreter worden. Zoals Ingrid 
eerder al aangaf, je kunt niet oneindig 
sportles blijven geven, maar wilt zeker nog 
wel wat jaren bezig zijn.

Na	heel	wat	brainstormen	is	het	definitieve	
idee geboren. Dan begint het bureaucrati-
sche traject. Het duurt jaren voordat de 
vergunningen rond zijn. In de tussentijd 
zitten Berry en Ingrid niet stil en de voor-
bereidingen kunnen beginnen. De plannen 
zijn dan ook vele keren veranderd terwijl 
hun handen jeuken om te starten. Uitein-
delijk komt dit groene licht er en starten 

ze met de verbouwing. 
Eerder al had Ingrid 
besloten om per 1 ja-
nuari 2021 te stoppen 
met haar sportschool. 
Door de lockdown van 
eind 2020 kwam alles in 
een stroomversnelling, 
er konden immers geen 
lessen meer gegeven 
werden. Eind december 
zijn ze dan ook gestart 
met het compleet strip-
pen van de sportschool. 
Naast Berry en Ingrid zijn 
ook dochters Marleen en 
Suzanne en schoonzoon 
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Rick nauw betrokken bij dit project en ze 
maken alle plannen met elkaar. De familie 
heeft er zin in en begint vol overgave aan 
deze grootschalige verbouwing.

De planning was dan ook om een jaar te 
verbouwen en dan medio januari 2022 te 
openen. Maar plannen zijn er om te wijzi-
gen en ook bleek dit wat te ambitieus. Er 
moest zóveel gebeuren om tot dit uitein-
delijke resultaat te komen. Na het succes-
volle openingsweekend waarin onder an-
dere de open dag plaatsvond en iedereen 
die heeft geholpen bedankt is, verwelkomt 
Buiten Loon op 4 juli haar eerste gasten.

En hulp hebben ze wat gehad, en ook nodig 
gehad. De lockdown was zowel een vloek 
als een zegen want hierdoor was er veel 
ruimte in de agenda’s van handige familie 
en vrienden. De gehele verbouwing hebben 
ze zelf gedaan dus alle hulp was welkom. 
Er zijn dan ook heel wat worstenbroodjes 
en broodjes kroket doorheen gegaan. Vaste 
prik op de kluszaterdagen. Ook de kratjes 
bier moesten regelmatig worden aange-
vuld, om met een moe maar voldaan gevoel 
de dag even af te sluiten.

Berry en Ingrid zijn enorm trots op het 
eindresultaat. Buiten Loon is inmiddels een 
echt familiebedrijf geworden. Want ook de 
kinderen hebben de handen uit de mou-
wen gestoken. Naast het vele klussen heeft 
bijvoorbeeld Marleen de website (zelf) ge-

maakt en is Suzanne creatief met betrek-
king tot het inrichten van de kamers. Een 
schoonzoon die goed kan schilderen maakt 
het plaatje compleet. Op deze manier vult 
de familie elkaar goed aan en doen ze het 
echt samen. Alle kwaliteiten worden be-
nut!

Het	 is	 een	 prachtige	 Bed	&	 Breakfast	 ge-
worden met maar liefst zes kamers, waar 
het mogelijk is om tot vijf personen in te 
overnachten. En vanaf de start van het sei-
zoen,	 loopt	 de	 B&B	 uitstekend.	Uiteraard	
krijg ik een rondleiding, en ik snap dan ook 
waarom. Aan alles is gedacht. ‘We hebben 
echt alles gedaan, wat we zelf prettig vin-
den als we ergens logeren. Het is precies 
gemaakt zoals we zelf willen dat het er-
gens is’. Zo geschiedde en dit ademt de 
Bed	&	Breakfast	ook	uit.	Alle	 kamers	 zijn	
pico bello in orde met voldoende ruimte en 
alle voorzieningen. Ook de gezamenlijke 
ruimtes zijn meer dan compleet ingericht.
En geen bed zonder breakfast dus uiteraard 
voorziet Ingrid haar gasten elke dag van 
een goed verzorgd ontbijt. Hierdoor is de 
cirkel rond en Berry en Ingrid vinden steeds 
meer hun weg in hun nieuwe werkzaamhe-
den. Ze genieten ervan als hun gasten ge-
nieten van wat ze hier hebben neergezet. 
De gasten zijn zonder uitzondering enthou-
siast. Loon op Zand is een toeristische regio 
en	de	B&B	is	ook	een	uitstekende	uitvals-
basis voor een bezoek aan De Efteling of 
de Beekse Bergen. Hierdoor komen er veel 
gezinnen bij hun logeren, maar ook mensen 
uit de buurt.
Het fundament is gelegd en Berry en Ingrid 
kunnen samen met hun gezin jaren genie-
ten (en hard werken) van deze nieuwe Bed 
&	Breakfast.	En	aan	de	enthousiaste	reac-
ties te horen, zit het met de organisatie en 
gastvrijheid wel goed. Rond de Toren wenst 
jullie veel succes!

Redactie: Kristel Vermeer
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COMPUTERWERKGROEP
ANDROID SMARTPHONE CURSUS
De meesten van u gebruiken al een smart-
phone. U maakt een foto, u kunt bellen en 
u gebruikt WhatsApp. Maar wat betekenen 
al die knopjes en venstertjes die soms in-
eens tevoorschijn komen? Welke Apps zijn 
handig om te gebruiken en hoe installeert 
u ze? Hoe krijgt u overal verbinding met 
Internet? Hoe kunt u zien wie er gebeld 
heeft? Waar vindt u al uw foto’s en hoe ver-
stuurt u ze? Wat kunt u nog meer doen met 
WhatsApp? Ga zo maar door.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die 
meer wil weten over de werking van de 
‘gewone’ Android smartphone, dus niet de 
speciale smartphones voor ouderen, met 
alleen grote knoppen. Stap voor stap wordt 
het gebruik van uw smartphone uitgelegd. 
U zult verbaasd zijn over de vele toepas-
singen die mogelijk zijn.

Aan het eind van de cursus zult u met veel 
plezier én een stuk zelfverzekerder uw 
smartphone gebruiken.
Bij deze cursus wordt gebruikt gemaakt van 
een uitgebreide handleiding, zodat u thuis 
alles in uw eigen tempo kunt teruglezen.  
Verzoek: wilt u meedoen met deze cursus, 
meld u zich dan tijdig aan.

INFORMATIE over de cursus:
•	Startdatum: vrijdag 7 oktober.
•	Aantal lessen: 7.
•	Data: Vrijdagochtend 7, 14, 21 oktober 

én 4, 11, 18 en 25 november.
•	Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur.
•	Kosten	 (inclusief	 koffie/thee):	 €	 45,00	

voor leden van de SeniorenVereniging en 
€ 55,00 voor niet-leden. Voor het uitge-

breide cursusmateriaal betaalt u € 7,50.
•	Aanmelden: U kunt zich voor deze cursus 

opgeven tot uiterlijk 3 oktober bij Laura 
Huibers. E-mail naar lahui@home.nl of 
bel naar 0416-361615.

COMPUTERCAFÉ WEER OPEN
De digitale wereld blijft zich vernieuwen 
en zorgt vaak voor nieuwe verrassingen. 
U moet telkens weer ontdekken hoe uw 
nieuwe smartphone óf het vernieuwde pro-
gramma op uw laptop nu weer werkt. Wilt 
u graag bijblijven dan is het belangrijk om 
u zich daarin te blijven verdiepen én wij 
helpen u hier graag mee.

Kortom, heeft u een digitale vraag, al lijkt 
het iets onbenulligs, loop dan gerust bin-
nen in ons Computercafé. Wij zijn open op 
de tweede en vierde dinsdagochtend van 
de maand telkens van 10.00 tot 12.00 uur 
in onze ruimte in De Venloene. U wordt in-
dividueel geholpen, de toegang is gratis en 
iedereen is welkom.

Dit betekent voor de komende maand dat 
u op dinsdag 27 september vanaf 10.00 uur 
van harte welkom bent. Hierna zijn we op 
11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 13 
december geopend. □
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat 5. Open op ma t/m vr 11.00-15.00 
uur en za van 10.00-12.30 uur. Voorlopig geen 
inname van boeken mogelijk.
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZANGGROEP	KWINT
Wij zijn een popkoor en repeteren elke donder-
dag van 20.00-22.30 uur in OBS de Vlinderboom. 
Voor meer info zie: www.zanggroepkwint.nl.

STICHTING MUZIEKOPLEIDING L.o.Z.  
Voor informatie: Bernadette Essers-Jacobs,
tel. 363235 of bernadette_essers@hotmail.com.

GEZELLIGHEIDSBAND HOPELOONS
Rep: dinsdag in De Kiosk van 20.30 tot 22.30 uur. 
Info: Dorien Huinink dorienhuinink@home.nl, 
06-16068648 of website: www.hopeloons.nl.

DE ZONNEBLOEM LOON OP ZAND/DE MOER
Secretaris: Mevr. Hennie Ligtvoet, 06-37281946,
Tuinstraat 22, 5175 CR  Loon op Zand.
e-mail: h.ligtvoet@home.nl.

POSTKANTOOR (in Coop, Oranjeplein 47)
Maandag t/m woensdag: 8.00-19.00 uur. Don-
derdag en vrijdag: 8.00-20.00 uur. Zaterdag: 
8.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-17.00 uur.
KLUSSEN- en DIENSTEN CENTRALE
Schotsestraat 4c, Kaatsheuvel, tel: 531573.
Open: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 
12.00 uur. Aanvragen: via e-mail: kdc@loonop-
zand.nl en via onze website: www.kdc-loz.nl.
REPAIR CAFÉ LOON OP ZAND
Elke 3e dinsdag van de maand in De Wetering 
van 19.00 tot 21.00 uur.

BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT
De Wetering, tel. 363868. Maandag, woensdag  
en vrijdag van 12.30-17.00 uur. Dinsdag en don-
derdag van 10.00-12.00 uur. Zaterdag en zondag 
gesloten. Inleveren via buitenbrievenbus.
MUZIEKVERENIGING CONCORDIA
Repetities drumfanfare elke dinsdag van 19.30 
tot 22.00 uur in Jongerencentrum De Kuip.
VOLLEYBALCLUB SET-UP
Trainingsavonden op woensdagavond voor de 
herencompetitie en recreanten in De Wetering.
info: www.vvsetup.nl of info@vvsetup.nl.
SCOUTING PASTOOR SIMONS GROEP
Klokkenlaan 44. Voor info: www.scoutingpsg.nl.
Info	of	aanmelden: info@scouting@psg.nl.
VERKEERSREGELAARSTEAM 
LOON OP ZAND
Secretaris Wil Oerlemans, tel: 757259.
e-mail: vkr.team.loonopzand@gmail.com.

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie: Anja van Balkom.
Tamboerstraat 1, 5175 TE  Loon op Zand,
mail: info.devlinderboom@stichtingbravoo.nl,
tel: 363432, website: www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur: Linda Benders.
Doelen 1, 5175 CP  Loon op Zand,
tel: 361594, e-mail: info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur: Ed Verhage a.i.
Ecliptica 26, 5175 XJ  Loon op Zand, tel: 362335,
e-mail: infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website: www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN voor leden BV	 De	 Vriendenkring 
iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 13.00-17.00 uur bij Cafetaria Lily in de 
Kloosterstraat.
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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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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. 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
Nr. 18 verschijnt op 23 november 15 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.

September
14 ‘Eetpunt Loon’ van 17.00 – 19.00 uur 

in Gerlachusstraat 75. Week vooraf 
aanmelden via tel. 06-83692809 of 
e-mail:
sannestaals@contourdetwern.nl.

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

23 Duurzaamheidsmarkt ter gelegen-
heid van Global Goals-dag van 13.00 
tot 16.00 uur in de foyer van Het 
Klavier.

24

27 EHBO Herhalingsles in De Wetering 
om 20.00 uur, inschrijven via:
ehbo-loonopzand.nl.

28 ‘Eetpunt Loon’ van 17.00 – 19.00 uur 
in Gerlachusstraat 75. Week vooraf 
aanmelden via tel. 06-83692809 of 
e-mail:
sannestaals@contourdetwern.nl.

Oktober
1 Loonse Dorps Kwis 2022.

2 Pauwelswandeling om 10.00 uur 
vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, Het Loonsche Land.

12 ‘Eetpunt Loon’ van 17.00 – 19.00 uur 
in Gerlachusstraat 75. Week vooraf 
aanmelden via tel. 06-83692809 of 
e-mail:
sannestaals@contourdetwern.nl.

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

22 AED/Reanimatie Herhalingsles in de 
Wetering 9.00-12.00 uur, inschrijven 
via: ehbo-loonopzand.nl.

26 ‘Eetpunt Loon’ van 17.00 – 19.00 uur 
in Gerlachusstraat 75. Week vooraf 
aanmelden via tel. 06-83692809 of 
e-mail:
sannestaals@contourdetwern.nl.

31 t/m	6	nov: Nationale Klimaatweek. 
Kijk op: www.nkw2022.nl.

November
6 Pauwelswandeling om 10.00 uur 

vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, Huis Ter Heide, noord.

9 ‘Eetpunt Loon’ van 17.00 – 19.00 uur 
in Gerlachusstraat 75. Week vooraf 
aanmelden via tel. 06-83692809 of 
e-mail:
sannestaals@contourdetwern.nl.

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