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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

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

Wisselvallig
Maart roert z’n staart en april doet wat ie wil, deze uitdrukkingen kennen we allemaal 
wel. Voor beide maanden geldt dat het onstuimig en stormachtig, maar ook droog en 
warm kan zijn. Niets is immers zo veranderlijk als het weer. Inmiddels is het echter sep-
tember en hiervoor geldt deze mate van wisselvalligheid ook absoluut. Afgelopen 1 sep-
tember is de meteorologische herfst gestart en volgens het KNMI is op 23 september ook 
de astronomische herfst begonnen.
Ook over september valt genoeg te zeggen, al zijn deze gezegden wellicht wat minder 
bekend. Bijvoorbeeld: ‘als in september de donder knalt, met kerst sneeuw met hopen 
valt’, of ‘als de eikels vallen voor Sint Michiel, dan snijdt de winter door lijf en ziel’. Waar 
we een prachtige zomer hebben gehad met volop zon en amper regen, is september tot 
zo ver zeer wisselvallig. Als we deze spreekwoorden mogen geloven, kunnen we dus een 
strenge en witte winter verwachten. Garanties geven we hiervoor echter allerminst.

Ten tijde van schrijven komt de regen met bakken uit de lucht en zitten we midden in het 
eerste herfstachtige weekend. Een behoorlijke omschakeling na een tijd van overmatige 
droogte en een zonovergoten zomer. Tijd voor een nieuw seizoen. De zomerkleding mag 
weer naar de winteropslag en de lange broeken en truien komen langzaamaan weer te-
voorschijn.

Ieder seizoen heeft zo haar eigen charmes. Voor nu geldt dat de dagen met rasse schreden 
korter worden, onze levens zich meer binnen gaan afspelen (wellicht die puzzel weer eens 
uit de kast halen?) en de kaarsjes weer aan gaan. Ook vraagt een nieuw seizoen weer om 
andere gerechten. De tijd van stoofschotels en dampende soepen is weer aangebroken. 
Niets zo heerlijk als een huis wat ruikt naar een stoofgerecht wat de gehele middag heeft 
staan pruttelen, toch? De gerechten mogen zwaarder zijn, ook wel ‘comfortfood’ ge-
noemd. We hebben het dan over; ‘voedsel dat troost biedt of een gevoel van welbehagen, 
een hoog suiker- of koolhydraatgehalte heeft en wordt geassocieerd met de kindertijd of 
eten van thuis’. Het gevoel en de smaak van welbehagen, dat willen we toch allemaal? 
Een goed voorbeeld hiervan is tiramisu (of tiramisù, op z’n Italiaans). Een bekend Italiaans 
dessert	vol	room,	chocolade,	hinten	van	koffie	en	een	vleugje	alcohol.	Letterlijk	vertaalt	
betekent tiramisu: ‘trek mij omhoog’, wat wordt uitgelegd als ‘beur mij op’ of ‘maak mij 
blij’. Oorspronkelijk wordt het vaak aan herstellende zieken gegeven, om ze weer te la-
ten aansterken. Een betere reden voor dit ultieme comfortfood kunnen we niet bedenken 
toch? De overdaad aan calorieën nemen we een enkele keer dan maar voor lief.

Wat minder wisselvallig is dan het weer, is het aanbod van uw vertrouwde Rond de Toren. 
Ook deze editie weer bomvol met nieuws en berichten uit het Loonse. Wellicht leest u 
deze gloednieuwe editie met een dekentje op de bank met de kaarsen en kachel aan, of 
pakken we nog een Indian Summer mee en wordt het in de tuin onder het genot van een 
zonnetje? Op welke manier dan ook, we wensen u veel leesplezier met deze editie!
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Een historisch 100-jarig brandweerjubileum en een 60-jarige vriendschap

Donderdag 18 augustus was de start van 
een feestelijk lang weekend. Er waren wat 
Loonse, Kaatsheuvelse en Moerse mensen 
op afgekomen, maar toch werd het niet op 
onze eigen droge zandgrond gevierd, maar 
op Duitse bodem. In het midden Duitse 
Sauerland kwamen we bij elkaar om te 
feesten, te kletsen en te herdenken.

Vriendelijk en gastvrij
Dodenau is een klein Duits plaatsje in de 
gemeente Battenberg met plm. 1500 inwo-
ners. Als je Duitsland als een taart door de 
midden snijdt, zit je in Dodenau ongeveer 
op de helft, zowel Noord-Zuid als Oost-
West. Het rustige dorpje lijkt aan weers-
kanten tegen de heuvels geplakt en wordt 
omlijst door de rivier de Eder, al lag die 
er nu door de droogte wat minder spran-
kelend bij dan we gewend zijn. Dodenau 
is omringd door bossen, al zijn die tot ver-
driet van de Duitsers de laatste jaren wel 
erg uitgedund.

Door de droge zomers van vooral 2019 en 
2020 is een kleine snuitkever, de letterzet-
ter, erg actief geworden en heeft zo mil-
joenen naaldbomen in Europa de nek om-
gedraaid. De larven boren gangetjes onder 

de bast (dat 
patroon lijkt 
een beetje op 
letters) waar-
door de sap-
stroom stopt 
en de bomen 
overgeleverd 
zijn aan de 
kettingzaag. 
Overal zijn 
kale hellingen 
zichtbaar en 
zware hout-
transporten 
rijden af en 

aan. Maar ondanks dat is de omgeving van 
Dodenau voor ons als Lage Landers nog 
steeds prachtig, de luchtkwaliteit bijzon-
der goed, het eten en drinken is er heer-
lijk en goedkoop en bovendien zijn de Do-
denauers vriendelijke en gastvrije mensen. 

Jumelage
Na de Tweede Wereldoorlog ligt een ge-
deelte van de wereld in puin en na het 
ondertekenen van de vrede beginnen alle 
landen aan de wederopbouw. Als de groot-
ste puinhopen geruimd zijn, herbouwt men 
met ijzeren discipline huizen en fabrieken, 
spoorlijnen en waterwegen. Het is in de 
beginjaren na WO II als er initiatieven zijn 
om ook aan die andere wederopbouw van 
Europa te denken, misschien wel de moei-
lijkste van al: verzoening. Overal ontstaan 
op advies van de EURegio, een voorloper 
van de Europese Unie, contacten of vriend-
schapsbanden tussen dorpen en steden in 
Duitsland en bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten, Engeland, Frankrijk, België en Ne-
derland.

Zo’n jumelage of vriendschapsband tus-
sen dorpen of steden zou voor verzoening 
moeten zorgen en een vriendschappelijke 
pleister over die grote oorlogswond moe-
ten leggen. En hoe moeilijk het soms ook 
geweest zal zijn; dat gebeurde vaak. Ju-
melage komt van het Franse woord jumeler 
wat koppelen of samenvoegen betekent. 
Men spreekt ook wel van twin-(tweeling) 
of sistercities. En hoewel die banden na-
tuurlijk vanachter een bureau bedacht 
werden, in veel gevallen werkte het wel! 
Mensen zagen dat overal in de wereld het 
leven doorging en men de schouders onder 
de wederopbouw zette. Maar men zag ook 
dat er eigenlijk weinig onderling verschil 
was. Natuurlijk, er zijn cultuurverschillen 
of andere geloofsovertuigingen of eetge-
woonten en iedereen is anders, maar heeft 
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toch dezelfde zorgen over zijn familie, ge-
liefden, gezin, het werk, het huis.

En zo ontstond er ook een koppeling en 
een dorpenband tussen Dodenau en Loon 
op Zand met zijn drie kerkdorpen. Bij ge-
brek aan geld verbleef je bij gastgezinnen 
en daar werd je opgenomen in het gezin, 
net zoals dat gebeurde als de Dodenau-
ers naar Brabant kwamen. Samen bezocht 
je De Efteling, de bossen en duinen, het 
stuwmeer van de rivier de Eder en allerlei 
andere hoogtepunten van elkaars streken. 
Er ontstonden vriendschappen voor het le-
ven, want je zag elkaar bij feesten, maar 
natuurlijk ook als het wat minder ging of 
zelfs als er een verlies te betreuren viel. 
Van een huwelijk tussen inwoners uit de 
twee dorpen is het - jammer genoeg? - nog 
nooit gekomen! Inmiddels verblijven veel 

mensen bij een Feuerwehrweekend in een 
hotel of vakantiewoning en is de groep veel 
kleiner geworden, maar hopelijk blijven 
we nog lang met elkaar verbonden. Het 
aantal vriendschapsbanden neemt wereld-
wijd helaas sterk af.

Met handen en voeten
Terug naar 1961. Alle Nederlanders groei-
den destijds met de Duitse taal op. We 
hadden in ieder geval een jaar of wat Duit-
se les op school en keken vaak naar Duitse 
televisiezenders, want daar waren er maar 
een handjevol van. De Duitsers spraken 
onze taal niet en omdat dat ook niet hoef-
de, is dat eigenlijk nog steeds zó. Als we 
aankomen in Dodenau spreken de Neder-
landers hun talen en gaat de communicatie 
vast niet foutloos, maar we verstaan elkaar 
wel. En als dat even niet zo is, dan pra-
ten we met handen en voeten of pakken 
er onze moderne telefoonvertaler bij. Och, 
als je vooruit wilt, kom je er wel!
    Oldtimer

En zo hebben we met heel veel 
mensen een fantastisch lang week-
end beleefd. Zoals altijd brengen 
de twee dorpen de helft van een 
stalen laddertje mee, zetten die 
tijdens een fotomoment in elkaar 
en gaan op weg naar een heerlijke 
tijd. Voor veel mensen bestond 
het hoogtepunt uit een lach en 
een traan. De familie Brabers uit 
De Moer is al jarenlang verbon-
den met dat kleine Duitse plaats-
je. De oudste zoon, Ad Brabers, 
was jarenlang brandweerman en 
kwam vaak in Dodenau. Toen de 
oude brandweerwagen van de Ge-
meente Loon op Zand met pensi-
oen ging, heeft die nog jarenlang 
dienstgedaan in Dodenau. Toen die 
mooie rode wagen echt uit de run-
ning ging, twijfelde Ad geen mo-
ment en kocht hem op. Met een 

 °Walter van Huijgevoort en Hartmut Specht 
zetten namens hun teams de ladder in elkaar, 
wat Dodenauers in oude brandweeruniformen 
bij de Eder. Foto’s Lonneke
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berg geduld en vakmanschap restaureerde 
hij de oude Ford. Maar toen Ad in 2008 veel 
te jong overleed en stond de auto welis-
waar in De Moer te stralen, maar was de 
ziel eruit…

En zo besloten de dochters van Ad, Bonny 
en Patty, dat de Feuerwehrverein van Do-
denau de auto in 2021 over mocht nemen. 
Het 100-jarig jubileum en de 60-jarige 
vriendschap leek een prachtig moment om 
de	auto	officieel	over	te	dragen.	Niet	met	
veel toeters en bellen, want daar houden 
de dochters van Ad niet van. Maar na een 
korte Duitse toespraak van Mops en nogal 
wat trots en –ingehouden- tranen ging de 
oude auto over in andere handen. En ja, 
voor een droge en warme stalling is geluk-
kig gezorgd.

Kameraadschap
Het weekend was zonnig en het bier kwam 
met honderden liters koel uit de tap. Het 
was goed georganiseerd en gezellig; met 
een seniorenavond en een kindermiddag, 
met een optocht van oude blus- en brand-
weervoertuigen, met een stil bezoek aan 
de begraafplaats, met heerlijke hausge-

machte Kartoffelsalat, Grillbra-
twursten of Waffeln mit Zimt, 
met oude en nieuwe elementen 
en met heel veel kameraad-
schap. Dat is misschien nog wel 
het beste woord om dit week-
end samen te vatten. Kame-
raadschap. Misschien is het van 
oorsprong zelfs Duits. Omdat we 
zo’n 350 kilometer uit elkaar 
wonen is een echte vriendschap 
misschien moeilijk te onder-
houden. We spreken elkaar niet 
wekelijks, maar voelen ons toch 
met elkaar verbonden. Als we 
elkaar zien, in principe een keer 

per twee jaar in het eerste weekend van 
september en tijdens onze jaarvergaderin-
gen, dan valt alle tijd die ertussen zat als 
vanzelf weg. We begroeten elkaar alsof het 
gisteren was en er geen landsgrenzen be-
staan. En laat dat nou net de bedoeling zijn 
geweest van die meneer die de jumelages 
bedacht!

@Burgemeester Hanne van Aart, ga je vol-
gende keer ook mee? De Dodenauers willen 
je na de videoboodschap graag ook eens in 
het echt ontmoeten .

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

 °Twee Duitse oud-brandweermannen (de rechtse 
meneer is zelfs 96 jaar!) bij de prachtig 
gerestaureerde Ford. Foto: Lonneke.
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Maureen is in motion!

Ze geeft namelijk al ruim twee jaar dansles 
in Loon op Zand. Ik heb het natuurlijk over 
‘juf Maureen’, Maureen Moers om precies 
te zijn. Ze komt uit Waalwijk en zoals ge-
zegd geeft ze danslessen in Loon op Zand. 
Ze doet dit in de sportzaal van sportschool 
Easyfit	 en	 ze	 wil	 zich	 middels	 dit	 artikel	
graag voorstellen en wat meer bekendheid 
geven aan haar dansschool. Maureen werkt 
inmiddels ook ruim 3,5 jaar bij sportschool 
Easyfit.	Hierdoor	 is	ze	voor	velen	een	be-
kend gezicht. Ze werkt hier al die tijd met 
veel plezier, maar ze wil verder met haar 
grote passie; dansen.

Docent Dans
Dansen is voor Maureen haar lust en haar 
leven. Zelf danst ze al sinds dat ze vijf jaar 

is en ze kan zich geen leven voorstellen 
zonder dansen. Ze blijkt talent te hebben 
en besluit dat haar toekomst ook uit dan-
sen gaat bestaan. Eerst start ze met het 
geven van lessen op de plek waar ze zelf al 
die tijd dansles heeft gevolgd. Dit doet ze 
niet onverdienstelijk en op haar 15e mag ze 
dan ook deelnemen aan de vooropleiding 
van Fontys. Als ze 18 jaar is en toe aan een 
vervolgopleiding doet ze auditie voor de 
opleiding ‘Docent Dans’ aan Fontys Tilburg. 
En dit mag geen verrassing zijn, ze wordt 
aangenomen.

Inmiddels heeft ze deze studie bijna afge-
rond en is ze druk aan de weg aan het tim-
meren als dansdocente. Na een paar jaar 
sportlessen	 te	 hebben	 gegeven	bij	 Easyfit	
borrelde het idee in haar op om in Loon op 
Zand dansles te gaan geven. Ze had best 
wat ouders in haar lessen, waarvan de kin-
deren potentieel wel interesse zouden kun-
nen hebben. In Loon was er destijds immers 
geen andere aanbieder. In eerste instantie 
was haar idee om dit onder de vlag van de 
sportschool te doen, maar Maureen kreeg 
het vertrouwen om het helemaal op eigen 
houtje te doen en zo is twee jaar geleden 
haar eigen dansschool geboren. Begonnen 
onder de naam ‘Danslessen bij Maureen’, 
maar later is dit veranderd in ‘Dansstudio 
Motion’ en was het tijd voor een professio-
nelere aanpak.

Van ballet tot hiphop
De lessen bleken al snel een succes! 
Maureen is gestart met het geven van work-
shops op de basisscholen van Loon op Zand 
om zo bekendheid te genereren en daar-
naast	heeft	ze	geflyerd.	Ze	geeft	inmiddels	
les aan maar liefst vijf groepen met nog 
potentie voor een zesde groep. Alle lessen 
die ze geeft zijn hiphop, maar er is ruimte 
voor uitbreiding! Binnenkort wordt er ook 
balletles voor de leeftijd van zes tot negen 
jaar toegevoegd aan het aanbod dansles-

 °Maureen Moers is verzot op dansen.  
(Eigen foto)
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sen. Omdat Maureen niet alle lessen zelf 
kan geven (ook zij kan immers maar op één 
plaats tegelijk zijn), geeft iemand anders 
deze balletlessen en zij stelt zich graag 
voor; Michelle gaat de danslessen geven en 
ze zit nu in het derde jaar van haar oplei-
ding dansdocent in Tilburg. ‘Ik zie er enorm 
naar uit om les te gaan geven zodat ik mijn 
passie voor dans kan delen met de volgen-
de generatie dansers!’ Deze lessen starten 
vanaf 6 oktober en worden op donderdag 
gegeven van 16.30 tot 17.30 uur.

Moderne dans en jazz
Aan het enthousiasme zal het dus niet lig-
gen en ook Maureen is meer dan gedreven 
om van haar dansschool een succes te ma-
ken. Uiteindelijk wil ze nog meer ballet-
lessen gaan aanbieden en ook meerdere 
stijlen aanbieden zoals moderne dans en 
jazz. Een en ander uiteraard afhankelijk 
van de vraag, maar ze hoopt hier zeker in 
verder te kunnen gaan. Maureen geeft mo-
menteel op meerdere plaatsen dansles en 

combineert zo al haar werkzaamheden met 
de studie. Een druk baasje kunnen we wel 
stellen, die je bijna altijd in haar sportkle-
ding zult tegenkomen.

Creatief
De belangrijkste missie van Maureen is dan 
ook om ‘haar’ kinderen het plezier van 
dansen in te laten zien en hier een be-
langrijke bijdrage aan te leveren. Het be-
gin van de dansschool was niet makkelijk, 
we weten allemaal waarvan de jaren 2020 
en 2021 in het teken hebben gestaan. Ook 
Maureen moest creatief zijn; zo maakte ze 
filmpjes	voor	de	kinderen	en	werden	er	ook	
lessen buiten gegeven. Maar met Maureens 
inzet en creativiteit werd ook dit goed ont-
vangen en heeft ze een hechte club kinde-
ren om zich heen verzameld. Uiteindelijk 
wordt er in de lessen ook ergens naar toe 
gewerkt en sluiten ze het dansjaar af met 
een heuse voorstelling. Maureen doet alles 
zelf om dit mogelijk te maken. Gelukkig 
kan ze als de beste regelen en organiseren, 
want dit is een behoorlijke klus!

Uiteindelijk heeft Maureen nog voldoende 
plannen voor haar dansschool. Het liefst 
zou ze ook danslessen geven aan volwasse-
nen. De reden dat ze dit momenteel (nog) 

 °Dansdocente Michelle. (Eigen foto)
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niet aanbiedt is omdat ze hiervoor gebon-
den is aan de avonden en hiervoor nog geen 
ruimte beschikbaar heeft. Het allerliefst 
zou ze dan ook een eigen studio hebben zo-
dat ze hier al haar lessen kan geven en hier 
helemaal haar eigen plekje van kan maken. 
Aan ambitie geen gebrek! Ook het geven 
van sportlessen vindt ze nog altijd hart-
stikke leuk, dus wellicht een combinatie? 

Sport en dans zijn in de ogen van Maureen 
namelijk een prima huwelijk.
Maureen heeft nog wat ruimte in haar les-
sen.	Een	proefles	is	altijd	gratis	en	vrijblij-
vend, dus lijkt het uw kind ook leuk om 
dansles te volgen? Neem dan zeker even 
contact op met Maureen via:
info@dansstudiomotion.com of middels 
een appje: 06-38767961. Ook kun je bij 
haar terecht voor de verkoop van T-shirts 
en truien van de dansschool. Of neem een 
kijkje op haar website;
www.dansstudiomotion.com voor meer 
informatie. Hier is ook het lesrooster te 
vinden.

Maureen, mooie plannen heb je en de kin-
deren zijn overduidelijk gek op hun ‘juf’. 
We hopen dat al je ideeën en ambities gaan 
lukken en we je nog vaak mogen tegenko-
men in je sportkleding!

Redactie: Kristel Vermeer

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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De Loonse Dorpskwis dompelt Loon op Zand  
1 oktober onder in chaos, competitie en trivia
Nadat de vijfde editie meerdere keren is 
uitgesteld door de coronapandemie gaat  
1 oktober dan toch echt het startschot klin-
ken voor de Loonse Dorpskwis. Een evene-
ment wat inmiddels niet meer weg te den-
ken is uit het dorp en wat iedere keer weer 
een garantie is voor een uitdagende avond 
vol Loonse en niet-Loonse vragen, bijzon-
dere opdrachten, verwarrende hints en ge-
zelligheid in de Loonse huiskamers.

Hoewel de organisatie niet stil heeft geze-
ten tijdens de coronapandemie, met vijf 
weekenden radio, een terraskwis, een te-
levisiekwis en een radiokwis, kan niets tip-
pen aan het èchte gevoel van de Loonse 
Dorpskwis. Wat dat is? Voor hen die geen 
flauw	 idee	 hebben	 waar	 het	 over	 gaat,	
volgt hier een korte uitleg.

De Loonse Dorps Kwis in een notendop
In teams van gemiddeld 12 personen wordt 
op één avond, op het adres van de team-
captain van 19.00 tot 23.30 uur een boekje 
doorgewerkt met daarin een honderdtal 

vragen en opdrachten. Elke bron mag ge-
bruikt worden, van atlas tot Google en 
van oma tot dorpsbladen. Bovendien is 
het belangrijk om als team een dusdanige 
strategie te ontwikkelen dat de Kwis niet 
ontaardt in een Poolse landdag, maar in 
een goed geoliede machine met een goede 
taakverdeling èn tijd voor een drankje op 
z’n tijd. Nadat de boekjes zijn ingeleverd 
volgt later een feestavond waarbij de uit-
slag bekend wordt gemaakt.

Zie hier in een notendop wat Loon op 
Zand 1 oktober te wachten staat. De or-
ganisatie heeft inmiddels vier kwissen ‘in 
de benen zitten’ en heeft goed gekeken 
wat nu de essentie zou moeten zijn van 
de Dorpskwis. Hierdoor is een vragenset 
ontwikkeld die met een kleine 100 vragen 
ruim de helft kleiner is dan de vorige edi-
tie, met meer ruimte voor groepsopdrach-
ten en teamgevoel, maar nog steeds met 
verrassende opdrachten. De Kwis zal vol-
ledig in het teken staan van het winterse 
thema. Dit alles wordt ook dit jaar weer 
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uitgevoerd op de eigen gekozen locatie, 
die uiteraard van veraf al te herkennen 
is als Kwislocatie en waarbij het thema 
‘Winter’ te herkennen is. Maar niet al-
leen in huis wordt gespeeld, de teams 
moeten ook het dorp in! Chaos alom dus.  
De Kwis is vooraf uitgebreid getest door 
een testpanel van diverse pluimage waar-
door een strenge selectie heeft plaatsge-
vonden en er een Kwis is afgeleverd waar 
deelnemers ongetwijfeld veel plezier aan 
gaan beleven.

1 oktober barst het geweld los
Op de Kwisdag zelf zal vanaf 9.00 uur het 
dorp gewekt worden met de klanken van 
de DJ’s van Radio L.O.Z.Z.Z.E.O. (wat dat 
betekent is al een Kwisvraag op zichzelf). 
De gehele dag kan iedereen in en om Loon 
op Zand in de stemming komen met de 
Loonse Top 40, verrassende gasten en de 
eerste hints. U kunt zelfs langskomen in de 
studio, die in de benedenzaal van De Kiosk 
zal zijn. Om 18.30 uur worden de team-
captains verwacht bij De Kiosk, vanwaar 
de Kwis zal starten op spectaculaire wij-
ze. Vanaf 19.00 uur gaat het los! Tot 23.30 
uur	ziet	u	crossende	kwissers	op	de	fiets,	
zwoegende mensen boven het Kwisboek en 
diverse opdrachten op verschillende loca-
ties in het dorp met een veertigtal vrijwil-
ligers om alles in goede banen te leiden. De 
avond zal voorbij vliegen!

15 oktober: het finale Oktoberfest
Na de Kwis gaat de organisatie als een 
malle aan de slag om alles na te kijken. 
Op 15 oktober volgt dan de uitslag tijdens 
de grandioze feestavond in De Wetering in 
Loon op Zand. Het dorpshuis gaat toch te-
gen de vlakte, dus wat de organisatie be-
treft kan het dak er vast af. En hoe! Tijdens 
het grootste Oktoberfest wat het dorp ooit 
gekend heeft, zal de einduitslag bekend 
worden gemaakt en worden alle deelne-
mers van de Loonse Dorps Kwis gehuldigd.

De Wetering is omgebouwd tot een enorme 
bierhal, volledig in oktoberfestkleuren. Een 
keur aan nationale en internationale arties-
ten zal het podium betreden. Van schlager 
tot house en van bratwurst tot bier; tot 
1.30 uur wordt er doorgefeest. Iedereen, 
deelnemer of niet, inwoner van Loon op 
Zand of daarbuiten, is daarbij uitgenodigd 
en het feest is daarnaast volledig gratis toe-
gankelijk. Deze avond begint om 19.30 uur.  
 
De Kwis is 1 oktober de gehele dag te vol-
gen via Radio L.O.Z.Z.Z.E.O., te bereiken 
via radio.loonsedorpskwis.nl. Op 24 sep-
tember werd er via dit station al op voor-
uitgeblikt en op 8 oktober nog eens van 
9.00 tot 12.00 uur.
Maak daarnaast vooral een rondje door 
het dorp op 1 oktober. Ziet u een huis met 
sneeuw in de tuin en 10 zwoegende volwas-
senen volledig in trance boven een tiental 
A4-tjes? Grote kans dat u een ‘Dorpskwis 
Locatie’ tegen bent gekomen! □
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Het mysterie van de  
verdwenen sleutel!

Op een kleine camping in de buurt van Bla-
del hebben we een leuk plekje gevonden 
en	na	ons	fietstochtje	gaan	de	benen	even	
omhoog om uit te rusten. Schuin tegenover 
ons komt ook een echtpaar terug van een 
leuk	fietstochtje,	althans	dat	denken	we.

Wij zitten te lezen en horen een discussie 
op gang komen die steeds luider wordt. 
“Hoe kan dat nou, waar kan dat ding nou 
zijn. Heb ik hem verloren?” Zij rommelt in 
haar	fietstas	en	ook	het	fietsmandje	wordt	
doorzocht.	“Hij	 lag	 in	het	fietsmandje	en	
jij hebt hem in je tas gestopt”, zegt hij 
met de nadruk op jij.
Dat gezegd hebbende gaat hij, aardig aan 
de maat, in zijn campingzetel zitten en 
wacht verder af. Blijkbaar is dit zijn in-

gesleten ge-
woonte om te 
reageren op 
dit soort ech-
telijke situat-
ies. Zij dartelt 
al zoekend op 
allerlei plekken 
onrustig rond 
al roepend: 
“ik weet het 

ze-ker, ik weet het zeker.” Wat ze zeker 
weet is ons niet duidelijk. Het is een vin-
nig, drukdoend, mager vrouwtje dat niet 
stil kan zitten en binnen no time de hele 
omgeving onrustig maakt.

Ons is ondertussen langzaamaan duidelijk 
geworden dat ze de sleutel van de caravan 
kwijt zijn en nu niet naar binnen kunnen. 
Blijkbaar is er geen reservesleutel voor-
handen.	Ze	pakt	haar	fiets	en	rijdt	als	een	
speer de camping af om te gaan zoeken 
langs de route, denken we. Hij blijft stug 

op zijn stoel zitten en moppert wat.
Na enige tijd komt ze onverrichterzake 
terug. Er volgen dan de nodige niet hel-
pende, niet ondersteunende, maar meer 
opmerkingen van de verwijtende soort 
over en weer. De volgende actie is dat alle 
fietstassen	worden	omgekeerd	en	ook	zijn	
tas moet er aan geloven. Hij staat er al 
mopperend bij te kijken en zegt: “Daar zit 
ie niet in!” Helaas alles zonder resultaat. 
Geen sleutel te vinden.
Is er een bemiddelaar nodig? Zal ik hulp 
aanbieden? Nee, dat lijkt beter van niet. 
Er is geen hulpvraag en ongevraagd ergens 
tussen springen kan averechts werken. De 
kemphanen zien jou ineens als tegenstand-
er en verenigen zich. Ik zie de boosheid al 
op mij afgereageerd worden. Zwijgen en 
wijs kijken dus.
Uiteindelijk blijkt er een raam van de 
caravan open te kunnen en krijgt zij, als 
dunste en lenigste van het stel, een zetje 
en klautert ze middels zijn ‘charmante’ 
hulp naar binnen. Een paar seconden later 
maakt zij als opgeluchte diva haar entree 
via de open caravandeur. De vrede van  
Bladel wordt gesloten en bezegeld met 
eerst een maaltijd. Maar ondertussen zie je 
dat de hersens overuren maken. Waar kan 
dat ding toch zijn? Misschien ziet een van 
hen gaandeweg toch het licht! We wach- 
ten in spanning af.

De volgende dag, wij houden dat natuurlijk 
scherp	in	de	gaten,	gaan	ze	fietsen,	maar	
de deur kan nog steeds niet op slot en wordt 
gewoon dicht gedaan. Nou is het nog altijd 
zo dat je van de medekampeerders niks te 
vrezen hebt, want er geldt nog steeds een 
erecode op de camping dat je niet in of aan 
elkaars spullen komt. Behalve om de was 
binnen te halen als het gaat regenen en de 
buren niet thuis zijn.

Nu stelt zo’n caravanslotje helemaal niks 
voor. Een ongeoefende inbreker staat bin-
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nen 2 seconden binnen. Maar meestal is er 
aan de achterkant wel een raam open voor 
de frisse lucht en via die weg binnenko-
men is rustiger en meestal kun je dat nog 
ongezien doen ook. Nou wordt er zeker op 
boeren minicampings zelden ingebroken en 
is er een zekere sociale controle. Ook lig-
gen die campings bijna altijd buiten de be-
woonde wereld en dat is voor de normale 
inbreker of insluiper te riskant of teveel 
moeite.

En waarom zou je zoveel moeite doen? Wat 
valt er nou te halen in zo’n caravan? Tele-
foon, geld en waardepapieren hebben de 
eigenaars	op	de	fiets	bij	zich.	Juwelen	heb	
je als je slim bent niet meegenomen. Een 
laptop of iPad is tegenwoordig ook al geen 
interessante handel meer. Dus de kans dat 
een onverlaat je niet afgesloten caravan 
binnenstapt is erg klein. Maar goed, daar-Maar goed, daar-
mee was de verdwenen sleutel nog niet te-

rug. Aanroepen van “Antonius beste vrind, 
maak dat ik mijn sleutel weer vind”, leek 
bij dit stel niet in de geloofsovertuiging te 
passen. Dus geen goede oplossing.

Als het stel aan het einde van de middag 
weer terugkomt van het verkennen van de 
omgeving	 en	 hun	 fietsen	 gestald	 hebben	
bij de caravan kijkt hij met, natuurlijk zijn 
handen in de zakken, naar de onrustige be-
drijvigheid van zijn vrouw. Ik zie zijn ge-
laatsuitdrukking veranderen. Hij voelt nog 
eens in zijn broekzak, trekt een vies ge-
zicht alsof hij een dooie muis bij zijn staart 
pakt en vervolgens komt zijn zakdoek en de 
verdwenen sleutel tevoorschijn. Met een 
beteuterd en schuldbewust gezicht toont 
hij hem aan zijn vrouw, die hem zwijgend 
aankijkt. Als blikken konden doden.

Misschien moeten ze bij Blokker een z.g. 
keyfinder	kopen.	Je	bevestigt	de	keyfinder	
aan de sleutel en als je niet meer weet 
waar je je sleutel hebt neergelegd dan 
fluit	je	en	de	keyfinder	gaat	piepen.	Maar	
je	moet	wel	goed	kunnen	fluiten.
Of	het	voor	dit	stel	nog	een	fijne	vakantie	
is geworden weten we niet, want wij ver-
trokken de volgende dag weer.

Ton Biberon
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Wachten op nieuwbouw. De sloop van de 26 woningen aan de Van Rijckevorselstraat en 
Van Salm Salmstraat is zo goed als afgerond. Wat rest is een kale vlakte die bouwrijp ge-
maakt gaat worden voor de bouw van het project ‘SalmRijck’: 19 woningen en 31 apparte-
menten. Op onze website www.ronddetoren.nl kunt u nog zien hoe het er hier voorheen 
uitzag via Archief en Fotogalerij onder Sloopwoningen t.b.v. SalmRijck 2022.
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Kinderboekenweek in Het Witte Kasteel
De Kinderboekenweek 2022 heeft als the-
ma ‘Gi-ga-groen’ en wordt in oktober ge-
houden. De natuur is overal om ons heen 
en daarom organiseert de Bibliotheek een 
gezellig voorleesmoment in het kader van 
dit thema op zondag 2 oktober in Het Witte 
Kasteel. Kom en luister mee naar het ver-
haal van Fien & Teun!

Marianne gaat voorle-
zen uit het boek “Fien 
&	 Teun	 –	 Het	 Grote	
Dierenfeest”.	 Fien	 &	
Teun organiseren een 
groot verrassingsfeest 
voor de dieren op de 
boerderij. Tegelijker-
tijd passen ze ook op 
Stip, het huisdier van 
de buurman. Voor ze het weten zet Stip de 
hele boerderij op zijn kop en wordt het een 
dierenfeest om nooit te vergeten!
Na het verhaal mogen de kinderen nog een 
eigen feesthoedje knutselen. Alle peuters, 
kleuters en natuurlijk (groot)ouders zijn 
van harte welkom bij dit leuke voorlees-
moment in Het Witte Kasteel.

Praktische informatie:
Datum: zondag 2 oktober
Tijd: 11.00 tot 12.00 uur
Locatie: Het Witte Kasteel,   
 Kasteellaan 17, Loon op Zand
Voor wie:  voor kinderen tot 6 jaar
Toegang: gratis
Aanmelden in de bibliotheek of via:
bibliotheekloonopzand@bibliotheekmb.nl

De Kinderboekenweek 2022   
is gi-ga-groen
In bomen klimmen en diersporen zoeken in 
het bos, zandkastelen maken of vliegeren 
op het strand, een hut bouwen of picknic-
ken in het park of vogels spotten en een 
moestuintje maken in je eigen tuin. De na-
tuur is overal om ons heen. Buiten is er van 
alles te ontdekken en te doen.

Er zijn heel veel boeken die kinderen hel-
pen een echte natuurheld te worden. Ga 
mee op avontuur om al het moois van de 
natuur te zien! Leer over bijzondere die-
renweetjes in informatieve boeken, dom-
pel je onder in spannende verhalen over 
woeste buitenavonturen of verwonder je 
over prachtige natuurillustraties in pren-
tenboeken.

Bibliotheek Midden-Brabant
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KIEN’s Kolumn
Hart gelachen
“Hoef je vandaag niet aan me te zitten? 
De vorige keer waren juist mijn irritante 
hart-bonken weer terug nadat ik bij jou 
was geweest?”, vroeg ik. Hij lachte en 
zei dat dit wel een heel vreemde vraag is 
om aan een osteopaat te stellen.

Hij probeert niet bij mijn hart in de buurt 
te komen, maar kort triggeren (ergens 
anders in knijpen wat dan weer effect 
heeft op weer iets anders en dan komt 
het vanzelf bij mijn hart uit) kan geen 
kwaad, vindt hij. Iets met dat mijn hart 
(en ik) moeten leren dat het wel weer 
goed komt als ik even over het chillrand-
je heen ga. Hij legt verder nog uit hoe 
het werkt met de Hart Ritme Variabili-
teit en hoe die samen met mijn hartslag 
worden aangestuurd door het autonome 
zenuwstelsel. Dat mijn hart-bonken 
geen ritmestoornis is maar wel een sig-
naal voor mij: doe eens rustaaagh! En 
dat het juist fijn is dat ik een duidelijke 
lichaamssensatie (woord klinkt fijner en 
spannender dan dat het is) voel als ik in 
mijn hyper-drive heb gezeten. Ik voel de 
dankbaarheid, bijna.

Hij heeft een hip horloge dat 
mijn hartslag kan meten en dan 
zouden we het klop-patroon even 
kunnen bekijken. Mijn slanke 
polsen passen twee keer in zijn 
horloge dus hij houdt het maar 
vast. Slaat die teller 103 slagen 
per minuut. Zegt hij: “nou dat 
is niet echt een heel ontspan-

nen hartslag” terwijl ik net wat spie-
ren heb los gemaakt en je lekker kan 
liggen. Waarop ik antwoord: “ik lig in 
mijn ondergoed, op een tafel, met een 
osteopaat boven mijn hoofd, mijn hand 
in jouw handen en je hebt net een spier-
knoop proberen uit te knijpen alsof het 
een jeugdpuist is!” “Zo had ik het nog 
niet bekeken”, lacht hij heel hard. Een 
slappe lach van ons allebei volgt. En la-
chen is heel gezond maar bevordert niet 
het kunnen meten van mijn hartslag en 
al helemaal niet het verlagen van mijn 
hartslag. “Laten we ermee stoppen voor 
vandaag.” Goed plan, denk ik tussen 
het lachen door.

“Kan je niet in De Toren schrijven dat ik 
jouw hart-gebonk heb laten terug komen 
in plaats van heb verholpen?” “Hoezo? 
Heb je het te druk?”, vraag ik. Hij lacht. 

Nope, slecht idee, dat ga ik niet doen. Ik 
ben al een jaar heel blij met jou!
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Christel de Laat ‘veilt’ € 8000,- bij elkaar

Meer dan geslaagde kunstveiling voor een   
bijzonder nobel doel
Op zondag 11 september verzamelden ve-
len zich in Het Klavier in Kaatsheuvel voor 
de aangekondigde kunstveiling, georga-
niseerd door Kunst Loon op Zand (KLOZ), 
waarvan de opbrengst ten goede zou komen 
voor een bijzonder doel: de KWF inloophui-
zen TOON in Waalwijk en Midden-Brabant 
in Tilburg. De te veilen kunstwerken wa-
ren vooraf belangeloos afgestaan door een 
aantal kunstenaars.

bijzondere gast wordt onze burgemeester 
verwelkomd, die meteen aangeeft dat het 
toegezegde kunstwerk van de gemeente 
van Het Witte Kasteel niet kan worden ge-
veild omdat de gemeente simpelweg niet 
de eigenaar hiervan is. Maar haar aange-
dragen alternatief, een kunstwerk uit de 
kunstcollectie van de gemeente dat vooraf 
door het KLOZ is gekozen, mag er zeker 
zijn!

De veiling begint met de verkoop van  een 
portret van Koningin Máxima, geschilderd 
door Jopie Smarius. De hoogste bieder 
blijkt uiteindelijk Jacques Bertens uit ons 
dorp te zijn, die desgevraagd aangeeft dat 
hij van thuis uit de opdracht had gekregen 
om dit werk te kopen. Waarop de veiling-
meester heel ad rem reageert met: “Waar-
om had je dat niet eerst gezegd, want dan 
hadden we nog wel even door kunnen gaan 

Christel de Laat
Als de bezoekers zijn ontvangen, hun bie-
dingsnummer hebben gekregen én van een 
glaasje bubbels genieten, maakt cabare-
tière Christel de Laat, voor regelmatige 
kijkers naar Omroep Brabant geen onbe-
kende, haar opwachting als veilingmeester.

Ook zij heeft in het verleden te maken ge-
had met kanker. “Ik kreeg te maken met 
baarmoederhalskanker, het hele kippenhok 
is weggehaald” grapt zij daarover, maar 
is meteen weer serieus door aan te geven 
hoe belangrijk het werk van de Inloophui-
zen is. Dat is ook de reden waarom zij ge-
heel belangeloos deze veiling zal presen-
teren. Meteen bij haar binnenkomst, is er 
de nodige reuring en jolijt in de zaal! Als 

 °Burgemeester Hanne van Aart, met op de 
achtergrond het schilderij van Koningin Máxima, 
dat naar Loon op Zand zou gaan.
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met bieden!” Op haar geheel eigen wijze 
vervult Christel de Laat haar rol als vei-
lingmeester, die zeer aanstekelijk werkt. 
Ze betrekt het aanwezige publiek volop bij 
deze bijzondere veiling. Ook de aanwezige 
kunstenaars van de diverse werken laat zij 
aan het woord, voordat hun werk onder de 
hamer gaat, waardoor deze nog meer kan 
betekenen voor de uiteindelijke koper.

Onze burgemeester had zich ook een doel 
gesteld: het verwerven van het kunstwerk 
‘Doggy in the window’ van Frans Ooster-
waal. Om haar poging extra kracht bij te 
zetten, deed zij zelfs een extra bod om 
dat doel te bereiken. Maar dat allemaal 
met dezelfde gedachte als waar iedereen 
hiervoor naar toe gekomen was: een mooi 
resultaat bereiken voor het goede doel.

Warm gebaar
Verreweg de meeste kunstwerken zijn 
tijdens deze veiling van eigenaar verwis-
seld, die vaak meer opbrachten dan het 
openingsbod. De be-
schilderde vaas van 
kunstenares Doortje 
IJpelaar behaalde 
deze avond het hoog-
ste bod, mede omdat 
door velen hierop 
werd geboden.

Als laatste werd een 
kunstwerk geveild, 
dat door Inloophuis 
Midden-Brabant uit 
Tilburg werd aange-
boden: een kunst-
werk, bestaande 12 
kleinere kunstwer-
ken die door een 
aantal cliënten van 
dit Inloophuis zijn 
gemaakt. Op dit werk 
werd uiteindelijk 

door de aanwezigen gezamenlijk geboden, 
waarna het weer aan het Inloophuis werd 
geschonken. Een bijzonder warm gebaar 
dat zeer werd gewaardeerd!
Op het eind van de veiling kon de balans 
worden opgemaakt: ruim € 8000,-, waarbij 
de opbrengst van de donaties nog niet is 
meegeteld! Een bijzonder prachtig resul-
taat voor het geweldige werk van de KWF 
Inloophuizen Midden-Brabant in Tilburg en 
TOON in Waalwijk.

Ook organisator Kunst Loon op Zand mag 
terecht trots zijn op dit geweldige resul-
taat. Het bewijst maar weer eens dat je op 
velerlei manieren van kunst kunt genieten. 
En dat is een geweldig gegeven!

Redactie Rond de Toren

 °De beschilderde vaas van Doortje IJpelaar  
bracht het hoogste bod op van de door  
Christel de Laat gepresenteerde veiling.
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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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Moleneind opnieuw bestraat

Tegen de tijd dat de klus om Toreneditie 
nummer 14 gevuld en wel bij onze lezers 
op de spreekwoordelijke mat te krijgen, 
is ook de ‘klus Moleneind’ geklaard. Mis-
schien zegt het je niets, omdat je nooit in 
dat deel van Loon-Zuid komt, of je hebt er 
juist al die weken last van gehad. Molen-
eind wordt/is opnieuw bestraat.

Volgens het bord gaat de weg weer open op 
30 september na een maand van afsluiting. 
Moleneind maakt ook deel uit van een fa-
voriet wandelrondje/honden uitlaatroute. 
Ook ik loop graag ‘rondje Moleneind’ of 
pik een stukje van Moleneind mee alvorens 
het veld in te gaan. Het zit zo in mijn sys-
teem en in dat van mijn viervoeter dat ik 
meerdere keren de afgelopen weken een 
paadje vanuit de Ambrosiusstraat doorstak 
om erachter te komen dat we er eigenlijk 
helemaal niet door konden.

ker heet) en klinker voor klinker de straat 
bestraten, maar - gelukkig voor die knieën, 
en ruggen - worden er ook in dit vakgebied 
handige dingen bedacht.

Ik ontdekte dat het betreden van een deel 
wat al klaar was of het nog niet platge-
walste stuk zand geen paniek of irritatie 
veroorzaakte bij de werklui en zo kon ik 
toch mijn vertrouwde rondje met ’t hondje 
lopen. Totdat ik de steeds weer aan te pas-
sen route helemaal verkeerd had ingeschat 
en ik aan de verkeerde kant van de weg, 
aan de kant van het maïsveld naar een 
prachtig stukje glad zand stond te staren. 
Teruglopen was natuurlijk een optie, maar 
ik hoefde echt maar vijf passen te zetten 
om aan de overkant te zijn. Ik zag een van 
de werkmannen mijn kant oplopen, ging hij 
mij vertellen dat ik het niet in mijn hoofd 
moest halen om daar voetstappen achter 
laten? Hij zei niks, dus vroeg ik hem vrien-
delijk of ik misschien over mocht steken, 
dat ik niet zo’n slimme keuze had gemaakt.

“Ge doet mar vrouwke, daarginds hebbe ze 
der vannacht mee jun auto overheen ge-
reje, dus die paar passe”, met een diepe 
zucht tot slot. Ik keek naar rechts en zag 
inderdaad bandensporen staan. Die auto-
mobilist wilde er wel heel graag door en 
had het er blijkbaar voor over om de hek-
ken opzij te zetten. Ik zette zo groot mo-

Maar ik kreeg de aanpak van de stratenma-
kers door, per zoveel meter van de straat 
werden de stenen eruit gehaald waardoor 
een zandpad ontstond wat weer in delen 
werd gladgestreken om vervolgens m.b.v. 
een hele handige machine (zal vast een 
naam hebben) met een puzzelstuk aan klin-
kers te worden bedekt. Je ziet ze echt nog 
op hun knieën zitten hoor, de straatstylis-
ten (dat het heden ten dage nog stratenma-
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gelijke passen, voor iemand die helaas niet 
is uitgerust met lange benen, waardoor ik 
uiteindelijk drie voetstappen achterliet.

In de afgelopen weken zag ik het deel van 
de straat wat klaar was steeds meer uit-
breiden; het ziet er netjes uit. Eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen dat ik geen onder-
zoek heb gedaan naar de reden van deze 
klus, het zal vast ergens goed voor zijn. Ik 
hoop alleen dat het niet gaat uitnodigen 
tot extra gasgeven als er over een paar da-
gen weer auto’s van de ene naar de andere 
kant van Moleneind kunnen rijden. Dat zal 
voor degenen die aan deze straat wonen 
en/of	werken	heel	fijn	zijn,	al	vond	ik	een	
aantal weken autoloos Moleneind - ondanks 
de hindernissen - ook best prettig.

Redactie: Petra Holsheimer

 

 

Al 12 ½ jaar  
 

 LOEIGOEIE opvang bij: 
 Gastouderbureau  

 Bontekoe  
Ook het leukste beroep ter            

wereld uitoefenen? 

    Word… 

GASTOUDER!  

                                    Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
                                        www.kinderopvangbrabant.nl 
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441

Na een dikke Krantenbak in het vorige 
nummer is het gewone leven na de va-
kantie weer op gang gekomen en is de 
oogst aan berichten ook weer gewoon: 
deze keer drie pagina’s met berichten 
die over ons kerkdorp in andere perio-
dieken verschenen.

Loonse mensen in de krant
Op 3 september overleed in Residentie Mo-
lenwijck Ruud van Boven, 88 jaar oud. (BD 
7/9).

Twee dagen later overleed daar op 99-ja-
rige leeftijd de Limburger Harrie Hermkes, 
neerlandicus en schrijver. Hij schreef een 
boek over de keus die hij moest maken tus-
sen priester worden en een gezin stichten: 
‘Tussen Maria en Aphrodite’. Ook schreef 
hij een boek over de evacuatie van zijn ge-
boortedorp Velden in de oorlog, waarover 
hij contact had met koningin Wilhelmina. 
Hij was docent Middelnederlands. Hij was 
een autoriteit op het gebied van de dichter 
en toneelschrijver Constantijn Huygens. 
Hermkens promoveerde op de taal van 
Huygens en schreef een wetenschappe-
lijke en populaire uitgave over het toneel-
stuk Trijntje Cornelis, door Huygens in het 
Antwerps dialect geschreven. Een van zijn 
leerlingen is de taalkundige Wim Daniëls, 
die op 5 oktober naar De Moer komt voor 
de seniorendag. De echtgenote van Harrie 
Hermkes, Greetje, overleed afgelopen juli. 
(OB 7/9, BD 12/9))

Gerard Lemmens (65) uit de Bergstraat is 
eigenaar van een bijzondere tractor: de 

Bulldog Lanz HN3, een zg. eencilinder die 
in 1935 gemaakt is in het Duitse Maagden-
burg. Gerard trok daarmee veel bekijks  bij 
de 22e editie van de Vaartse Oldtimerdag 
op 3 september. In tegenstelling tot een 
moderne tractor gaan er tal van rituelen 
vooraf voordat de eencilinder dat zo ken-
merkende plofplof laat horen. (DS 5/9)

J. Immerzeel won een slagroomtaart met 
de goede oplossing van een kruiswoordpuz-
zel. (DK 14/9)

Gemeente en politiek
Inwoners van Loon op Zand die geen ener-
gietoeslag ontvingen omdat ze te laat wa-
ren, kunnen alsnog hun aanvraag indienen. 
Baanbrekers heeft het loket vanaf maan-
dag 19 september weer geopend.
Het Rijk heeft de eenmalige energietoeslag 
in juli verhoogd van € 800,- naar €1300,-.
Inwoners die eerder al € 800,- hebben ont-
vangen, hoeven niets te doen. Zij ontvan-
gen de aanvullende € 500,- automatisch 
op hun rekening. Inwoners die na 1 juli 
een aanvraag indienden en een afwijzing 
kregen omdat de aanvraagtermijn was 
verstreken, hoeven geen actie te onder-
nemen. Baanbrekers gaat deze aanvragen 
opnieuw bekijken. De energietoeslag is 
bedoeld voor inwoners met een lager inko-
men, maximaal 120 procent van het sociaal 
minimum. (BD 15/9)

Kleinere gemeenten kunnen steeds moei-
lijker aan personeel komen. Dat geldt ook 
voor de gemeenten in onze regio Midden-
Brabant. Op een arbeidsmarkt die overal 
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krap	 is,	moeten	overheden	met	amper	fi-
nanciële armslag al helemaal in hun han-
den knijpen als er op een vacature voor 
een ambtenaar wordt gereageerd.

Onze gemeente wordt als voorbeeld geci-
teerd; die had aan het begin van dit jaar 
22,7 fte’s open staan. Met name medewer-
kers binnen het ruimtelijk domein, maar 
ook	op	het	terrein	van	ict-beheer	en	finan-
ciën zijn moeilijk te vinden. (BD 15/9)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Een omgevingsvergunning is verleend voor 
Moleneind 29 i.v.m. wijziging van de vee-
bezetting. (DK 7/9)

Kunstveiling
Voor ruim € 8000,- veilde Kunstcommissie 
Loon op Zand (KLOZ) op zondag 11 sep-
tember veertig kunstwerken, geschonken 
door diverse partijen. De opbrengst gaat 
naar Inloophuis Toon in Waalwijk en Inloop-
huis Midden-Brabant in Tilburg, beide voor 
kankerpatiënten en hun relaties. Zo werd 
een grote, beschilderde glazen vaas van 
Doortje IJpelaar verkocht voor € 1475,00. 
De heer Jan Janssens was de gelukkige. 
Jacques Bertens kocht een portret van ko-
ningin Maxima, dat geschilderd was door 
Jopie Smarius en burgemeester Van Aart 
kocht ‘Doggy in the window’ van Frans Oos-
terwaal. Veilingmeester Christel de Laat 
maakte tussen de bedrijven door grappen 
over KLOZ-voorzitter Leo Vlemmix, zodat 
het een ontspannen gebeurtenis was. In 
de krant stond erbij dat Leo wel wat kan 
hebben. Inderdaad, hij heeft ooit in de ton 
gestaan. (BD 13/9, DK 14/9)

Niet pluis
Op zaterdag 3 september omstreeks 04.00 
uur werden er aan de Hoge Steenweg ver-
nielingen gepleegd aan vier geparkeerde 
voertuigen door een groep van zes per-
sonen, die de spiegels er af trapten. (DK 
14/9)

Geschiedenis
Veel dorpsgenoten hebben op maandag 19 
september bijna de hele dag voor de te-
levisie gezeten om de uitvaart te volgen 
van de Britse koningin Elizabeth II. Het was 
een langdurige, maar toch indrukwekkende 
uitzending, waarbij men onder de indruk 
kwam van de precisie waarmee dit gebeu-
ren was voorbereid en werd uitgevoerd. 
Niets was aan het toeval overgelaten en 
van de buitensporige veiligheidsmaatrege-
len was op het scherm niets te merken.
Het was een kijkspel van de eerste orde: 
vooral de processies met talrijke uniformen 
en de twee kerkdiensten met mooie bijbel-
teksten en prachtige koormuziek, zoals al-
leen de Engelsen dat kunnen, maakten veel 
indruk. Degenen die het meegemaakt heb-
ben, waren getuigen van een historische 
gebeurtenis.

Wat heeft dat nu met Loon op Zand te ma-
ken, zult u wellicht zeggen.

tel.: 0416 - 363 902



28

 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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Uw redacteur legde toch wel een verband: 
Terwijl hij keek naar de uitzending, vroeg 
hij zich af of wij er nog wel gevoelig voor 
zijn om gebeurtenissen met een historisch 
karakter te koesteren. Ouderen misschien 
nog wel, maar hoe zit het met de mensen, 
die geboren zijn na 1960? In hoeverre zijn 

zij nog bezig 
met hun eigen 
geschiedenis, 
hun afkomst 
en de wetens-
waardigheden 
van hun eigen 
directe omge-
ving?

Toch is het nodig om de eigen lokale ge-
schiedenis serieus te nemen en energie te 
steken in de bestudering ervan. Je wordt er 
alleen maar rijker van, als je je eigen leven 
kunt inpassen in het grote geheel van de 
geschiedenis van je omgeving.

In Loon op Zand moet daar ook nog veel aan 
gebeuren en mensen die op vrijwillige basis 
daarmee bezig willen zijn, zijn broodnodig, 
zo vernemen wij van de heemkundekring.

Dat was het belangrijkste wat wij te mel-
den hebben uit de geschreven pers van de 
laatste weken. Wij sparen de berichten 
weer op van de komende tijd. Ondertus-
sen is er weer een nieuwe vaccinatieronde 
begonnen. Daarom wensen wij onze lezers 
weer	toe:	Blijf	gezond!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
DS = Dagblad De Stem, Breda
OB = website Omroep Brabant

  
Voer, brokken & muesli 

Veulenmelk 
Hooi & stro 

Houtkrullen & vlas 
Likstenen & lijnzaadolie 
Vitamines & mineralen 

Halsters & touwen 
Borstels & 

verzorgingsproducten 
Beloningssnoepjes 

Speelballen 
 

Paarden 
 

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

Wij bezorgen ook thuis 
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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



31

Iedereen blij!

Zoals al in het vorige nummer was aan-
gekondigd zijn vijftig Loonse inwoners op 
miljoenenjacht geweest. Ze hebben een 
hele leuke dag gehad, zo meldt een van de 
deelnemers, maar ze zijn niet in de hoofd-
prijzen gevallen.

Bij aankomst was er een heerlijke lunch en 
het was leuk om dit spektakel eens mee te 
maken. Iedereen zit er toch wel met een 
bepaalde spanning, want je weet maar 
nooit. In het vak Loon op Zand zijn wel 
twee mooie prijzen gevallen: een zestien-
daagse reis naar Costa Rica en een bedrag 
van € 28.000,-. Verder kregen alle 50 deel-
nemers in het Loonse vak een koptelefoon. 
Iedereen blij.

Als u dit leest is de uitzending van dit spek-
takel al geweest (zondag 25 september), 
maar u kunt natuurlijk altijd nog terugkij-
ken.	□

Open Monumentendag   
11 september 2022

Tijdens  deze Open Monumentendag was 
onze kerk St. Jans Onthoofding open voor 
bezoekers. De openingstijden waren van 
12.00 tot 17.00 uur. Er zijn 46 bezoekers 
geweest, waarvan 28 de kerktoren hebben 
beklommen. Erik Gelevert gaf weer een in-
teressante uitleg over de geschiedenis van 
de kerktoren.

Dank aan: Pastoor Luijckx, Inge Mols, Mevr. 
Snoeren en Harrie Haen voor het openstel-
len van de kerk en voor drank, cake en wor-
stenbrood. Erik Gelevert voor de uitleg bij 
de torenbeklimming en Brechtje Maas- An-
thonissen, Ad Vermeer en Rianne van den 
Hout voor het toezicht houden in de kerk.

Heemkundekring Loon op ’t Sandt
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Het is zeven uur op een doordeweekse 
dinsdagmorgen. Ik loop de slaapkamer van 
zoonlief binnen. “Goedemorgen grote, 
stoere jongen, tijd om op te staan.” Hij 
heeft net zijn ogen open en wijst naar zijn 
keel. Vandaag is een stagedag, één van de 
twee dagen in de week waarop hij naar een 
plek gaat wat in de toekomst wellicht zijn 
dagbesteding kan gaan worden. Bijna 18, 
zijn speciale middelbare schooltijdperk 
moet een keer worden afgesloten. Geen 
centraal examen (wel een heuse diploma-
uitreiking), geen zoektocht naar een ver-
volgopleiding, maar naar een passende 
dagbesteding met school als begeleiding 
daarbij.	Dé	plek	waar	hij	zich	fijn	en	vei-
lig voelt. Die zijn er voor zijn doelgroep 
genoeg, plekken waar gedreven mensen 
werken die met hart en ziel zorgdragen 
voor	een	fijne	 invulling	van	de	dag	en	de	
zorg uit handen nemen van het thuisfront/
woonplek. Net zoals het voor middelbare 
scholieren een lastige zoektocht kan zijn 
om de juiste vervolgopleiding te kiezen kan 
ook het vinden van de juiste plek voor je 
speciale kind een behoorlijke dobber zijn.

Een tussenjaar om er over na de denken, al 
werkend of reizend, behoort niet direct tot 
een reële mogelijkheid. Vandaag dus naar 
de stageplek waarvan de mensen om hem 
heen denken dat het een goede plek voor 
hem zal zijn.
Meneer zelf is daar nog niet geheel van 
overtuigd, naar de reden daarvan kunnen 
we alleen maar gissen. Begrijpen doet 
hij heel veel, praten daarentegen weinig. 
Het is nog te onbekend, het voelt nog niet 

eigen genoeg, het zit niet genoeg in zijn 
systeem, allemaal aannames waarvan wij 
denken dat ze te maken hebben met zijn 
weerstand. Het uiten van emoties is ook 
een ding, ‘t is ook niet niks, syndroom van 
Down, puber en autisme.

Wijzen naar zijn keel dus, in woorden zou 
dat zijn: ik wil niet er niet naar toe, daar 
waar ik heen moet, ik blijf liever thuis. Bij 
een gemiddelde ‘normale’ puber zou je 
zeggen: “Schiet op, je bed uit, ontbijten, 
tas pakken en gaan.” Aangezien er geen 
‘normale’ puber in bed ligt, sta ik met-
een aan en kruip in de rol van zogenaamde 
huisnar. Wij, thuisfront, hebben al vele 
manieren van aanpak geprobeerd, zijn zo 
duidelijk als mogelijk hoe een dag en week 
eruitzien. Bij niet luisteren: streng, voet 
bij stuk, consequent, straf, beloning, niet 
toegeven: allemaal geprobeerd, maar wat 
bij onze puber meestal averechts werkt.

Wat de weerstand alleen maar groter maakt 
en hij geen kant meer op wil. Relaxt blijven, 
humor en grapjes, daar komen we verder 
mee. Dus loop ik om half acht ’s morgens al 
een polonaise in mijn eentje door zijn ka-
mer en zing een geïmproviseerd lied: “We 
gaan naar stage toe, we gaan naar stage 
toe.” “Kom, ik ga een lekker eitje bakken, 
papa heeft je kleren al mee naar beneden 
genomen.” Het helpt, hij gaat mee, stap 
één is gezet. Het eitje gaat er goed in, on-
derdeel ontbijt ook check. Aankleden gaat 
nog steeds met behulp van, meestal papa, 
maar vandaag heb ik de eer. Half acht en 
ik zit met een -schone- boxershort op mijn 



33

hoofd een gekke bek te trekken, op TikTok 
zou het niet misstaan. Pyjama uit, duim 
omhoog, onderbroek aan, applaus, broek 
aan,	 high	 five,	 shirt	 aan,	 boks,	 trui	 aan,	
complimenten. Weer een stap verder rich-
ting stage. De CD die hij momenteel geen 
seconde uit het oog verliest, zeg maar ge-
rust zijn obsessie is, ligt voor hem op ta-
fel, hij wijst ernaar en zegt ‘luisteren’. 
“Jazeker, vanmiddag als je thuiskomt, mag 
jij	de	CD	luisteren	én	filmpjes	kijken,	met	
een lekker kopje thee of Cup-a-Soup, maar 
eerst leuke dingen doen op stage, vandaag 
mag je zwemmen, jahooeeeee.” Ik zie het 
al aan zijn lichaamstaal, de stappen schoe-
nen aan, uit zijn - veilige - stoel komen, 
jas aan, naar de auto, in de auto, worden 
nog een hele uitdaging. Ik doe nog maar 
een ronddansje, vertel overdreven vrolijk 
over de leuke dingen die komende week en 
weekend nog op het programma staan. Zijn 
strakke gezichtje ontspant, schoenen en 
jas gaan aan, naar buiten is nog een brug… 
deur te ver. Ik heb inmiddels al contact ge-
had met zijn stageplek met de boodschap 
dat het vandaag weer wat langer duurt. 

Een	kopje	koffie	gezet	en	leg	het	nog	een	
keer rustig maar duidelijk uit. “Je bent een 
grote jongen, bijna 18, je wordt te groot 
voor school, je mag gaan werken, dat doen 
grote jongens, da’s pas stoer. Je gaat naar 
stage vandaag, mama gaat buiten op jou 
wachten.”

Ik	ga	met	mijn	kopje	koffie	voor	de	deur	in	
de zon zitten en doe mijn ogen even dicht. 
Ik heb het enorm met hem te doen, de  
struggle die hij beleeft in zijn hoofd is voel-
baar, maar ik vind het stiekem ook zó frus-
trerend. Ga gewoon mee denk ik, ze zijn 
daar superlief voor je en doen keileuke din-
gen. Manlief belt, “nee nog niet gelukt…ik 
ben benieuwd… hoelang houden we dit nog 
vol… tot vanmiddag.” Ineens staat hij voor 
me en zegt met zijn zware stem; “kom, we 
gaan”. Het is 10 uur als we het terrein op 

rijden. Als ik de auto parkeer en uitstap zie 
ik het al aan zijn gezicht, meneer gaat niet 
uitstappen. Ik zet zijn deur open, stuur 
zijn groep opnieuw een berichtje dat we er 
zijn, maar hij de auto niet uit wil.

Ik ga staan kijken naar de bedrijvigheid op 
het	fleurige	 terrein	van	de	TAC,	het	 tuin-	
en activiteitencentrum van de ASVZ in 
Udenhout waar ik naast geparkeerd sta. Na 
een minuut of vijf zeg ik dat ik vast naar de 
groep loop, dit wil weleens helpen. Ik word 
teruggeroepen met een kort ‘hier komen 
mam’. De begeleidster van vandaag komt 
met een groepsgenoot met wie zoonlief een 
leuke klik heeft aanlopen en het wonder 
geschiedt, het denkbeeldige blokje dat nog 
scheef lag in zijn hoofd is recht komen te 
liggen. Hij stapt uit, pakt zijn tas en loopt 
mee.	 Halleluja.	 Ik	 geef	 hem	 een	 knuffel,	
trakteer mezelf op een paar plantjes voor 
binnen en buiten bij ’t Stekske, het winkel-
tje van bovengenoemde TAC. Een plek om 
te onthouden als je iets groens voor binnen 
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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

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

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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of buiten nodig hebt of een leuk kadootje.
Hop en doorrrrr… naar een volgend kopje 
koffie	en	plantjes	in	huis	en	tuin	zetten.
Het is uiteraard weer luid en duidelijk dat 
de hoofdpersoon van dit waargebeurde 
verhaal Sepp is, zoon van één van de Toren 
redacteuren en bedenker van de rubriek 
Durf te Delen. Het is geenszins mijn be-
doeling om er een gewoonte van te maken 
mijn eigen lief en leed in deze rubriek te 
delen, maar een extra artikel kwam voor 
deze editie even goed uit. Soms hebben we 
bij de Toren kopij over en soms komen we 
tekort om de boel geheel gevuld te krijgen. 

Er was even geen ander Durf te Delen-ver-
haal op voorraad.

Ken je, of ben je iemand die een mooi, 
leuk, minder leuk, bijzonder verhaal wil 
delen met de lezers van Rond de toren, we 
horen het heel graag!

PS:
Sepp heeft die dinsdag een leuke dag ge-
had!
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Heemkundekring   
Loon op ’t Sandt vraagt...

We hebben momenteel een vacature voor 
een bestuurslid.
Op dit moment zitten we met 4 personen 
in het bestuur, 2 vrouwen en 2 mannen, en 
zoeken naar een vijfde persoon. Dit om-
dat we graag een oneven aantal willen en 

om meer draagvlak 
te hebben binnen 
Loon op Zand.

De Heemkunde-
kring zet zich in 
voor het heden en 
verleden van ons 
dorp op alle moge-
lijke vlakken, we 
hebben ons home 

nu bij de Scouting in de Klokkenlaan en we 
gaan mettertijd naar het nieuwe Dorpshuis.

De vacature behelst een algemene functie/
taak;	 nog	 niets	 specifieks,	 omdat	 we	 dat	
willen bepalen met de kandidaten die in-
teresse hebben. Dus geen secretaris, pen-
ningmeester of voorzitter, want die hebben 
we al.

Mocht je hier iets voor voelen of je wilt 
meer info, neem dan contact op met onze 
secretaris via het e-mail adres: secretaris
@heemkundekringloonoptsandt.nl. Denk 
er even over na, maar reageer als je in-
teresse hebt wél. Je helpt ons als Heem-
kunde en je hebt een interessante vrijwil-
ligerswerkplek.

Met vriendelijke groet,
Kees Hesselmans, voorzitter

Hartelijk dank

Wij willen onze oprechte dank uitspre-
ken voor de vele warme reacties die wij 
mochten ontvangen na het overlijden 
van onze moeder en oma

Jeanne van Loon-van den Hoven.

Onze bijzondere dank gaat uit naar het 
personeel van Zorgcentrum Venloene en 
huisarts Van Liempd, voor alle zorg die 
zij van hen mocht ervaren.

Kinderen en kleinkinderen

Vrolijk
Deze vrolijk uitgedoste uit Zeeuws-Vlaan-
deren afkomstige deelnemer van de ‘80 
van de Langstraat’ kwam Ruud Peters te-
gen in de ochtend van 11 september in de 
Venloonstraat. Hij had toen nog 14 kilome-
ter	te	gaan	tot	de	finish.	□
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Misintenties en kerkberichten van  
1 tot en met 14 oktober

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 2 oktober 9.30 uur: 27e Zondag 
door het jaar, woord en communieviering, 
herenkoor, voorganger diaken Szejnoga. 
Harrie en Bartje Huijbregts, Jan en Willy 
Damen-Mol.

Dinsdag 4 oktober 10.15: I.v.m. de paro-
chiebedevaart is er geen eucharistieviering 
vandaag.

Zaterdag 8 oktober 13.00 uur: Huwelijks-
inzegening Ruud Weber en Dew Osayande–
Osunde.

Zondag 9 oktober 9.30 uur: 28e Zondag 
door het jaar, gezinsviering, dameskoor, 
celebrant pastoor Luijckx, diaken Szejn-
oga,	 koffiedrinken.	 Ad	 van	 Oosterwijck,	
maandelijkse gedachtenis aan Marinus 
Goutziers, jaargetijde Corry van den Oete-
laar–van der Lee.

Na de viering nodigen wij uit om een kopje 
koffie	of	thee	te	drinken	in	de	kerk.

Dinsdag 11 oktober 10.15 uur: Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Wij namen afscheid van:
Jo van de Leur–Maas
Geboren 9 mei 1936 te Loon op Zand.
Overleden 17 september 2022.

Mien van Gorkom-van Leijsen
Geboren 23 april 1943 te Dongen.
Overleden 18 september 2022 te Loon op 
Zand.

Dat zij mogen rusten in vrede!

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.
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De prijs van deze geheel verzorgde bede-
vaart bedraagt € 55,- per persoon. Er zijn 
nog plaatsen vrij. Indien u wenst deel te 
nemen kunt u zich nog opgeven bij het se-
cretariaat in Loon op Zand. Deelnamefor-
mulieren liggen ook achter in de kerk.

Biddend Bijbellezen
Data: 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 novem-
ber, 12 december. Tijd; van 19.30 tot 20.45 
uur op de pastorie Loon op Zand. Iedereen 
is van harte welkom, gelovig of niet, om 
deel te nemen aan de bijeenkomsten. Deze 
zijn vrijblijvend. Bijbels zijn aanwezig. Op-
geven kan via kbrabers@home.nl. Het zou 
fijn	zijn	om	uw	voor-	en	achternaam,	tele-
foonnummer en e-mail-adres te vermelden 
bij aanmelding.

Met hartelijke groet, Karin Brabers

Opgeven van misintenties
Op werkdagen via tel: 361215 van 8.45 
tot 12.15 uur (secretariaat) of via e-mail:  
secretariaat@parochiewillibrord.nl 
of op andere dagen en tijden door de 
intentie(s) met het bedrag van € 13,50 
per intentie in een envelop te doen en 
deze te deponeren in de brievenbus 
van de pastorie. In de kerk ligt ook een 
formulier om misintenties op te ver-
melden. Graag duidelijk vermelden op 
welke datum u de misintentie wenst en 
voor wie deze is bedoeld.

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

Bereikbaarheid pastoor
Pastoor P. Luijckx is voor dringende ge-
vallen altijd bereikbaar via mobiel num-
mer 06-48919633 voor het geval u via 
het vaste nummer 361215 van de pasto-
rie geen aansluiting mocht krijgen.

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

 
MOBIEL: 06-21971018 
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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

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Gemeente Loon op Zand zoekt nog een Klimaatburgemeester

Al 110 Klimaatburgemeesters hebben zich 
aangemeld voor de Nationale Klimaatweek 
2022. Maar in gemeente Loon op Zand zoekt 
het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat nog een Klimaatburgemeester. 
Vind jij ook dat we met elkaar- burgers, 
bedrijven en de overheid- de strijd moeten 
aangaan tegen klimaatverandering? Ben 
jij iemand die al stappen heeft gezet om 
klimaatbewuster te leven, wonen, eten, 
consumeren of reizen; en draag je dit ook 
graag uit? Doe dan mee! Want we hebben 
jou nodig als Klimaatburgemeester van 
Loon op Zand. Door jouw verhaal te delen, 
inspireer jij andere Nederlanders om ook 
duurzamer te leven. Naast Klimaatburge-
meesters zoeken we ook bedrijven en orga-
nisaties die zich aansluiten als Klimaatsup-
porter voor de NKW.

Op 31 oktober start de tweede Nationale 
Klimaatweek, een initiatief van het minis-
terie van Economische Zaken en Klimaat. 
In die week (die loopt t/m 6 november) 
vraagt het ministerie, net als tijdens de 
eerste editie in 2021, op allerlei manieren 
aandacht voor alles wat er in het land ge-
beurt aan klimaatverbeteringen in de sa-
menleving.

Vorig jaar tijdens de NKW zetten maar liefst 
142 Klimaatburgemeesters zich op hun ei-
gen manier in om een positieve bijdrage te 
leveren aan het klimaat en inspireerden zij 
Nederland om bewuster om te gaan met 
het klimaat. Voor deze editie is het minis-
terie nog op zoek naar een Klimaatburge-
meester voor gemeente Loon op Zand.

Wat is jouw klimaatverhaal?
Om Klimaatburgemeester te worden, zet jij 
stappen om jouw CO2-uitstoot te vermin-
deren. Dat kan door middel van een grote 
maatregel zijn of juist iets kleins. Bijvoor-
beeld door minder energie te gebruiken, je 
huis goed te isoleren, het eten van minder 
vlees en zuivel, korter of koud te douchen 
of	 vaker	 de	 fiets	 te	 pakken	 in	 plaats	 van	
de auto. Een Klimaatburgemeester deelt 
zijn of haar verhaal in het eigen netwerk 
en organiseert een activiteit op 31 oktober 
(of andere dag tijdens de NKW) in de ei-
gen gemeente, wijk of buurt om bewoners 
en omgeving in beweging te krijgen. Ben 
jij de Klimaatburgemeester uit gemeente 
Loon op Zand? Geef je dan snel op via: 
www.nkw2022.nl; daar kun je ook voor-
beelden vinden van initiatieven van andere 
Klimaatburgemeesters. Na jouw aanmel-
ding zoeken we naar mogelijkheden om 
jouw klimaatverhaal via de (lokale) media 
te delen. Ook kan de Klimaatburgemeester 
in gesprek met de echte burgemeester over 
wat er nog moet gebeuren om in jouw ge-
meente de klimaatdoelen te halen.

Bedrijven meld je ook aan!
Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat roept niet alleen burgers op mee 
te doen aan de Nationale Klimaatweek. 
Ook organisaties - zogenaamde Klimaatsup-
porters - in Loon op Zand en omgeving die 
zich inzetten voor het klimaat kunnen een 
bijdrage leveren, door te laten zien wat ze 
doen en daarmee anderen te inspireren. 
Van scholen tot mkb en van gemeenten tot 
energiebedrijven en brancheorganisaties. 
Hoe eerder we met z’n allen minder CO2 
uitstoten en energie besparen, hoe be-
ter het is voor ons allemaal. Helemaal nu 
onze energierekening is gestegen. Ook Kli-
maatsupporters kunnen zich aanmelden via 
www.nkw2022.nl. □
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Wie is wie?

In deze ‘Wie, wat, waar?’ vraagt de foto-
werkgroep van Heemkundekring Loon op 
’t Sandt u of u meer informatie heeft over 
deze foto van Concordia, een foto uit 1961. 
Een aantal personen zijn bij ons bekend, 
maar lang niet allemaal. Dus weet u wie er 
op de foto staat? Laat het ons weten!

Uw reactie ontvangen wij graag via e-mail-
adres:
fotograaf@heemkundekringloonoptsandt.
nl of bel naar 06-10114684. Onder vermel-
ding van fotonummer 013756. □
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Beste (toekomstige) gebruikers van De Wetering

Op 20 september2022 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten om 
de aanbesteding van de Nieuwe Wetering 
voorlopig uit te stellen. Omdat dit uitstel u 
als gebruiker van De Wetering rechtstreeks 
raakt, licht ik dit besluit graag persoonlijk 
aan u toe via dit bericht.

Het afgelopen half jaar hebben we samen 
met de Wetering Plan Groep hard gewerkt 
aan de verdere uitwerking van een nieuw 
dorpshuis met sporthal voor Loon op Zand. 
Dat was zo ver gereed dat we gestart zijn 
met het opstellen van het Technisch Ont-
werp. Dit is nodig om de aanbesteding te 
starten voor verbouwing van het sociaal-
cultureel middendeel van De Wetering en 
de renovatie van de sporthal.

Als gevolg van de onzekere economische si-
tuatie in de wereld worden ook wij echter 
bijna wekelijks geconfronteerd met prijs-
stijgingen van bouwmaterialen. Gedurende 
deze zomer is er al een kostenstijging van 
€ 500.000,- op de totale verbouwingskos-
ten doorberekend en namen de inrichtings-
kosten met € 200.000,- toe. Als gemeente 
hebben	we	de	taak	om	financiële	risico’s	zo	
goed mogelijk te beheersen. Daarom heb-
ben we tijdens de vakantieperiode opnieuw 
kritisch bekeken of het plan dat we willen 
realiseren haalbaar is binnen het beschik-
bare budget. Vanuit het college zijn we 
tot de conclusie gekomen dat een bredere 
doorlichting van de plannen noodzakelijk is 
om de realisatie van de Nieuwe Wetering 
financieel	haalbaar	en	beheersbaar	te	ma-
ken. We hebben met gemeenschapsgeld te 

maken en hier willen wij zorgvuldig mee 
omgaan. We stellen daarom de aanbeste-
ding nu uit, zodat deze later met meer ze-
kerheid kan plaatsvinden.

Concreet houdt dit in dat we de komende 
tijd samen met De Wetering Plan Groep 
het programma van eisen voor de ver-
bouwingsplannen nogmaals kritisch zullen 
doorlopen. Zo werken we ook samen met 
de verenigingen en andere gebruikers in 
De Wetering toe naar een realistisch plan 
dat	haalbaar	is	binnen	de	financiële	kaders	
die de gemeenteraad heeft meegegeven. 
Dit wordt een proces van geven en nemen, 
waarbij alle partijen gehoord worden en 
trots kunnen zijn op het eindresultaat.

Ook willen we snel zekerheid krijgen over 
de bestemming van het oude klooster. We 

 ° Suzan Mandemakers, wethouder gemeente 
Loon op Zand. (Eigen foto)
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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

Dit uitnodigende gezellige opschrift kwam 
Toren-redacteur Ton Kalkers tegen op het 
toilet van minicamping D’un Hendrik in Es-
beek. Past wel bij de gastvrije eigenaar.
Heeft u ook een bijdrage voor ‘Opvallend’? 
De redactie ontvangt deze graag in haar 
mailbox: info@ronddetoren.nl. □

hebben deze zekerheid nodig om een ver-
gunningsprocedure voor het middendeel en 
sporthal samen met het oude klooster te 
kunnen starten. Deze zijn constructief ver-
bonden met elkaar en daarom niet apart te 
toetsen aan een omgevingsvergunning.

Daarnaast hebben we geconstateerd dat 
de huidige projectorganisatie niet aansluit 
op de fase waarin het project zich bevindt. 
Daardoor heeft de gemeente onvoldoende 
grip op het proces. Dit willen we verbete-
ren, zeker nu we richting uitvoering gaan. 
Hiervoor zullen we onderzoeken welke rol-
verdeling en expertise nodig is om het pro-
ject tot een goed einde te brengen.

In overleg met de Wetering Plan Groep 
informeren we u snel verder over de ge-
zamenlijke stappen die we gaan zetten 
en de praktische consequenties die het 
uitstel met zich meebrengt. De Wetering 
Plan Groep heeft aangegeven achter de 
handelswijze van de gemeente te staan. En 
ook in de uitvoeringsfase die voor ons ligt, 
gaan de gemeente en De Wetering Plan 
Groep hand in hand.

Ik kan me levendig voorstellen dat het uit-
stel van de aanbesteding van de Nieuwe 
Wetering voor u als gebruiker teleurstel-
lend is en vragen oproept. Schroomt u niet 
om eventuele vragen die u heeft te e-mai-
len naar projectleider Peter van der Borgt 
via: P.vanderborgt@loonopzand.nl

Met vriendelijke groet,
Suzan Mandemakers, wethouder
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Levens redden zit in je bloed én in je netwerk
Levens redden is besmettelijk, dat blijkt 
uit onderzoek van professor Eva-Maria 
Merz. Merz, verbonden aan Sanquin en de 
Vrije Universiteit, hield afgelopen week 
haar oratie. Netwerken, opvoeding, sociale 
en economische achtergrond zijn belang-
rijke graadmeters voor het geven van bloed 
of plasma, ontdekte zij. “Het doneren zit 
bij echte donorfamilies in het bloed. Zij 
steken hun (online) netwerk aan met het 
donorvirus.”

Donors, hun families en bredere (online) 
kringen zijn echte levensredders in ons 
land. Professor Eva-Maria Merz legde in 
haar onderzoek naar donorschap de drijf-
veren van de donors bloot en de link die 
zij hebben met elkaar. “Familieleden sti-
muleren, bewust of onbewust, donorschap. 
Feit is: individuele bloeddonatie wordt ver-
gemakkelijkt door bekenden die ook done-
ren. Goed voorbeeld, doet goed volgen.”

Veertig procent van de donors komt uit een 
donorfamilie met ten minste twee gene-
raties donors, ontdekte Merz. Zij redden 
mensen die acuut een bloedtransfusie of 
plasmageneesmiddel nodig hebben in Ne-
derland – bijvoorbeeld bij een ernstig on-
geval, tijdens een kankerbehandeling of na 
een bevalling.

In Nederland doneert maar 2 tot 3% van de 
mensen	 bloed	 of	 plasma.	 Deze	 specifieke	
kleine groep ‘goeddoeners’ bij wie het 
donorschap vaak overgaat van generatie 
op generatie, beïnvloeden mensen in hun 
omgeving. “Mijn onderzoek toont aan dat 
donorschap in het bloed zit en daarnaast 
dat bekenden elkaar aanzetten om ook do-
nor te worden. Vriendengroepen, maar ook 
online netwerken. Dat heeft niet zozeer 
met leeftijd te maken, maar wel of je een 
bekende bent van iemand en vertelt wat 

je doet voor een ander. Het omgekeerde is 
ook waar: Als jij niemand in de omgeving 
hebt die bloed of plasma doneert, is de 
kans groter dat jij ook geen donor bent.”

Of mensen donor zijn, heeft met heel veel 
factoren te maken, ontdekte de onderzoek-
groep. “Nagenoeg niemand is tegen maat-
schappelijke doelen van donorschap. Maar 
dat betekent niet dat iedereen bewust een 
keuze maakt om wel of geen donor te wor-
den. Donors zijn, zoals iedereen, ingebed 
in een organisatorische, maatschappelijke 
en culturele context. Afkomst, opvoeding, 
onderwijs, omgeving, sociale en economi-
sche factoren spelen een zichtbare rol of 
een persoon zich wel of niet aanmeldt en 
daadwerkelijk komt doneren.”
 
Professor Merz pleit ervoor om meer het 
gesprek te stimuleren tussen mensen over 
donorschap. “Stel je voor dat het een dier-
bare van jezelf is, die volledig afhankelijk 
is van het altruïsme van anderen. Gesprek-
ken over bloed geven zijn echt noodzake-
lijk om mensen in de actiemodus te krij-
gen.”	□

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Herken jij onderkoeling?
De warme dagen zijn inmiddels grotendeels 
achter ons en de tijd met maanden met de 
‘R in de maand’ is aangebroken. Het koelt 
’s	 avonds	 flink	 af	 en	 we	 kunnen	 het	 dan	
best fris krijgen als we een warme trui zijn 
vergeten mee te nemen. Maar wat is het 
verschil tussen ‘het koud hebben’ en ‘on-
derkoeld zijn’? Er is sprake van onderkoe-
ling zodra de lichaamstemperatuur lager is 
dan 35 graden Celsius.
Er zijn twee stadia van onderkoeling, na-
melijk lichte onderkoeling en ernstige on-
derkoeling. Juist handelen bij een onder-
koeld	slachtoffer	kan	levensreddend	zijn.

Wat te doen bij lichte onderkoeling?
Iemand die een lichte onderkoeling heeft 
rilt of klappertandt en kan een bleke huid 
hebben met soms blauwe vlekken. Het 
slachtoffer	is	goed	bij	bewustzijn.	Bij	lich-
te onderkoeling handel je als volgt:
•	Breng	het	slachtoffer	zo	mogelijk	in	een	

warme, beschutte omgeving;
•	Verwijder eventuele natte kleding;
•	Warm	 het	 slachtoffer	 op	met	 dekens	 of	

met een warme douche die niet warmer 
dan 38 graden Celsius is;

•	Je	 mag	 een	 onderkoeld	 slachtoffer	 ook	
opwarmen met kruiken of met warm eten 
en drinken. Met alcohol kan je het slacht-
offer	niet	opwarmen!;

•	Neem bij kinderen regelmatig de tempe-
ratuur op om oververhitting te voorko-
men.

Wat te doen bij ernstige onderkoeling?
Bij ernstige onderkoeling heeft het slacht-
offer	het	erg	koud	en	 rilt	 of	 klappert	het	

slachtoffer	niet	meer.	De	huid	ziet	bleek	en	
heeft blauwe vlekken. Ook kunnen oren, 
lippen, vingers en tenen blauw zien. Het 
slachtoffer	 kan	 afwisselend	 agressief	 of	
overdreven opgewekt zijn en onsamenhan-
gend praten. Uiteindelijk kan een ernstig 
onderkoeld	 slachtoffer	 steeds	 langzamer	
gaan ademen en uiteindelijk bewusteloos 
raken. Bij een ernstig onderkoeld slachtof-
fer handel je als volgt:

•	Bel 1-1-2 bij een ernstige onderkoeling 
en zet de telefoon op luidspreker;

•	Breng	het	slachtoffer	zo	mogelijk	in	een	
warme, beschutte omgeving of zorg an-
ders voor beschutting op de plaats zelf;

•	Trek eventuele natte kleding uit of knip 
deze weg. Lukt dat niet? Dek het slacht-
offer	dan	toe	met	dekens.

•	Bescherm	 het	 slachtoffer	 tegen	 verdere	
onderkoeling door hem in dekens te wik-
kelen. Probeer armen, benen en romp 
apart in te pakken. Pak ook het hoofd 
zorgvuldig in, maar laat het gezicht vrij;

•	Let	op!	Warm	het	slachtoffer	niet	actief	
op!;

•	Is	 het	 slachtoffer	 suf	 of	 bewusteloos?	
Geef hem dan geen drinken;

•	Zorg	dat	het	slachtoffer	zich	zo	min	mo-
gelijk beweegt. Bij ernstige onderkoe-
ling is het hart prikkelbaar en kan er bij 
beweging gemakkelijk hartritmestoornis 
optreden (bron: ehbo.nl).

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

Ook in de herfstvakantie wordt op 
woensdag 26 oktober door voorleesopa 
Ruud lekker voorgelezen in onze bieb. 
Iedereen tot ongeveer 8 jaar is om 15 
uur welkom.
Plan is half uur voorlezen maar meestal 
duurt het langer. Leuk toch! Kun je zelf 
al lezen of ben je ouder 
dan 8 jaar en wil je ook 
komen, dan natuurlijk 
ook leuk! Misschien kun 
je dan zelfs voorleesopa 
Ruud helpen.

Inkoop verse walnoten
Graag kopen wij uw verse walnoten.
Info: 06-23953954

Boottocht met De Zonnebloem

Dinsdag 13 september zijn we, onder schit-
terende weersomstandigheden, met 104 
Zonnebloemgasten uit Loon op Zand/De 
Moer en Waalwijk, aan boord gegaan van 
de Zilvermeeuw. Het schip lag klaar in de 
haven van Waalwijk, waar onze gasten 
vanaf 9.30 uur aan boord konden gaan. Te-
gelijkertijd gingen er ook 14 vrijwilligers 
mee van beide afdelingen, die onze deel-
nemers voorzagen van een natje en een 
droogje en het heerlijke driegangendiner 
rond 12.30 uur. Tevens ging er ook een arts 
mee voor eventuele calamiteiten. Omdat 
de kapitein ons de keus gaf welke route te 
volgen, kozen we voor de Biesbosch. Rond 
10 uur gingen de trossen los en zijn we via 
de sluis die kant opgevaren. Werkelijk een 
heel mooi gebied de Biesbosch, waar aller-
lei vogels te zien waren.

Rond 16.00 uur meerden we weer aan in 
Waalwijk, waar veel familieleden en taxi's 
stonden te wachten op onze terugkeer.
Moe maar erg voldaan gingen we van boord 
en keken terug op een meer dan geslaagde 
dag.

Maria van Dooren

Ondertussen verzorgden de vrijwilligers de 
eerste	 koffieronde	met	 iets	 lekkers	 erbij,	
wat later gevolgd werd door een drankje 
en massa’s glaasjes advocaat met slag-
room. Toch het favoriete drankje van veel 
oudere dames. Na een heerlijk diner kwam 
nog een chinook met militairen laag langs 
gevlogen, wat resulteerde in een enthousi-
aste zwaaipartij van beide kanten.
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Goedkoper uit(je)

Ga je graag naar het theater, maar vind je 
de kaartjes ook zo prijzig? Dan bij deze een 
leuke tip!
Ga naar een voorstelling van een amateur 
zang-, toneel-, musical-, theatergroep in 
de buurt. Dat is een zogenaamde win-win-
situatie. Je hoeft niet ver te rijden, kunt 
vaak gratis parkeren, de kaartjes zijn zeer 
betaalbaar, de optredende partij is blij met 
een gevulde zaal en wat er gebeurt op het 
toneel is verrassend vaak zeer de moeite 
waard.

Toevalligerwijs daaromtrent ook een leuke 
tip! Ga in oktober naar een van de voor-
stellingen van SPOT! THEATER in theater 
‘Jan van Besouw’ in Goirle. Ik weet het, dit 

heeft niks met ons mooie dorp te maken, 
maar er speelt wel mooi een Loonse in mee 
(toevalligerwijs ondergetekende).

Tot slot wel iets over een echte loonse 
club: zanggroep KWINT staat in maart/april 
2023 ook weer met een voorstelling op de 
planken (locatie volgt). Op 29 september 
lichten ze alvast een tipje van de sluier 
op qua nummers die in de voorstelling zit-
ten: om 15.30 en 16.30 uur in De KIOSK, 
en dat is zelfs gratis te bezoeken. Onder-
tussen natuurlijk wel een of meer drankjes 
en desgewenst een hapje nuttigen, dát is 
dan weer leuk voor ons plaatselijke mooie 
horeca-etablissement!

Ben je zelf ook lid of fan van een amateur-
gezelschap en je wilt er iets over kwijt in 
de Toren. Laat het de redactie weten, we 
schrijven er graag over.

Redactie: Petra Holsheimer
 

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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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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Vijf belastingtips om te helpen bij het    
verduurzamen van je huis
Met de hoge energieprijzen zetten steeds 
meer mensen de stap om hun huis te ver-
duurzamen. De kosten voor het verduurza-
men of verbouwen zijn niet aftrekbaar, de 
financieringskosten	 voor	een	 lening	 en	de	
rente vaak wél. Om iedereen die zijn huis 
wil verduurzamen te helpen, deelt de Be-
lastingdienst vijf tips om rekening mee te 
houden.

De kosten die 
je maakt voor 
het verduur-
zamen of ver-
bouwen van 
een koopwo-
ning zijn niet 
aftrekbaar in 
de belasting-
aangifte. Maar 

veel mensen vragen voor het verduurza-
men of verbouwen van hun woning een 
hypotheek of lening aan. In het tweede 
kwartaal van 2022 werden 28.000 hypo-
theekaanvragen ingediend voor het ver-
bouwen of verduurzamen van de eigen 
woning, blijkt uit cijfers van Hypotheken 
Data Netwerk. De kosten die je maakt wan-
neer je geld leent voor het verduurzamen 
of verbouwen, zijn meestal aftrekbaar in 
je aangifte inkomstenbelasting. Denk bij-
voorbeeld	aan	de	financieringskosten	en	de	
rente die je over de lening betaalt. Om je 
te helpen bepalen welke kosten aftrekbaar 
zijn, geeft de Belastingdienst tips.

Vijf belastingtips die je helpen je huis te 
verduurzamen
1. Controleer welke financieringskosten 
je mag aftrekken.
Sluit je een lening af voor het verduurza-
men of verbouwen van de eigen woning? 
Dan	mag	je	de	financieringskosten	meest-

al aftrekken in je aangifte inkomstenbe-
lasting. Dit geldt als er sprake is van een 
verbouwingslening of verbouwingsdepot. 
Financieringskosten zijn de afsluitkosten, 
bemiddelingskosten en notariskosten voor 
het	 afsluiten	 van	 de	 lening.	 De	 financie-
ringskosten van de verbouwingslening of 
het verbouwingsdepot mag je in één keer 
aftrekken.
Ook goed om te weten: als je het verbou-
wen of onderhouden van de woning betaalt 
met	eigen	geld,	dan	zijn	er	geen	financie-
ringskosten en kun je niets aftrekken bij de 
belastingaangifte.

2. Check of de rente over de lening   
aftrekbaar is.
Je kunt het verduurzamen van je huis ook 
financieren	via	je	hypotheek.	Bijvoorbeeld	
door de hypotheek te verhogen. Over deze 
extra lening mag je de hypotheekrente af-
trekken. Een voorwaarde is dat je ook deze 
extra lening binnen maximaal 30 jaar vol-
ledig	aflost	én	dat	je	jaarlijks	een	bepaald	
bedrag afbetaalt. Een andere voorwaarde 
is dat het bedrag alleen gebruikt wordt 
voor de eigen woning. Je mag het dus niet 
gebruiken voor een tweede huis of vakan-
tiewoning. 
Ook kun je de hypotheek oversluiten wan-
neer je je huis verduurzaamt of verbouwt. 
Hier komen oversluitkosten en vaak boete-
rente bij kijken. Beide zijn meestal aftrek-
baar.

3. Check voor welke werkzaamheden en 
materialen je de rente over de lening 
mag aftrekken.
Voor sommige energiebesparende zaken 
mag je de rente over de lening aftrekken, 
zoals het plaatsen van zonnepanelen of 
een warmtepomp. De kosten voor het ver-
duurzamen zelf mag je niet aftrekken.
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4. Bewaar alle bonnen en rekeningen.
Om	de	financieringskosten	en	rente	te	kun-
nen aftrekken, moet je kunnen aantonen 
dat de lening of het depot gebruikt is voor 
het verduurzamen van de woning. Bewaar 
daarom alle rekeningen en bonnen van de 
verbouwing.

5. Zonnepanelen op het dak? Vraag de 
btw terug bij de Belastingdienst
Heb je voor de 1e keer zonnepanelen aan-
geschaft en geplaatst? De btw kun je via 
het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhou-
ders’ terugvragen bij de Belastingdienst. 
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

•	Je naam staat op de factuur van de zon-
nepanelen.

•	Je naam staat op het energiecontract én 
op de factuur van het energiebedrijf.

•	Je vraagt de btw binnen 6 maanden na 
het jaar waarin u investeert in zonnepa-
nelen terug.

Op de website van de Belastingdienst vind 
je meer informatie en het benodigde for-
mulier om de btw over zonnepanelen terug 
te vragen.

Extra: bekijk ook de subsidiemogelijkhe-
den voor het verduurzamen van je huis.
Ook wanneer je geen lening afsluit bij het 
verduurzamen van je huis kan de overheid 
je misschien tegemoetkomen. Sinds 1 ja-
nuari 2022 kan je onder voorwaarden 30% 
subsidie krijgen als je je koophuis isoleert. 
Met deze investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE) kun je 
een vergoeding aanvragen voor isolatie-
maatregelen, zoals spouwmuur-, dak- en 
vloerisolatie, dubbelglas, HR-glas en triple 
glas. De subsidie geldt alleen bij 2 of meer 
maatregelen. Kijk op de website van de 
Rijksoverheid voor meer informatie.

Meer informatie?
Kijk op belastingdienst.nl/eigenwoning. □
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Galerij van Loons volk…
Van onze eigen Loonse kunstenaar Frans 
Oosterwaal, die regelmatig zijn tekeningen 
heeft laten opnemen in Rond de Toren (bij-
voorbeeld via de ‘Prent van de maand’), 
ontving de redactie een aantal tekeningen 
van Loonse mensen die bij velen van u be-
kend zijn of waren.

Wanneer daarvoor ruimte is, gaan we deze 
tekeningen onder de kop ‘Galerij van Loons 
volk’ opnemen in de komende edities en 
hopen u daarmee een plezier te doen. 
Mocht u er op willen reageren, graag zelfs, 
dan is een berichtje via info@ronddeto-
ren.nl de beste manier om dat te doen.

Deze ‘Galerij van Loons volk’ wordt ge-
opend met een tekening van Theo van der 
Loo; vooral bekend vanwege zijn vioolspel.
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Hoe staat de planning van ons   
Zonnepark ervoor?

Grondonderzoeken voor  
Zonnepark gestart

In september worden diverse onderzoeken 
uitgevoerd die nodig zijn om ons zonnepark 
nabij Loon op Zand goed en veilig te kun-
nen gaan bouwen. Daarbij wordt, naast de 
hoogteligging, de draagkracht van de grond 
van de Vloeivelden bepaald, wordt de zuur-
graad bepaald en de grond onderzocht op 
de	aanwezigheid	van	allerlei	stoffen.

de kosten van de gehele installatie met al-
les er bij en er omheen. En naar de ren-
tekosten en opbrengsten. Dit alles wordt 
nu opnieuw zorgvuldig uitgevraagd en in 
kaart gebracht. We verwachten in de ko-
mende weken hier een duidelijk zicht op 
te hebben en zekerheid te verkrijgen om 
een verantwoorde beslissing te nemen. Dan 
komen we natuurlijk ook direct met nadere 
informatie aan onze leden, buren van het 
park en naar de inwoners en ondernemers 
in onze gemeente. Doel is om met behulp 
van het zonnepark een belangrijk deel van 
de eigen elektriciteitsbehoefte in de ge-
meente Loon op Zand duurzaam op te wek-
ken. En dat gaan we samen doen.

Belangstelling om deel te nemen? Kijk dan 
op https://ecloz.nl/ om het interessefor-
mulier op de website in te vullen. Velen 
hebben dit al gedaan. Degenen die zich 
hebben aangemeld krijgen straks als eerste 
bericht. □

Een belangrijk onderdeel van het grond-
onderzoek is gericht op de mogelijke aan-
wezigheid van (oude) munitie in de grond. 
Het gaat dan vooral om munitieresten uit 
de Tweede Wereldoorlog. Indien daarbij 
onontplofte (nog scherpe) munitie wordt 
aangetroffen	 dient	 deze	 op	 juiste	 wijze	
te worden verwijderd. Allemaal nodig om 
straks veilig met de bouw te kunnen begin-
nen.

Investeringsbesluit wordt voorbereid
Wanneer kunnen we het zonnepark gaan 
bouwen? Om een verantwoorde beslissing 
te nemen kijken we vooral naar de totaal 
investering die voornamelijk bestaat uit 
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Regen deert Loonse Open niet

Afgelopen weken vond de Loonse Open 
plaats van Tennis en Padel Club loon op 
Zand. Zo’n 400 enthousiaste tennissers en 
(tegenwoordig ook) padellers werken in 10 
dagen tijd ruim 500 wedstrijden af.

Ondanks het slechte weer (foto boven) 
konden alle wedstrijden gespeeld worden 
en heerste er weer de gemoedelijke sfeer 
onder alle deelnemers en supporters. Al-
leen	op	de	finalezondag	zat	het	even	niet	
mee en moesten we voor de padelwedstrij-
den een beroep doen op de omliggende 
sporthallen in Tilburg, Hilvarenbeek en 
Waalwijk.

Dank aan de enthousiaste commissie met 
strakke planning: een geoliede machine. 
Uiteraard bedanken we weer alle deelne-
mers en sponsoren voor hun bijdrage aan 
ons toernooi. In het bijzonder De Kiosk, die 
de voltallige commissie ook nog eens in het 
nieuw	stak	met	een	mooie	vest	en	polo.	□

Inloophuis Toon organiseert  
symposium over slaap

Lekker slapen is geen vanzelfsprekendheid. 
Zeker niet als je ook nog eens met kanker 
te maken hebt. Daarom organiseert Inloop-
huis Toon, centrum voor leven met en na 
kanker, op 30 september een symposium 
over slaap.
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 goede ba-
lans tussen rust en activiteit.

Het symposium heeft de titel ‘Laat kanker 
je nachtrust niet bederven’. Inschrijven 
kan via info@thhw.nl. Het symposium is 
niet alleen bedoeld voor gasten van het in-
loophuis, maar ook voor zorgprofessionals 
en andere belangstellenden. Het sympo-
sium duurt van 17.00 tot 20.00 uur (inloop 
vanaf 16.30 uur) en wordt gehouden bij 
Scholengemeenschap ‘De Overlaat’, Ei-
kendonklaan 3, 5143 NG Waalwijk.

Dankzij de steun van Stichting Harry Ver-
haak en Scholengemeenschap ‘De Over-
laat’ is de toegang gratis. Voor een hapje 
en een drankje wordt gezorgd. Alle aanwe-
zigen ontvangen een slaapcursus en slaap-
oefeningen	in	de	vorm	van	een	e-boek.	□
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CULTUURAGENDA HET WITTE KASTEEL 
Oktober 2022 
  
  
 PAUWELS WANDELINGEN VAN EN NAAR HET WITTE KASTEEL 

02 oktober 2022 – 10.15 uur vertrek  
deelname is gratis 
 
Wandelingen in het Landschapspark Pauwels, genoemd naar ridder 
Pauwels van Haestrecht de opdrachtgever van de eerste bouwsels 
van Het Witte Kasteel (1383).Vandaag: Het Loonsche Land.   
Foto: Jacques Bertens / Loonsfotowerk.nl 

 
 YOGA IN DE TUIN  

  2 oktober 2022    10:30 – 11:45 uur  
15 oktober 2022    10:30 – 11:45 uur 
deelname € 10.00 (inclusief een kopje thee na afloop) 

Op zondagochtend organiseert Wim van de Laar yogalessen in de 
weelderige tuin van het kasteel. Een heerlijk en weldadig begin van 
de zondag: ademen, oefenen en ontspannen in de buitenlucht, op het 
gras onder de oude bomen. Met de belofte dat je de verdere dag 
opgeladen, open en fris tegemoet kunt treden. 
 
 

 Kinderboekenweek in het Witte Kasteel 
 
zondag 2 oktober    11.00 tot 12.00 uur 
entree gratis met aanmelding  
(in de bibliotheek of via 
bibliotheekloonopzand@bibliotheekmb.nl) 
 
De Kinderboekenweek 2022 heeft als thema ‘Gi-ga-groen’ en wordt in 
oktober gehouden. De natuur is overal om ons heen en daarom 
organiseert de Bibliotheek een gezellig voorleesmoment in het kader 
van dit thema op zondag 2 oktober in het Witte Kasteel.  
Kom en luister mee naar het verhaal van Fien & Teun! 

Voor kinderen tot 6 jaar 

 
 JOIE DE VIVRE! 

 
zondag 9 oktober om 11:00 uur 
entree € 15,00 (kinderen t/m 12 jaar gratis) 

U waant zich met dit concert vol Franse chansons even in hartje 
Parijs. Laat u zich een uurtje verwennen met een cocktail van 
musette, chanson, valse, tango en bolero van Joie de Vivre. 
Na afloop staat er gegarandeerd een glimlach op uw gezicht. 

Voor meer info over deze en andere culturele activiteiten en het reserveren van kaartjes ga 
 je naar: www.hetwittekasteel.nl/agenda of scan je deze QR code:  

  
Graag tot ziens!  
Team Het Witte Kasteel 
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Activiteitenagenda

Seniorenmiddag
Op woensdag 5 oktober is er in ’t Maoske 
in De Moer een gezellige middag met een 
optreden van Wim Daniëls en Treveris. El-
ders in dit blad vindt u het programma voor 
deze middag.

Computerwerkgroep
Het computercafé is weer open en wel op 
de tweede en vierde dinsdagochtend van 
de maand telkens van 10.00 tot 12.00 uur 
in onze ruimte in Venloene. Deze maand 
dus op 11 en 25 oktober.

Middagfietstocht
De	fietstocht	staat	gepland	op	woensdag	12	
oktober. De maximale groepsgrootte is 20. 
Aanmelden bij Ad Aarts, T: 0416-362 862. 
Het vertrek is om 13.00 uur vanaf De We-
tering.

Dagwandeling
De deelnemers vertrekken op woensdag 5 
oktober om 8.45 uur vanaf De Wetering. 
Zij wandelen via het heerlijke Pauwelspad 
via onder anderen Berkel-Enschot naar het 
landpark Assisië. Wie mee wil wandelen 
moet zich aanmelden via de site van Senio-
renVereniging Loon op Zand.

Middagwandeling
Deze is op woensdag 19 oktober. Het ver-
trek is om 13.00 uur vanaf De Wetering. De 
wandeling gaat via het Geboortebos en de 
Noorderplas naar Peerke Donders voor een 
pauze. Na een rustpauze weer terug naar 
De Wetering.

Kaarten
Op maandag is het bridgen van 10.00 tot 
12.00 uur in ruimte G1,2, de deelname is 

gratis. Bingo is op de eerste maandag (3 
oktober) van de maand vanaf 14.00 uur in 
G1-2. Op donderdag 6, 13 en 20 oktober is 
er in G1-2 een rik- en jokerconcours, het 
inschrijfgeld is € 2,00. De aanvangstijd is 
steeds 13.45 uur. De sjoelcompetitie is op 
de derde woensdag (19 oktober) om 14.00 
uur in G1-2.

Fotoclub
Elke tweede maandag van de maand (10 
oktober) komen de leden om 14.00 uur bij 
elkaar in G1-2. Nieuwe leden zijn welkom. 
Informatie kunt u inwinnen bij Ulrich Gei-
mer, e-mail: ulrich@geimer.nl.

Schilder- en tekengroepen
Op 16 oktober vindt om 15.00 in Venloene 
de opening plaats van de expositie van de 
werkstukken die in de afgelopen jaren door 
de cursisten gemaakt zijn.
De bijeenkomsten zijn op woensdag 
van 9.30 tot 11.30 in G1-2. De ene week 
groep-1, de ander week groep-2. Nieuwe 
leden zijn welkom. Opgeven bij Harrie de 
Weert, e-mail: hcmdeweert@online.nl.

Line dance
Op donderdagmiddag dansen we in de gro-
te zaal van De Wetering. U bent van harte 
welkom	om	een	gratis	proefles	 te	volgen.	
Info: Karin Vermue M: 06 230 182 02 of e-
mail: eurostyle@wxs.nl. Op donderdag 
20 oktober verzorgen de dansgroepen een 
linedanceoptreden op het marktplein in de 
Venloene. U bent van harte welkom.

Bewegen voor senioren
Op dinsdag- en donderdagochtend zijn er 
verschillende groepen die in de grote zaal 
van De Wetering bewegen. Nieuwe leden 
zijn welkom. Voor informatie kunt u te-
recht bij Cock Dusee, e-mail:
cockdusee@home.nl.

Leeskringen
Leeskring 1 komt op woensdag 2 november 
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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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om 9.30 bij elkaar in G1 en bespreekt het 
boek De Belofte van Memon Galgut.

Tafeltennis
Op vrijdag wordt van 10.00 tot 11.00 uur 
door een enthousiast groepje mensen ge-
speeld in G3. Ad Leijtens is de contactper-
soon, e-mail: aleijtens@home.nl.

Computerwerkgroep
Android smartphone cursus

De meesten van u ge-
bruiken al een smart-
phone. U maakt een 
foto, u kunt bellen en 
u gebruikt WhatsApp. 
Maar wat betekenen 
al die knopjes en ven-

stertjes die soms ineens tevoorschijn ko-
men? Welke apps zijn handig om te gebrui-
ken 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 verstuurt u ze? Wat kunt u 
nog meer doen met WhatsApp? Ga zo maar 
door.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die 
meer willen weten over de werking van 
de ‘gewone’ Android smartphone, dus niet 
de speciale smartphones voor ouderen, 
met alleen grote knoppen. Bij deze cursus 
wordt gebruikt gemaakt van een uitgebrei-
de handleiding, zodat u thuis alles in uw 
eigen tempo kunt teruglezen.
U kunt u nog opgeven voor deze cursus tot 
uiterlijk 3 oktober!

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,-	 voor	
leden van de SeniorenVereniging en € 55,- 
voor niet-leden. Voor het uitgebreide cur-

susmateriaal betaalt u € 7,50.
Aanmelden: e-mail naar lahui@home.nl of 
bel naar 0416-361615.

Wilt u zwemmen, zwem dan mee
Elke week gaan een veertigtal ouderen 
uit de gemeente Loon op Zand zwemmen 
in Tilburg. Deze activiteit wordt (gedeel-
telijk) gesubsidieerd door de gemeente. 
Daardoor zijn de kosten lager.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus.
De activiteit is op vrijdag van 13.30 tot 
14.30 uur in Tilburg van 30 september 2022 
tot en met 12 mei 2023, met uitzondering 
van 23 en 30 december 2022.
U betaalt in twee termijnen per incasso: 
1x € 80,- en 1x € 75,-. Als u geen KBO-lid 
bent, betaalt u per termijn € 5,- extra. Dat 
is gemiddeld € 5,- per keer.

Opstapplaatsen en tijden in Loon op Zand:
12.55 uur: Kerkstraat Loon op Zand (bus-
halte) en 13.00 uur Molenwijck (bushalte).
Wilt u meezwemmen? Meldt u zich dan aan 
bij Cock Dusee via e-mail: 
cockdusee@home.nl

Op donderdag 4 november 2022

Kerstshow bij Marcienne in Heinsberg
In deze tijd van het jaar is de wereld een 
sprookje. Verrassend, magisch, spranke-
lend, fonkelende lichtjes, mooie muziek… 
alles is omgetoverd in een fantastische 
kerstsfeer. Geniet van prachtige modeshow 
waarin Marcienne u de stijlvolle en feeste-
lijke collectie presenteert, begeleid door 
onze gastvrouw in de Nederlandse taal. Na-
tuurlijk	 wordt	 u	 ontvangen	met	 koffie	 en	
gebak.
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Voor deze show sluit de SeniorenVereniging 
Loon op Zand aan bij de Tilburgse Senioren-
vereniging.

De bus vertrekt om 8.30 uur bij Wijkcen-
trum de Baselaer, Hoefstraat 175 in Tilburg. 
De verwachting is dat de bus om 15.00 uur 
weer terug in Tilburg is. U kunt zich voor 
dit uitstapje opgeven door voor 14 oktober 
een enveloppe met uw naam en adres plus 
de kosten voor de bus (€ 11,50 p.p.) af te 
geven bij Rosalie Clijssen, Tuinstraat 24.

Let op: Het aantal plaatsen is beperkt. Wie 
het eerst komt, het eerst maalt. □

NGS sport- en wellness  masseuse

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

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

Tijd voor een carrièrestap die  
écht bij je past?
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Op een zonnige dag fotografeerde Henk van Meer dit prachtige zwanen tafereel, een zwa-
nenkoppel met hun kroost. Een mooi schouwspel in de natuur.

Asbestverwijdering.	Ter	voorbereiding	van	de	definitieve	sloop	van	het	nog	bestaande	
deel van het oude schoenfabriek van Van Esch aan de Kerkstraat, dat plaats gaat maken 
voor het ‘Van Lier Park’, heeft een professioneel bedrijf dakdelen verwijderd waarin as-
best is verwerkt. (Foto: RdT)
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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

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

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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Een liter diesel voor het eerst duurder dan benzine

Zes simpele tips om zuiniger te rijden
Voor de dieselrijders was het extra schrik-
ken: je betaalt nu meer voor een liter die-
sel dan voor benzine. Of je nou een diesel- 
of benzineauto hebt, zuinig rijden blijft 
belangrijk. Zo bespaar je geld en rij je 
prettiger. En het is ook nog eens beter voor 
het klimaat, want je stoot minder CO2 uit. 
Wist je dat je veel auto’s handige hulpsys-
temen hebben om zuiniger te rijden? Bij-
voorbeeld de cruise control en de ECO-mo-
dus. Als je deze gebruikt, dan bespaar je 
brandstof.	Dat	is	fijn	voor	je	portemonnee	
én het klimaat. Met de volgende tips rij je 
makkelijk zuiniger:

1. Zet de cruise control aan als je lan-
gere tijd veilig kunt doorrijden
Heeft je auto cruise control? Zet ‘m aan als 
je langere tijd veilig kunt doorrijden. Bij-
voorbeeld op de snelweg. De cruise control 
helpt je om automatisch op gelijke snel-
heid te rijden. Hierdoor rij je relaxter en 
verbruik je minder brandstof.

2. Rij zo veel mogelijk in de ECO-modus
Als de ECO-modus aan staat werken de mo-
tor én systemen die veel stroom gebruiken, 
zoals de airco, zo zuinig mogelijk. Zo haal 
je de meeste kilometers uit een volle tank 
of accu. 

3. Zet het start-stopsysteem aan
Het start-stopsysteem zet de motor uit 
zodra de auto stilstaat en weer aan zodra 
je gas geeft. Zo verbruik je geen brand-
stof als je bijvoorbeeld voor het stoplicht 
staat te wachten. Bij veel auto’s staat het 
start-stopsysteem automatisch aan. Heeft 
je auto geen start-stopsysteem? Zet dan 
zelf de motor uit wanneer je een tijdje stil 
moet staan, bijvoorbeeld als je een pak-
ketje	moet	afleveren	of	voor	een	open	brug	
of dichte spoorwegovergang staat.

4. Volg de schakelindicator
De schakelindicator laat op het dashboard 
zien wanneer je het beste naar een hogere 
versnelling kan schakelen om zo zuinig mo-
gelijk te rijden. Heeft je auto geen scha-
kelindicator? Schakel dan rond de 2.000 
toeren naar een hogere versnelling.

5. Doe voor vertrek de bandencheck
Check jij regelmatig je bandenspanning? Je 
kunt tot wel € 150,- per jaar op brandstof 
besparen door je autobanden op de juiste 
spanning te houden. Je rijdt dan een stuk 
zuiniger. Lange rit? Doe voor vertrek de 
bandencheck. Je vindt de adviesspanning 
voor de banden van jouw auto in het in-
structieboekje of op een sticker in de deur, 
op de binnenkant van het tankklepje of op 
binnenkant van de zonneklep. De advies-
spanning is ook te vinden op watismijnban-
denspanning.nl. 

6. Matig je snelheid
Op	de	auto(snel)weg	kan	je	flink	besparen	
op je brandstof en energie door je snelheid 
te matigen. Bij 100 kilometer per uur rij je 
een stuk zuiniger dan bij 130. Bovendien is 
het makkelijker om met een gelijke snel-
heid te rijden. Daardoor rij je zuiniger en 
relaxter. Let wel op dat je geen gevaarlijke 
situaties veroorzaakt door té langzaam te 
rijden.

Lekker op weg
De komende maanden gaan ‘Lekker op 
weg’-teams het land in om automobilis-
ten te helpen zuiniger te rijden. Daarbij 
controleren ze gratis de bandenspanning 
en geven ze de banden lucht als dat nodig 
is. Hou de lokale media in de gaten om te 
zien of en wanneer er een team bij jou in 
de buurt is. Kijk voor meer informatie over 
zuiniger rijden op lekkeropweg.nu. □
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Huis gekocht? Of hypotheek overgesloten?

Check nu eenvoudig wat dit betekent voor je belastingzaken

In het eerste halfjaar van 2022 werden in 
Noord-Brabant 46.786 hypotheken aan-
gevraagd. Een stijging van 16 procent ten 
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
Zo blijkt uit cijfers van Hypotheken Data 
Netwerk. Het (ver-)kopen van een huis of 
oversluiten van een hypotheek heeft ook 
gevolgen voor je belastingzaken. Om wo-
ningeigenaren te helpen, ontwikkelde de 
Belastingdienst de online checklist eigen 
woning. Hiermee check je eenvoudig welke 
kosten je voor je lening kunt aftrekken in 
je belastingaangifte.

Als je een woning koopt of hypotheek over-
sluit, heeft dat onder andere gevolgen voor 
de belasting die je moet betalen of ont-
vangt. “Bij het afsluiten of oversluiten van 
een hypotheek zijn er bijvoorbeeld kosten 
die je (eenmalig) mag aftrekken waardoor 
je minder belasting betaalt”, legt belas-
tingexpert Jacqueline Tobben uit. “Door de 
persoonlijke checklist in te vullen op belas-
tingdienst.nl/eigenwoning weet je waar jij 
recht op hebt. En waar je op moet letten.” 
Drie dingen waar de checklist eigen woning 
je bijvoorbeeld op kan wijzen:

1. Mag je hypotheekrente aftrekken?
Zo ja? Check meteen punt 2. Als wonin-
geigenaar mag je meestal rente aftrekken 
over je hypotheek of lening. Dat is gunstig, 
want hierdoor worden je maandlasten la-
ger. Heb je je hypotheek overgesloten? 
Dan is het goed om opnieuw te bekijken 
of je recht hebt op hypotheekrenteaftrek. 

Dat hangt bijvoorbeeld af van wanneer je 
je oorspronkelijke hypotheek hebt afge-
sloten. En of je je hypotheek bij het over-
sluiten hebt verhoogd. Doe de persoonlijke 
checklist om te zien wat voor jou geldt. 

2. Vraag een voorlopige aanslag aan of 
wijzig je bestaande voorlopige aanslag
Heb je recht op hypotheekrenteaftrek? 
Dan is het interessant een voorlopige aan-
slag aan te vragen. Daarmee kan je de be-
lasting die je terugkrijgt vanwege de hy-
potheekrenteaftrek namelijk maandelijks 
ontvangen en verlaag je je maandlasten. 
Sluit je je hypotheek opnieuw af omdat de 
rente nu lager is? Dan betaal je minder hy-
potheekrente en kan je minder aftrekken. 
Maar: de oversluitkosten kun je wél weer 
aftrekken. Als je al een voorlopige aanslag 
hebt, is het belangrijk dat je deze aanpast. 
Zo voorkom je dat je later te veel ontvan-
gen hypotheekrenteaftrek moet terugbeta-
len. Aanvragen of wijzigen doe je in vier 
stappen online op belastingdienst.nl/voor-
lopigeaanslag.

3. Welke kosten mag je aftrekken?
Als je een woning koopt of hypotheek over-
sluit, mag je sommige kosten aftrekken. 
Dat is gunstig, want hierdoor betaal je 
minder belasting. Voorbeelden van aftrek-
bare kosten zijn notariskosten of advies- en 
bemiddelingskosten voor de lening. Doe de 
checklist om te zien welke kosten jij wan-
neer mag aftrekken.

Meer weten?
Wil je meer weten over de aanschaf, het 
onderhoud of de verbouwing van je eigen 
woning en de gevolgen daarvan voor je be-
lastingen? Kijk op belastingdienst.nl/eigen-
woning. □
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat 5. Open op ma t/m vr 11.00-15.00 
uur en za van 10.00-12.30 uur. Voorlopig geen 
inname van boeken mogelijk.
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten op maan-, dins-, donder- en vrijdag 
van 13.00-17.00 uur in De Wetering.
Aanmelden bij: J. Kroot, tel: 06-53665385.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie: Anja van Balkom.
Tamboerstraat 1, 5175 TE  Loon op Zand,
mail: info.devlinderboom@stichtingbravoo.nl,
tel: 363432, website: www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur: Linda Benders.
Doelen 1, 5175 CP  Loon op Zand,
tel: 361594, e-mail: info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur: Ed Verhage a.i.
Ecliptica 26, 5175 XJ  Loon op Zand, tel: 362335,
e-mail: infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website: www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN voor leden BV De Vriendenkring 
iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 13.00-17.00 uur bij Cafetaria Lily in de 
Kloosterstraat.
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar voor een gesprek van 
mens tot mens 0900-0767.

PARKINSONCAFÉ MIDDEN-BRABANT
Iedere 4e woensdag van de maand open van 
13.30-16.30 uur in Hotel de Druiventros, Bos-
scheweg 11 te Berkel-Enschot.

JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie: Sportpark ‘De Klokkenberg’, 
Info: www.cochonnetclub.nl. Dinsdag club-
avond. Vrij boulen voor iedereen: woensdag 
vanaf 13.30 uur en zondag vanaf 10.30 uur.

HEEMKUNDEKRING LOON OP ’T SANDT
Zaal De Kletterenhoef, Klokkenlaan 44.
Secretaris: Mevr. Marij Kruitwagen-Geukers
Ecliptica 66, 5175 XK  Loon op Zand
Tel: 06-10114684, e-mail:   
sercretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl.
website: heemkundekringloonoptsandt.nl.

DE WETERING
Weteringplein 1, Loon op Zand, tel. 363736.

DE GEHEUGENWERKPLAATS
Voor mensen met geheugenproblemen.
Website: www.geheugenwerkplaats.nl.
Tel: 06-13085892, info@geheugenwerkplaats.nl.

GYMNASTIEKVERENIGING KGV
Trainingstijden sporthal De Werft, Kaatsheuvel.
zaterdag 9.00 - 11.45 uur vanaf 3,5 jaar;
donderdag 18.00 - 20.30 uur vanaf 8 jaar.
Website: www.kgvkaatsheuvel.com.

AANLEVEREN VAN KOPIJ
Tijdig via ons e-mailadres:  
info@ronddetoren.nl.

TORENTJES
‘Torentjes’, géén bedrijfsmatige adverten-
ties, tekst tijdig aanleveren (zie data hier-
onder) via ons e-mailadres:
info@ronddetoren.nl. Torentjes bestaan
uit maximaal 35 woorden in platte tekst. 
Kosten: € 7,50 te voldoen door overboeking 
naar bankrek.: NL80 RABO 0129793442 
t.n.v.	Stichting	Rond	de	Toren	o.v.v.	‛Toren-
tje en editienummer’.

Overige advertenties
Voor alle overige advertenties gelden de 
tarieven die u op onze website: 
www.ronddetoren.nl onder ‘Advertenties’ 
kunt inzien.
Sociale torentjes
Sociale ‘torentjes’ (bedankt, gevonden, 
verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd 
worden zoals hierboven is aangegeven.

MAHJONGCLUB DE VIER WINDEN
1e en 3e woensdag van de maand clubcompetitie 
bij Cafetaria Lily aan de Kloosterstraat 25.
website: www.mahjongclubdevierwinden.nl.

TENNISVERENIGING LOON OP ZAND
website: www.tennisloz.nl.

DIERENAMBULANCE: 013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode 
zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij 
strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Wijzigingen worden tijdig aangegeven.
2022 Uiterste inleverdatum kopij
Nr. 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
Nr. 19 verschijnt op 7 december 29 november vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.



72

Voor gratis opname van uw berich-
ten in deze agenda kunt u een e-mail  
sturen naar: info@ronddetoren.nl.

September
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.

28 Voorlezen peuters en kleuters door 
voorleesopa Ruud in de bibliotheek 
om 15 uur.

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.

12 Voorlezen peuters en kleuters door 
voorleesopa Ruud in de bibliotheek 
om 15 uur.

15 De Loonse Dorps Kwis 2022:
Oktoberfest in De Wetering met de 
uitslag van de Loonse Dorps Kwis 
2022. Aanvang 19.30 uur.

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 Voorlezen peuters en kleuters door 
voorleesopa Ruud in de bibliotheek 
om 15 uur.

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 Voorlezen peuters en kleuters door 
voorleesopa Ruud in de bibliotheek 
om 15 uur.

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.

12 “Christ van Beurden” hoogjastoer-
nooi. Informatie: Christ Wijtvliet, 
06-15121975, cwijtvliet@home.nl.

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

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



LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l
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