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Het Witte Kasteel

Iedere zondag is café Het Koetshuis op de binnenplaats vanaf 11.00 uur geopend.
Het is de plek waar u onder de luifel heerlijk kunt vertoeven en de sfeer proeft van het landgoed.

We serveren overheerlijk gebak, hebben een uitgebreide lunchkaart en luxe bittergarnituur.
Met een wandelingetje door de moes- en kruidentuin maakt u uw bezoek aan het landgoed compleet.

Voor meer info kunt u eens kijken op onze website: www.hetwittekasteel.nl

Graag tot ziens!
team Het Witte Kasteel
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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

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

Verandering
Als je nog jong bent lijkt de wereld om je heen ziet gewoon altijd hetzelfde te zijn en 
denk je nog dat alles altijd zo blijft. Ben jij iemand die veranderingen het liefst uit de weg 
gaat of zelfs zoveel mogelijk probeert te voorkomen? Dan is er slecht nieuws: sommige 
veranderingen zijn onvermijdelijk.
Als je al wat verder terug kunt kijken weet je uit ervaring dat er in de loop der jaren 
veel veranderd is. Denk maar aan ontwikkelingen van typemachine naar computer, van 
telegrammen sturen naar iedereen via een vaste telefoonaansluiting tot een mobieltje. 
Van brieven schrijven naar e-mail, appen, enz. Een pakje versturen van uitzondering tot 
dagelijkse kost. Van autorijden met benzine of diesel naar elektriciteit, waterstof, biogas.

Fietsend door het dorp zie je de veranderingen in de loop der jaren. Om maar een paar 
te noemen: de bakkers Huybregts, de Leijer, Schellens, het ‘Griekse’ bakkerspaar, Peter 
Smolders, Geerts. Supermarkten: Vegé, Spar, C1000, EmTé, Coop en Plus. Slagers: Piet 
van Leeuwen, Tom Dankers, Peter Voogd, William Martens, Thijs van Loon en de online 
slager.	Fietsenzaak:	Ad	Vermeulen,	Piet	van	Veen,	Toby	van	Fietsfix	en	de	rijdende	fiet-
senmaker, Joris Goutziers De Fietsenmaker en Huski E-Bikes. Ban-
ken: de PTT, later Postbank, de Amro bank, later ABN Amro, de 
Boerenleenbank later Rabobank, nu alleen een pinautomaat van 
Geldmaat en verder digitaal bankieren. De vele schoenfabrieken, 
allemaal verdwenen.

Bedrijven komen en gaan afhankelijk van levensvatbaarheid en/
of het passen in de tijdgeest. Soms hebben ze zich op tijd aange-
past, soms hebben ze de boot gemist. Banen: van je hele leven bij 
één baas of bedrijf werken tot jobhoppen. Sommige mensen blijven het liefst hun hele 
leven bij dezelfde baas werken, gaan altijd naar dezelfde camping op vakantie, anderen 
trekken overal heen. Relaties: het aantal 50- en 60-jarige huwelijksjubilea zal drastisch 
dalen, want langdurige relaties worden minder vanzelfsprekend. Op woensdag gehakt en 
op vrijdag vis eten: ook verleden tijd. En tot overmaat van ramp is de energierekening nu 
ook drastisch veranderd. 

Het enige waar je in het leven zeker van bent is de dood en belasting betalen. Omgaan 
met onzekerheid is een belangrijke vaardigheid als je ontspannen in het leven wilt staan. 
Flexibel inspelen op veranderingen hoort daar ook bij. In dit leven zijn we tenslotte alleen 
op doorreis. We hebben niets te verliezen omdat we met niets aankomen en met niets 
vertrekken.
Alles verandert dus en onzekerheid hoort bij het leven, maar toch is er nog wel iets wat 
de Loonse inwoner nog steeds houvast geeft en dat zijn die 20 uitgaven van Rond de Toren 
per jaar, nog steeds op papier en in zwart/wit uitvoering al 55 jaar. Als dat u nu op dit 
moment geen houvast geeft!!! Veel leesplezier maar weer met Toren nr.15. 
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Bestuur ‘Theebuikenland’ zet alles op alles om er een succes van te maken

Carnaval 2023 komt in zicht… duimen en hopen 
dat het door mag gaan!
Het ziet er naar uit dat we carnaval in 2023 
weer kunnen vieren zoals die gevierd moet 
worden. Dus mét een kinderoptocht, een 
grote optocht en de nodige activiteiten 
daaromheen. Het bestuur van de Loonse 
Carnavalsstichting ‘Theebuikenland’ gaat 
er in ieder geval vanuit dat dat ook gaat 
gebeuren en is inmiddels begonnen met 
het nodige voorbereidingswerk.

Succes mede afhankelijk van het   
organiserende team
Het organiseren van carnaval, ook in een 
klein dorp als het onze, is niet een kwestie 
van een avondje gezellig bij elkaar gaan 

zitten en be-
palen wat je 
die dagen gaat 
doen. Integen-
deel: er moet 
heel wat ge-
regeld en be-
sproken wor-
den over tal 
van onderwer-
pen voordat 
het eindelijk 

zover is. Stichtingsvoorzitter Hans Immer-
zeel, met wie ik een gesprek had over de 
organisatie van Carnaval 2023, kan dat al-
leen maar beamen.

Hans: “Het succes van wat je als stichting 
organiseert, hangt voor een groot deel af 
van de mensen die dit organiseren. Je hebt 
een bestuur nodig met mensen die doen 
wat ze zeggen, die elkaar weten te vinden 
en die in gezamenlijkheid naar het beste 
resultaat streven. Ik heb het idee dat we 
met het huidige bestuur, bestaande uit 

Remco Geers (penningmeester en public 
relations), John Schapendonk (sponsoring 
en merchandising), Michiel Monsieurs (se-
cretaris) en Monique Schapendonk (school-
carnaval) een team hebben dat de uitda-
ging ‘organisatie Carnaval 2023 in Loon’ tot 
een succes kan maken.”

Wie zet de schouders onder de Loonse 
carnavalsoptocht?
Over de samenstelling van het bestuur wil 
Hans nog het volgende kwijt: “We willen 
het team nog graag uitbreiden met een 
persoon die de organisatie van de optocht 
op maandagmiddag voor haar/zijn reke-
ning zou willen nemen, uiteraard met alle 
steun en hulp van de overige bestuursleden 
en de vrijwilligers waarop we een beroep 
kunnen en mogen doen. Dus als iemand dit 
artikel leest en zijn of haar schouders hier 
onder wil zetten, dan is een mailbericht 
naar info@theebuikenland.nl  dé manier 
om met ons in contact te komen. Van harte 
welkom, zou ik zeggen!”

De opzet van Carnaval 2023
Die zal er niet veel anders uitzien dan wat 
we in de jaren voor corona gewend waren 
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en dat hoeft ook niet. Ook nu zal op vrijdag 
carnaval geopend worden door de Loonse 
basisschool-jeugd met hun eigen optocht 
en	 op	 zaterdag	 officieel	 worden	 geopend	
met de nodige feestelijkheden. We gaan er 
vanuit dat op zondag weer een carnavals-
mis in onze kerk wordt opgedragen.

Op maandag wordt het hoogtepunt van car-
naval gevierd met de grote optocht door 
de Loonse straten en wordt naar alle waar-
schijnlijkheid ook weer het feest ‘LOS in 
Loon’ georganiseerd, als na de optocht de 
praalwagens het decor van dit feest vor-
men ter hoogte van De Wetering. Op dins-
dag 21 februari, alweer de laatste dag, zal 
het feest met de nodige symboliek worden 
afgesloten. Om op de hoogte te blijven van 
alle informatie, die wordt aangepast als 
dat nodig is, is het raadzaam om de web-
site van ‘Theebuikenland’ regelmatig te 
bezoeken: info@theebuikenland.nl.”

11 november in De Kiosk: 11-11-bal
Dan neemt Hans het weer over: “Maar 
voordat het zover is hebben we nog eerst 
het traditionele 11-11-bal dat op vrijdag 11 
november (komt dat even mooi uit!), dat 
we in samenwerking met De Kiosk organise-
ren. Tijdens dit evenement zal op ludieke 
wijze de Prins worden gepresenteerd die 
ons straks zal voorgaan als we in 2023 weer 
carnaval hopen te vieren. Gelijktijdig zal 

die avond ook het thema van Carnaval 2023 
bekend worden gemaakt, zodat de deelne-
mers aan zowel de kinderoptocht, als die 
van de grote optocht deze in hun creatie 
kunnen opnemen en verwerken. Meer in-
formatie hierover is later te volgen via ‘de 
socials’ en de gedrukte media die in Loon 
verschijnen, maar raadpleeg zeker ook van 
tijd tot tijd onze website:  
www.theebuikenland.nl.

Duimen en hopen...
Carnaval 2023: het zou mooi zijn als dat 
door kan en mag gaan, nadat we in 2020 
voor het laatst mochten genieten van de 
grote optocht. Als de weersomstandighe-
den dan ook meezitten, dus zonder harde 
wind waarmee we ook al eens te maken 
hebben gehad, zou het wel eens de mooi-
ste en gezelligste carnaval in Theebui-
kenland in jaren kunnen worden, want 
daar zijn velen echt aan toe! Duimen 
dus en hopen dat het door mag gaan en 
dat geen virus de boel gaat verzieken….! 
 
Redactie Tiny van Hooren
Foto’s: Archief Rond de Toren
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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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1 op de 3 gemeenten heeft een klimaatburgemeester

Nog steeds géén klimaatburgemeester voor    
gemeente Loon op Zand
Inmiddels heeft 1 op de 3 gemeenten in 
ons land een klimaatburgemeester. In de 
gemeente Loon op Zand zoekt het minis-
terie van Economische Zaken en Klimaat 
(EKZ) nog een klimaatburgemeester. Daar-
om doet dit ministerie opnieuw een oproep 
aan de inwoners van gemeente Loon op 
Zand.
Het klimaatburgemeesterschap is gekop-
peld aan de Nationale Klimaatweek en is 
bedoeld om klimaat en duurzaamheid on-
der de aandacht te brengen. Inwoners uit 
gemeente Loon op Zand kunnen zich nog 
tot en met 17 oktober aanmelden via: 
www.nkw2022.nl.

Van 31 oktober tot en met 6 november is 
de Nationale Klimaatweek (NKW), een ini-
tiatief van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. Een week waarin heel 
Nederland - burgers, organisaties en over-
heid - in actie komt voor een beter klimaat 
en energie bespaart net als tijdens de 
eerste editie. Dit is namelijk hét moment 
om energie te besparen. Dat is goed voor 
het klimaat én je portemonnee. Of je nu 
de thermostaat 
lager zet, vaker 
de	 fiets	 pakt	 of	
bewust kiest voor 
spullen ruilen en 
lenen.

Het ministerie 
van EZK vraagt 
tijdens de week 
op allerlei ma-
nieren aandacht 
voor alles wat 
er in het land 
gebeurt aan kli-

maatverbeteringen in de samenleving, 
maar daagt Nederland ook uit extra stap-
pen te zetten.

Wie o wie?
In elke gemeente in Nederland is tenmin-
ste één klimaatburgemeester nodig die een 
voorbeeld kan zijn voor anderen om ook 
direct stappen te zetten voor een beter 
klimaat, startend tijdens de Nationale Kli-
maatweek. Tot nog toe hebben 184 men-
sen in 123 gemeenten zich aangemeld voor 
deze	officieuze	rol.

Het klimaatburgemeesterschap is niet al-
leen voor volwassenen, ook jongeren wor-
den van harte uitgenodigd om zich aan te 
melden. Ben jij de klimaatburgemeester 
uit gemeente Loon op Zand? Wil jij graag 
jouw klimaatverhaal delen? Of ken je ie-
mand die hier beschreven wordt?

Je kunt je tot en met 17 oktober aanmel-
den via www.nkw2022.nl; daar kun je ook 
voorbeelden vinden van initiatieven van 
andere	klimaatburgemeesters.	□
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Startpunt relatie bij De Roestelberg

Jo Aarts (84) en Bep (83) van den Abbeelen 60 jaar getrouwd

Toen de nog jonge Jo Aarts, zoon van Jan 
de Jager en Bep van den Abbeelen, dochter 
van Tinuske de visboer, in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw met hun vrienden-
groepje elkaar tegenkwamen bij de Roes-
telberg, konden ze nog niet bedenken dat 
ze op 28 september 2022 hun zestig jarig 
huwelijksjubileum zouden vieren.

Feest vieren
Tegenwoordig wonen ze in Venloene en 
daar is het jubileum ook niet ongemerkt 
voorbijgegaan.	 Er	 was	 koffie	 met	 gebak	
voor alle bewoners van hun etage, een di-

neetje met de familie en een feest op 1 
oktober, samen met de familie. Maar ook 
burgemeester Hanne van Aart kwam daags 
na	de	officiële	dag	op	bezoek	om	namens	
de gemeente Loon op Zand het jubileren-
de echtpaar te feliciteren. Ze bracht een 
mooie taart, een prachtige bos bloemen en 
een passend cadeau mee. Ook nam ze de 
tijd om even rustig met ze te praten.

Hoe het allemaal is gekomen
Bep en Jo zijn allebei geboren in Loon op 
Zand en toen ze eenmaal een klik hadden 
gekregen daar bij de Roestelberg gingen ze 

een keer samen dansen (de meisjes 
moesten toen nog om 22.00 uur thuis 
zijn) en kregen ze met carnaval 1957 
echt verkering. Jo moest in militaire 
dienst en wilde eigenlijk nog geen 
verkering zolang hij in dienst was, 
maar dat heeft hij niet volgehouden. 

Na vijf jaar verkering zijn ze in 1962 
getrouwd. Ze gingen wonen in wat 
nu een aanleunhuisje zou worden 
genoemd bij een boerderij aan de 
Groote Steeg, het zandpad naast 
Brasserie De Kat, in Udenhout. Daar-
na zijn ze nog twee keer verhuisd in 
Udenhout en in 1978 werd het toch 
weer Loon op Zand. Eerst in de Ursa 
Minor, later Ecliptica en nu de Ven-
loene.	Het	is	fijn	en	nodig	om	hier	te	
wonen, maar voor Jo wel wennen, 
want die is zijn werkplek in de schuur 
kwijt.

Werkzame leven
Bep heeft altijd thuis in de zaak 
meegeholpen en later in Waalwijk in 
de winkel van de Gruyter gewerkt. 
Tot de kinderen kwamen, want dan 
moest je ophouden met werken en 
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thuis voor man en kind zorgen. Ze heeft 
voor kinderen en kleinkinderen heel veel 
kleding gemaakt in de loop der jaren en 
heeft veel als oppasmoeder gefungeerd.

Jo was heel technisch en in dienst al werk-
zaam als auto/vrachtwagenmonteur. Tech-
nisch werk heeft hij zijn hele werkzame 
leven gedaan bij verschillende bedrijven 
en op veel werkplekken. Na dienst is hij 
begonnen bij een kachelsmid die ook nog 
paarden besloeg,daarna volgden… een ma-
chinefabriek, de bouw van de Amercen-
trale, monteur bij Heineken en als laatste 
werkgever v.d. Berselaar constructiebe-
drijf in Udenhout.

Frummelen
Hij heeft een paar keer een bedrijfsongeval 
gehad en is twee keer aan zijn rug geope-
reerd. Als gevolg daarvan moest hij stop-
pen met werken toen hij vijftig jaar was. 
Daarna bleef hij actief als vrijwilliger in 
Tilburg bij Baanbrekers met begeleiden van 
mensen bij tekenen en schilderen en aller-
lei technische klusjes. Zijn handen kunnen 
maken wat hij ziet en van metaal en hout 
maakt hij de mooiste miniatuurvoorwer-
pen. Zelf noemt hij dat ‘frummelen met 
metaal’.	Ook	fotografie	was	een	hobby	en	
dan	specifiek	met	‘omkeerfoto’s’.

Nageslacht
Bep en Jo kregen dochter Rianne en zoon 
Martin en ondertussen is de familie uitge-
breid met vier kleinzonen: Bart, Guus, Jip 
en Olle. Vakanties werden het gezin door-
gebracht op de camping. Eerst 22 jaar in 
Luxemburg in een stacaravan en later 10 
jaar met eigen caravan in Laren bij Lo-
chem. En natuurlijk niet te vergeten de 
vele jaren carnaval vieren bij Concordia; 
daar kijken ze met heel veel plezier op te-
rug.

In de verhalen hoor je hoe Bep en Jo lief 
en leed hebben gedeeld al die jaren en dat 
humor daarbij nog steeds een belangrijke 
rol speelt. De twinkelende ogen van beiden 
spreken boekdelen als ze een voorval uit 
een vroegere periode vertellen.

Rond de Toren feliciteert jullie van harte 
met dit diamanten huwelijksjubileum!

Redactie: Ton Kalkers
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Goede zaak
In een eerdere editie las u al dat een Bel-
gische touringcar klem zat onder het via-
duct aan de Klokkenlaan. Hoewel het de 
verantwoordelijkheid	van	de	buschauffeur	
blijft, bleek dat aan de zuidkant geen ver-
keersbord met de maximale doorrijhoogte 
stond.

Het is een goede zaak dat de gemeente na 
het bericht in Rond de Toren alsnog een 
verkeersbord aan de zuidelijke kant ge-
plaatst heeft waarop de maximale hoogte 
is aangegeven. (Foto: Ruud Peters)
Heeft u een bijdrage voor ‘Opvallend’? De 
redactie ontvangt deze graag via   
info@ronddetoren.nl □

Vakantiesluiting huisartsen-   
praktijk Kools & Van Liempd

In verband met de herfstvakantie zijn 
wij gesloten van:    
24 oktober tot en met 28 oktober a.s. 

Voor spoedeisende zaken die niet kun-
nen wachten kunt u contact opnemen 
met dkt. Verheijen.
Herhaalrecepten kunt u rechtstreeks 
aanvragen	bij	de	apotheek.	□

TE KOOP

Riante vrijstaande woning
 met extra ruimte voor praktijk,

 kantoor of voor mantelzorg,
met een ruim perceel (675 m2)

op een prachtlocatie in Oud Loon.

www.tekooploonopzand.nl
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Als iets een groot succes is, dan ben ik al-
tijd een beetje voorzichtig met de volgen-
de editie. Het gaat toch hopelijk niet ten 
onder aan zijn eigen succes? Want het kan 
eigenlijk niet leuker, origineler, grappiger, 
sfeerbepalender en sociaal bindender wor-
den. Maar als ik één conclusie moet trek-
ken na het bijwonen van de Loonse Dorps-
kwis 2022 dan is het deze wel:
Dat kon dus wél! En hoe!

Na een week vol roze kabouters, die het 
startsein gaven voor een massale speur-
tocht naar de stenen van Monique, was 
daar dan zaterdagavond 1 oktober einde-
lijk het startsein voor de quiz die Loon ver-
deelt. Nee, niet in rivaliserende bendes, 

maar in brave, fanatieke vriendengroepen, 
families, collega’s of brandweermensen. 
De kwis die huizen veel te vroeg in winters 
thema aankleedt, de avond die de normaal 
zo behulpzame medemensen hun mond 
stijf dicht laat houden tegen de concurren-
tie. Maar bovenal is het de avond die ons 
dorp verbindt. Zo mooi!

Wat een ongelofelijk gekkenhuis was het 
afgelopen week, waarbij de avond zelf de 
kers op de spreekwoordelijke taart was of 
het vroegere schaaltje appelmoes bij Mo-
tel van der Valk, zo je wilt. Wat wonen wij 
in een maf dorp, zeg! We luisterden weer 
eens naar Radio L.O.Z.Z.Z.E.O. en zagen 
fietsende,	 zeg	maar	 gerust	 racende	 deel-
nemers naar een opdracht snowboarden 
boven een luchtmatras of een test met 
blind biertjes proeven. Maar ook sneeuw-
loos	 skiën,	 exotische	 fruitsoorten	 deter-
mineren, verdraaide logo’s raden, anato-
mielessen	 fotograferen,	 reclamefilmpjes	
van TelSell opnemen en proberen te ruiken 
waar die verschrikkelijke drollen in 5 echte 
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wc potten vandaan kwamen. Olifant, hye-
na? Nee, geen moeite was te veel voor dat 
creatieve brein achter de Dorpskwis die zo 
bescheiden zijn dat ze soms niet eens ge-
noemd willen worden. En weet je wat nog 
mooier was dan anders? Er was nu ‘gewoon’ 
tijd	om	koffie	met	taart	te	pakken,	wat	van	
de zelfgemaakte hapjes te eten en te over-
leggen met je teamgenoten welke vragen 
nog openstonden.

Het was geweldig, bedankt! We wensen de 
jury succes met het nakijken van al die op-
drachtenboekjes en hopelijk tot ziens op 
de feestavond in De Wetering op zaterdag 
15 oktober. Heb je niet meegedaan? Ook 
dan ben je van harte welkom!

Een sfeerimpressie van een anatomieles 
met Margot Mommertz op de grillplaat bij 
De Blusploeg (foto op pagina 11). Geen zor-
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gen hoor, ze wordt ‘behandeld’ door haar 
moeder en haar vader staat tussen het pu-
bliek om een oogje in het zeil te houden. 
Margot heeft het prima overleefd!

Een idee wat voor vragen er waren? Nou, 
zoiets als op pagina 12 staat afgebeeld! 
Met de klok mee vanaf linksboven: Logo’s 
en verdraaide logo’s herkennen, lokale vo-
gels en exotisch fruit determineren.

In de volgende Toren zullen we u de oplos-
singen geven.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

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



14



15

Foto’s Evelien IJpelaar te zien in LocHal
Het stadsbalkon van de LocHal in Til-
burg is omgetoverd tot stadskas. Een 
plek waar verschillende groene initi-
atieven rondom stadsnatuur samen 
komen. Ook de Loonse kunstfoto-
graaf Evelien IJpelaar werkt hieraan 
mee. Tot en met december is een 
aantal foto’s uit de serie ‘Eten van 
dichtbij, een andere kijk op groente 
en fruit’ groot te zien in de LocHal.

Een serie waarvoor Evelien fotogra-
feerde in diverse (moes)tuinen in Noord-
Brabant. Ze fotografeerde bekende soorten 
groente en fruit, maar ook onbekende krui-
den en andere eetbare bloemen en plan-
ten. Het is een abstracte serie geworden 
waarbij je je als kijker mag verwonderen.
Met deze serie wil Evelien je bewustmaken 
van hoe mooi de natuur is, in het bijzonder 
dat wat we eten.

Het had wat voeten in de aarde om alles 
mooi op te hangen. Het plafond van het 

stadsbalkon bevindt zich namelijk op on-
geveer 6 meter hoogte, maar Evelien is 
trots op hoe het geworden is. Haar foto’s 
vormen een verbinding tussen alle andere 
initiatieven die in de stadskas te zien zijn. 
Kom gerust een kijkje nemen tijdens de 
openingstijden van de LocHal (bibliotheek 
Tilburg). De stadskas bevindt zich op de 3e 
verdieping. De toegang is gratis.

Meer informatie over het werk van Evelien 
vind je op: www.evelienijpelaar.nl □
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Eerste Hey!Music JAM op 13 november bij De Kiosk
Dat	 Evy	 Boons	 flink	 aan	 de	muzikale	weg	
aan het timmeren is, mag geen verrassing 
zijn. In Toren 3 van dit jaar maakten we 
kennis met haar muziekschool, toen nog 
Evy’s muziekschool. Het stond nog in de 
kinderschoenen en is inmiddels omgedoopt 
tot Hey!Music. Daarnaast is Evy ook druk 
met het maken en uitbrengen van haar 
eigen muziek. Heeft u haar nieuwe liedje 
‘Mooie zon’ al gehoord? U zou het zich vast 
herinneren want de vrolijke melodie blijft 
zonder twijfel in het hoofd hangen. En zo 
niet, zoek het liedje eens op, met inmid-
dels ruim 25 duizend streams (zo noemen 
we dat tegenwoordig in Spotify-land) is het 
absoluut de moeite waard. En het liedje 
helpt absoluut om het zomergevoel nog 
even vast te houden.

Toen ik Evy sprak over de start van haar 
muziekschool, zat ze vol plannen en idee-
en. Ik kon destijds nog niet alles prijsge-
ven, omdat (nog) niet alles concreet was. 
Naast zanglessen hoopte ze in de toekomst 
meerdere muzieklessen aan te kunnen bie-
den zoals gitaar- en pianoles en uiteinde-
lijk ook een band/bandclass te kunnen vor-
men. Hoe leuk is het om haar nu ruim een 
half jaar na dato te spreken en te horen 
dat vele van deze ambities al werkelijk-
heid zijn geworden! Evy is hartstikke druk 
met het geven van zanglessen, het animo 
hiervoor is absoluut aanwezig en ook de 
muzieklessen komen gestaag van de grond. 
Inmiddels is het aanbod uitgebreid met pi-
ano-, drum-, gitaar-, ukelele- en basgitaar-
les.

Hey!Music Jam
Daarom is het tijd voor de volgende stap 
voor haar muziekstudenten. Sommigen vol-
gen inmiddels geruime tijd met veel ple-
zier zangles bij Evy en uiteindelijk wil Evy 
ook graag ergens naartoe werken met haar 
leerlingen. Daarom heeft ze de Hey!Music 
JAM bedacht. Een muzikale middag waarin 
verschillende van haar studenten hun zang- 
en muziekkunsten ten gehore gaan bren-
gen. Een eerste echte optreden en dat in 
eigen dorp.

Natuurlijk doet muziekjam ergens wel 
een belletje rinkelen, maar ik geef toe, ik 
moest even opzoeken wat dit exact is. Het 
internet leert mij: ‘Een jamsessie is een 
min of meer spontane, onvoorbereide vorm 
van muzikaal samenspel’. Ook Evy heeft 
het me uiteraard uitgelegd en geen zorgen, 
van een goede voorbereiding is absoluut 
sprake. Maar muziekspel, daarmee zit het 
wereldwijde web precies in de prik. Een 
aantal studenten van Evy’s muziekschool 
geven een kort optreden met als doel om  °Evy Boons (Eigen foto)
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feeling te krijgen met optreden en eens op 
een heus podium te staan.

De Kiosk - 13 november
Deze jam gaat plaatsvinden op zondagmid-
dag 13 november in De Kiosk in Loon op 
Zand. Evy is al zeer druk met haar leerlin-
gen aan het oefenen en u kunt zich mis-
schien voorstellen dat het ook voor de ar-
tiesten spannend is. Daarnaast zullen ook 
Evy en haar gitaardocent optreden om de 
middag muzikaal te begeleiden. Het leuke 
is, dat sommige leerlingen ook elkaar zul-
len begeleiden. Het is niet alleen zang, 
meerdere disciplines komen aan bod. De 
Kiosk zal deze dag normaal geopend zijn 
en	ook,	zoals	u	gewend	bent,	koffie,	lunch,	
een borrel en diner serveren. De middag 
zal muzikaal omlijst zijn, waardoor het 
een heerlijke, ongedwongen zondagmiddag 
mag worden. De optredens vinden plaats 
tussen ± 15.00 en 17.00 uur.

Daarnaast is Evy onlangs benaderd door 
een moeder uit het dorp, met de vraag of 
zij wilde helpen met het opzetten van een 
kinderkoor. En aangezien Evy openstaat 
voor alle dingen die met muziek te maken 
hebben, heeft zij zich hier ook voor inge-
zet. De open repetities hebben inmiddels 
plaatsgevonden begin oktober. Deze was 
bedoeld voor zowel jongens als meisjes in 
de leeftijd van ongeveer 8 tot 12 jaar. We 
hopen allemaal uiteraard op een positieve 
uitkomst hiervan.

Deze eerste jam is hopelijk het begin van 

een nieuw geboren traditie. Zangles is leuk 
als hobby uiteraard, maar des te leuker om 
ook toe te werken naar een optreden uit-
eindelijk. De leerlingen kiezen hun eigen 
liedjes uit dus iedereen doet iets wat hem/
haar goed ligt. Het gaat uiteindelijk om het 
plezier beleven hieraan. De eerste editie 
gaat dan ook binnenkort plaatsvinden en 
Evy vond in Frans (van De Kiosk) een en-
thousiaste medeorganisator.

Daarnaast	zit	Evy	nog	vol	muzikale	ideeën	
en ambities. Bij nieuwe ontwikkelingen of 
initiatieven houden we u uiteraard op de 
hoogte. Heeft u of uw kind interesse in mu-
ziek- of zangles, kom dan zeker even een 
kijkje nemen of neem contact op met Evy. 
Het is voor iedereen.

Leuk als u komt kijken naar de jam, kaart-
jes zijn niet nodig, het is vrij toegankelijk!

Redactie: Kristel Vermeer

tel.: 0416 - 363 902
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KIEN’s Kolumn
Vriendschap
‘Als ik genoeg van je heb, eekhoorn,’ zei 
de olifant op een middag tegen de eek-
hoorn, ‘dan til ik je boven mijn hoofd en 
slinger ik je over het hele bos heen de 
zee in.’ ‘O ja?’ vroeg de eekhoorn. ‘Ja’, 
zei de olifant. ‘En dan moet je maar 
weer zien hoe je thuis komt. En als je 
dan toch thuiskomt, dan pak ik je weer 
beet en slinger ik je weer over het bos, 
maar dan ook over de zee de bergen in 
zodat je in een spelonk blijft steken. En 
als je je dááruit los weet te maken…’

De eekhoorn leunde met zijn ellebogen 
op de tafel en dacht aan de zomer en de 
oever van de rivier. De olifant zat tegen-
over hem, schuin op zijn stoel, met zijn 
knieën over elkaar, zwaaiend met alles 
waarmee hij zwaaien kon, zijn oren, 
zijn slurf, zijn voorpoten. Maar toen hij 
verteld had waarnaar hij de eekhoorn 
daarna nog zou slingeren als hij genoeg 
van hem had, zweeg hij en dacht hij na. 
Er stonden grote grijze rimpels op 
zijn voorhoofd.

‘Wil je nog thee?’ vroeg de eek-
hoorn. ‘Ja graag,’ zei de olifant. 
Even later dronken zij nog een 
kopje thee. ‘Lekkere thee heb je,’ 
zei de olifant. ‘Het is wilgenthee,’ 
zei de eekhoorn en tuurde in zijn 
kopje.

‘Maar dat doe ik alleen,’ ging de 
olifant verder,’ als ik genoeg van 
je heb, eekhoorn.’ ‘Ja,’ zei de eek-
hoorn die dat wel wist. ‘En ik heb 

helemáál niet genoeg van je. En ik zal 
nooit genoeg van je hebben. Nooit. Dat 
is juist het bijzondere!’ En weer zwaaide 
hij met zijn slurf, zijn voorpoten en zijn 
oren. De eekhoorn dronk zijn kopje leeg 
en vroeg de olifant of hij nóg een kopje 
wilde. ‘Ja graag,’ zei de olifant. ‘Heel 
graag. Heerlijke thee.’

Tekst uit de dierenverhalen bundel 
van Toon Tellegen

Een verhaal over vriendschap, gewoon 
omdat het kan. Omdat de verhalen van 
Toon Tellegen allemaal heel mooi zijn. 
Verder, omdat ik, eerlijk gezegd, geen 
tijd had voor een eigen verhaal en be-
ter goed overgetypt dan slecht bedacht. 
Ook omdat ik enorm heb genoten van 
de Loonse Dorpskwis, waarbij vriend-
schappen werden ontdekt, versterkt en 
misschien in het heetst van de strijd wel 
scheuren hebben opgelopen. Maar he-
lemáál genoeg van elkaar hebben, zal 
de spelstrijd vast niet teweeg hebben 
gebracht.
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Vonk sloeg over bij het dansen

Diamanten paar Harrie Leermakers en Corrie van Breugel

Op 28 september 1962 stapten ze in het 
huwelijksbootje. Een verkering van 3 jaar 
was er aan voorafgegaan, nadat tijdens het 
dansen de vonk was overgesprongen. En nu 
vieren ze hun 60 jarig huwelijksjubileum.

Dansen in ’t Wit Paardje
Corrie van Breugel (83) is geboren in Til-
burg in een gezin van zes kinderen. Harrie 
Leermakers (88) komt ter wereld in Loon 
op Zand in een gezin van acht kinderen. 
Corrie gaat in haar jeugd met vriendinnen 
dansen in ’t Wit Paardje in Tilburg en Har-
rie komt er met zijn vrienden vanuit Loon 
op	de	fiets	naar	toe.	De	vrienden	beginnen	
daar altijd eerst met  een potje biljarten 
alvorens ze zich op de dansvloer wagen. 

Tijdens die keer dat Corrie en Harrie sa-
men dansen moet cupido hebben raak ge-

schoten. Harrie brengt Corrie daarna naar 
huis. “Dat	was	nog	verder	fietsen	dan	van	
Loon naar ’t Wit Paardje, want ze woonde 
helemaal aan de andere kant van Tilburg”, 
weet Harrie nog. “Daarom heb je dat 
maar één keer gedaan”, meent Corrie zich 
lachend te herinneren. Maar al snel weten 
ze weer dat Harrie haar toch vaker naar 
huis heeft gebracht.

Rechtsback bij Uno Animo
Corrie helpt in die tijd op verscheidene ad-
ressen in de huishouding. Harrie heeft er de 
diensttijd opzitten en werkt in de schoen-
fabriek van Pietje van der Elzen. Daarnaast 
is hij van vaste waarde als rechtsback in 
het eerste elftal van Uno Animo. Dat zal hij 
maar liefst 18 jaar blijven. Daarna komt hij 
nog tot zijn 65ste uit voor diverse elftallen 
van Uno Animo.
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Vervroegd pensioen
Harrie’s werkgever heeft in 1962 in de Van 
den Hummelstraat 4 huizen gekocht en daar 
kunnen Harrie en Corrie er een van huren 
als ze trouwen. Daar worden ook hun twee 
dochters geboren. Corrie zorgt voor de kin-
deren en gaat bij de familie van der Elzen 
helpen in de huishouding. De kinderen mag 
ze meebrengen want het kinderloze echt-
paar van der Elzen is dol op hun dochters.

De schoenindustrie in de Langstraat heeft 
het in die tijd zwaar en ook van der Elzen 
stopt ermee. Harrie wordt omgeschoold tot 
bouwvakker en gaat bij bouwbedrijf Lips 
aan de slag. Maar ook aannemer Lips redt 
het niet en Harrie kan bij Dopharma komen 
werken. Daar werkt hij met veel plezier 
tot hij met 59 jaar met vervroegd pensioen 
kan. Samen gaan Harrie en Corrie er dan 
vaak	op	uit	met	de	fiets.	Ze	doen	door	het	
hele	 land	 mee	 aan	 de	 fietsvierdaagse	 en	
kiezen er dan altijd voor om een dagelijkse 
afstand	van	ruim	70	km	te	fietsen.

Genieten van de vogels
In 2014 verhuizen ze naar hun huidige won-
ing aan de Hoge Steenweg. Corrie is in-
middels om gezondheidsredenen gestopt 
met	 fietsen	 en	 gaat	 voortaan	 elke	maan-

dag zwemmen, totdat dit door corona niet 
meer mogelijk was. Nu legt ze graag puz-
zels en lost kruiswoordraadsels op. Om 
fit	 te	 blijven	wandelt	 Harrie	 en	 doet	 aan	
skeeleren maar hij trapt tot op de dag van 
vandaag ook nog elke donderdag een bal-
letje bij het Walking Football. Daarnaast 
helpt hij bij het tuinonderhoud van zijn 
dochter. Samen genieten ze van de vogels 
in de voor- en achtertuin die ze voeren in 
vogelhuisjes.

Daags	voor	de	officiële	huwelijksdag	kwam	
burgemeester Hanne van Aart het diaman-
ten paar feliciteren namens de gemeente 
met een taart, een bos bloemen en een 
passend cadeau. Afgelopen weekend werd 
de huwelijksmijlpaal gevierd met de kin-
deren, hun partners en de drie kleinkin-
deren.

Rond de Toren feliciteert Corrie en Harrie 
van harte met hun diamanten huwelijksju-
bileum!

Redactie: Ton Kalkers

 

 

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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Het is weer herfst…

De wind zingt zijn lied
de bladeren vallen en dansen
niemand die het ziet
in de nacht kun je het alleen maar 
horen

Die hoge tonen van de wind
ik ben in de herfst geboren
ik ben een echt herfst kind

De kou kan mij niet deren
de regen evenmin
van de natuur wil ik leren
je ergens druk over maken heeft 
geen zin

Alles komt zoals het komt
zo ook steeds weer een nieuw seizoen
je moet er gewoon van genieten
we hoeven er niks voor te doen.

Hans Schippers

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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Komst van Sinterklaas in Loon op Zand
Wij	hopen	dat	u	van	een	fijne	zomervakan-
tie heeft genoten, want dan is het nu weer 
tijd voor een periode vol pepernoten! Wij 
hebben van Sinterklaas vernomen dat hij 
zijn enthousiasme voor de komende weken 
een beetje moet temperen. Het liefst zet 
hij namelijk vandaag al koers richting Ne-
derland. 

Op zondag 13 november om 11.30 uur zal 
Sinterklaas bij Het Witte Kasteel aanko-
men om vervolgens samen met muziekver-
eniging Concordia het dorp in te trekken! 
Wegwijspiet heeft zijn route al vastgelegd 
en deelt deze dan ook graag met u. Op de 
onderstaande routekaart kunt u zien hoe 
de route zal verlopen van Het Witte Kas-
teel naar De Wetering. Sinterklaas en zijn 
pieten hopen u natuurlijk langs deze route 
te zien.

Voordat de Sint en zijn pieten aankomen in 
Loon op Zand beleven zij natuurlijk weer 
van alles. Deze avontu-
ren kunnen jullie met 
hen meebeleven! Vanaf 
maandag 7 november 
is onze serie te zien op 
ons YouTube-kanaal en 
op Langstraat TV.

Wilt u geen enkele be-
richtgeving van Stich-
ting Sinterklaas Loon 
op Zand missen? Volg 
ons dan op Facebook en 
Instagram. Voor meer 
informatie kunt u ook 
altijd terecht op onze 
website:
www.sinterklaas-loon-
opzand.nl.

Tot snel!
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Droom van    
Jaap Roijakkers komt uit

Het is zo’n vijf jaar geleden dat een lichte-
lijk gehandicapte jongen met zijn moeder 
bij ons kwam informeren om hem te bege-
leiden in de biljartsport. Hij was al begaan 
met deze sport, maar hij wilde proberen, 
voor zover mogelijk, zich hierin meer te 
bekwamen. Eerst werd gezocht naar ie-
mand die hem hierbij kon begeleiden. Die 
werd snel gevonden en de afspraak werd 
gemaakt om één avond in de week te oefe-
nen om zo te zien wat er allemaal mogelijk 
was.

onopgemerkt. Het feit dat hij serieus wilde 
biljarten en daarin verder wilde groeien, 
had tot gevolg dat hij na verloop van tijd 
werd opgenomen door de Loonse biljart-
vereniging L.B.V. Daarmee had hij zijn doel 
bereikt: bij een echte biljartvereniging 
aangesloten zijn en daardoor aan echte 
wedstrijden kunnen deelnemen.

Niet voor niets
Daarom keek hij erg uit naar zijn eerste 
wedstrijd, die op 12 september jl. werd 
gespeeld. Het was geweldig om te zien hoe 
hij na een lange tijd van trainen eindelijk 
‘in	het	echt’	kon	deelnemen	aan	een	offi-
ciële	wedstrijd.	Geen	moyenne	van	1.50	of	
meer, maar met 0.50 liet hij zien dat alle 
trainingen niet voor niets waren geweest. 
Biljartkenners die dit artikel lezen, zullen 
dat beamen.

Vanaf nu gaat Jaap Roijakkers, die woont 
in de Amarant-locatie Loon op Zand, mee-
doen in de K.N.B.B.-competitie. Op toer-
beurt natuurlijk. Wij zijn benieuwd hoe hij 
dit alles gaat beleven. Wij wensen hem in 
ieder geval heel veel succes en zeker niet 
minder plezier!

Jan van Gompel

Uitdaging
Het was geweldig om te zien met wat voor 
toewijding hij elke avond weer aan het 
biljart verscheen. Duidelijk was dat ge-
duld hierin de belangrijkste uitdaging was. 
Langzaam maar zeker werd het hem duide-
lijk dat rustig blijven in deze sport heel be-
langrijk is en dat harde stoten geen enkel 
positief	effect	hebben.

Na dit alles ter harte te hebben genomen 
en het in de praktijk tot uiting kwam, ging 
het steeds beter. Er werden zelfs caram-
boles gemaakt en dat bleef duidelijk niet 

 °Jaap Roijakkers in opperste concentratie!   
 (Eigen foto)

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Wesley van Hemert, leefstijlcoach bij Fysio Loon op Zand

Een sombere natte maandag. Na alle mooie 
maanden is het even wennen aan de regen 
en de kou, maar eerlijk gezegd was ik na 
binnenkomst het mistroostige van deze 
dag al snel vergeten. Ik was namelijk op 
de thee bij Wesley van Hemert, leefstijl-
coach bij Fysio Loon op Zand aan de Kloos-
terstraat. En hoewel ik niet voor mijn ei-
gen leefstijl kwam maar voor een gesprek 
voor de volgende Toren, werd ik al snel zelf 
aangestoken door het mooie ‘virus’ dat 
motivatie heet. Dat doet hij dus goed, die 
Wesley. Maar hoe dan? En wat houdt het in, 
leefstijl coachen?
Al voor we tegenover elkaar aan een klein 
tafeltje gingen zitten had ik in de gaten dat 
deze jonge gast weet wat hij wil en hoe hij 
dat bereikt: Een vriendelijke mail met een 
persoonlijke touch maakte me nieuwgierig. 
Wat hebben ze bij Fysio Loon op Zand nu 
weer voor nieuws bedacht?

In een wereld die op zijn kop staat zou je 
denken dat een jonge vent van 22 jaar wel 
tien keer achter zijn oor krabt om een eigen 
bedrijfje te starten. “En 
toch doe ik dat wel”, zegt 
Wesley. Ik ben pas afgestu-
deerd HBO Leefstijlcoach 
in Vlissingen en net in Loon 
op Zand aan de slag. Bin-
nenkort zijn alle licenties 
rond en zo starten we op 
5 oktober met een prak-
tijk voor leefstijladvies, 
verbonden aan Fysio Loon 
op Zand. We zijn de eer-
ste in de gemeente. Ik ga 
dat drie dagen per week in 
loondienst doen. Waarom? 
Er zijn zoveel mensen met 
overgewicht, slechte eet-
gewoonten, veel te wei-
nig beweging. Dat heeft 

enorme gevolgen voor de gezondheid en 
het levensgeluk van mensen en het gezond-
heidszorgsysteem van ons allemaal. Ik wil 
daar zó graag iets aan veranderen, omdat 
ik zelf heel gelukkig word van bewegen, 
sporten en een gezond eetpatroon. Dat wil 
ik niemand opdringen, maar ik gun het wel 
iedereen!”
Ik kan het niet ontkennen, maar toen We-
sley dit zei, had ik de neiging om mijn ogen 
neer te slaan. Ik dacht aan de weegschaal 
van vanochtend, de iets te strakke broek, 
de eeuwige pogingen om af te vallen, de 
aantrekkingskracht van suiker en minder 
gezond eten, de ziekten die daardoor op 
de loer liggen, mijn rugklachten. Oh, in de 
spiegel kijken is zo moeilijk, maar als we 
eerlijk zijn is er zo veel wetenschappelijk 
bewijs dat te weinig bewegen en ongezond 
eten slecht voor ons zijn. Hoe denkt Wesley 
dat om te buigen?

Een serieus levensdoel.   
En hoe hoog legt Wesley die lat?
“Ten eerste, iedereen moet het zélf doen. 

Het is geen trucje dat we 
mensen aanleren, maar 
met een goed plan en 
goede begeleiding laten 
we zien dat kleine stapjes 
vooruit zetten wel dege-
lijk verschil maken en je 
zelfs kunnen motiveren 
tot meer en grotere stap-
pen. En daar wil ik je heel 
graag bij helpen. Ik ben 
opgegroeid en woonachtig 
in Breda en heb mijn laat-
ste eindopdracht hier in 
de praktijk gedaan. Edwin 
Zwart en ik zijn aange-
trouwde neven en we spra-
ken elkaar regelmatig over 
onze passie, ons werk en  °Wesley van Hemert. (Eigen foto)
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voetbal”, zo zegt hij lachend.
De frisse jonge kerel tegenover me krijgt 
twinkelende sterretjes in zijn ogen als hij 
vertelt dat hij net als Edwin erg geïnte-
resseerd is in oncologie, kortweg de we-
tenschap die tumoren behandelt en on-
derzoekt. “Mensen die kanker hebben of 
daarvan zijn genezen ondervinden daar op 
sociaal, mentaal en lichamelijk gebied veel 
klachten van. De invloed van de ziekte is 
vaak erg groot en goed advies kan hierbij 
erg belangrijk zijn. Hoe mijn interesse zo 
gewekt is? In 2017 overleed mijn oma aan 
kanker. ''Omdat we nog zo veel meer kun-
nen ontwikkelen in de oncologische zorg 
was haar overlijden voor mij een van de 
redenen om mijzelf een levensdoel te stel-
len: Voor mijn 30e wil ik een impact heb-
ben gemaakt op oncologisch gebied in 
Nederland. 
Ja, de lat ligt erg hoog en hoewel ik na-
tuurlijk niet veel levenservaring heb, ben 
ik toch van plan om een belangrijke invloed 
te hebben op de leefstijl van mensen. Dat 
is mijn uiteindelijke doel en je mag het 
arrogant of overmoedig noemen, maar ik 
voel ook nog dat het me gaat lukken! Wat 
ik daarvoor in huis heb?

Nou, passie voor mijn werk, ik denk dat ik 
goed naar mensen kan kijken en luisteren 
en ik steek graag mijn handen voor iemand 
in het vuur. Verder ben ik leergierig en 
nieuwsgierig. De andere twee dagen in de 
week werk ik als ZZP-er en probeer ik een 
netwerk op te bouwen. Ik bel, soms zenuw-
achtig hoor, met artsen en deskundigen, 
want ik wil alles weten over aanpassingen 
in de leefstijl van mensen om zo hun eet- en 
beweegpatronen te doorbreken, waardoor 
ze uiteindelijk minder kans hebben op bv. 
kanker, diabetes of hart- en vaatziekten. 
Zoals ik je al zei, het gaat mij om het ver-
groten van iemands levensgeluk, maar je 
begrijpt dat de zorgverzekeraars hier ook 
wel oren naar hebben. Minder zieke men-
sen levert een gigantische kostenbesparing 
op, zeker als je bedenkt dat we voorlopig 
alleen maar vergrijzen”.

Aanmelding en vergoeding
“Hoe het in zijn werk gaat? Stel, je hebt 
een BMI van 30 of 25 (bij 25 geldt: een mid-
delomtrek van 88 cm of 102 cm, als je resp. 
vrouw of man bent), dan kom je in aanmer-
king voor het leefstijltraject. Geloof me, 
daar zit je zo aan, maar het staat vast dat 
je daar beter nu iets aan kunt gaan doen 
om zo op een gezonde manier oud te kun-
nen worden.

Het hele traject wordt sinds 2019 in Neder-
land helemaal vergoed door je basisverze-
kering en je verbruikt zelfs geen eigen ri-
sico. Je meldt je bijvoorbeeld aan bij Fysio 
Loon op Zand en ik ga je dan begeleiden, 
twee jaar lang. In die tijd krijg je 8 indi-
viduele gesprekken, persoonlijke voedings-
adviezen, 16 door mij begeleide groepsbij-
eenkomsten en de mogelijkheid om hier 
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te sporten voor een vriendelijke prijs. We 
hebben een mooie, gerenoveerde sportzaal 
met prachtige nieuwe apparaten.
We noemen dit traject GLI: Gecombineerde 
Leefstijl Interventie, omdat we weten dat 
tijdelijk anders gaan eten geen oplossing 
is. We gaan het daarom samen grondig aan-
pakken en kijken naar je eetgewoonten, je 
weekend ritme, je slaappatroon, je bewe-
gingspatroon en nog veel meer. Mocht je 
toch te weinig succes hebben; er bestaan 
medicijnen om je te helpen met afvallen, 
maar daarvoor moet je een jaar aan een 
GLI hebben deelgenomen.
Echt, ik heb zo’n zin om te starten, want ik 
geloof in de methode. En zoals ik al zei, jij 
gaat het traject aan, maar ik ondersteun 
en daar ga ik mijn uiterste best voor doen!”

Nou, Wesley, met jouw ruggengraat zit het 
wel goed. We wensen jou en al je nieuwe 
cliënten	een	succesvolle	samenwerking!

Voor meer informatie of extra uitleg mail 
je naar: wesley@fysioloonopzand.nl
Hij staat te popelen om je vooruit te hel-
pen!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

Tips voor vrijwilligersmanagement

Om vrijwillige inzet te laten groeien en 
bloeien, zijn thema's als beleid- en vrijwil-
ligersmanagement en wet- en regelgeving 
ook belangrijk.

Gebruik deze drie én alle andere tips over 
vrijwilligersmanagement die wij verzameld 
hebben op het platform. Volg bijvoorbeeld 
de e-learning en zorg dat jij ready to go 
aan de slag gaat om de beste vrijwilligers 
binnen te halen.
Meteen van start? Kijk op:
www.loonopzandvoorelkaar.nl/tips- 
vrijwilligers-werven

Neem voor advies ook gerust contact op 
met vrijwilligerscoördinator Petra van Til-
borg van Team Loonopzandvoorelkaar via 
telefoon 0416-280280 of e-mail:
info@loonopzandvoorelkaar.nl □
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442

Deze aflevering ronden wij af daags na de 
Loonse Dorpskwis, die weer vele dorps-
genoten in de ban hield tussen 19 en 23 
uur gisteravond. Nu is het wachten op de 
uitslag. Wij zijn in ieder geval weer een 
paar uur van de straat af geweest en we 
zijn wellicht weer wat wijzer geworden.

Loonse mensen in de krant
Jan Sars, paardenliefhebber en actief bij 
de ruiterij van de Duijksehoef overleed op 
17 september, 73 jaar oud. (BD 24/9)

Op 23 september overleed Maria Veldkamp-
van Andel, 92 jaar oud. (BD 1/10)

De Wetering
Vanwege de stijging in de bouwkosten 
wordt de verbouwing van De Wetering tot 
het nieuwe Dorpshuis met onbepaalde tijd 
uitgesteld. (BD 21 en 23/9)
Wethouder Suzanne Mandemakers lichtte 
dat al toe in de vorige editie van ons blad. 
Het besluit is genomen in overleg met de 
Wetering Plan Groep. Of er pogingen zijn 
gedaan	om	elders	financiën	te	genereren,	
wordt niet vermeld. Of de Partij VoorLoon 
zich houdt aan haar standpunt van mei 
2019 (als De Wetering niet doorgaat, stap-
pen wij uit de coalitie) daarover is nu niets 
vernomen. Zij schrijven elders in dit num-
mer hun reactie.

Kaatsheuvel dacht klaar te zijn met het 
bruisend dorpshart, maar Het Klavier blijkt 
ook een ‘hoofdpijndossier’ te zijn. Nu weer 
de splitsing tussen ‘Anton’ en de gemeen-
te, die drieeneenhalve ton gaat kosten. 

En dat geld komt er blijkbaar gewoon. De 
gemeenteraad beslist daarover op 13 okto-
ber. Hoe dan ook, dat alles voorspelt voor 
ons kerkdorp weinig goeds. (BD 24/9)

Voetbal
Uno Animo is aan het nieuwe seizoen be-
gonnen en we kunnen in de krant weer het 
verloop van de competitie van het eer-
ste elftal volgen. De eerste wedstrijd op 
25 september tegen Oosterhout was geen 
succes: het team verloor met 2-1. Uno 
Animo-assistent Mathijs Knapen baalde van 
het resultaat, maar helemaal van hoe de 
nederlaag tot stand kwam. “Vanwege per-
soonlijke fouten krijgen we twee doelpun-
ten tegen. Een fout bij de 1-0 en onze kee-
per is erg ongelukkig bij de 2-1.” Knapen 
voegde daaraan toe dat beide teams geen 
aanspraak konden maken op de drie pun-
ten. “Deze wedstrijd verdiende geen win-
naar, maar toch trokken wij aan het kortste 
eind.” (BD 26/9

Woke
Soms is het handig om eens een keer een 
andere krant te lezen dan je gewone dag-
blad.
Soms kom je woorden tegen, waarvan je de 
betekenis maar niet kunt achterhalen, om-
dat er blijkbaar verschillende dingen mee 
bedoeld kunnen worden. Neem het woord: 
woke, dat de laatste tijd vaak gebruikt 
wordt, maar er is een verschil of Baudet 
het zegt of een normale Nederlander.
Ik heb nu een omschrijving gevonden, die 
ik graag met u deel. Wokisme is van oor-
sprong de naam van de beweging die met 
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name de westerse mens ervan bewust wil 
maken dat etniciteit, huidskleur, klasse, 
sekse en dergelijke iemands maatschap-
pelijke positie en kansen bepalen en ‘dus’ 
de bron zijn van sociale ongelijkheid in het 
Westen. Als je sociale gelijkheid voorstaat, 
ben je ‘woke’. (TR 24/9)

Crisis
Een ander woord waarmee de kranten op 
dit moment vol staan is het woord ‘crisis’. 
“We leven in een voortdurende crisissitua-
tie, als we de kranten openslaan”, schrijft 
prof. Beatrice de Graaf, die wij vaak op 
de tv zien aan de talkshowtafels. Zij deelt 
met ons een interessante visie over wat wij 
vandaag de dag meemaken en vergelijkt 
dat met hoe de vroegmoderne mens (eind 
van de middeleeuwen) daarmee omging. 
We laten haar aan het woord:

“Hoe gaat onze maatschappij met een 
crisis om? Vroeger was het een zaak van 
mensen apart of van aparte groepen. In de 
laatste tweehonderd jaar tijd is het sys-
teem van crisisbeheersing fundamenteel 
veranderd. Het werd van een decentrale 
aangelegenheid tot iets waar de staat en 
haar instituties verantwoordelijkheid voor 
gingen nemen. Van de nachtwakerstaat in 
de 19de eeuw breidde de nationale over-
heid haar paternalistische gezag over de 
bevolking uit. Die werd tegen plagen, epi-
demieën,	 slechte	 arbeidsomstandigheden,	
voedselrisico’s en grensoverstijgende cri-
ses beschermd. De lokale, confessionele of 
familiaire zorg voor de eigen gemeenschap 
werd overgedragen aan de onpersoonlijke 
instanties. Zo leken voor de genivelleerde 
middenstandsamenleving crises uitgeban-
nen, enkele ongevallen en incidenten 
daargelaten. Tegelijkertijd bleef crisisbe-
heersing bij al die centraliserende tenden-
sen in de uitvoering een zaak van ‘verlengd 
lokaal bestuur’, met burgemeesters, veilig-
heidsregio’s en de individuele minister van 

volksgezondheid die hijgend achter de fei-
ten aanrennen. Dat bleek in de coronape-
riode een onhoudbare constructie te zijn.”

Hoe ervaar je een crisis?
Het crisisbesef maakte ook een enorme 
ontwikkeling door. Van berusting en nood-
gedwongen vertrouwen op lokale, familiai-
re of diaconale verbanden, begonnen bur-
gers hun verwachtingen steeds meer op die 
centrale overheid te richten. In de jaren 
na de oorlog leek de overheid ook aan die 
verwachtingen te kunnen voldoen, met de 
Watersnoodramp van 1953 als hoogtepunt 
aan eensgezindheid van staat en samenle-
ving in het investeren in waterkeringen.

In de jaren tachtig sloeg de crisismalaise 
evenwel toe, toen ministers moesten er-
kennen dat het voorkomen van een kern-
ramp of kernoorlog niet binnen hun macht 
lag. De technologie, infrastructuur en uit-
vindingen van de moderniteit bleken zelf 
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de grootste risico’s te zijn. Sinds de jaren 
negentig worden de open samenlevingen 
van het Westen geteisterd door een per-
manent crisisbesef, aangewakkerd door 
de beeldvorming in de nieuwe media. He-
dendaagse creeping crises (zoals de zee-
spiegelstijging,	de	stikstofcrisis,	financiële	
crisis	 of	 sluimerende	epidemieën)	houden	
ons in een permanente staat van voorzorg 
bevroren.

Wat doet de samenleving met crises?
Tegelijkertijd brengen de miljoenen eu-
ro’s verslindende crisismaatregelen voor 
preventie, respons en nazorg, de meters 
rapporten en de (aangekondigde) parle-
mentaire enquêtecommissies niet meer 
tevredenheid in de samenleving. Het wan-
trouwen kruipt vanuit de radicale marges 
op naar het midden. In Groningen trokken 
in 2018 de fakkeldemonstranten door de 
straten. In de rest van Nederland kwamen 
in de periode van de lockdown demon-
stranten in actie die niet in het coronavi-
rus de bron van ellende zagen, maar in de 
overheid zelf.

Met bewegingen zoals Viruswaarheid of 
Farmers Defense Force, kwam er een 
nieuwe vorm van radicalisering bij: geen 
leden van gekende terroristische organi-
saties, maar ‘gewone mensen’, die niet in 
het coronavirus of de stikstofuitstoot het 
probleem zagen, maar in de maatregelen 
ertegen. Velen belandden in de fuik van 
tegen de overheid gerichte complottheo-
rieën	en	sommigen	waren	zelfs	bereid	daar	
grensoverstijgende daden aan te koppelen, 
zoals het afleggen van ‘huisbezoeken’ bij 
bewindslieden of het voorbereiden van 
aanslagen.

Moeilijk verhaal
We staan op de rand van een ander, chaoti-
scher, gevaarlijker tijdperk. De dreigingen 
van nu gaan de capaciteiten van de rege-
ring, van de natiestaat te boven. Alle zei-

len moeten worden bijgezet. De centrale 
overheid moet een eerlijker en dus moei-
lijker (d.w.z. ingrijpender en minder roos-
kleurig) verhaal vertellen over noodzaak en 
nut van investeringen in crisismaatregelen. 
Er moet in het eigen vlees gesneden wor-
den, crisisbeheersing gaat ons wat kosten. 
De samenleving moet begrijpen dat dat is 
iets wat er de komende generaties bij gaat 
horen - of het nu gaat om het klimaat, de 
gaswinning of Oekraïne.

Tegelijkertijd hebben mensen wel het ge-
voel nodig dat de pijn en de lasten eerlijk 
en rechtvaardig worden verdeeld: over de 
regio’s, over de generaties, en over de so-
ciale, economische en culturele scheidslij-
nen heen. De maatregelen moeten ‘klop-
pen’ en de ongelijkheden niet verder 
vergroten. Daar ligt de bron van de meeste 
hedendaagse spanningen (waarom zij wel 
en wij niet), maar ook de weg uit de impas-
se. En daar kan iets van het crisisbesef van 
de vroegmoderne burger ons toch nog hel-
pen: die wist dat een crisis ook altijd een 
beproeving was. Waar wij vandaag de dag 
vooral demonstranten op zien trekken rich-
ting het Binnenhof, vuisten zwaaiend naar 
de regering, zag de vroegmoderne mens 
flagellanten en processies langstrekken. Zij 
riepen in tijden van ramp en tegenspoed 
staat, samenleving en individuele mens op 
tot inkeer te komen en daarin vooral zelf 
het voortouw te nemen: Wat voor mens 
ben je in de crisis? En hoe ben je er voor de 
ander?” (TR 1/10)

Met deze beschouwing eindigen we deze 
Krantenbak. Volgende keer hopen we op 
meer	Loons	nieuws.	Zorgt	u	daar	ook	voor?□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
TR = Dagblad Trouw
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Op zondag 6 november 2022 organiseert VV Set Up uit 
Loon op Zand weer een gezellig volleybaltoernooi in 
De Wetering. 
 
Iedereen is van harte welkom!  
Zowel beginnende, recreanten- en gevorderden-teams 
kunnen zich inschrijven op www.vvsetup.nl.  
 
Trommel je buurtgenoten, je collega’s, je (volleybal) 
vrienden uit Loon op Zand of ver daarbuiten bij elkaar 
en schrijf je in! We spelen 6 tegen 6, de minimum 
leeftijd is 16 jaar en bij de gevorderden bestaat een 
team uit minimaal 1 dame. 
 

 
Het vorige toernooi was historisch  
(Set Up bestond 50 jaar). 
Dit jaar is het toernooi dat 
waarschijnlijk weer: Dikke kans dat dit 
de laatste keer is dat we in  
De Wetering spelen vóórdat de zaal 
flink wordt verbouwd. 
De pannen mogen dus van het dak 
gespeeld worden! 
 
 
 

De planning is als volgt:  
om 11:30 is de inloop 
om 12:00 beginnen de eerste wedstrijden en 
rond 17:00 is de prijsuitreiking met lekkere hapjes 
 

Voor beginners is er de mogelijkheid een gratis proeftraining te krijgen om goed voorbereid aan het 
toernooi te beginnen. Stuur hiervoor een mail naar toernooi@vvsetup.nl, 
 óók voor alle andere vragen. 
 
Zien we je op 6 november!?  Ook supporters zijn van harte welkom.  
 
Sportieve groet, 
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Zaterdag 29 oktober: Halloween in Loon op Zand

Von Zuurtjes is back!

Na het mislukte groene snoepje van 2021, 
waardoor er vreemde mutaties ontstonden, 
heeft Von Zuurtjes nu zijn zinnen gezet op 
de natuur. Von Zuurtjes wil iets goeds doen 
voor de mens en vindt een nieuw, natuur-
lijk zoethoudertje uit, het zoethoutje. Hij 
is zo vol van zijn laatste aanwinst, dat hij 
er snel meer van wil maken om bijvoor-
beeld tijdens Halloween uit te delen. Nog 
steeds zijn favoriete feestavond.

Hierdoor heeft hij ook snel, veel van die 
speciale zoethoutbomen nodig, zijn na-
tuurlijk product. Alleen die groeien zo 
sloom. Von Zuurtjes is natuurlijk niet voor 
een houtje te vangen en bedenkt een su-
personisch groeimiddel. Dat snijdt pas 
hout! De bomen schieten het bos uit. Wat 
wel een beetje vreemd is, is dat er ver-
halen opduiken van echt lijkende levende 
zoethoutbomen met rare vormen en ten-
takels. Sommige lijken ogen en tanden te 
hebben en armen. Is er dan toch weer iets 
misgegaan met zijn uitvinding?

Een boswachter gaat inspecteren, samen 
met een groep houthakkers, voor de zeker-
heid zeg maar. Je weet maar nooit of er een 
boompje omgelegd moet worden. Ze ke-
ren echter zwaar gehavend terug. Kleding 
aan	flarden,	hun	gereedschap	gesloopt.	De	
boswachter verklaart dat ze door het bos 
werden ingesloten en dat de bomen che-
misch groen oplichtten, vreselijke geluiden 
maakten en dan die takken en wortels…

We kunnen stellen dat de boswachter en 
de houthakkers het niet goed maken. Ze 

lijken inmiddels houtig en in de avond ge-
ven ze akelig groen licht van binnenuit. Het 
straalt uit hun oren, neus, ogen en mond. 
En dan hun armen, het lijken wel zwiepen-
de takken! Gelukkig ruiken ze wel lekker 
naar zoethout. Von Zuurtjes is nergens te 
bekennen. Na dit nieuws lijkt hij spoorloos 
verdwenen. Wat is hij nu weer van plan?

Kom jij kijken op zaterdag 29 oktober a.s. 
tussen 18.30 en 21.30 uur in de omgeving 
Standaardstraat en Keizersplein? Neem een 
zakje of bakje mee en ga langs de aanbel-
adressen die in de tocht zitten. Ze worden 
aangeduid door een mooie, grote Hal-
loween pompoen.

Meelopen is gratis en je hoeft je niet aan te 
melden. Informatie over het aanmelden als 
aanbeladres volgt nog. De tocht is geschikt 
voor kinderen vanaf groep 4. Kleinere kin-
deren graag onder begeleiding mee laten 
lopen. De oudere kinderen kunnen alleen 
op pad.

Let op! Straks kom jij de boswachter of 
Von Zuurtjes tegen. Trick or Treat!
Deze tocht wordt mede mogelijk gemaakt 
door buurtvereniging Standaardstraat, 
Jeugdvakantiewerk Loon op Zand en Kwe-
kerij	Dingemans.	□
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Misintenties en kerkberichten van   
15 tot en met 28 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.parochiewil-

librord.nl > groene balk via de knop: Mis.
•	het YouTubekanaal: Parochie Willibrord, 

gemeente Loon op Zand.

Zondag 16 oktober 9.30 uur: 29e Zondag 
door het jaar, herenkoor, celebrant pastoor 
Luijckx. Paula van den Biggelaar–Spijkers, 
jaargetijde Siraar Pulles en Mientje Pulles-
Koks.

Dinsdag 18 oktober 10.15: Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Zaterdag 22 oktober 11.00 uur: Eucharis-
tieviering b.g.v. de Statiedag van het Gilde 
St. Hubertus in het Gildehuis, celebrant 
pastoor Luijckx.

Zondag 23 oktober 9.30 uur: 30e Zondag 
door het jaar, dameskoor, celebrant pas-
toor Luijckx. Jeanne Hamers–van Leijsen.

14.00 uur: doop Minthe van Tiggelen.

Dinsdag 25 oktober 10.15 uur: Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Wij namen afscheid van:
Jac Monsieurs

Geboren 4 februari 1932 te Loon op Zand.
Overleden 29 september 2022 te Loon op 
Zand.

Dat hij moge ruste in vrede!

Biddend bijbellezen
Data 31 oktober, 14 en 28 november, 12 de-
cember. 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. Opge-
ven kan via kbrabers@home.nl. Het zou 
fijn	 zijn	om	uw	voor-	en	achternaam,	 te-
lefoonnummer en e-mailadres te vermel-
den bij aanmelding. U kunt ook bellen naar 
0416–362462. Hopende u te mogen begroe-
ten op deze avonden.

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.

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.
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Bock & Blues Night 22 oktober in De Kiosk
Het bockbierseizoen is alweer begonnen! 
Bockbier is een echt seizoensbier. In het 
voorjaar kennen we de lentebock, maar nu 
gaan we over naar het roodbruine herfst-
bockbier. Met een alcoholpercentage tus-
sen de 6 en 7,5 is het herfstbockbier wat 
zwaarder en zoeter. Je proeft vaak aroma’s 
terug	zoals	bijvoorbeeld	karamel,	koffie	en	
noten.

Een bockbier is een echte biertraditie die 
we natuurlijk bij De Kiosk niet overslaan! 
Op zaterdagavond 22 oktober (vanaf 20.00 
uur) is het Bock & Blues Night. Op deze 
avond is er een bockbierproeverij waarbij 
een biersommelier je er alles over vertelt. 
Je proeft 6 heerlijke bockbieren en je kunt 
jouw favoriet ontdekken.
Natuurlijk is proeven niet verstandig met 
een lege maag. Daarom zorgen we tussen-
door voor een lekker, tongstrelend, bijpas-

send hapje. Tijdens de bockbieravond zor-
gen de 5 ervaren muzikanten van de band 
‘Blues on the Rocks’ voor een broeierig 
sfeertje. Zij spelen een afwisselend reper-
toire van traditionele en moderne blues. 
Kom je alleen luisteren naar de muziek? 
Ook dan ben je van harte welkom. Toegang 
is dan gratis.

Kaartjes voor de bockbierproeverij zijn 
vanaf nu verkrijgbaar bij De Kiosk: € 22,50 
(6 bockbieren, incl. bijpassende hapjes). □
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HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Busdiensten 2022
U bent van ons gewend, dat wij regelmatig informatie geven over de lijnbussen van  
Arriva, die Loon op Zand aandoen. Een overzicht van de belangrijkste gegevens waarvan 
de gemiddelde Loonse busreiziger gemak kan hebben, vindt u op deze twee pagina’s.

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

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

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

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

Redactie Rond de Toren 23-09-2022

Extra schoolbussen  maandag t/m vrijdag buiten de vakanties

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

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

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

Vakanties

Herfstvakantie 23 juli - 4 september 2022
Kerstvakantie 24 dec. 2022 - 8 januari 2023

Dienstregeling als op zondag:

•	Eerste kerstdag 25 dec. 2022
•	Tweede kerstdag 26-12-2022
•	Nieuwjaarsdag 1 jan. 2023

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

Lijn 136

richting Tilburg halte Kerkstraat (1x per uur)
maandag t/m vrijdag: 6.39, 7.38 t/m 14.38, 15.39 t/m 18.39, 19.37, 20.23 t/m 23.23
zaterdag: 6.53 t/m 23.53
zon- en feestdagen: 9.55 t/m 18.55, 19.53 t/m 23.53

     halte busstation: 3 minuten eerder
     halte Oranjeplein: 1 minuut later
     halte Ecliptica: 2 minuten later

richting Waalwijk halte Kerkstraat (1x per uur)
maandag t/m vrijdag: 7.22 t/m 18.22, 19.18, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 24.17
zaterdag: 7.39 t/m 17.39, 18.36, 19.35 t/m 24.35
zon- en feestdagen: 8.48 t/m 17.48, 18.49 t/m 23.49

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

Lijnen 300 en 301 halte busstation

richting Tilburg

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

richting Waalwijk

maandag t/m vrijdag: overdag stoppen hier ieder uur minstens vier bussen,
 vanaf 20.00 twee. De eerste bus komt om 6.30 of 6.31 (in de vakanties);   
de laatste om 24.26.
zaterdag: twee bussen per uur: 7.47 tot 24.44.
zon- en feestdagen: twee bussen per uur: 9.25 tot 24.45.
    Exacte tijden: www.arriva.nl of via de App ‘OV-info’.
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Huisartspraktijk Verheijen breidt uit

Zoals overal in het land neemt ook in Loon 
op Zand de zorgvraag bij de huisartsen 
toe. Dit door onder andere het ouder wor-
den	van	onze	patiënten,	maar	ook	doordat	
steeds meer zorg en behandeling vanuit 
het ziekenhuis terugkomt naar de eerste 
lijn, dus de huisartsen.

Dkt. Brunekreeft
Om goed aan deze zorgvraag te kunnen 
blijven voldoen werken er meerdere waar-
nemende huisartsen in mijn praktijk, Dkt. 
Wind, Dkt. Duitsman en sinds september 
Dkt. Brunekreeft. Dkt. Brunekreeft is de 
opvolgster van Dkt. de Reuver, die tijdelijk 
bij ons werkzaam is en per 1/11 elders gaat 
werken. Ikzelf ga na mijn zwangerschaps-
verlof drie dagen per week werken.
U zult begrijpen dat ik die ondersteuning 
van mijn collega’s dus hard nodig heb om 
u goed te kunnen blijven helpen en dat het 
derhalve ook niet mogelijk is om altijd bij 
mijzelf een afspraak te kunnen maken. Ook 

vanwege deze toenemende zorgvraag wil-
len we u vragen om geduld te hebben met 
onze assistentes. Zij werken erg hard om al 
uw vragen te beantwoorden en wij artsen 
hebben hen heel hard nodig om goed voor 
u te kunnen zorgen!

Uitbreiding praktijkruimte
Het uitbreiden van het team vraagt ook om 
uitbreiding van de praktijkruimte. Deze 
hebben wij onlangs weten te realiseren 
door op 11 oktober jl. achter het pand van 
Boots apotheek Venloon een unit te plaat-
sen. Deze unit bestaat uit drie spreekka-
mers en een toilet en is via een deur recht-
streeks vanuit de praktijk te bereiken.
Wellicht heeft u wat overlast ervaren van 
deze plaatsing. Onze excuses hiervoor en 
voor het overige hartelijk dank voor uw be-
grip.

Zoals u leest doen wij als team onze uiter-
ste best zoveel mogelijk in te spelen om de 
veranderingen in de zorg en zullen dit ook 
in de toekomst blijven doen.
Wat dit voor verdere plannen met zich mee 
zal brengen, is voor nu nog niet duidelijk 
maar zodra hierover meer bekend is, infor-
meer ik u via deze weg.

Claudia Verheijen
     

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
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Nieuwe Wetering

“Pas op de plaats, maar niet stil staan!”

Op 20 september 2022 besloot het college 
‘een pas op de plaats te maken’ m.b.t. het 
project ‘De Nieuwe Wetering’. D.m.v. een 
raadsinformatiebrief is de raad en de Wete-
ring Plan Groep op de hoogte gesteld. Ook 
de (toekomstige) gebruikers zijn geïnfor-
meerd over de achtergronden van dit be-
sluit. De precieze consequenties zijn op dit 
moment nog niet duidelijk. Zoals bekend 
is ‘De Nieuwe Wetering’ een speerpunt van 
VoorLoon. Hoe moet het nu – wat VoorLoon 
betreft – verder?

Waarom besloot het college tot   
‘een pas op de plaats’?
In de loop van juni werd duidelijk dat de 
bouwkosten hard bleven door stijgen.
In	het	kader	van	het	beheersen	van	de	fi-
nanciële	 risico’s	 heeft	 het	 college	 gedu-
rende de vakantieperiode kritisch gekeken 
naar het plan in relatie tot het door de 
raad meegegeven taakstellend budget van 
€ 9.600.000. Dit betekent concreet dat de 

aanbesteding wordt uitgesteld, totdat ze-
kerheid bestaat over:

•	Haalbaarheid van het taakstellend bud-
get ten opzichte van de nieuwbouw en 
renovatie sporthal.

•	Bestemming oudbouw.
•	De toekomstige projectstructuur.

VoorLoon:  
‘Pas op de plaats, maar niet stil staan!’
In het coalitieakkoord 2022-2026 is het 
focuspunt ‘De Nieuwe Wetering wordt ge-
opend’ opgenomen. Uiteraard was dit een 
voorwaarde voor VoorLoon om deel te ne-
men aan deze coalitie. Dit focuspunt staat 
voor ons als een huis. De Nieuwe Wetering 
komt er dus als het aan ons ligt.
De onzekere economische situatie met 
sterke prijsstijgingen tot gevolg en de 
schaarste in materialen en menskracht 
vragen om nadere beeldvorming. Daarom 
hebben we wel begrip voor een korte pas 
op de plaats m.b.t. de aanbesteding van de 
vernieuwbouw.

In de tussentijd moet er dan wel hard ge-
werkt worden om een aantal zaken helder 
te krijgen, te weten:
•	Is het budget voldoende om alle activitei-

ten goed te huisvesten?
•	Wat VoorLoon betreft is daarbij het pro-
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gramma van eisen, dat samen met de 
toekomstige gebruikers is opgesteld, uit-
gangspunt. Het kan niet zo zijn dat door 
de explosieve prijsstijgingen de Nieuwe 
Wetering uitgekleed wordt.

•	Kan het project binnen de huidige bouw-
markt gerealiseerd worden?

•	Hoe wordt de voortgang van de huidige 
activiteiten gewaarborgd?

•	Het gaat daarbij om de tijdelijke huisves-
ting bij de vernieuwbouw, maar ook om 
de kwaliteit van de huidige (versleten) 
Wetering als daar voor nog lange tijd ge-
bruik van wordt gemaakt.

•	VoorLoon vindt dat alle activiteiten tot 
de opening van de nieuwbouw goed ge-
huisvest moeten zijn.

•	Op welke wijze worden gebruikers van de 
Nieuwe Wetering betrokken bij het toe-
komstig beheer en de exploitatie?

•	Welke zekerheden en onzekerheden zijn 
er? Neem die op in een helder overzicht 

om hierover stap voor stap – samen met 
de Wetering Plan Groep een besluit te 
nemen. Hierbij is de bestemming van de 
oudbouw een belangrijk punt.

VoorLoon dringt er bij het college op aan 
om	nog	dit	jaar	helderheid	te	verschaffen	
over het verdere verloop van het project 
De Nieuwe Wetering en daarover ook tus-
sentijds in gesprek te zijn met de (toekom-
stige) gebruikers, de Wetering Plan Groep 
en de raad.

VoorLoon vindt dat een Nieuwe Wetering 
goede ruimte moet bieden aan alle activi-
teiten in ons kerkdorp!

Voor vragen kun je altijd terecht bij onze 
fractie via: info@voorloon.

Informatieavond in De Wetering op 1 no-
vember over De Wetering, georganiseerd 
door VoorLoon. Aanvang: 19.30 uur. □
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Burendag een dag uitgesteld

Het laatste weekend van september was 
het Burendag: het werd een dag met veel 
regen. Voor enkele straten reden om Bu-
rendag dan maar een dag erna te vieren.
Dat bleek een goede keus, want die dag 
was het droog met een behoorlijke tem-
peratuur. In Scorpius werd overhangend 
groen gesnoeid en werden insectenhotels 
en vogelhuisjes gemaakt en geplaatst. 
Ook kinderen uit de straat waren actief. 
(Foto: Ruud Peters)

Heeft u ook een bijdrage voor ‘Opvallend’? 
De redactie ontvangt die graag via  
info@ronddetoren.nl. 

In liefdevolle herinnering
9 oktober 2021 - 9 oktober 2022

voor altijd

Ad van Oosterwijck

Tonnie van Oosterwijck
Hertog van Brabantweg 27
5175 EA  Loon op Zand

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Geen plastic draagtasjes meer 
bij Kruidvat en Trekpleister

De drogisterijketens Kruidvat en Trekpleis-
ter verkopen geen plastic wegwerptasjes 
meer. Ze hebben liever dat klanten zelf 
een tas meenemen. Wie dat niet doet kan 
straks alleen nog maar een iets duurdere, 
duurzame shopper kopen die langer mee-
gaat.

De maatregel is bedoeld voor het terug-
dringen van het plastic afval in de wereld. 
Nu gaan er bij de ketens jaarlijks nog vijf-
tien miljoen plastic wegwerptasjes over de 
toonbank. De duurzamere shopper bestaat 
deels uit gerecycled materiaal van plastic 
dat rondzwierf in de oceaan.
Volgens moederbedrijf A.S. Watson was 
het vervaardigen ervan nog best lastig. 
Zogenoemd ocean waste-plastic is vaak 
oud plastic dat veel minder stevig is dan 
nieuwer materiaal. Kruidvat telt ruim 1250 
winkels	in	Nederland	en	België.
De	nieuwe	maatregel	geldt	voor	de	filialen	
in beide landen. Trekpleister zit niet in Bel-
gië	en	heeft	 in	Nederland	 rond	300	vesti-
gingen.	□

Echo der Duinen neemt deel aan de 
vijftigste Grote Clubactie

De Loonse Liedertafel Echo de Duinen is ge-
start met de verkoop van loten van de Gro-
te Clubactie voor hun vereniging. Dit jaar is 
dat extra bijzonder. De 
Grote Clubactie bestaat 
50 jaar! Wat in 1972 is 
begonnen als een lokale 
loterij is uitgegroeid tot 
de grootste fondsenwer-
vende organisatie die 
meewerkt aan het in stand houden van een 
gezond verenigingsleven in Nederland.

Voor veel Nederlanders is ‘hun club’, ook 
anno 2022, onmisbaar. De Grote Clubactie 
is de grootste, en meest breed gedragen, 
fondsenwervende actie voor sport-, cul-
tuur- en hobbyverenigingen. Door loten te 
verkopen, dragen leden actief bij aan het 
realiseren	van	hun	verenigingsdoelen.	□
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In Loon op Zand te koop bij Riky Coomans, Bergstraat 48.
Telefoon: 04166-363152 of 06 - 44432131.

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

Uit die rat-race stappen, hoe doe ik dat?
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Vrijwillige bestuursleden bijgepraat over aansprakelijkheid

Woensdag 28 september bezochten ruim 60 
bestuurders van verenigingen en stichtin-
gen een bijeenkomst over de Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze 
bijeenkomst werd georganiseerd door de 
gemeente Loon op Zand in samenwerking 
met Antoine van Grinsven van DGF Nota-
rissen, IVBB, wbtr.nl en Loonopzandvoorel-
kaar.

Na een woord van welkom door wethou-
der vrijwilligerswerk Riekje van Vugt werd 
tijdens de bijeenkomst in Het Klavier uit-
gelegd waarom de nieuwe wet er is, wat 
een bestuur moet doen om aan de wet 
te voldoen en waar men terecht kan voor 
ondersteuning. Bovendien was er gelegen-
heid vragen en dilemma’s voor te leggen 
aan notaris Antoine van Grinsven en vrijwil-
ligerscoördinator Petra van Tilborg en met 
elkaar ervaringen te delen.

Kans om zaken goed op orde te hebben
Het kost even tijd om te checken en vast te 
leggen wat de wetgever vraagt. Wat wordt 

er verstaan onder ‘goed bestuur’ en tegen-
strijdige belangen? Is er door de nieuwe 
WBTR iets veranderd in de aansprakelijk-
heid van bestuursleden? Het biedt ook een 
kans om stapsgewijs zaken goed op orde te 
brengen en houden: om aansprakelijkhe-
den van de voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester goed vast te leggen en om te 
voorkomen dat ze persoonlijk aansprakelijk 
worden gesteld voor een fout of misstap 
van een ander. Daardoor hebben zij meer 
ruimte voor de hobby of passie waarvoor ze 
bij ‘hun club’ zijn gegaan.

Meer weten?
Meer informatie en handige linkjes naar 
onder andere een stappenplan en checklist 
vindt u op:
www.loonopzandvoorelkaar.nl/wbtr

Kon u er niet bij zijn en wilt u bijgepraat 
worden? Neem gerust contact op met vrij-
willigerscoördinator Petra van Tilborg en 
Team Loonopzandvoorelkaar via telefoon-
nummer 0416-280280 of stuur een e-mail 
naar info@loonopzandvoorelkaar.nl. U 
kunt er ook terecht voor allerlei vragen en 
advies over vrijwillige inzet. □
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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10-jarig bestaan  
Vrouwenkoor 
Stuifzand

Dit jaar vieren we 
het 10-jarig bestaan 
van Stuifzand. Iedere 
woensdagochtend zin-
gen we met 17 dames 
van 10-12 uur bij ’t 
Moaske in De Moer. 
Daarnaast treden we 2 
à 3 keer per jaar op.

Onze eigen dirigent, 
Peter Claessens, speelt piano en dirigeert 
het koor naar ieders tevredenheid. We 
hebben een heel gevarieerd repertoire, 
zodat ieder wel aan zijn trekken komt. 
Het koor heeft nu de Torfgräberkapelle   
uitgenodigd om samen een concert uit te 
voeren. Het concert is zondag 30 oktober 
van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur bij ’t 
Maoske in De Moer. Wij kijken er naar uit! 
Komt u ook luisteren?

Mocht u belangstelling 
hebben om eens een 
repetitie bij te wonen? 
U bent altijd van harte 
welkom. Tot 30 okto-
ber!
 
Stuifzand

 °Vrouwenkoor Stuifzand. (Eigen foto)
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In deze ‘Wie, wat, waar?’ vraagt de fo-
to-werkgroep van Heemkundekring Loon 
op ’t Sandt u of u meer informatie heeft 
over deze foto, genomen tijdens het 40-ja-
rig priesterfeest van pastoor Jo Simons in 
1982.
Ponyclub ROS is ook aanwezig, maar wie 
zijn de personen op de foto?

Laat het ons weten!

Uw reactie ontvangen wij graag via mail-
adres: fotograaf@heemkundekringloon-
optsandt.nl of bel naar 06-10114684. On-
der vermelding van fotonummer 006115.

    LIQUE PEDICURE
 Uw voeten in goede handen

Openingstijden:

Dinsdag/woensdag van 9.00 - 16.00 uur.

Donderdag van 9.00 - 13.00 uur
en van 18.30 - 21.30 uur.

Taurus 8 - Loon op Zand
06-19363158  Angelique Kuijpers
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Meet-and-greet met landelijke, lokale en regionale CDA’ers

Dilemma’s in de ontwikkeling van het landelijk gebied

Donderdag 15 september 2022 organiseer-
den de lokale CDA-afdelingen Loon op 
Zand, Dongen en Waalwijk samen met de 
CDA-fractie van Waterschap Brabantse Del-
ta een goed bezochte avond in ’t Maoske in 
De Moer over de toenemende druk op het 
landelijk gebied in Hart van Brabant.
CDA-senator Peter Essers gaf de meet-and-
greet richting door vijf dilemma’s aan te 
stippen.

Polarisatie
De grote opgave waar Nederland voor staat 
en de polarisatie daarover in de samenle-
ving zorgt voor een kloof tussen de bevol-
king in de stad en op het platteland. Dat 
vraagt om dialoog en verbinding.

Communicatie
Het gaat vaak mis in de communicatie van-
uit de Haagse werkelijkheid over de pro-
blemen die mensen elke dag ervaren. De 
politiek denkt in de aanpak te veel top-
down en als mensen het er niet mee eens 
zijn ‘leggen we het ze nog wel een keer 
uit’. Daarmee wordt vastgehouden aan het 
eigen gelijk en onvoldoende geanticipeerd 
op het ongenoegen in de samenleving.

Stikstofnorm
De mogelijkheid ruimte aan de regio’s te 
geven om af te wijken van onhaalbare 
KDW-waarden (‘stikstofnorm’), waarbij 
een blijvend natuurherstel én een vitaal 
platteland niet samengaan. We moeten af 
van de illusie dat er één absolute oplossing 
is voor het stikstofvraagstuk.

Perspectief
Het ontbreekt nog aan een langetermijn-
perspectief voor een goede landbouwprak-
tijk van maatregelen, innovatie, verplaat-
sing en extensivering als oplossingsrichting 
voor de sector om stikstof te reduceren. 
Een nieuw toekomstbeeld is nodig, met 
uitgewerkte verdienmodellen.

Regio aan zet
Meer vrijheid, regie en budget voor de 
provincies, die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering in de regio’s. Evenwichtige 
reductiedoelen staan daarin centraal voor 
alle sectoren om het stikstofdossier aan te 
pakken. Het is dan ook ongehoord dat par-
tijen als de supermarkten niet thuis geven. 
Zij zijn evenzo onderdeel van de keten.

Vervolg
De opgaven zijn het zorgen voor een even-
wichtige groei van de woningbouw, de toe-
nemende economische ontwikkeling in de 
logistieke sector en het natuurbeheer in 
relatie tot klimaatverandering. In de vol-
gende editie een reactie vanuit de lokale 
bestuurders. □
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Opbrengst collecte Prinses Beatrix Spierfonds 2022

Tijdens de jaarlijkse 
collecteweek van 11 
t/m 17 september heb-
ben 36 collectanten in 
ons dorp het mooie 
bedrag opgehaald van  
€ 2.014,02. Hoewel 
dit € 50,39 minder is 

dan vorig jaar, zijn we natuurlijk zeer te-
vreden met deze opbrengst. In dit bedrag 
zijn niet inbegrepen de giften die zijn ge-
daan via het scannen van de IDEAL QR-co-
de. Steeds meer mensen maken van deze 
mogelijkheid gebruik.

Namens	 de	 vele	 patiënten	 die	 lijden	 aan	
een van de meer dan 600 verschillende 
spierziekten en hun familieleden danken 
we u hartelijk voor uw gift, die op verant-
woorde wijze zal worden aangewend om 
hun vaak zware bestaan te verlichten en 
het wetenschappelijk onderzoek naar de 
oorzaak	van	deze	ziekten	te	financieren.

Onderzoek is het belangrijkste wapen in de 
strijd tegen spierziekten en andere bewe-
gingsstoornissen. Op de site:
www.spierfonds.nl/onderzoek vindt u een  

overzicht van alle lopende en recent afge-
ronde onderzoeken die het Prinses Beatrix 
Spierfonds	 financiert.	 Daar	 kunt	 u	 meer	
lezen over het doel, de duur en de vor-
deringen van elk spieronderzoek. In 2020 
is het Prinses Beatrix Spierfonds gestart 
met een nieuw onderzoeksprogramma op 
het gebied van gentherapie. De ambitie 
is om binnen vijf jaar deze veelbelovende 
therapie te testen bij mensen met een er-
felijke spierziekte in Nederland. Om dit 
doel te bereiken is veel geld nodig. Drie 
onderzoeksteams – in Leiden, Nijmegen en 
Rotterdam – gebruiken verschillende tech-
nieken om gentherapie voor spierziekten 
verder te ontwikkelen.

Een speciaal woord van dank aan onze col-
lectanten: de trouwe kern die al vele jaren 
een ronde loopt en degenen die dit jaar 
voor het eerst met onze oranje collecte-
bus op pad gingen. Van harte bedankt voor 
jullie inzet! Het doel van ons fonds ‘Alle 
spierziekten de wereld uit!’ brengen we zo 
weer een stapje dichterbij.

Plaatselijk comité PBS:
Marina Fijen, Erik Gelevert

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553   
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Vrijwilliger gezocht
Het lijkt zo simpel wanneer 
er bij u met regelmaat een 
nieuwe editie van Rond de 
Toren op de mat valt. Daar 
komt echter meer bij kij-
ken dan u zult vermoeden. 
Naast dat er vele vrijwil-
ligers zich inspannen voor 
iedere productie, zijn we 

ook erg afhankelijk van onze adverteer-
ders	die	het	financiëel	mogelijk	maken	het	
drukwerk te realiseren. Echter het aantal 
adverteerders mindert en nieuwe aanwas 
daarvan blijft uit.

Dat is dan ook de reden dat de Stichting 
Rond de Toren een vrijwilliger zoekt die 
op een enthousiaste wijze advertenties wil 
werven voor onze periodiek. Spreekt je dit 
aan en wil jij meewerken aan de continui-

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

teit van Rond de Toren? Neem dan contact 
op met Geert Wijtvliet, tel: 06-51986517 
of e-mail naar: geertwijtvliet@gmail.com
en vertel hem dat jij graag deze betekenis-
volle taak op je wil nemen.

Geert Wijtvliet
Voorzitter bestuur Rond de Toren
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Lezing ‘Herfst in volle Glorie’ 
door Leo Brand

Dinsdagavond 18 oktober a.s. geeft Leo 
Brand namens Groei & Bloei De Langstraat 
een lezing over ‘herfst in volle glorie’. De 
locatie is bij ontmoetingscentrum De Ha-
ven, Leefdaelhof 11 in Waalwijk. De lezing 
begint om 20.00 uur. Vooraf reserveren is 
niet nodig. Coronacheck is verplicht en 
wordt uitgevoerd. De verdere regels van de 
overheid inzake corona worden eveneens 
gevolgd. Kosten € 3,-- p.p. Voor leden van 
Groei & Bloei is de lezing gratis bij te wo-
nen.

Voor veel mensen betekent de herfst de 
afsluiting van de zomer en het begin van 
een periode met nattigheid, slagregens en 
herfststormen. Maar er is zoveel meer te 
beleven in en aan de herfst want:

“Als de zomer haast voorbij is, staat de 
herfst weer voor de deur en dan krijgen 
alle groene blaadjes stuk voor stuk een 
andere kleur. Moeder Natuur gaat aan het 
zwoegen met een verfbord en penseel. Zij 
verft dan alle groene blaadjes rood, oran-
je, bruin of geel.”

Maar niet alleen verkleuren de bomen en 
de struiken heel mooi, in de bossen zelf 
is het ook één groot feest. De bomen en 
struiken hangen vol met vruchten zoals: 
kastanjes, eikels, beukennootjes, vlierbes-
sen en bramen. Ook de kardinaalsmuts laat 
zijn prachtige vruchten zien. Op de bodem 

schieten	de	paddenstoelen	letterlijk	en	fi-
guurlijk de grond uit. De mannetjesherten 
hoor je burlen om het hardst, om op die 
manier de aandacht te trekken van zoveel 
mogelijk vrouwtjes. De zwijnen doen zich 
tegoed aan de vele vruchten die nu rijke-
lijk op de grond liggen en de eekhoorntjes 
laten zich nu ook van hun beste kant zien.

In en om onze eigen tuin zijn het ook de 
vruchten die geplukt kunnen worden en de 
vogels doen hier graag aan mee. En wat te 
denken van de pompoenen en sierkalebas-
sen die nu geoogst kunnen worden en waar 
heel veel leuke en mooie dingen mee ge-
maakt kunnen worden.
Ach die herfststormen en slagregens nemen 
we graag op de koop toe. De herfst beleven 
is echt iets geweldigs, of dat nu in eigen 
omgeving is of in de bossen, op de heide-
velden of aan zee. In deze lezing laat Leo 
Brand u de vele aspecten van de ‘Herfst in 
volle glorie’ meebeleven.

We zien u graag op de lezing dinsdagavond 
18 oktober aanstaande! Meer info is be-
schikbaar op de website van groei en bloei 
de Langstraat: 
www.delangstraat.groei.nl. □
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Galerij van Loons volk...
Op de eerste tekening van Frans Oosterwaal 
in de serie ‘Galerij van Loons volk’ kregen 
we de nodige positieve reacties. Dank u 
wel! In deze Toren-editie richt Frans Oos-
terwaal zijn teken-schijnwerper op Frans 
Smits die alhoewel hij zijn bedrijf op 8 
april van dit jaar ‘over deed’ aan Raymond 
Embregts, hier nog dagelijks te vinden is 
met hetzelfde enthousiasme waarmee hij 
dat altijd heeft gedaan.

Mede omdat dat enthousiasme zorgde voor 
het succes van het bedrijf, besloot nieuwe 
eigenaar Raymond Embregts zijn bedrijf 
niet van naam te veranderen en bleef het 
‘Electro World Frans Smits’. En gelijk heeft 
hij!

Uw reacties op ‘Galerij van Loons volk’ zijn 
welkom via info@ronddetoren.nl. □

  

Botten & kluiven in alle 
soorten en maten ! 
Heel veel keuze. 
 
Hondenbrokken al vanaf 
€ 17,50 per 15 kg 

HHoonnddeenn  
  

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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Manon van Ree en Kees Hoevenaar prijswinnaars tijdens   
de vierde Postcode Loterij Miljoenenjacht
De Loonse Manon van Ree werd de gelukki-
ge winnaar van € 28.000 in Postcode Loterij 
Miljoenenjacht die zondag 25 september te 
zien was bij SBS6. Omdat de twee laatste 
kandidaten in de race voor een plek in de 
finale	niet	op	de	rode	knop	drukten,	werd	
het uitstapbedrag verloot onder één van de 
kandidaten op de tribune.

Dolblije Manon
Manon was deze keer de gelukkige. Zij was 
samen met negenenveertig wijkgenoten 
uit het ‘Loonse’ postcodegebied 5175 in 
de studio aanwezig. Manon reageert dol-
blij en weet al wat ze met het geld gaat 
doen: “Wat aanpassingen in huis, meubels, 
kleding én een mooie reis!” Gefeliciteerd 
Manon: veel plezier met je prijs!

Kees koos voor 16 dagen Costa Rica
Even daarvoor viel ook Kees Hoevenaar uit 
ons dorp in de prijzen met een 16-daagse 

geheel verzorgde reis voor twee personen, 
inclusief € 1000,- reisgeld, naar Costa Rica. 
Kees had aangegeven niet mee te willen 
doen	met	het	finalespel	en	mocht	daardoor	
een	koffer	uitkiezen	met	daarin	een	prijs.	
Kees	 koos	 voor	 koffer	 2	 en	 daarmee	 voor	
de reis naar Costa Rica. Net als Manon was 
ook Kees zichtbaar blij met zijn gewonnen 
prijs! □

 °Manon van Ree reageerde dolblij met het 
winnen van haar geldprijs. Rechts van haar Kees 
Hoevenaar, die ook in de prijzen viel.
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Iets ging niet goed….
In de Kloosterstraat startten op 3 oktober 
wegwerken. Heel veel bebording maar ver-
warrend en vaak echt mis. Ter hoogte van 
nr.	29	moesten	fietsers	aan	de	rechterkant	
van	 hun	 fiets	 afstappen.	 Even	 verder,	 ter	
hoogte van nr. 23 moest het ineens de an-
dere	kant	zijn.	Eigenlijk	waren	fietsers	niet	

eens welkom. Vanuit Udenhout werd zo’n 
50 meter voor de bebouwde kom aangege-
ven	dat	het	voor	fietsers	verboden	gebied	
was. (Foto links)

Vanaf het oostelijk deel van Ecliptica wer-
den bezoekers van Natuurpoort Van Loon 
het dorp in verwezen. Daar stuitten ze 
op de werkzaamheden. Gewoon rechtsaf, 
waar geen werken waren, kon gewoon. 
(Foto onder) Een medewerker van de ge-
meente beloofde alles te gaan bekijken.
(Foto's: Ruud Peters)
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KEI mooi 50-jarig jubileumfeest Bridgeclub Loon op Zand
Op zaterdag 24 september vierde Bridge-
club Loon op Zand bij Chalet Fontaine haar 
50-jarig bestaan met een groots jubileum-
feest. Tijdens het in alle opzichten bijzon-
der geslaagde feest werd Pierre van Broek-
hoven door de Nederlandse Bridge Bond 
onderscheiden met De Kei. Door de Bridge-
club zelf werd hij benoemd tot erelid.

De Kei is een onderscheiding van de Neder-
landse Bridge Bond (NBB) die wordt toe-
gekend voor bijzondere verdiensten voor 
bridge. Na de bridgedrive vroeg voorzitter 
Henri Gelevert aan Pierre van Broekhoven 
om naar voren te komen. Vervolgens gaf 
hij het woord aan dhr. Pim Vaders, afge-
vaardigde van de Nederlandse Bridge Bond. 
De Bridgebondambassadeur zei in zijn toe-
spraak dat de onderscheiding aan Pierre 
wordt uitgereikt omdat hij zich geweldig 
heeft ingezet voor de bridgesport en in het 
bijzonder voor Bridgeclub Loon op Zand. 
“Ik mag regelmatig onderscheidingen uit-
reiken bij diverse verenigingen in het land, 

maar ik heb nog niet vaak zo’n lange lijst 
van activiteiten en functies onder ogen ge-
kregen als die van u. Een vereniging kan 
absoluut niet zonder vrijwilligers en u bent 
wel een erg actieve vrijwilliger, zowel bin-
nen als buiten de eigen vereniging. U heeft 
gedurende meer dan 25 jaar verschillende 
bestuursfuncties vervuld en doet daarnaast 
ook nog heel veel andere organisatorische 
taken zoals competitieleider. Met groot ge-
noegen mag ik u namens het Bondsbestuur 
De Kei overhandigen.”

Benoeming tot erelid
Tijdens het muzikaal omlijstte ‘walking 
dinner’ vroeg voorzitter Gelevert aan Pierre 
van Broekhoven om nogmaals naar voren te 
komen. Vervolgens maakte hij bekend dat 
Pierre werd benoemd tot erelid. De voor-
zitter nam de aanwezige leden vervolgens 
mee in de motivering voor deze bijzondere 
verenigingsonderscheiding.

‘‘Al meer dan 25 jaar ben je, zoals eerder 
vandaag al werd gezegd, een 
bijzonder actief en betrok-
ken lid van Bridgeclub Loon 
op Zand. Door je vele taken 
en functies ben je een ech-
te ‘spin in het web’ binnen 
onze bridgeclub. Als bridge-
club hebben we de afgelopen 
kwart eeuw dankbaar gebruik 
mogen maken van jouw grote 
organisatorische kwaliteiten. 
De afgelopen 15 jaar was je 
ook mede de drijvende kracht 
achter de organisatie van de 
gemeentelijke bridgekampi-
oenschappen. Daarnaast ben 
je zeer begaan met het wel en 
wee van onze leden. Aandacht 
voor Lief en Leed vinden we 
erg belangrijk. Voor onze  °Onder luid applaus neemt Pierre De KEI in ontvangst. (Eigen foto)
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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.

bridgeclub ben je van onschatbare waarde 
geweest. Met grote waardering mag ik je 
daarom de oorkonde die bij het erelid-
maatschap hoort overhandigen.”

Het 50-jarig jubileumfeest werd daarna ex-
tra gezellig voortgezet!

Bridge Club Loon op Zand

 °Onder daverend applaus toont een geëmotio-
neerde Pierre de oorkonde. (Eigen foto)
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Foutje bedankt!
Het is vast voor velen herkenbaar, zo’n 
adrenalinestoot door je lijf als je ontdekt 
dat je iets doms hebt gedaan wat niet meer 
terug te draaien valt. Het overkwam mij 
op zondag 25 september jl. toen ik stond 
te genieten van het optreden van Kwint bij 
De Kiosk. “Ik heb hier in de Toren reclame 
voor gemaakt, maar die komt pas komen-
de week bij de mensen in de bus”, zeg ik 
zachtjes tegen mezelf terwijl het schaam-
rood naar mijn wangen stijgt.

Noem het dom, on-
zorgvuldig, slordig, 
foutje bedankt, he-
laas pindakaas, er 
was niks meer aan te 
veranderen. Dus snel 
verder genieten van 
de klanken van o.a. 
Thriller, Smooth cri-
minal, Secrets, Bat 
out of Hell. Kwint 
geeft die zondag een 
voorproefje weg uit 
de show die ze volop 
aan het voorberei-
den zijn.

De leden, in volle bezetting 40, van zang-
groep Kwint vormen een mooi plaatje in 
hun	op	elkaar	afgestemde	outfits	van	spij-
ker en wit, ze hebben er zichtbaar plezier 
in. Voor een goed gevuld terras (het is een 
prachtige nazomerse zondag waardoor het 
optreden gewoon buiten kan) is het zeer 
gezellig toeven. Tussen het publiek zit de 
vaste pianist en bandleider Joep Beerens 
en een stukje verderop Rudy Pijfers, al 15 
jaar de dirigent en artistiek leider van deze 
Loonse zanggroep.

Een week na dit geslaagde optreden kwam 
Kwint weer in touw. Zondag 2 oktober wer-

den	 er	 filmopnames	 op	 locatie	 gemaakt,	
die in de productie ‘Gebroken Liefde’ te-
rugkomen, regisseur Brita Lemmens is ver-
antwoordelijk	voor	de	choreografie	en	re-
gie.
Meer over dit alles in een Toren-editie in 
2023. Kwinters; ik hoop dat ik mijn ‘foutje 
bedankt’ bij deze heb goed gemaakt. Heel 
veel succes en vooral plezier met de voor-
bereidingen!

Redactie: Petra Holsheimer

 °Kwint tijdens hun optreden bij De Kiosk.
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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
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Garagebedrijf Van Drunen gaat verhuizen
Maar we blijven in Loon op Zand…

In 2013 startte René van Drunen zijn ge-
lijknamige garagebedrijf aan De Hoogt 57. 
Een kleinschalig bedrijf waar service, be-
taalbaarheid en gemoedelijkheid de basis 
vormden van de onderneming. Het bleek 
een schot in de roos en al snel wisten vele 
dorpsgenoten, maar zeker ook daarbuiten 
de weg te vinden naar De Hoogt.

Ook voor ons, Kemal en Sevda Altun, des-
tijds nog als eigenaren van De Hoogt Au-
to’s, werd Garagebedrijf Van Drunen het 
vaste adres voor reparaties aan onze au-
to’s. In die negen jaar dat René en later 
Danny het bedrijf runden is het bedrijf 
uitgegroeid tot een begrip in het dorp 
waar wij ons als klanten, maar ook als ‘bu-
ren’ altijd erg welkom hebben gevoeld. 
 
Toen de garage ter overname werd aan-
geboden, besloten we deze kans dan ook 
met beide handen aan te grijpen om dit 
mooie bedrijf voort te gaan zetten. Er wa-
ren grote schoenen om te vullen! Geluk-
kig hebben we veel gehad aan René, die 
ervoor zorgde dat de overname erg soepel 
en geleidelijk is gegaan, zodat hij rustig 

van zijn pensioen kon gaan genieten en wij 
een goede start konden maken. Hierdoor 
zit de vaart er inmiddels weer lekker in en 
is	 het	 fijn	 ondernemen	 in	 Loon	 op	 Zand! 
 
We zijn erg blij met de warme ont-
vangst en het is goed om te zien dat de 
vele bekende gezichten, die we bij René 
en Danny zagen, zich nog steeds wel-
kom voelen bij ons garagebedrijf. Daar-
naast zien we ook veel nieuwe gezichten 
waardoor onze klantenkring langzaamaan 
steeds groter wordt. Daar zijn we trots op! 
 
Tegelijkertijd zorgt de groei ervoor dat ons 
pand te klein aan het worden is. Om snelle 
service te kunnen bieden en onze drie mon-
teurs de ruimte te geven zo goed mogelijk 
aan uw auto te kunnen werken, hebben we 
dus meer ruimte nodig. Gelukkig hebben 
we die gevonden, op nog geen steenworp 
afstand van de huidige garage op het ver-
trouwde bedrijventerrein De Hoogt.

 °Vanaf 1 november verwelkomen wij u graag in 
ons nieuwe pand: De Hoogt 37-39. (Eigen foto)
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Vanaf 1 november ontvangen wij u graag 
aan De Hoogt 37-39. Dit pand geeft ons 
letterlijk meer ruimte om ons bedrijf 
verder uit te bouwen! Het gebouw zal 
gekenmerkt worden door transparantie, 
gastvrijheid en service. Op ons nieuwe 
adres wordt u straks aan de balie ont-
vangen en kunt u vanuit de ruime lounge 
onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	een	
blik in de werkplaats werpen waar we 
op dat moment aan uw voertuig werken. 
 
Hoewel we dus letterlijk een nieuw adres 
krijgen, blijft Garagebedrijf Van Drunen uw 
vertrouwde adres voor hoogwaardige ser-
vice voor uw auto. Ook in ons nieuwe pand 
werken wij met scherpe tarieven en kunt 
u weer snel terecht. Bovendien kunnen we 
straks ook grotere voertuigen, zoals bestel-
bussen of campers repareren en keuren op 
onze verlengde brug.

Wij zijn trots op deze volgende stap en 
willen iedereen in Loon op Zand bedan-
ken voor hun vertrouwen in ons bedrijf. 
Om dit te vieren willen we, wanneer we 
gesetteld zijn in ons nieuwe pand, alle in-
woners van Loon op Zand uitnodigen om 
samen met ons een goed glas bier, wijn of 
fris te komen drinken om te proosten op de 
toekomst van Garagebedrijf Van Drunen. 
Een toekomst die wij met deze stap en uw 
vertrouwen zéér zonnig tegemoet zien! 
Tot snel bij Garagebedrijf Van Drunen. Nog 
steeds uw adres voor hoge kwaliteit en 
snelle service!

Garagebedrijf Van Drunen:
Kemal en Sevda Altun

Doe je mee?

Sportgroep Loon op Zand

In de wintermaanden zijn op de dinsdag-
avonden in De Wetering van 20.00 tot 21.00 
uur een groep sporters actief om hun con-
ditie in deze maanden in stand te houden. 
Het seizoen loopt van 4 oktober 2022 tot 28 
maart 2023.

Voor liefhebbers, die vooral in eigen tempo 
willen sporten, zijn tijdens deze winterpe-
riode een paar plaatsen vrij. Hebt je zin om 
mee te doen, kom eens kijken en doe een 
keertje mee! Informatie: 0416- 362858. □

Energiecrisis....?

De energiecrisis begint nu wel erg vreemde 
reacties op te leveren. Of zou deze oproep, 
gezien op Facebook, een andere bedoeling 
hebben…?
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Bij de Buren

‘Loop eens binnen Bij de Buren’ zo zeg-
gen we dat in Brabant. In de Peperstraat in 
Kaatsheuvel ben je altijd welkom. Een leu-
ke gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
voor jong en oud. Ons gastvrije team pro-
beert de gasten met elkaar te verbinden 
en een leuke ochtend, middag of avond 
aan te bieden. Voor een aangename prijs 
schenken	wij	 koffie,	 thee	 of	 iets	 fris	met	
eventueel iets lekkers erbij. Er is ook een 
kleine kaart om iets te eten.
Op woensdagavond is het ‘eetpunt’ open 
en gaan we om 18.00 uur aan tafel en eten 
samen de ‘daghap’: een 3-gangen-maaltijd 
voor slechts € 7,-. Graag vooraf reserveren.

Op 6 november organiseren wij een knots-
gekke bingo met de enige echte Jacqueline 
die de ballen gaat draaien. Succes verze-
kerd! Wil je deze Middag/avond niet mis-
sen, meld je dan aan vóór 3 november.

Houd onze facebookpagina in de gaten voor 
meer gezellige middagen.

Onze openingstijden zijn:
Maandag 10:00 – 18:00
Dinsdag 10:00 – 13:00
Woensdag 10:00 – 20:00
Donderdag 10:00 – 18:00
Vrijdag 10:00 – 18:00
Zaterdag 10:00 – 16:00
Zondag 10:00 – 16:00

Hier kun je ons vinden:
Peperstraat 9
5171 EC Kaatsheuvel
085-0710405
e-mail: info@ccthuisinzorg.nl

Voor wie creatief en actief wil zijn, wor-
den in ons atelier allerlei leuke workshops 
aangeboden. Van handwerken tot aan glas-
in-lood. Heel leuk om te doen. Samen in 
een gezellig klein groepje mensen, die net 
als jij uit zijn op echte dorpse gezelligheid. 
Ook hebben we aan onze jeugd gedacht, 
hiervoor organiseren we gezellige midda-
gen. Kinderfeestjes kunnen ook bij ons ge-
vierd worden.

 °Het team van ‘Bij de Buren’. (Eigen foto)

 °Interieur ‘Bij de Buren’. (Eigen foto)
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7 dagen per week geopend van 7.00 - 22.00 uur 
 
 
 
 

 

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel 
T 0416-276002 

info@ahkaatsheuvel.nl 

www.ahkaatsheuvel.nl facebook.com/ahkaatsheuvel 

Bent u niet in staat om zelf uw boodschappen 

te komen doen? 

Wij hebben ook een bezorgdienst. 

Bel 0416-276 002 en vraag naar leiding winkel 

voor de mogelijkheden. 
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Herhalingslessen Reanimatie en AED op    
zaterdag 22 oktober

Op zaterdagochtend 22 oktober a.s. ver-
zorgt	 EHBO-vereniging	 Sint	 Rafaël	 een	
Reanimatie en AED herhalingsles. Deze 
herhalingsles is voor iedereen die al een 
Reanimatie en AED diploma heeft.

De eerste zes minuten bij een hartstilstand 
zijn cruciaal. Jij bent als hulpverlener vaak 
sneller ter plaatse dan een ambulance en 
kan al starten met reanimeren. De kans op 
overleven wordt zo heel erg vergroot. Kom 
deze ochtend naar onze caroussel met oe-
feningen en houd je vaardigheden op peil 
en je diploma hiermee geldig.

Schrijf je in!
We werken met vier tijdsblokken van een 
uur. Schrijf je in op een tijdsblok via onze 
website op www.ehbo-loonopzand.nl op 
de pagina ‘Agenda/Evenementen’. Om 
voor iedereen voldoende tijd per lesonder-
deel te kunnen reserveren, is inschrijven 
verplicht. Het eerste tijdsblok start om 
9.00 uur en het laatste tijdsblok start om 
12.00 uur (tot 13.00 uur). De kosten van 

deze herhalingsles zijn inbegrepen bij de 
jaarlijkse contributie.

Wanneer: Zaterdag 22 oktober a.s.
Waar: De Wetering
Tijd: Tussen 9.00 en 13.00 uur

In bijna de gehele gemeente hangt binnen 
iedere 300 meter een AED. We beschikken 
in Loon op Zand over 23 locaties met AED 
apparaten, waarvan er 16 openbaar en dus 
24/7 toegankelijk zijn bij nood. Gemeente 
Loon op Zand valt daarmee ruim binnen de 
6 – minutenzone. Wij zijn er als vereniging 
erg trots op dat we zo snel hulp kunnen 
bieden bij noodgevallen.

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

Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website:
www.ehbo-loonopzand.nl. Heeft u een 
vraag dan kunt u ook mailen met  
info@ehbo-loonopzand.nl. □
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5 vragen én antwoorden over de extra beveiliging

DigiD app of sms-controle nodig bij inloggen Belastingdienst

Gebruikt u op dit moment alleen een ge-
bruikersnaam en wachtwoord wanneer u 
met DigiD inlogt bij de Belastingdienst? Let 
dan op: vanaf zaterdag 1 oktober 2022 kunt 
u alleen nog inloggen met de DigiD app of 
sms-controle. De Belastingdienst beant-
woordt vijf vragen.

Waarom kan ik straks alleen nog met 
de DigiD app of sms-controle inloggen 
bij de Belastingdienst?
De DigiD app of sms-controle maakt de 
kans dat iemand anders inlogt met uw ge-
gevens kleiner. U heeft dan namelijk altijd 
uw (mobiele) telefoon of tablet nodig om 
in te loggen. Zo zijn uw gegevens nóg be-
ter beschermd. Bijvoorbeeld tijdens het 
aangeven van de inkomstenbelasting of het 
wijzigen van uw rekeningnummer.

Hoe activeer ik de DigiD app?
Om de DigiD app te gebruiken, heeft u een 
smartphone of tablet nodig. U downloadt 
de app via de Google Play Store (Android) 
of App Store (iOS). Met de DigiD app hoeft 
u geen wachtwoord te onthouden. Alleen 
een pincode die u zelf kiest. Het activeren 

van de 
app is in 
enkele 
minuten 
gere-
geld. Op 
digid.nl 
vindt u 

onder	‘Hulp	&	Contact’	instructievideo’s	en	
stappenplannen die u hierbij helpen.

Hoe stel ik de sms-controle in?
Voor het activeren van sms-controle heeft 
u een mobiele of vaste telefoon nodig. 
U krijgt na het invullen van uw telefoon-
nummer een brief thuisgestuurd met een 
activeringscode. Zo zijn we zeker van uw 
identiteit. Op digid.nl leest u hoe u de sms-
controle kunt activeren.

Ik doe de belastingzaken voor mijn 
partner of naaste. Wat betekent de ex-
tra controle voor mij?
Als u de belastingzaken voor uw partner of 
naaste regelt, kunt u een machtiging aan-
vragen. Hiermee kunt u toestemming krij-
gen om de belastingzaken van een ander 
online te regelen. Vraag de machtiging op 
tijd aan via machtigen.digid.nl. Het kan 
een aantal dagen duren voordat deze is 
verwerkt. Bij het aanvragen van de mach-
tiging heeft u het burgerservicenummer 
(BSN) nodig van de persoon die u gaat hel-
pen.

Het activeren van de DigiD app of sms-
controle lukt mij niet. Waar kan ik hulp 
krijgen?
Lukt het activeren van de DigiD app of 
sms-controle niet? De Belastingdienst helpt 
u graag. Er zijn verschillende manieren 
waarop u hulp kunt krijgen.
•	Stel uw vraag aan een medewerker van 

een Informatiepunt Digitale Overheid. 
Op informatiepuntdigitaleoverheid.nl 
kunt u zien waar het informatiepunt in 
uw buurt is.

•	Via digid.nl. Hier vindt u ook meer infor-
matie over iemand machtigen als u uw 
zaken voor de Belastingdienst door ie-
mand anders wilt laten regelen. □
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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, Dkt. Brunekreeft, 
M. Duitsman: 363 355, 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.

Zie ook pag. 10
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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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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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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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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. 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
Nr. 20 verschijnt op 21 december 13 december vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Voor gratis opname van uw berich-
ten in deze agenda kunt u een e-mail  
sturen naar: info@ronddetoren.nl.

Oktober
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 Dorps Kwis 2022. Aan-
vang 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.

22 De Kiosk: Bockbieravond met live 
muziek Blooze on the Rocks.

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.

29 Halloween in Loon op Zand.
Von Zuurtjes is back!
Van 18.30 tot 21.30 uur omgeving 
Standaardstraat.

30 Vrouwenkoor Stuifzand geeft een 
concert met de Torfgräberkapelle 
bij ’t Maoske in De Moer van 14.00 
tot 17.00 uur.

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

November
1 Informatieavond in De Wetering 

over De Wetering, georganiseerd 
door VoorLoon. Aanvang: 19.30 uur.

6 Volleybaltoernooi in De Wetering om 
12.00 uur. Inschrijven via:
www.vvsetup.nl.

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.

13 Intocht Sinterklaas in Loon op Zand 
om 11.30 uur bij Het Witte Kasteel.

13 De Kiosk: Muziekjam met o.a. 
Evy Boons. Aanvang 15.00 uur.

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.
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