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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: 36 33 55, spoednummer 36 45 70. 
Kamperfoelielaan 1 A, Loon op Zand
www.huisartspraktijkverheijen.nl

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

Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in 
het weekend: 085 - 53 60 300.
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Okt. ’44: Bevrijding van Loon op Zand
•	Piet Hamers beschikt over een ruim archief.

Willie’s Worstenbrood, 
generaties vakmanschap.
•	Wil van Iersel is niet vies van ’n worstenbrooike.

Kindzorg Brabant, om trots op te zijn
•	Voor hen zijn deze kinderen ‘superhelden’.

Open brief Wetering Plan Groep
•	WPG volledig verrast door besluit college.

Toby & Monique stoppen met Fietsfix
•	“Het ging voor geen meter… dus stoppen”.

Loonse Kerstklokkenloop 2022
•	Zaterdag 17 dec. gaat het dan toch geburen.
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Gerlachusstr. 75, Loon op Zand *  06-26 582 794  *   info@lekkergewoonuitloon.nl    
 

 

 
 

www.lekkergewoonuitloon.nl 

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

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

Feestje? Wij verzorgen ieder feest van 10 tot 150 pers. 
Stamppot buffet – Winter BBQ – Borrel- en hapjesplanken. 

Maar ook de lunch voor uw gasten, personeel of vereniging. 

 

 



3

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

Ogen dicht en dans

“Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar m'n adem niet verlamt. Ik ben de godvergeten 
tel kwijt. Te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te wor-
den als altijd. En toch te zeggen "ja, ik doe het". Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om 
me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven daar waar 
geweest. Ik dans m'n ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand. Want dit 
is m'n ware gezicht. En morgen is later dus naderhand, ik dans m'n ogen dicht.”

Nederland en ook ons mooie dorp berei-
den zich langzaam voor op feestdagen, 
samen zijn. Elfde van de Elfde, Sinter-
klaasintocht, Kerstmis of toch een ski-
vakantie in het buitenland. Soms voelt 
dat misschien een beetje als dansen met 
je ogen dicht. Of zo’n halfopen oog dat 
eigenlijk niet durft te kijken of het mis 
gaat. Zo’n ‘op hoop van zegen’ blik, als 
ik niet kijk, ziet het mij ook niet. En toch 
dansen, genieten van het feest, van het 
samen zijn.

De godvergeten tel kwijt bij dingen die 
misgaan in de wereld, in het land, in 
het dorp. De aanhoudende oorlog tussen 
Oekraïne en Rusland, de gasprijzen die 
zorgen voor steeds meer onzekerheid en 
kopzorgen, politieke brainfarts, een mis-
lukt Wetering project. Billen samengeknepen in de hoop dat er geen coronamaatregelen 
worden aangekondigd.

Toch blijven we maar zoveel mogelijk dansen, met onze ogen een beetje dicht. Zodat we 
nog kunnen genieten van wat er wel goed gaat of om even te ontsnappen aan de realiteit 
misschien. Er gaan ook dingen goed namelijk. De bladeren veranderen net als elke herfst 
van kleur en als je één dag in de week geen nieuws kijkt, scrolt, leest of luistert, ziet díe 
dag de wereld er meteen een stukje prettiger uit.

Gelukkig zijn de berichten in Rond de Toren over het algemeen van positieve aard. Ook in 
ons dorp gaan er een hoop dingen wel goed. Wij wensen u weer veel leesplezier en wel-
licht een rondedansje na het lezen van editie 16 – jaargang 55.

 °Tekst eerste alinea uit nummer Dans m’n ogen dicht van MEAU en Racoon
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Deze maand 78 jaar geleden

Oktober 1944: De bevrijding van Loon op Zand
Mijn persoonlijke belevenissen als 16-ja-
rige heb ik al 60 jaar geleden op papier ge-
zet. Over de Tweede Wereldoorlog en be-
vrijding van Loon op Zand is weinig bekend 
en geschreven. Via mijn dagboekje heb ik 
destijds alles in het kort uitgewerkt met als 
hoogtepunt mijn eigen ervaring over de si-
tuatie in de Kloosterstaat in Loon op Zand 
tijdens de bevrijding.

Van de verschrikkingen en ellende tijdens 
deze donkere periode zou Loon op Zand 
zwaar te lijden gaan krijgen van al het oor-
logsgeweld.

26 oktober 1944
De bomen op de Tilburgseweg worden 
opgeblazen en Loon zou bevrijd worden 
vanuit het oosten (Udenhout), vanaf het 
zuiden (Tilburg) en vanaf het westen (De 
Moer). In die avond rond 22.30 uur begon 
het geweld. De bevrijding was begonnen! 
De eerste granaten waren een teken voor 
de burgers om een schuilplaats te zoeken. 
Ze gierden over de Kloosterstraat en sloe-
gen verder in. We durfden niet naar de in 
de tuin gegraven schuilkelder gaan, maar 
kropen met zijn allen in een kast onder de 
trap.

27 oktober 1944
We zijn in alle vroegte naar de schuilkelder 
gevlucht zonder eten of dekens. Wat wij in 
de nacht in al onze angst hadden meege-Piet Hamers is van jongs af aan bezig 

met de historie van de Tweede We-
reldoorlog. Nog steeds is hij hiermee 
dagelijks bezig en heeft hij inmiddels 
veel onderzoek gedaan over tal van 
zaken die zich tijdens deze periode 
afspeelden in en buiten ons dorp. Het 
spreekt dan ook als vanzelf dat hij 
over een ruim archief beschikt over 
deze periode en hierover de nodige 
artikelen heeft geschreven.

Een ervan betreft zijn persoonlijke 
herinnering aan de bevrijding van 
Loon op Zand die in oktober 1944 be-
gon, dus deze maand precies 78 jaar 
geleden. Met dank aan Piet mogen we 
zijn herinneringen aan de bevrijding 
van Loon in deze editie publiceren.

 °Ook het huis van de familie van Noije, de buren 
van de familie Hamers aan de Kloosterstraat, 
liep veel schade op tijdens de bevrijding.   
(Foto: Archief Piet Hamers)
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maakt was kinderspel bij wat nog komen 
zou. Bij tientallen vielen de granaten neer 
en daartussen hoorde je het Duitse geschut 
en mitrailleurs. Via de Kloosterstraat pro-
beerden de Engelsen een doorbraak te for-
ceren en om 17.00 uur in de middag werd 
het stil.

Mijn vader, die in het huis was achtergeble-
ven om voor zijn zieke oma te zorgen die 
op een matras in de hal was gelegd, zag de 
voordeur openvliegen waarna Engelse sol-
daten dekking zochten. Maar toen regende 
het Duitse granaten. De buren kwamen vra-
gen om onderdak, maar we konden maar 
één iemand nemen want we stonden al als 
haringen in een ton stijf tegenover elkaar.

28 oktober 1944
Het werd een dag om nooit te vergeten. 
Het Engelse leger wilde kost wat kost door-
breken en gooiden met duivels geweld 
honderden granaten op de Kloosterstraat. 
De ‘nacht der verschikking’ was aangebro-
ken! Bij de ingang van de schuilkelder was 
een loopgraaf in de vorm van een L. Hier 
sloeg een granaat in en een verstikkende 
rook kwam naar binnen. Vlak boven onze 
hoofden was een grote granaatscherf blij-
ven steken. Vertwijfeld schreeuwden wij 
in paniek van angst en verstijfd van schrik. 
Bidden… ja bidden, dat hebben wij gedaan 
zonder ophouden.

Tegen de middag zaten wij werkelijk in 
een hel en trokken tanks en infanterie ten 
aanval. Mitrailleurs ratelden aan één stuk 
door. Huis voor huis moest veroverd wor-
den. Rond 19.00 uur die avond hoorden wij 
Engels spreken en jawel: er kwamen twee 
Schotse militairen de kelder in op zoek naar 
Duitsers. Wij zagen er niet uit, niet gege-
ten of geslapen en vuil van angst. Wat zij 
zeiden verstonden wij niet, maar zij open-
den hun pukkels of rugzak en deelden wit 
brood en sigaretten uit. De avondscheme-
ring hing boven het in puin geschoten Loon 

op Zand, maar wij leefden nog en hadden 
alles doorstaan!

29 oktober 1944
Wij gingen de nacht in en dachten dat het 
voorbij was, maar we hadden het mis. Nu 
kregen wij Duitse granaten over ons heen 
en moesten we weer de schuilkelder in. 
Later die dag konden wij dan toch de Tom-
mies begroeten en hoorden we dat in onze 
straat drie doden waren te betreuren en 
20 huizen plat waren geschoten. Ons huis 
was als door een wonder aan al die granaa-
tinslagen ontsnapt, behalve dat alle dak-
pannen van het dak waren verdwenen en 
alle ruiten mét kozijnen waren verwoest. 
De bevrijders verloren zeven tanks en bij 
Het Witte Kasteel stonden nog Duitse ka-
nonnen.

30 oktober 1944
Nog steeds vielen er Duitse granaten op 
Loon. Daarom besloten wij naar Tilburg te 
gaan: te voet en alles achterlatend. Oma 
werd met een jeep gebracht. Hier zouden 
we tot 12 november blijven.

 °De V1 was het eerste Duitse zogenaamde 
V-wapen uit de Tweede Wereldoorlog en tevens 
het eerste onbemande straalvliegtuig ter 
wereld. Het had een explosieve lading en was 
daarmee een ‘vliegende bom’.

17 februari 1945
Om 5.20 uur die dag kwam de ramp. Een 
V1 viel vlak bij ons huis met een oorver-
dovende knal. Wij sliepen met z’n allen in 
een grote kamer op de begane grond. Het 
plafond was naar beneden gekomen en we 
lagen onder het glas en houtsplinters. Toen 
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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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het lichter werd zagen wij een vreselijke 
puinhoop: alles in huis was weggeslingerd, 
deuren uitgeslagen, de bijkeuken lag plat 
en de bovenverdieping was helemaal weg-
geslagen. En alweer moesten we verhuizen 
om na veertien dagen in een bijna onbe-
woonbaar huis terug te keren.

 °Op 26 april stortte een Amerikaanse bommen-
werper neer achter de Financien. Resultaat: 
zes dodelijke slachtoffers.   
(Foto: Archief Piet Hamers)

5 mei 1945
Duitsland is overwonnen, de vlaggen wor-
den tevoorschijn gehaald en iedereen is dol 
van vreugde. De ‘wederopbouw’ kan begin-
nen. We zijn God dankbaar dat, ondanks 
wat er allemaal gebeurd is, wij het hebben 
overleefd!

Piet Hamers

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Willie’s Worstenbrood, generaties vakmanschap!
Onze hoofdredacteur, Tiny van Hooren, is 
een rasechte Loonse mens, maar van een - 
oorspronkelijk -, Tilburgs worstenbrooike is 
hij bepaald niet vies. Omdat Willie’s Wor-
stenbrood uit Udenhout vijf jaar bestaat 
stuurde Tiny mij daarom op pad.

Een afspraak met Wil van Iersel was zó ge-
maakt	 en	 van	 flauw	 doen	 heeft	 die	 man	
volgens mij nog nooit gehoord: “Komt het 
wel uit als u net dat feestelijk jubileum van 
8 oktober achter de rug hebt?”, vraag ik 
beleefd. “Ja zeker komt dat uit”, zegt Wil, 
met een zware stem die in een talenten-
jacht voor baritons niet zou misstaan. “Laat 
ons maar gewoon afspreken, dan hebben 
we dat ook weer gehad. En een mail om 
de afspraak te bevestigen hoeft niet hoor, 

ik onthoud het 
zo wel!”

Het feest-
weekend is 
achter de rug 
en alles is keu-
rig opgeruimd 
als ik de ruime 
parkeerplaats 
van het woon-
huis van de fa-

milie van Iersel aan de Molenhoefstraat 14 
oprijd. Je gaat tegenover de oude Heksen-
ketel de weg naar Berkel in en ziet dan na 
plm.100 meter de bordjes met het logo van 
Willie’s Worstenbrood aan de rechterkant. 
Kan niet missen.

Wat meteen opvalt is de worstenbroodau-
tomaat net voor het toegangshek. Die geeft 
24 uur per dag verse worstenbroodjes. Je 
mag doorrijden naar de winkel/bakkerij, 
maar een hongerige maag of jongelui die 
van	het	stappen	terugfietsen	naar	huis	we-
ten de automaat goed te vinden. Hoe goed? 

Minstens twee keer bijvullen op een zon-
dag betekent ongeveer 480 stuks Brabants’ 
immaterieel erfgoed. Sinds 2016 staat het 
broodje namelijk op de lijst van Unesco als 
waardevol erfgoed, niet zijnde een gebouw 
of kunstwerk.
Vroeger was het worstenbrooike voor de 
arme man een manier om zijn vlees lan-
ger goed te houden. Het werd gegeten na 
de nachtmis, met carnaval of met de ker-
mis. Nu eten we ze het hele jaar door en 
ik moet dus niet meer zeuren over peper-
noten in augustus…

“Het jubileum was prima, drukbezocht, 
heerlijk weer en heel gezellig. Omdat er 
leuke aanbiedingen waren en we het vooraf 
goed geregeld hadden, hebben we zelf ook 
lekker rond kunnen lopen en wat kunnen 
praten met de klanten. Er waren misschien 
wel meer attracties dan op de kermis van 
Loon en Udenhout samen”, zegt Wil trots.
“Luste koffie?”, vraagt hij, terwijl ik bijna 
opgegeten word door een van zijn hondjes. 
Het stikt hier trouwens rondom van de 
beesten. Schapen, geiten, pauwen, kip-
pen, herten. Ik kom hier al vijf jaar en 
weet dus dat ik tegenover een harde wer-
ker zit, maar houdt hij die beesten ook 
nog allemaal zelf bij? “Nou nee, zo houd 
ik mijn schoonvader gezond en un bietje 
aan de gang. Hij verzorgt de beesten bijna 
iedere dag.”

Van generatie op generatie…
Wil is 64 jaar en getrouwd met Désirée. 
“Mijn vrouw is net een bestelling wegbren-
gen, maar ze is ook verantwoordelijk voor 
het bedenken en maken van alle taart en 
gebak. We hebben al best wat prijzen ge-
wonnen, o.a. voor ons lemon progresgebak. 
We zijn allebei echte Kruikenzeikers, oh, 
dus dè’s himmol nie te heure? In de bak-
kerij van mijn ouders aan de Veldhoven-
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ring hebben we mekaar leren kennen. Mijn 
vrouw werkte daar. Vanaf daar bouwden 
mijn ouders een groot familiebedrijf op, u 
kent ze wel, die Van Iersel winkels.

Toen Wil zich terugtrok uit dat bedrijf heeft 
hij eerst zo’n vier jaar niks gedaan, maar 
zoals wel vaker kruipt het bloed waar het 
niet gaan kan en begonnen zijn bakkersge-
nen weer te borrelen.
“Ik begon ruim vijf jaar geleden thuis in de 
keuken wat worstenbroodjes te maken en 
gebruikte daarvoor het oorspronkelijke re-
cept van onze pa. Die eerste ronde ging er 
drie kilo vlees in. Nu komt Slagerij van Hoof 
uit Udenhout hier bijna een half varken per 
week brengen; ik mag wel zeggen un goei 
stukske vlees. Het kruiden van het gehakt 
doen we zelf. Ik besloot eens te kijken of 
er een afzetmarkt was voor die eerste wor-
stenbroodjes en bracht ze aan de man op 
de Unentse Mèrt, die toen nog bestond. Dat 
sloeg zó aan, dat we al snel besloten om de 
garage te gaan verbouwen tot bakkerij. En 
hoewel we met duizenden worstenbroodjes 
per week echt niet meer klein zijn, probe-
ren we het kleine, ambachtelijke er wel in 
te houden. We doen alles nog zelf, vullen 
en rollen nog op de ambachtelijke manier.”

Hoewel we steeds onderbroken worden 
door telefoontjes van mensen die allemaal 
iets van Wil willen, lijkt hij er niet warm 
of koud van te worden. Deze man is wel 
wat gewend of op zijn Tilburgs gezegd: hij 
lijkt door de wol geverfd. En waar ouders 
hard werken geven ze dat vaak door aan 
hun kinderen. Inmiddels werken de vier 
kinderen van Wil en Désirée ook hard mee 
en hebben ze allemaal hun eigen taak.

Dochter Kim helpt op maandag mee in de 
winkel en staat twee keer per week op de 
markt in Tilburg, waaronder de vrijdag-
middag aan het Wagnerplein. Zoon Wesley 
draait drie markten. Dochter Shirley werkt 

drie dagen per week in de winkel en houdt 
daarnaast de website en alle promoties in 
de gaten. Ook doet ze de opmaak voor ad-
vertenties, sinds kort ook voor onze eigen 
Rond de Toren. Tenslotte houdt zoon Jef-
frey naast zijn baan de worstenbroodau-
tomaat bij zijn ouderlijk huis in de gaten. 
“We werken allemaal hard voor de kost, 
want dit is een beroep wat niet verloren 
mag gaan en dan moet ik wel voor opvol-
ging zorgen, nietwaar?!”

Hard werken, sober leven
“Of ik hard werk? Och, ik denk dat het mee-
valt. Ja, ik haal de 70 uur per week wel en 
eigenlijk zijn we alleen op zondagmiddag 
vrij. Voor hobby’s heb ik geen tijd, maar 
de laatste twee jaar hebben we wel voor 
het eerst in ons leven twee weken vakan-
tie gehad. Maar ik klaag niet, want ik hoef 
niet meer zo vroeg op te staan, dus dat is 
mooi meegenomen.” En dan komt er een 
stukje in onvervalst plat Tilburgs, recht uit 
zijn hart:

 °Wil van Iersel bakt ‘hil veul’ worstenbrood! 
 (Eigen foto)
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“Oh, dus gij vèndt vèf uur vruug? Nou, ik 
vèèn het wel meevallen, tis mar wegge ge-
wend zèèd. Deez’ is zo’n mooi vak waor ik 
heel munne creativiteit in kan stoppe. Ge 
moet nie vergeete dè ik meej un lèèvend 
product werk, waor ik constant munne kop 
bij moet gebruike.
En jao, ’t is zwaor wèrk en het is wèrrum 
in de bakkerij, maar wel op een constante 
30 graden en meej unne laoge luchtvoch-
tighèd. Toen ut afgelopen zomer zo heet 
waar, viel het in de bakkerij best meej! 
Nèh, meej mèn hoefde gin meelij te heb-
be. Ik heb het goed zó! Ik zou wel tot mun 
92e zó dur willen gaon, mar dè vèndt ons 
vrouw vast en zeker nie goed!”

We ronden het gesprek met een lach af en 
terwijl we van de huiskamer zo binnendoor 
naar de winkel/bakkerij lopen, zegt doch-
ter Kim: “Nou, jullie hebben het lang vol 
gehouden, dat ben ik van onze pa niet ge-
wend”. Ik weet niet of dat een compliment 

is, maar de tijd zal het leren. Als er meer 
Loonse inwoners de weg naar hun worsten-
broodjes vinden is dat mooi meegenomen, 
zo zei Wil net, toen hij zijn bakkersschort 
weer aantrok. Tevreden klanten, daar doen 
ze het voor. “En oh ja, de worstenbrood-
jes, die de prijs dit jaar gewonnen hebben, 
gaan voor € 2,10 over de toonbank. Ik kan 
er niet over oordelen, mar vur ons is da 

himmol nie nodig. Wij vra-
gen € 1,20.”

Als je de advertentie uit 
de Toren meeneemt is er 
nu 10% korting en kun je 
ook heerlijk (vloer)brood, 
broodjes, sucadebollen, ei-

erkoeken, bolussen en nog veel meer lek-
kers kopen. Meestal nog warm en met de 
geur van vroeger! De eierkoek met noten is 
trouwens mijn persoonlijke aanrader!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort



12

Geldig van 24 t/m 29 oktober
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Het gevreesde pakje uit Mexico

Een goede vriend van mij, in Nederland, 
stond al twee jaar op de wachtlijst voor 
een nieuwe nier en de tijd begon te drin-
gen. In die tijd woonde ik een half jaar in 
Nederland en een half jaar in Californië 
vlakbij de Mexicaanse grensstad Tijuana. 
Regelmatig stonden er berichten in de 
krant	over	de	Mexicaanse	orgaanmaffia,	die	
een levendige handel in organen hadden, 
tot over de grens in Californië. Ik dacht aan 
mijn vriend in Nederland dat dit misschien 
een laatste mogelijkheid voor hem was om 
aan een nieuwe nier te komen. Na veel 
research, wat niet helemaal ongevaarlijk 
was, heb ik er later een boek over geschre-
ven met de titel: Het gevreesde pakje uit 
Mexico. Dat heb ik ook in het Engels ge-
schreven en is in Amerika op e-book. Daar-
na ben ik onderhandelingen gestart om het 
boek	te	laten	verfilmen.	

Toen ik weer voor een half jaar in Neder-
land was, kwam corona en kon ik niet terug 
naar Amerika en ben in Residentie Molen-
wijck in Loon op Zand gaan wonen. Het is 
er comfortabel wonen en ik had de tijd om 
kranten uitgebreid te lezen en nieuwe boe-
ken te schrijven.

In Nederland 
ben ik als the-
rapeut betrok-
ken geweest bij 
slachtofferhulp	
en ik heb het 
onherstelbaar 
leed gezien wat 
criminelen zoals 
*loverboys* aan-
richten. Het is 
voor de politie 
een moeilijke 
taak om dit soort 
criminelen ver-
oordeeld te krijgen. Mijn twee kleindoch-
ters die naar de Middelbare School gaan, 
hebben de kwetsbare leeftijd bereikt waar-
bij zij de wereld van de liefde gaan ontdek-
ken en zich niet bewust zijn van de gevaren 
die zij op hun levensweg tegenkomen.

In coronatijd heb ik twee boeken geschre-
ven om de verborgen misdaden van een 
*loverboy* zichtbaar te maken. Het boek: 
Verborgen misdaden van een *loverboy*, is 
nu in de boekhandel. Ik schrijf onder het 
pseudoniem: Vincense Lelieveld

Andere titels van mijn boeken:
‘Ken ik jou uit een vorig leven’
‘Moord op de pater’
‘Ontsnapt aan het klooster’

Brenda Mimpen

Verloren
Donker bruin leren armband met zilver-
kleurige vlinder en een paars/roze kraal-
tje. Verloren op donderdag 6 oktober. 
Is van emotionele waarde en zou hem 
graag terug hebben. Hebt u mijn arm-
band gevonden? Wilt u dan een berichtje 
sturen of bellen naar 06-49866233?
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Kindzorg Brabant, om trots op te zijn!
Voordat ik naar een inter-
view ga, lees ik me wat 
in, bedenk wat vragen en 
bepaal wat mijn ‘aanvlieg-
route’ zal zijn. Op www.
kindzorgbrabant.nl lees ik 
dingen als verbinden-ver-

zorgen-ontzorgen, maar ook rust, reinheid 
en regelmaat en ik besluit om niks meer 
voor te bereiden; mij hadden ze al bijna 
gewonnen en het gesprek liep als vanzelf. 
Hoe dat kwam? Nou, misschien een beetje 
omdat er raakvlakken zijn met mijn eigen 
beroep, maar vooral omdat de twee nieu-
we ondernemers die ik trof zo ongelofelijk 
trots en bevlogen zijn. Lees maar mee wat 
Kindzorg Brabant betekent en waar zij voor 
staan. We stellen vandaag het bedrijf van 
Robbert en Mijke de Jong aan u voor!

Prioriteiten stellen
“Kun je misschien ook iets later dan half 
acht?”, vraagt Robbert vriendelijk als we 
telefonisch een afspraak maken. Ik be-
speur een Rotterdams accent. “We leggen 
dan net onze kindjes op bed”, waarmee hij 
meteen aangeeft waar hun prioriteiten lig-
gen.
“Zij zijn de reden waarom we dingen rege-
len, zoals we ze regelen.” De prettige toon 
van het gesprek is meteen gezet en hoewel 
ik mensen, die vooral geld willen verdie-
nen, niet snel zal veroordelen, heb ik per-
soonlijk meer met deze strategie: op een 
slimme, maar vooral zorgvuldige en zorg-
zame manier je boterham verdienen door 
24 uurs verpleegkundige zorg te bieden aan 
kinderen die intensieve ondersteuning no-
dig hebben. Oh ja, daarbij heb je oog voor 
alle kleine dingen en vergeet je nooit het 
gezin en het netwerk om hen heen. Door 
de werk- en levenservaring die ze inmid-
dels hebben durven ze dit avontuur samen 
aan. De lat ligt dus hoog. Hoe hoog precies?

In een modern, ruim huis zit ik naast Rob-
bert en tegenover Mijke. Och, het is mis-
schien niet belangrijk, maar ze vormen een 
prachtig stel. Lang, slank, blond, keurig 
verzorgd en met een vriendelijke, open 
uitstraling. Dat ze goed weten wat ze wil-
len zie je ook terug, al bedoel ik dat niet 
onvriendelijk.

Mijke begint te vertellen, maar niet nadat 
er eerst wat pittige, maar toch ook lief-
devolle opmerkingen geplaatst worden. 
Robbert: “Het is misschien wel mijn idee 
geweest om ons bedrijfje te starten, maar 
eigenlijk is het jouw ding, begin jij maar.” 
Mijke: “Dat klopt, maar zonder jou had ik 
het nooit aangedurfd. We vullen elkaar aan, 
zal ik maar zeggen. Ik ben geboren en ge-
togen in Tilburg en mijn vader is een echte 
Loonse. Hij woont alweer 12 jaar terug in 
Loon op Zand. Wij zijn gaan samenwonen 
in Tilburg en wonen hier nu ook alweer zes 
jaar. We zijn net van de Andromeda naar de 
Standaardstraat verhuisd. Tijdens de ver-
bouwing werkten we ook nog aan de plan-
nen om Kindzorg Brabant te starten.

Op 6 maart 2022 was het dan zover. En ik 
ben geboren als zorgend persoon, denk ik. 
Ik speelde met popjes, wilde later graag 
kinderen en wist al heel jong dat ik de zorg 
in wilde, liefst op een NICU, een intensive 
care voor pasgeboren. In 2010 heb ik mijn 
diploma voor verpleegkundige gehaald, 
waar ik na een stage een bijbaan kreeg bij 
Amarant. Om mijn werkervaring uit te brei-
den ben ik daarna naar een afdeling Neu-
rologie van het MMC in Veldhoven gegaan, 
tot	de	dagelijkse	files	me	op	begonnen	te	
breken. Dan volgen er 2,5 jaar als coördi-
nator ouderenzorg bij Het Laar in Tilburg.
Uiteindelijk vind ik werk bij een kleinscha-
lige thuiszorgorganisatie voor kinderen 
en daar vind ik alles wat ik zocht. Ik krijg 
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prachtige kinderen toegewezen. Ik ben 
letterlijk	 en	 figuurlijk	 heel	 dicht	 bij	 die	
kinderen en ze worden ook een soort van 
mijn kindjes, omdat ik ze heel vaak zie, 
heftige dingen met ze meemaak, het gezin 
en opa’s en oma’s leer kennen, hun school 
en clubjes mee bezoek, maar vooral ook 
omdat we samen van iedere dag en zelfs 
van de verzorging een feestje proberen te 
maken. 
De zorgvragen zijn bijvoorbeeld: helpen 
bij de beademing, dagelijkse verzorging of 
het ondersteunen bij spierziekten of ern-
stige vormen van epilepsie. De kinderen 
zijn altijd ernstig ziek en hebben meestal 
een korte levensverwachting. Dat raakt 
mij, maar ik probeer mijn steentje bij te 
dragen om alles uit dat - korte - leven te 
halen. Want hoezo kan iemand aan de be-
ademing niet paardrijden, van een glijbaan 
afglijden of springen op een trampoline? 
Natuurlijk, het moet medisch verantwoord 
zijn, maar als dat gewaarborgd is, dan ben 
ik gek genoeg om iemand, zo hup, op mijn 

schouders te nemen met alle slangetjes 
eraan vast. Allemaal bezorgde gezichten 
om me heen, maar ik roep dan: hé kijk, al-
les gaat gewoon door! Ik snap ook wel dat 
ouders of familieleden erg bezorgd zijn, 
vooral bij deze kinderen, want ik weet hoe 
zuinig je op je kinderen bent. Maar als het 
kan, dan kan het en ik ben er om hen dat 
vertrouwen te geven. Prachtig, toch?”

Haarscheurtjes en een nieuwe start
Intussen is Mijke in 2018 Mijke Zorgt ge-
start, waarmee ze als zzp’er hetzelfde 
mooie werk blijft doen. De organisatie 
waarvoor ze werkt wordt groter en groter 
en vaak word je dan een soort nummer. 
“Nummer 10 op de loonlijst, zo voelde ik 
me soms. Voor mij mag het commerciële 
nooit ten koste gaan van de zorg, daar pas 
ik voor”, zegt Mijke beslist. En zo kwamen 
er	langzaamaan	haarscheurtjes	in	dat	fijne	
dienstverband.

“Toen Robbert mijn verhalen weer eens 
aanhoorde vroeg hij waarom ik niet he-
lemaal voor mezelf begon.” Robbert vult 
aan: “Gelukkig was Mijke nu ook toe aan 
die stap. Op dinsdagavond bespraken we de 
mogelijkheden en donderdagochtend was 
de inschrijving bij de KvK een feit. Ik sprong 
een gat in de lucht. Ik heb een heel andere 
baan en houd me bezig met commercieel 
drukwerk, heb wat zakelijk inzicht en kan 
factureren. Ik dacht: samen kunnen we dit. 
Ik had Mijke al zo vaak gezien of gehoord 
met haar zorgkindjes, want eigenlijk ma-
ken ze ook onderdeel uit van ons gezin. Als 
er een spoedaanvraag binnenkomt of een 
telefoontje op zaterdagavond, dan kun je 
die mensen niet laten zitten. Laatst was er 
een probleem in de werkagenda. Zeg nou 
zelf, dan neem je zo’n kindje toch gewoon 
mee naar De Efteling? We hebben met zijn 
allen een topdag gehad!

Nu is het dus tijd voor Kindzorg Brabant. 
Hier proberen we ernstig zieke kinderen te 

 °De jongste van de familie De Jong dapper aan de 
wandel met Lars, een van de kindjes waarvoor 
Kindzorg Brabant zorg bemiddelt. (Eigen foto)
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Het Witte Kasteel

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

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

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

Graag	tot	ziens!
team Het Witte Kasteel

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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koppelen aan gespecialiseerde zorgzame 
verpleegkundigen. Ons doel was en is om 
de beste verpleegkundige zorg te leve-
ren aan ernstig zieke kinderen om zo hun 
ouders te ontlasten. We proberen op een 
goede en transparante manier te blijven 
communiceren naar de zorgvragers én de 
mensen die voor ons werken. In de ouders 
van sommige zorgkindjes vonden we de 
perfecte sparringpartners; zij wisten im-
mers als geen ander wat ze nodig hadden 
voor hun eigen ‘superhelden’. Want dat is 
wat de kinderen voor ons zijn.

Binnen een week na onze start hadden we 

de agenda al vol. Er werken nu, behalve 
Mijke met haar 28 uur, nog twee verpleeg-
kundigen. Mond tot mond reclame en de 
socials doen hopelijk de rest, want Mijke 
heeft ook maar twee handen! Wat we nu 
wel merken is dat we meer vrijheid heb-
ben, omdat we zelf kunnen plannen. We 
regelen de diensten liefst onder schooltijd 
of in de nacht. Dan hebben onze kinderen 
soms niet eens in de gaten dat mama er 
een nachtdienst op heeft zitten. Mijke kan 
haar prachtige werk doen en ons gezin op 
nr. één zetten, hoe prachtig is dat? Want 
als we nou eens met zijn allen proberen 
om het voor elkaar zo makkelijk moge-
lijk te maken? Denken in oplossingen en 
je dienstbaar opstellen ligt ons alle twee 
goed.” Mijke: “Ik ben bijvoorbeeld niet te 
beroerd om in een rustige nachtdienst een 
wasmand te vouwen of te strijken. Dat is 
toch	hartstikke	fijn	voor	de	ouders?	En	het	
allermooiste van alles is misschien nog wel 
dat ik onze kinderen mee kan geven dat ge-
zondheid niet zomaar iets is.

Laatst was er een zorgkindje bij ons. Het 
manneke heeft een ernstige vorm van epi-
lepsie. Communiceren is eigenlijk onmoge-
lijk en contact maken ook. Maar toch laten 
onze kinderen hem ‘gewoon’ een spinnetje 
in hun hand zien of vragen ze wanneer hij 
weer komt ‘spelen’. Dat is toch een prach-
tig cadeautje voor ons allemaal?!
Of we nog mensen nodig hebben? Hoewel 
we niet - te - snel groot willen worden, 
kunnen zorgzame verpleegkundigen zich 
altijd aanmelden. Voor eventuele trainin-
gen of cursussen kunnen we uiteraard zor-
gen en we begeleiden hen ook graag bij de 
stappen op een eventueel ZZP-pad.”

Rond de Toren wenst Robbert en Mijke met 
www.kindzorgbrabant.nl een prachtige 
carrière!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

 °Mijke de Jong met Lars in Carnaval Festival.   
Eigen foto, met toestemming van de familie 
van Lars.
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De bladkorven zijn weer   
geplaatst in Loon op Zand

Aannemer Van Doorn heeft in de hele ge-
meente bladkorven geplaatst. Deze zijn 
bedoeld om overlast van bladafval van (ge-
meente)bomen tegen te gaan. De bladkor-
ven staan tot en met week 1 van 2023.

Waar staan de bladkorven?
Je vindt een plattegrond op www.loon-
opzand.nl/bladkorven. De locaties van 
de bladkorven zijn zorgvuldig gekozen en 
afgestemd op het bomenbestand van de 
gemeente. Het is niet mogelijk bladkorven 
bij te plaatsen of te verplaatsen. Wil je 
een bladkorf in jouw straat dan wordt deze 
dit jaar niet meer geplaatst. Een aanvraag 
hiervoor kun je wel indienen via de Fixi app 
of www.fixi.nl. In de evaluatie voor 2022 
zullen we hiernaar kijken.

Wat mag er in?
Bladeren.

Wat mag niet?
Al het andere groen, zoals takken, snoeiaf-
val enz. Als bij het leeg maken blijkt dat er 
iets anders dan blad aanwezig is dan wordt 
dit geregistreerd. Dit kun je zien aan een 
label dat aan de korf is geplaatst. Bij een 
geel label betekent het dat er al een over-
treding is en dat de kans groot is dat de 
bladkorf wordt verwijderd als het nog een 
keer gebeurt.

Afgeven bij milieustraat
In de periode dat de bladkorven er staan, 
kunnen de bladeren ook bij de milieustraat 
afgegeven worden. Lever ze wel geschei-
den aan, er worden dan geen tikken van de 
milieupas afgeschreven. De Milieupas dient 
wel meegenomen te worden.Voor meer in-
formatie met betrekking tot blad en blad-
korven kunt u kijken op www.loonopzand.
nl/bladkorven.

VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022 

VAN 17.00 TOT 21.00 UUR

OPEN avond

van Haestrecht
COLLEGE

Dinsdag 8 november 2022

van 15.30 tot 21.00 uur
Open dag

Open avond
DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022

VAN 17.00 TOT 21.00 UUR

havo en vwo met 
tweetalig onderwijs en gymnasium

donderdag 3 november 2022
van 17.00 tot 21.00 uur

OPEN Dag
Dé mavo voor Waalwijk en omgeving

Het Dr. Mollercollege, de Walewyc Mavo, het d’Oultremont College en het Van Haestrecht College
zijn onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat.

alle niveaus vmbo, mavo en onderbouw havo

mavo, havo, atheneum, 
gymnasium
 technasium
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KIEN’s Kolumn
Evaluatie

We stappen steeds wat verder naar vo-
ren met de groep. Vol verbazing en blij 
zien we onszelf nog steeds in het goede 
rijtje staan. In het semi Duits wordt 
van allerlei kletspraat de wereld in ge-
slingerd. Nog maar een drankje om de 
spanning de baas te kunnen. Eins, zwei, 
drei: plaats #21! Wij zijn meer dan dik 
tevreden! #merrykwismas

De ochtend erop is het tijd om het onder 
ogen te zien. Evaluatiemoment na krap 
vier uurtjes slaap. Pijnlijk maar onver-
mijdelijk proces waar ik doorheen moet. 
Net zoals de organisatie van de Loonse 
Dorpskwis, die met veel plezier en trots 
terug kunnen kijken op een geslaagd 
evenement. Ook ik kijk met veel plezier 
terug op de prijsuitreiking van de Dorps-
kwis die in ‘5 oktoberfest’-sferen werd 
gehouden. Of ikzelf 5 sterren heb ge-
haald voor houding en gedrag die avond? 
Daar is die zondagse evaluatie dus voor.

Tot nu toe heb ik nog nooit een black-out 
gehad na een avondfeest. Als ik anderen 
moet geloven die dat wel eens mee-
maken, moet ik blij zijn dat ik me alles 
nog herinner. Het nadeel daarvan, komt 
evenwel neer op het zijn van ‘bewust on-
bekwaam’. Dat is niet altijd fijn. Graven 
in dat door alcohol aangetaste geheugen 
brengt toch wel vragen met zich mee. In 
wiens Pretzel heb ik gezeten, aan wiens 
baard heb ik gefriemeld (zonder directe 

toestemming), wie heb ik (onbewust) 
ge-boob-swaffeld, bij wiens lederhosen-
flapje heb ik de werking daarvan bestu-
deerd, bij wie lag mijn wijn in zijn of haar 
nek, waarom likte ik ook alweer aan een 
blauw/witte bril, wanneer geef ik die bril 
terug aan William en zou Bart boos op 
me zijn omdat ik de security guy op hem 
heb afgestuurd door een ‘incidentje’ een 
beetje aan te dikken? Om zo maar een 
paar dingen te noemen.

Toch doet me dat allemaal herinneren 
aan een superleuke avond en heb ik tot 
nu toe nog nergens spijt van. Voor de-
gene die me goed kennen valt het bo-
venstaande onder mijn natuurlijke ge-
drag en zij kunnen inmiddels leven met 
mijn tekortkomingen. Dank daarvoor, 
vrinden. Ken je me iets minder goed, 
excuus voor het ongemak en dank voor 
jullie begrip.

Hier is een speciale vermelding overi-
gens wel op z’n plaats. Zevenentwintig 
jaar, harde precieze werker, frisse blik 
(ook nog om 1:30 uur), te herkennen 
aan bretels met bierpullen en blij ge-
zicht. Luuk Pulles, dank voor een bijzon-
der gezellige afsluiting van de avond.
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Kwispellezen start weer in gemeen-
te Loon op Zand
Het is weer tijd om te Kwispellezen, deze 
keer in de Bibliotheek Kaatsheuvel. Kin-
deren uit groep 3 en 4 uit gemeente Loon 
op Zand kunnen zich aanmelden voor een 
nieuwe reeks Kwispellezen. Dat is voorle-
zen aan een hulphond, voor kinderen die 
moeite hebben met lezen. Na de herfstva-
kantie starten we met een nieuwe serie van 
8 bijeenkomsten op de woensdagmiddag.

Wat is Kwispellezen en voor wie?
Het Kwispellezen is bedoeld voor kinderen 
uit groep drie en vier, die moeite hebben 
met lezen. Dat kan omdat ze bijvoorbeeld 
onzeker zijn en bang zijn om fouten te 
maken, of omdat ze misschien dyslexie 
hebben. Bij Kwispellezen kunnen zij 1-op-
1 voorlezen aan een speciaal opgeleide 
hulphond. De hond luistert aandachtig en 
geeft geen oordeel over het voorlezen. Het 
voorlezen aan de hond bezorgt de kinderen 
een succeservaring. Dit vergroot hun zelf-
vertrouwen en de motivatie om te lezen, 
met als gevolg dat ook hun leesvaardigheid 
toeneemt.

Meedoen?
Deelnemende kinderen volgen een pro-
gramma van acht individuele voorleesses-
sies. De reeks start na de herfstvakantie. 
Een sessie duurt 15 minuten en vindt één 
keer per week plaats. Aanmelden kan via 
de school van je kind. Let op, er is wel een 
kleine eigen bijdrage van toepassing. Wil je 
eerst meer weten over het project? Bekijk 
dan onze website: https://www.biblio-
theekmb.nl/kwispellezen of vraag er naar 
bij jouw bibliotheek. □

Hartelijk dank

Wij bedanken iedereen voor alle steun
tijdens de afnemende gezondheid en

na het overlijden van 
onze lieve moeder en trotse oma

Toos Wolfs-Kemmeren

   29 augustus 1936    † 9 oktober 2022

Het is onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken.

Wij zijn verrast door de vele blijken van 
medeleven rondom haar afscheid.
Het is een grote troost te weten,
dat onze ouders weer samen zijn.

Kinderen en 
Kleinkinderen

Wolfs
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Open brief van de Wetering Plan Groep
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft, zoals u weet, besloten de aan-
besteding voor ons nieuwe Dorpshuis voor-
lopig uit te stellen. Als Wetering Plan Groep 
(WPG) werden wij door die beslissing vol-
komen verrast. Het is een besluit met veel 
impact, zeer zeker voor alle gebruikers van 
De Wetering. Het is een besluit waarvoor 
wij voor onze ogen dan ook niet mogen 
sluiten. In de brief die hierna volgt kunt u 
lezen welk standpunt wij als WPG richting 
het college hebben ingenomen.

Geacht college,

De Wetering Plan Groep (WPG) heeft er be-
hoefte aan een aantal punten nadrukkelijk 
met u te delen. Zoals u weet hebben WPG 
en gemeente de afgelopen jaren in een 
goede dialoog samengewerkt met als doel 
een nieuw dorpshuis te realiseren in het 
kerkdorp Loon op Zand.
Het onlangs genomen besluit om een pas 
op de plaats te maken met de planvorming 
viel ons rauw op het dak. We zijn zeer te-
leurgesteld daar de bouw van het nieuwe 
dorpshuis waarschijnlijk voor langere tijd 
vertraagd wordt. Er waren volgens de pro-
jectleider wel losse eindjes, maar daar is 
over afgesproken dat we deze gezamenlijk 
zouden invullen.

Middels dit schrijven delen wij ons stand-
punt c.q. zorgen t.a.v. een vijftal punten, 
te weten:

1. Teleurstelling
2. Positie WPG binnen het project
3. Huisvesting tot opening nieuwe dorps-

huis
4. Ontwikkeling nieuwe beheerorganisatie
5. WPG als belangenbehartiger huidige ge-

bruikers

1. Teleurstelling
Wij zijn zeer teleurgesteld over de vertra-
ging die nu gaat ontstaan maar wij zijn ook 
teleurgesteld over de wijze van de besluit-
vorming en informatievoorziening. De WPG 
is op geen enkele manier betrokken bij het 
besluit van het college d.d. 20 september 
2022 om de aanbesteding van De Nieuwe 
Wetering uit te stellen. Dit in tegenstelling 
tot de werkwijze tot dan toe.
In het verleden werd de WPG betrokken bij 
de opstelling en aanbieding van raadsvoor-
stellen. Meerdere malen is ook een bijdra-
ge geleverd aan raadsbijeenkomsten.
Het ‘samen optrekken’ stond daarbij cen-
traal.

De realisatie van een nieuw dorpshuis werd 
door de raad gezien als een project waarbij 
burgerparticipatie het uitgangspunt was. In 
de afgelopen jaren heeft de WPG daar – in 
wisselende samenstelling – invulling aan 
gegeven. Soms ook onder tijdsdruk en met 
stevige inspanning om deadlines in de be-
sluitvorming nog net te halen.

Bijna was de eindstreep van de aanbeste-
ding behaald en opnieuw was iedereen be-
reid er een schepje bovenop te doen met 
het doel eind 2022 de bouw aanbesteed te 
hebben.

Het besluit om de aanbesteding uit te stel-
len is slechts medegedeeld en achteraf ge-
motiveerd. Daarmee vragen achterlatend 
m.b.t. de toekomst bij zowel de WPG, de 
gebruikers als de Loonse bevolking. Leden 



23

van de WPG werden daarop veelvuldig aan-
gesproken.
De vraag of de WPG wel competent was en 
of zij ook voldoende serieus werd genomen 
door het gemeentebestuur werd daarbij 
regelmatig geopperd.
Het draagvlak voor burgerparticipatie werd 
daardoor negatief beïnvloed.

2. Positie WPG binnen het project
Aangegeven is dat de projectopzet aanpas-
sing	 behoeft.	 Enerzijds	 om	 deze	 efficiën-
ter	en	effectiever	in	te	richten,	anderzijds	
omdat de aanbestedings- c.q. bouwfase 
vraagt om een andere opzet. Vooralsnog is 
de rol van de WPG daarin nog onduidelijk. 
Deze onduidelijkheid wordt nog versterkt 
door de wijze van besluitvorming in de af-
gelopen weken.

De WPG verwacht daarom binnen nu en 
4 weken een plan op hoofdlijnen waaruit 
blijkt welke stappen wij samen als ge-
meente en WPG gaan zetten om te komen 
tot een nieuw dorpshuis. In dat plan moet 
duidelijk naar voren komen dat ook de 
WPG een expliciete rol heeft in de analyse 
en de verdere besluitvorming. De rol van 
de WPG is daarin cruciaal, zij zijn immers 
de constante factor

Opnieuw moet duidelijk worden dat WPG 
en gemeente samen vorm en inhoud geven 
aan een Nieuwe Wetering.

3. Huisvesting tot aan   
opening nieuwe dorpshuis

Aangegeven is dat de eerste spade niet 
eerder dan 1 januari 2024 de grond in zal 

gaan. Dit betekent dat er aandacht moet 
zijn m.b.t. onderstaande punten:
•	Vaststellen	welk	onderhoud	er	noodzake-

lijk is om gebruik van het complex te kun-
nen continueren op een naar de samenle-
ving te verantwoorden kwaliteitsniveau.

•	Tijdelijke	 huisvesting	 voor	 partijen	 die	
nu gebruik maken van het oude klooster 
en op straat komen te staan als de ver-
koop z’n beslag krijgt.

•	Communicatie	 naar	 alle	 belanghebben-
den.

•	Klachtenafhandeling. 
Regelmatig wordt de WPG aangesproken 
bij klachten van gebruikers van de huidi-
ge Wetering. In het verleden zijn afspra-
ken gemaakt tussen gemeente, beheer-
der en WPG om e.e.a. te stroomlijnen. 
Er was een vast aanspreekpunt ingesteld 
bij de gemeente. Door ziekte is dat aan-
spreekpunt kennelijk niet meer actueel.
Daardoor ontstaat opnieuw de situatie 
dat de WPG wordt aangesproken.

•	Tijdelijke	 huisvesting	 tijdens	 verbou-
wing. Op dit moment was de tijdelijke 
huisvesting vanaf 1-1-2023 grotendeels 
geregeld. Daarbij waren opties die in de 
toekomst niet meer mogelijk zijn. Dat 
betekent dat dit onderwerp opnieuw in-
gevuld moet worden. Ook de gemaakte 
afspraken voor de periode 2023 zullen op 
een juiste wijze moeten worden herzien. 
Onduidelijk is wie daarbij het voortouw 
neemt.

•	Wij	missen	op	de	hier	genoemde	punten	
de urgentie van de gemeente. Tot op dit 
moment hebben we nog geen enkel be-
richt gezien hoe dit aangepakt wordt. De 

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

Klaar met die altijd kritische stem in je hoofd.
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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

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

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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kwaliteit van de huidige huisvesting is 
minimaal en het is noodzakelijk dat de 
gemeente op korte termijn met een plan 
komt hoe deze huisvesting de komende 
12 tot 18 maanden op peil komt en blijft. 
Graag zien wij binnen 2 weken een plan 
tegemoet.

4. Ontwikkeling nieuwe   
beheersorganisatie

Het is u bekend dat de ontwikkeling van 
een adequate organisatie m.b.t. beheer 
en exploitatie voor het nieuwe dorpshuis 
– waaronder de vorming van een bestuur – 
ondertussen op stoom is.
Met de groep ‘Vrienden van De Wetering’ is 
daarvoor een basis gevormd.
Ideeën en enthousiasme groeien en men 
staat in de startblokken om e.e.a. vorm 
te geven. Wanneer ook dit proces wordt 
stilgelegd zal deze investering in mensen 
en ideeën nutteloos blijken te zijn. Men-
sen haken af en een nieuwe start zal heel 
moeilijk zijn.
De WPG vraagt daarom het mandaat om in 
samenspraak met de Vrienden te komen tot 
de inrichting van de (voorlopige) organisa-
tie die nodig is om Exploitatie en Beheer 
van Ons Loons Dorpshuis gestalte te geven.
Nu is er het momentum om daar vorm en 
inhoud aan geven. Er staan 15 mensen 
klaar om daar vorm en inhoud aan te geven
Volgens ons moet dat nu al gebeuren in de 
huidige situatie.

5. WPG als belangenbehartiger   
gebruikers

Nu de vernieuwbouw van De Wetering lan-
ger op zich laat wachten hebben gebruikers 
behoefte aan een partij waar zij met hun 
vragen en eventuele klachten terecht kun-
nen.
Dit betekent dat er aandacht moet zijn 
voor de huidige kwaliteit huisvesting. Denk 
daarbij o.a. aan brandveiligheid, tempera-
tuur, (her)inrichting klachtenproces.

Als het nieuwe bestuur en de nieuwe orga-
nisatieopzet al geruime tijd voor de ople-
vering van de vernieuwbouw gerealiseerd 
wordt kan deze taak hierbij worden weg-
gelegd.

De WPG vindt het belangrijk om duidelijk-
heid te krijgen m.b.t. voorgaande punten. 
Alleen wanneer er duidelijkheid is omtrent 
rollen, proces, tijdpad en reikwijdte van 
het hernieuwde projectplan kan de WPG 
effectief	verder.	De	leemte	waarin	we	ons	
nu bevinden is desastreus voor motivatie en 
draagvlak binnen dit voor Loon op Zand be-
langrijke project. Daarom stellen wij voor 
om binnen nu en 2 weken het voorgaande 
met de wethouder te bespreken.

Wij wachten uw reactie af.
Met vriendelijke groeten,

Namens de Wetering Plan Groep
Jan Coenen, voorzitter
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Legkorrel 
Gemengd graan 
Grit & roodsteen 
Voer- & drinkbakken 
Ontwormmiddelen 
kippenhokken & rennen 
Kuikens & jonge kippen 
 

kippen 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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Even voorstellen!

Mijn naam is Cherie, ik ben vanaf 1 sep-
tember de eigenaresse van Salon Cherie. 
Met veel passie voor het kappersvak, heb 
ik de salon van Nikki overgenomen. Ik wil 
haar bedanken, voor haar vertrouwen in 
mij om haar klanten ‘letterlijk’ aan mijn 
handen toe te vertrouwen.

De afgelopen tien jaar heb ik ervaring op-
gedaan in verschillende kapsalons en mijn 
vaardigheden op het gebied van knippen, 
kleuren en stylen ontwikkeld tot topstylist 
en kleurexpert, met als specialiteit: Blond 
Specialist!
Het is zeker een hippe salon voor jong en 
oud, dames en heren maar ook voor de 
kids!

Ik heb er veel zin in en ga met veel plezier 
en vakkennis aan de slag om jullie als mijn 
mogelijke toekomstige klanten blij en te-
vreden naar huis te laten gaan.

Maak snel een afspraak zodat we samen 
kunnen kijken naar wat het beste bij jou 
past. Of kom gezellig langs voor een vrij-
blijvend advies.

See you soon!

Liefs, Cherie

Telefoonnummer: 06-54673383
Adres:
Oranjeplein 28a, 5175BE  Loon op Zand
Website: www.saloncherie.nl



28

Voorverkoop Colors of the Sixties van start

Het Seniorenorkest Tilburg staat op zater-
dag 26 november in poppodium 013 met 
hun themaconcert Colors of the Sixties. Dit 
concert staat volledig in het teken van mu-
ziek uit de jaren zestig. Het orkest wordt 
voor deze gelegenheid versterkt door de 
band The Explosion Rockets en een rock ’n 
roll-dansgroep.

Poppodium 013 wordt op 26 november om-
getoverd tot een echte sixties-zaal, waar 
het publiek aan een tafeltje met hapje en 
drankje kan genieten van de show. Maar er 
is ook gedacht aan een dansvloer voor wie 

niet stil kan blijven zitten. Een mooie ge-
legenheid om in dit mooie poppodium een 
concert bij te wonen.

Het Seniorenorkest Tilburg geeft graag 
concerten in een speciaal thema. Zo was er 
vier jaar geleden het Keltische concert, sa-
men met de band Ogham en de Dutch Pipes 
&	Drums.	De	plannen	voor	het	sixties-the-
ma moesten door corona even de ijskast in, 
maar intussen zijn de muzikanten alweer 
volop aan het repeteren.

Aanvang concert 26 november: 15 uur

Kaarten à € 20,- inclusief servicekosten 
verkrijgbaar via https://www.013.nl/pro-
gramma/7304/senioren-orkest of via de 
Boxoffice	van	013.	Deze	is	van	ma	t/m	vrij	
geopend van 13-17 uur. □
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De	 herfstbladeren	 vallen	 weer	 royaal	
naar	 beneden,	 zodat	 de	 inmiddels	 ge-
plaatste	‘korven’	weer	goed	van	pas	ko-
men.	We	doen	er	goed	aan	om	voor	onze	
eigen	 deur	 schoon	 te	 vegen,	 zodat	 we	
niet	 wegschuiven	 door	 de	 troep	 die	 de	
buurman	laat	liggen.

Loonse mensen in de krant
De diamanten echtparen Harrie Leerma-
kers/Corry van Breugel en Jo Aarts/Beb van 
den Abbeelen werden geportretteerd door 
Jack IJpelaar. (DK 5/10) U las over hen in 
het vorige nummer van ons blad.

In de Van Grevenbrouckstraat werd in de 
pluktuin in september een snoeicursus ge-
geven. (DK 12/10)

Sabine de Wijs, Natasja IJpelaar en Stefa-
nie Nouwens-de Pinth vierden hun koperen 
jubileum bij Residentie Molenwijck. 
(DK 12/10)

We kwamen een fraaie groepsfoto tegen 
van twintig sportieve ouderen, die op don-
derdagochtend aan ‘Walking Football’ doen 
bij Uno Animo. (DK 12/10)

Gemeente en politiek
Het CDA had op 15 september een avond 
georganiseerd over Midden-Brabant als een 
vitaal landelijk gebied, nu de landbouw 
door de stikstofcrisis in zwaar weer te-
rechtgekomen is. (DK 12/10)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor 
Bergstraat 76 voor het realiseren van een 
mantelzorgvoorziening in een bestaand bij-

gebouw, voor het kappen van bomen in de 
Hertog van Brabantweg 30 en voor een uit-
rit in de Van Hornestraat 31.
Een omgevingsvergunning werd toegekend 
aan Klokkenlaan 37 voor het brandveilig 
gebruiken van een aantal accomodaties. 
(DK 5 en 12/10)

De Wetering
Er zijn inmiddels enkele weken verstreken, 
na	het	besluit	van	B&W	van	Loon	op	Zand	
om de aanbesteding van de nieuwe Wete-
ring op te schorten. Het commentaar in de 
Loonse gemeenschap is grotendeels wegge-
ebt. Toch blijven sommigen zich afvragen, 
wat er in de gemeente Loon op Zand aan de 
hand is: tekort aan ambtenaren, soms geld 
te kort, dan weer geld extra? Waar is het 
consistente beleid of hangt het van toeval-
ligheden aan elkaar?

Dezelfde vragen worden ook gesteld over 
de landelijke politiek. Maar daar hebben 
we nu Johan Remkes. Journalist Hans Go-
seling schrijft daarover: “de wijze waarop 
Johan Remkes begin oktober het kabinet 
een weg wees uit de stikstofcrisis, liet in 
één klap zien waar het Den Haag in onze 
dagen aan ontbreekt: gezaghebbend lei-
derschap dat de natie richting geeft en de 
mensen daarbij betrekt.

Jacques de Kadt, een van de scherpste 
politieke geesten uit de vorige eeuw, om-
schreef dat type leiderschap mooi: ‘Het 
dwingt gezag af door kalme zekerheid en 
beschaafde beslistheid, zonder tot starre 
ernst te vervallen’. Remkes leverde er als 
het ware het plaatje bij.
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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Dat politieke leiderschap is zo zeldzaam 
geworden dat degene die er iets van laat 
zien meteen tot heilige of goeroe wordt 
uitgeroepen, zoals nu Remkes overkwam 
(‘stikstofgoeroe’) en eerder het Kamerlid 
Pieter Omtzigt (‘Sint Pieter’). Gewoon je 
rol vervullen zou normaal moeten zijn, 
maar dat is het niet.

Het eenvoudige leiderschap is zoekgeraakt 
in een politiek-bestuurlijke omgeving, die 
draait op procedures en protocollen, afge-
dekt door mooipraterij, losgezongen van 
de menselijke maat. De ontsporing van het 
toeslagenbeleid heeft dat probleem haar-
scherp blootgelegd en bij alle geledingen 
van ons bestel de vraag naar hun bestaans-
reden opgeroepen. De liberale premier 
Cort van der Linden zei: “De overheid is 
geen macht boven de samenleving, maar 
een orgaan van de samenleving. Die notie 
is vrijwel geheel uit het oog verloren.

De meest essentiële boodschap van Rem-
kes aan het kabinet was: ‘Ga het land in’. 
Remkes ging zelf het land in en zag ‘de 
wanhoop in de ogen van redelijke mensen’. 
Mede daarop baseerde hij zijn boodschap 
aan het kabinet.” (DT 8/10)

We kunnen alleen maar hopen, dat ook in 
onze gemeente een brug geslagen wordt 
tussen het bestuur en de samenleving in de 
afzonderlijke kerkdorpen. Dat betekent, 
dat de nieuwe Wetering er moet komen al-
leen al vanwege een rechtvaardige en eer-
lijke verdeling van de beschikbare midde-
len, ook al blijft Het Klavier in Kaatsheuvel 
een hoofdpijndossier.
Johan Remkes zal wel geen tijd over heb-
ben, anders moesten we hem maar eens 
naar Loon op Zand laten komen.

Bedrijven
De regio Tilburg-Waalwijk, waar wij mid-
den in liggen is voor de vierde keer op rij 
uitgeroepen tot logistieke hotspot van Ne-

derland. De plekken twee en drie zijn dit 
keer voor de regio Oss-Den Bosch-Veghel 
en West-Brabant. Brabant speelt derhalve 
een prominente rol in de logistieke wereld. 
Nergens in het land staan zoveel distribu-
tiecentra als in deze provincie; ongeveer 
13,4 miljoen vierkante meter.

De betrokken partijen in het gebied Til-
burg-Waalwijk zijn blij met de nieuwe 
uitverkiezing tot beste logistieke hotspot. 
Het is volgens hen het resultaat van een 
hechte samenwerking tussen ondernemin-
gen, overheden en onderwijs in Midden-
Brabant. (BD 13/10) Een nadeel is wel, dat 
ons landschap ontsierd wordt door steeds 
meer grote vierkante ‘dozen’.

Voetbal
Op 2 oktober eindigde de wedstrijd Uno 
Animo - Rijen met 2-1. Rick van Loon, trai-
ner van Uno Animo, was blij met de eerste 
punten van het seizoen. Zijn team pro-

tel.: 0416 - 363 902
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fiteerde	 van	 de	 kansen	 en	 de	 nalatigheid	
van Rijen. “Zij hadden het betere veld-
spel, maar wij hadden de grotere kansen. 
Eigenlijk hebben we hen te lang in leven 
gehouden, een uitslag van 3-0 of 4-0 had 
niet misstaan.” (BD 3/10)
Op 9 oktober was in Vught de wedstrijd 
Real Lunet tegen Uno Animo. Het werd 2-2. 
Een punt is een punt, maar Uno Animo-
trainer Rick van Loon voelde zich bestolen 
na de wedstrijd. Hij was onder andere niet 
te spreken over de arbitrage. “We maken 
de 1-3, een absoluut zuiver doelpunt in 
onze ogen, maar de scheidsrechter keurt 
hem af. Ik snap er niks van, een schanda-
lige beslissing. Ten nadele van Uno Animo.” 
Volgens Van Loon is dat niet het enige dat 
fout ging. Hij steekt de hand ook in eigen 
boezem “Het is van belang dat we na deze 
wedstrijd even in de spiegel kijken. Die be-
slissing zit dwars, maar we hadden zo nog 
een handvol kansen die we moesten benut-
ten. Het kost ons nu alleen wel twee pun-
ten en dat is zuur.” (BD 10/10)

Niet pluis
Op donderdag 6 oktober reed 's ochtends 
rond 7.00 uur een auto tegen de vangrail 
op de Midden-Brabantweg, nadat deze ver-
moedelijk een vrachtwagen had geraakt. 
De bestuurder raakte hierbij gewond. De 
traumahelikopter werd opgeroepen, maar 
hoefde uiteindelijk niet te landen. (BD 
7/10)

Omdat in het omvangrijke Brabantse bui-
tengebied nog vele wildstropers actief 
zijn, worden steeds vaker extra boa’s inge-
zet. Ook rond ons kerkdorp is zo’n ’groene 
boa’ werkzaam, die in begin oktober tien 
kadavers van hazen en een ree ontdekte.
(BD 13/10)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over:
•	Op 22 september werd op de educatieve 

boerderij aan het Moleneind een vilt-
workshop gehouden. (DK 28/9)

•	De Nationale Burendag op 24 september 
werd op vele plaatsen ‘gevierd’, ook in 
Residentie	Molenwijck,	waar	vier	koffie-
drinkende dames op de foto gingen. (DK 
5/10)

Verwacht
wordt een volleybaltoernooi in De Wetering 
op 6 november, georganiseerd door Set Up. 
(DK 5/10)

Solidariteit
De kranten en actualiteitenrubrieken rea-
geerden fel op de dood van Mahsa Amini, 
die gefolterd werd omdat ze haar hoofd-
doek te los gedragen zou hebben. Een stuk 
haar afknippen om solidair te zijn met de 
onderdrukte vrouwen in Iran is een mooi 
gebaar. Het gebeurde op 6 oktober op de tv 
terwijl op een ander kanaal het Televizier-
ringgala werd uitgezonden. Welke van die 
twee uitzendingen was het meest indruk-
wekkend, kun je je afvragen.

En een andere vraag zou zijn: waarom 
mannen niet mee kunnen doen met deze 
actie? Wordt het weer niet tijd, dat zij ook 
hun haar flink weer laten groeien, zoals in 
de Sixties? Aan een protest tegen een dic-
tatuur moet iedereen mee kunnen doen.

Deze laatste passage is wel niet zuiver 
Loons, maar toch voldoende waard om over 
na te denken. Tot de volgende Krantenbak 
en	blijf	gezond!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
DT = Dagblad Trouw
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Beste dorpsgenoten,

Op zondag 20 november a.s. organiseren wij een hele speciale ‘sponsor  
erwtensoepwandeling’.	We	beginnen	om	12.00	uur	met	een	kopje	koffie,	 
worstenbroodjes en belegde broodjes in de kelder van Het Witte Kasteel. 

Daarna zullen we op de binnenplaats en op het parkeerterrein hoornblazers,  
jagers, jachthonden en paarden ontvangen die zich dan opmaken voor een 

heuse slipjacht.

Na deze ontvangst zal de wandeling om 13.00 uur starten en begeleid  
worden door Piet Broos en Carel Govaarts. Gezien het feit dat beide heren het 

Pauwelsgebied goed kennen, gaat dit voor een mooie ervaring zorgen.
Tijdens de wandeling zal er een ‘opkikkertje’ voor iedereen klaar staan.

Na de wandeling zullen we samen genieten van een kop overheerlijke  
erwtensoep met roggebrood en een passend drankje met iets lekkers.

Voor diegenen die nog tijd en energie hebben, mag er in Het Koetshuis en op de 
binnenplaats van Het Witte Kasteel nageborreld worden en kunnen we ook nog 
genieten van de terugkomst van de jagers en de jachthonden. Op de Kasteel-
weide vindt dan de zogenaamde ‘Kill’ plaats, hetgeen betekent dat de meute 

jachthonden, na hoorngeblaas, de pens gaan verscheuren en verslinden;
 een bijzonder spectaculair onderdeel en sluitstuk van de slipjacht.

Graag willen wij jullie de gelegenheid geven om in te schrijven voor  
deze bijzondere erwtensoepwandeling en je eventueel aan te melden  

om samen met ons dit alles te organiseren.

Prijs per persoon € 20,-.

PS: Inschrijven kan via: piet@hetwittekasteel.nl
Piet Broos: 06 13331499

Peter Haens: 06 43087954
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Nieuwe Wetering:

Nieuwe pas op de plaats, 
maar niet stil staan!

Zoals u in diverse media heeft kunnen lezen 
heeft het college van de gemeente Loon op 
Zand besloten een ‘pas op de plaats’ te 
maken m.b.t. het project ‘De Nieuwe We-
tering’.
 
Wij als VoorLoon kunnen begrip opbren-
gen voor de beweegredenen hiertoe, maar 
wat ons betreft is het “een korte pas op de 
plaats, maar niet stil staan”.

Om de inwoners van Loon op Zand goed 
te informeren omtrent de gang van zaken 
en ons standpunt in deze, houden wij een 
openbare informatieavond in De Wetering 
óver De Wetering.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit op 
dinsdag 1 november om 19.30 uur. De avond 
zal er in grote lijnen als volgt uitzien:

•	Opening/welkom
•	Historie: chronologie en rol VoorLoon
•	WPG
•	Wat doet VoorLoon?
•	Gedachtewisseling
•	Hoe verder?
•	Afsluiting

Graag zien wij u dan!

Bestuur en fractie VoorLoon

Verloren

Een portemonnee-etui met sleutelhan-
ger waaraan 3 sleutels hangen. Heeft u 
deze gevonden, wilt u dan contact op-
nemen met mij via tel.nr. 361785?
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Toby en Monique stoppen definitief met ‘Fietsfix’
De mensen die hem kennen, schrokken be-
hoorlijk toen het bericht door het Loonse 
ging dat Toby van der Heijden op carnavals-
maandag 28 februari van dit jaar tijdens 
het mountainbiken een behoorlijke val had 
gemaakt, waardoor hij tijdelijk (althans: 
dat was de gedachte) niet met zijn rijwiel-
werkplaats aan huis op pad kon.

Wij zijn nu bijna 8 maanden verder. Moni-
que, de partner van Toby, neemt contact 
op met de Toren-redactie. Ze hebben na-
melijk het moeilijke besluit moeten nemen 
om	definitief	te	gaan	stoppen	met	hun	be-
drijf	 ‘Fietsfix’.	 Omdat	 niet	 iedereen	 hen	
volgt via Facebook, wilden ze graag dat 
Rond de Toren hier aandacht aan zou ge-
ven middels een artikel. Natuurlijk willen 
wij dat doen, dus een afspraak was al snel 
gemaakt.

Het is niet wat het lijkt
Als ik bij Toby en Monique aanschuif, valt 
het me op dat Toby er ogenschijnlijk goed 
uitziet. Maar dat blijkt, zo blijkt later, al-
leen maar aan de buitenkant te zijn. Laten 
we bij het begin beginnen: op die bewuste 

maandag gaat Toby met zijn mountainbike 
een tocht maken. Hij is in het gebied ach-
ter de EBI (gevangenis) in Vught, waar hij 
door een obstakel op zijn pad een behoor-
lijke buiteling maakt.
Door die val raakt hij buiten bewustzijn, 
maar hij wordt al vrij snel door een wan-
delaar gevonden. Deze alarmeert de hulp-
diensten, die Toby eerste hulp geven en 
vervoeren naar het ziekenhuis. Zijn gezicht 
ligt behoorlijk open en op de eerste hulp 
van het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den 
Bosch worden de nodige hechtingen gezet. 
Nadat hij verder is onderzocht en geen 
hersenbeschadiging is geconstateerd, maar 
wel een hersenschudding, hoeft hij daar 
niet opgenomen te worden en mag hij naar 
huis.

Het ging voor geen meter!
Maar eenmaal thuis blijkt het meer te zijn 
dan alleen maar een beschadiging aan zijn 
gezicht en een hersenschudding waar je na 

 °De hulpdiensten waren snel ter plaatse om Toby 
bij te staan en te vervoeren naar het ziekenhuis. 
Rechts is zijn mountainbike nog te zien.   
(Foto: Brandweer Cromvoirt)
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een week of zes weer van af bent. De val 
heeft bij Toby veel meer gedaan. Hij krijgt 
last van zaken als te veel prikkels, concen-
tratieproblemen, heel snel moe en vooral: 
‘denken en doen’ niet gelijktijdig kunnen 
uitvoeren. Zoals hij zelf zegt: “Het ging 
voor geen meter en mijn idee dat ik na wat 
rust de boel weer kon oppakken, moest ik 
al snel laten varen.”

Er volgt er neurologisch onderzoek, waar-
uit blijkt dat wat hij heeft, duidelijk aan 
zijn val te wijten is. Langzaam maar ze-
ker dringt het bij hem door, dat er nog een 
lange weg van revalidatie zal volgen. Dat 
hij nooit meer ‘de oude Toby’ zal worden 
en dat hij zijn toekomst op termijn anders 
zal moeten invullen. Dat is ook voor Moni-
que, die hem altijd heeft bijgestaan met 
zijn bedrijf, de harde realiteit en moeilijk 
te accepteren.

Het kon gewoon niet anders
Daarom hebben zij noodgedwongen moe-
ten besluiten te stoppen met hun mobie-
le	 rijwielwerkplaats	 ‘Fietsfix’,	 die	 in	 het	

voorjaar van 2019 succesvol werd gestart, 
Nadat zij hun werkplaats/winkel aan de 
Hoge Steenweg hadden gesloten. De drie 
appartementen die in het pand werden 
gerealiseerd zijn bijna klaar, twee daar-
van zijn al verhuurd. Toby moet nog steeds 
aan het idee wennen dat hij niet meer met 
zijn bus op pad kan gaan om ‘aan huis’ re-
paraties uit te voeren. “Ik ben mijn leven 
lang	fietsenmaker	geweest	en	ik	wilde	mijn	
klanten niet in de steek laten. Maar het 
kon gewoon niet anders,” is zijn reactie die 
hen beiden duidelijk raakt.

Monique: “Na deze beslissing zijn we druk 
op zoek gegaan naar een opvolger, maar 
dat is op niets uitgelopen. Jammer, want 
we hadden een goed lopend bedrijf opge-
bouwd met de nodige potentie. Maar het is 
zoals het is en daar zullen we ons bij neer 
moeten leggen.”

Nog een lange weg te gaan
Fysiek gezien gaat het nu weer redelijk 
met Toby, maar zoals hij zegt is  ‘zijn gees-
telijke belastbaarheid het probleem’. Hij 
heeft nog een lange weg te gaan om daar 
verbetering in te realiseren. Hij zit nu in 
een traject van diverse therapieën: ergo, 
fysio, psychologisch, psychosomatisch en 
maatschappelijk werk. Als die therapieën 
hem op termijn de balans en stabiliteit ge-
ven die hij nodig heeft om echt verder te 
gaan, is hij zover dat hij kan onderzoeken 
hoe hij zijn leven na deze periode gaat in-
richten. Natuurlijk wensen wij hem én Mo-
nique, daarbij het allerbeste toe.

Aan het eind van ons gesprek willen Toby 
en Monique hun klanten nog graag heel erg 
bedanken voor hun klandizie en vertrouwen 
in	de	periode	dat	 zij	met	 ‘Fietsfix’	actief	
zijn geweest. Ze hadden zich een andere 
toekomst voorgesteld, maar na 28 februari 
werd dat opeens heel anders.

Redactie: Tiny van Hooren

 °Begin 2019 sloot Toby zijn winkel/werkplaats 
aan de Hoge Steenweg en ging verder met zijn 
mobiele werkplaats. (Foto: Archief RdT)
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Nico Schut Rik- en Jokerconcours 2022/2023
Dit jaar zal voor de 17e 
maal het Nico Schut 
rik- en jokerconcours 
worden gehouden bij 
v.v. Uno Animo. Het 
Nico Schut-concours 
staat open voor zowel 
leden als niet-leden, 

dus als u familieleden of kennissen hebt 
die graag een kaartje leggen, dan zijn ook 
zij van harte welkom! Het concours zal 
gehouden worden, verdeeld over 10 vrij-
dagavonden in de periode oktober 2022 
t/m maart 2023. Het inleggeld bedraagt  
€ 2,- per avond; bij eerste inschrijving dient  
€ 10,- ineens betaald te worden waarmee 
het inschrijvingsbedrag voor de eerste vijf 
avonden van deelneming is voldaan.

Algemene regels, bij deelname aan Nico 
Schut Rik-Jokerconcours:
1. Inschrijven tussen:   

19.30 uur en 19.50 uur.
2. Inschrijving geschiedt in volgorde van 

binnenkomst.
3. Deelnemers die vooraf hebben inge-

schreven en het inleggeld van € 10,00 
hebben betaald hebben voorrang op 

incidentele deelnemers. Vaste deelne-
mers, die door omstandigheden niet op 
tijd aanwezig kunnen zijn, worden drin-
gend verzocht om dit tijdig kenbaar te 
maken, zodat er voor hen een plaats 
vrijgehouden kan worden.

4. Tafelindeling wordt door loting bepaald.
5. Besteding inleggeld per kaartavond: de 

ene helft (50%) is bestemd voor dagprijs, 
de andere helft (50%) is bestemd voor 
eindprijs. Inleggelden voor rikken en jo-
keren worden gescheiden gehouden.

6. Aanvangstijd concours is 20.00 uur!

Speeldagen op vrijdagavond:

21 oktober 2022
4 en 18 november 2022
9 december 2022
6 en 20 januari 2023
3 en 24 februari 2023
10 en 24 maart 2023

Tijdens een extra afsluitende kaartavond 
op 7 april 2023 zal de algehele prijsuitrei-
king plaatsvinden.

Met vriendelijke groet, 
René van Drunen en Anjo Damen

 

 

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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Misintenties en kerkberichten van 
29 oktober tot en met 11 november

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.

Komende data waarop gestreamd wordt 
vanuit Loon op Zand zijn 1, 2, 6, 13, 20 
november en 4 december.
De vieringen zijn te bekijken via:
•	de Facebookpagina van de parochie; Pa-

rochie Heilige Willibrord
•	de parochiewebsite:    
www.parochiewillibrord.nl in de groene 
balk via de knop: Mis

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

Zondag	 30	 oktober	 9.30	 uur: 31e Zon-
dag door het jaar, trio, celebrant pastoor 
Luijckx. Ad en Riet Smulders – de Brouwer 
b.g.v. trouwdag, Maandelijkse gedachtenis 
aan Jan en Riek Hamers – van den Broek, 
Jan en Willy Damen – Mol, Jaargetijde Wil 
Vermeer, Overleden ouders Piet en Annie 
Swaans – van Eert, in liefdevolle herinne-
ring aan Guido Paijmans.

•	14.00 uur: Doop Jazzlyn van Wezel.

Dinsdag	1	november	10.15	uur: Allerhei-
ligen, Kapel Venloene, celebrant pastoor 
Luijckx.

Dinsdag	1	november	19.00	uur: Allerhei-
ligen, Orgel en Zang, celebrant pastoor 
Luijckx. (geen misintenties ontvangen)

Allerzielen 2022
Op woensdag 2 november, de dag van Al-
lerzielen, gedenken wij alle overledenen. 
Wij bidden voor hen.
Wij komen samen op de plaats waar wij 
het kerkelijk afscheid vierden en noemen 
de namen van onze dierbaren van wie de 
kruisjes in de kerk een plaats hebben ge-
kregen. Zo gedenken wij hen samen met 
alle mensen die weten wat het is om ie-
mand te moeten missen in het dagelijks 
bestaan.

Ontvangst gedachteniskruisje
Op woensdag 2 november van 18.30 uur tot 
19.00 uur bent u als nabestaande(n) in de 
gelegenheid om in de zijbeuk van de kerk 
het gedachteniskruisje in ontvangst te ne-
men. Heeft het afscheid nog maar recent 
plaatsgevonden dan mag u het laten han-
gen en op een ander tijdstip meenemen.

Woensdag	 2	 november	 19.00	 uur: Al-
lerzielen, dameskoor, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga. Ad van Ooster-
wijck, Rien en Corrie Haans–van Loon, 
Christ Vermeer, Toon van Dun, Tonny en Jos 
van Berkel–Vugts, Annie van Lier namens 
dochter Annemarie, Cor Mol, Ouders Jos 
en Ria Oerlemans–Ligtvoet, Oom Gerard 
en tante Dinie Smits–Ligtvoet, Oom Johan 
Ligtvoet, Schoonzus Manon van der Wiel, 
Ed Janssens, Mien van Gorkum–van Leijsen, 
Harrie en Bartje Huijbregts.

Zondag	6	november	10.00	uur: 32e Zon-
dag door het jaar, patroonsfeest, dames- 
en herenkoor, celebrant pastoor Luijckx, 
diaken Szejnoga. Christ Vermeer.

Slechts	één	euchartistieviering	in	de	pa-
rochie	 vanwege	 Patroonsfeest	 H.	 Willi-
brord.

Dinsdag	8	november	10.15	uur:
Kapel Venloene, celebrant pastoor Luijckx.
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Wij namen afscheid van:
Toos	Wolfs-Kemmeren.
Geboren 29 augustus 1936 te Loon op Zand.
Overleden 9 oktober 2022  te Kaatsheuvel.

Biddend Bijbellezen
•	Data: 31 oktober en 7 november.
•	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 bijeen-
komsten. Deze zijn vrijblijvend. Bijbels 
zijn aanwezig. Opgeven kan via kbrabers@
home.nl.

Het	 zou	 fijn	 zijn	 om	 uw	 voor-	 en	 achter-
naam, telefoonnummer en email-adres te 
vermelden bij aanmelding. U kunt ook bel-
len naar 0416–362462. Hopende u te mogen 
begroeten op deze avonden. Met hartelijke 
groet, Karin Brabers.

Allerzielen 2022
Hieronder treft u een overzicht aan van 
hen van wie wij vanuit de parochiegemeen-
schap in Loon op Zand afscheid namen en 
op het Allerzielenprentje 2021-2022 ver-
meld zijn:

2021
•	10-11-2021: Peter Landman, 67 jaar.
•	01-12-2021: Jo van den Corput-Versteij-

nen, 93 jaar.

2022
•	10-02-2022: Marinus Goutziers, 80 jaar.
•	13-02-2022: Peter Knip, 78 jaar.
•	14-03-2022: Mien van Dun–van Noije 

86 jaar.
•	03-04-2022: Joke Maas–Monsieurs,   

93 jaar.
•	05-04-2022: Chris van Grinsven, 92 jaar.
•	09-04-2022: Jan Broeders, 90 jaar.
•	05-06-2022: Trees Ceelaert–Melis,   

95 jaar.
•	29-06-2022: Tonny van Berkel–Vugts,  

91 jaar.
•	27-07-2022: Jan Damen, 86 jaar.
•	28-08-2022: Evert Kamp, 96 jaar.
•	17-09-2022: Jo van de Leur–Maas,  

86 jaar.
•	18-09-2022: Mien van Gorkom–van Leij-

sen, 79 jaar.
•	29-09-2022: Jac Monsieurs, 90 jaar.
•	09-10-2022: Toos Wolfs–Kemmeren,  

86 jaar.
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Uitbreiding huisartsenpraktijk 
Verheijen

In de vorige Toren-editie kondigde huisarts 
Claudia Verheijen al aan dat er een uitbrei-
ding van haar huisartsenpraktijk zou wor-
den gerealiseerd.
Op 11 oktober werd de unit hiervoor, die 
plaats gaat bieden aan drie spreekkamers 
en een toilet, via een hoogwerker over 
het pand van Apotheek Boots op de juiste 
plaats gezet.

Een actie als deze tref je niet elke dag in 
ons dorp en daarom trok deze nogal wat 
bekijks. (Foto: Ruud Peters)
Ook een bijdrage voor ‘Opvallend’? De re-
dactieontvangt deze graag via:
info@ronddetoren.nl. □

Sluiting van ’t Loons Kwartier

Met pijn in ’t hart heeft Irmgard Smits moe-
ten besluiten haar Café-Cafetaria ’t Loons 
Kwartier aan de Kerkstraat op zondag 30 
oktober	aanstaande	definitief	te	sluiten.

De gevolgen, vooral ontstaan na de eerste 
coronagolf met alle opgelegde beperkingen 
en de alsmaar stijgende prijzen, hebben 
haar doen besluiten te stoppen met haar 
bedrijf.

Irmgard wil hierbij iedereen bedanken voor 
de klandizie die zij mocht ervaren in de pe-
riode dat zij hier actief was en wenst een-
ieder	het	allerbeste	toe!	□
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* Waarde is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 08-02-2022.
Loterijvergunning verleend op 6 oktober 2021 door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300115/14479. Kijk op ssnl.nl.

Meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Prijs Aantal Gevallen op 

1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000,- 1 1071930

2e prijs Geldprijs t.w.v. € 7.000,- 1 0463738

3e prijs Geldprijs t.w.v. € 2.500,- 1 0730367

4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- Batavus 1 0257117

5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- Batavus 1 0526349

6e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 0673064

7e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 1043258

8e prijs Laptop t.w.v. € 770,- * 1 0120689

9e prijs  Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 1002272

10e prijs Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 0258875

11e prijs iPad t.w.v. € 445,- * 1 0250091

12e prijs iPad t.w.v. € 445,- * 1 1038193

13e prijs Weekendje weg voor 2 personen: Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 0472150

14e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0242207

15e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0385713

16e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0313821

17e prijs Airfryer Philips t.w.v. € 220,- * 1 0089893

18e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0446975

19e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0180207

20e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0589153

21e prijs E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,- * 1 0695959

22e prijs E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,- * 1 0508761

23e prijs Geldprijs t.w.v. € 250,- 15 99600 (5 eindcijfers)

24e prijs BOL.com bon t.w.v. € 50,- 15 50837 (5 eindcijfers)

25e prijs HEMA bon t.w.v. € 50,- 15 89470 (5 eindcijfers)

26e prijs Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 44,90 * 15 30540 (5 eindcijfers)

27e prijs Intratuin cadeaukaart t.w.v. € 35,- 15 85111 (5 eindcijfers)

28e prijs Tafelzeil Zonnebloem t.w.v. € 23,50 * 15 82846 (5 eindcijfers)

29e prijs Tuinen Appeltern: toegang voor 2 personen t.w.v. € 28,- * 15 56601 (5 eindcijfers)

30e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 0982 (4 eindcijfers)

31e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 5499 (4 eindcijfers)

32e prijs Geldprijs t.w.v. € 25,- 150 6991 (4 eindcijfers)

33e prijs Proefpakket LocalTea t.w.v. € 36,- * 1500 202 (3 eindcijfers)

34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 753 (3 eindcijfers)

35e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 328 (3 eindcijfers)

36e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 167 (3 eindcijfers)

Uitslag Zonnebloem
loterij 2022

Trekking m
aandag 10

 oktober 20
22 te B

reda
Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. 
Het recht op prijs vervalt één jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar 
NSOF, t.a.v. de Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK in Tilburg. Maak altijd een kopie of foto voor uw eigen administratie. Voor de prijzen  
1 t/m 22 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 23 t/m 36 worden 
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.
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tig jaar geleden wa-
ren het er vier! Da-
meskoor, Herenkoor, 
jongerenkoor Kick-
Off	 en	 natuurlijk	
‘Den Echo’. Daarvan 
bestaat onze Echo 
reeds 150 jaar, dat is 

voor een zangvereniging best uniek! Maar 
wat zou het tof zijn als over 50 jaar onze 
Echo zijn 200 jaar bestaan zou kunnen vie-
ren. Ikzelf zal dat waarschijnlijk niet meer 
meemaken (hoewel je weet maar nooit…) 
maar ik doe een dringend beroep op u al-
len om zoiets unieks niet verloren te laten 
gaan! Omarm het klassieke repertoire en 
wissel het af met wat ‘moderne’ liederen. 
André Rieu doet dat ook met zijn orkest 
evenals onze zustervereniging de harmonie 
‘Sophia’s Vereeniging’. Zij bespelen de in-
strumenten. Geweldig!

Maar wij, als koor, hebben ons instrument, 
je stem, altijd paraat. We kunnen gewoon 
altijd en overal zingen. En dat is super! 
Laat die stem niet verloren gaan en stap 
eens binnen op onze repetitieavond. Die 
is in jongerencentrum De Kuip op maan-
dagavond. We beginnen om 20.00 uur met 
inzingoefeningen onder bezielende leiding 
van onze dirigent Guus. Hij geeft ons vaak 
gratis waardevolle tips en zorgt voor een 
gezellige sfeer. En denk niet te gauw dat 
het toch niks voor je is. Geef jezelf de kans 
om het eens te ervaren. Gelukkig mochten 
we na de vakantie al een persoon verwel-
komen die het zelf eens wilde meemaken. 
Nu maar hopen dat het spreekwoord uit-
komt; ‘als er één schaap over de dam is…’ 
Tot snel!!

Hanneke Vromans
(pr Liedertafel Echo der Duinen)

Wie kan er in de toekomst kijken?

Als ik kon toveren……kwam 
alles voor elkaar …
Het lied van Herman van 
Veen schiet door mijn 
hoofd…
een geweldige zanger…
Als ik kon toveren... nou 
dan wist ik t wel!!

Ik zou toveren dat Lieder-
tafel Echo der Duinen nog 
minstens 150 jaar voor veel 

zangplezier zou zorgen voor zowel de zan-
gers als voor het luisterend publiek.

Onze	Echo	is	een	geweldige	club	van	fijne	
mensen (is mijn ervaring na veertig jaar 
lidmaatschap), die allemaal dezelfde pas-
sie hebben …die prachtige (vaak eeuwen-
oude) klassieke muziek samen ten gehore 
brengen en proberen om jonge mensen 
enthousiast te maken voor deze muziek. 
Dat mag toch niet verloren gaan? Een feit 
is dat onze Echo een club is met mensen op 
leeftijd. Dat zien we met maar liefst 10 ju-
bilarissen die dit jaar 40 en 41 jaar lid zijn 
van deze vereniging. Ook ik hoor daarbij 
en toen ik lid werd, was ik nog geen dertig 
jaar oud. We hebben ook leden die al 50 
jaar lid zijn van onze club. 

Maar hoe bijzonder is dat nu eigenlijk? Zin-
gen is niet leeftijdsgebonden tóch? Wat is 
dan het geheim? Ik denk die prachtige mu-
ziek, die echt niet altijd makkelijk te zin-
gen is. Het is een feit dat zingen goed voor 
je is. Je wordt er vrolijk van. Ook in deze 
tijd waarin we met corona te maken heb-
ben, blijkt dat zingen héél goed is voor je 
longen. Dus allemaal gaan zingen! Loon op 
Zand staat bekend als een muzikaal dorp. 
Dat willen we graag zo houden. In ons dorp 
wordt volop gezongen want ik geloof dat 
we inmiddels 7 zanggroepen rijk zijn. Veer-
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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

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

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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Muziekvereniging Marijke Sprang-Capelle bestaat 75 jaar
Muziekvereniging Ma-
rijke Sprang-Capelle, 
ofwel MSC, bestaat 
dit jaar 75 jaar en wil 
dit graag samen met u 
als publiek vieren. Het 
motto van de vereni-
ging is niet voor niets: 

Geen noten spelen, maar muziek maken!

MSC timmert hard aan de weg en heeft 
voor dit jaar, het jubileumjaar, een vol pro-
gramma met een grote afwisseling in op-
tredens (gehad). Van een Maestro-concert 
bij de Oranjevereniging in Sprang-Capelle, 
naar een mooi ingetogen concert in de kerk 
met dodenherdenking, tot het bevrijdings-
concert en de -optocht in Sprang-Capelle. 
Ook is MSC de afgelopen jaren te horen en 
zien geweest tijdens de kerstklokkenloop 
en ook dit jaar zullen zij daar weer van 
zich laten horen. Maar er zit nog meer in 
de planning. Een leuke jubileumtour door 
de regio met concerten op diverse locaties, 
bijvoorbeeld.

Opgericht op 3 maart 1947, heeft de ver-
eniging verschillende invullingen aan haar 
muzikaliteit gegeven. MSC is begonnen als 
een harmonie en daar kwam na 10 jaar een 
drumband bij. Deze drumband heeft nog 
zeer succesvol deelgenomen 
aan het WMC in Kerkrade. Met 
de toevoeging van een majoret-
tepeloton was de vereniging in 
1967 compleet.

MSC is een muziekvereniging 
die zich, zeker de laatste jaren, 
steeds meer op het concertwerk 
aan het toeleggen is omdat ook 
bij de club de leeftijd en de fy-
sieke gesteldheid van de leden 
mee gaan tellen.

Dat wil niet zeggen dat ze een seniorenor-
kest is. De leeftijd bij MSC varieert van 19 
tot boven de 70. Gelukkig hebben we ook 
de laatste tijd weer nieuwe leden mogen 
verwelkomen in diverse leeftijdscategorie-
en. MSC groeit! En daar zijn ze bijzonder 
trots op.

Onder leiding van dirigent Leon Wijkmans 
is MSC de afgelopen jaren sterk verbeterd 
in kwaliteit en wordt steeds gezocht naar 
uitdagingen in nieuwe muziekstukken. Al-
leen	een	marsje	afraffelen	doet	deze	club	
al lang niet meer. Met een gevarieerd pro-
gramma	met		muziek	van	Edith	Piaff,	Queen	
of The Beatles tot Andre Hazes of Wim Son-
neveld, wil MSC de luisteraar meenemen in 
hun muzikale reis.

Met het motto geen noten spelen, maar 
muziek maken nodigen we de inwoners 
van Loon op Zand uit om te komen luis-
teren en genieten van onze muziek. Op 5 
november staat het tweede concert van 
onze concertreeks op het programma in De 
Wetering. De aanvangstijd is 20.00 uur en 
de entreeprijs is € 5,- inclusief een kopje 
koffie	of	thee.	Kaarten	zijn	te	verkrijgen	in	
De Wetering of via:
secretariaat@msc-music.nl.

Natasja van den Hout-van de Ven
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Uitbreiding Loonse markt

Sinds vrijdag 7 oktober heeft de Loonse markt op vrijdag er een ondernemer bij. Maarten 
Krol en Jolanda Damen uit Rijen stonden er die dag voor het eerst met hun ‘Zin in Kip’. 
Gespecialiseerd in vers gebraden kip en aanverwante producten.

Sinds 2019 runnen ze hun bedrijf. Ze staan wekelijks op zeven markten en hadden al 
eerder interesse in een standplaats in Loon op Zand. Corona zorgde voor wat vertraging 
maar vanaf nu mocht het. Volgens Maarten is er zeker toekomst voor hen op de Loonse 
markt. (Foto: Ruud Peters)
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Galerij van Loons volk...
Voor deze ‘Galerij van Loons volk’ heeft te-
kenaar Frans Oosterwaal een portret aan-
geboden van Geert Wijtvliet.

Geert is in het Loonse beslist geen onbe-
kende. In het verleden was hij in Kaatsheu-
vel jarenlang actief bij de scouting. Wat 
Loon op Zand betreft: hier heeft hij al heel 
wat mensen wegwijs gemaakt in het brid-
gen en is hij een van de pijlers onder de 
Loonse dorpskwis.

Sinds april 2017 heeft Geert de voorzit-
tershamer van de Stichting Rond de Toren 
voortvarend opgepakt en maakt hij deel uit 
van ‘het Torenteam’, dat zorg draagt voor 
20 Rond de Toren-edities per jaar.

Uw reacties op ‘Galerij van Loons volk’ zijn 
welkom via	info@ronddetoren.nl. □
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Zaterdag 17 december gaat het dan toch gebeuren!

Herkansing voor de tiende Loonse  
Kerstklokkenloop
Alles	 stond	 vorig	 jaar	 december	 in	 de	
steigers	om	de	tiende	Loonse	Kerstklok-
kenloop	te	organiseren	in	Loon	op	Zand.	
Alles	was	erop	gericht	om	er	een	bijzon-
dere	jubileumeditie	van	te	maken.
Maar de realiteit was meedogenloos. Door 
de opleving van corona met daarbij het 
toenemende aantal besmettingen, zat er 
niets anders op dan op het laatste moment 
het hele evenement af te blazen. Niet al-
leen jammer voor de organisatie en alle 
mensen die hiermee al weken bezig waren, 
maar zeer zeker ook voor iedereen die hier 
al zo lang naar uitkeken.

Nu we een jaar verder zijn, ziet het er al-
lemaal gelukkig wat beter uit. Alhoewel we 
nog steeds met het coronavirus te maken 
hebben, ziet het er naar uit dat de uitge-
stelde tiende Loonse Kerstklokkenloop als-
nog gehouden kan worden, zij het met een 
duidelijke slag om de arm, op zaterdag 17 
december. De reden dat deze op zaterdag 
wordt gehouden in plaats van op zondag, 
ligt	aan	het	feit	dat	op	zondag	de	finale	is	
gepland van het WK voetbal in Qatar. Zo 
kan zowel worden genoten van de kerst-
klokkenloop	als	van	de	WK-finale.

Kerst Winter Circus
De opzet van vorig jaar zal dit jaar niet 
wezenlijk veranderen, want waarom zou je 
iets wat ‘staat als een huis’ en bijzonder 
goed past in de kerstsfeer veranderen? Na-
tuurlijk zal hier en daar iets moeten wor-
den aangepast of gewijzigd, maar in grote 
lijnen wordt het draaiboek van 2021 aan-
gehouden.

Dat wil dus ook zeggen dat het ‘Kerst Win-
ter Circus’ wordt gehouden op de Kasteel-
weide. Hier worden vier voorstellingen ge-
houden op zondag 11 december om 13.30 
uur en 16.30 uur en op vrijdag 16 decem-
ber om 16.30 uur en om 19.30 uur. Tijdens 
deze voorstellingen zal u de ‘Magical world 
of circus’-show worden aangeboden: een 
anderhalf uur durende show van allure met 
hoogwaardige internationale artiesten, rol-
lerskate, luchtacrobaten en van ‘Holland 
Got Talent’ Justin Rondy (illusionist) en 
diablo-artiest Egra Veldman.

Spaar bij Plus voor een forse korting
Voor een forse korting op de toegangskaar-
ten voor dit unieke ‘Kerst Winter Circus’ 
kunt u bij Plus-Loon op Zand zegels sparen. 
Deze spaaractie is inmiddels begonnen en 
duurt tot en met 4 december.

Voor elke € 10,- aan boodschappen krijgt 
u een zegel, die op een zegelkaart geplakt 
kan worden. Is de kaart vol, dan krijgt u 
na inlevering ervan een voucher. Met deze 
voucher kunt u via de hierop aangegeven 
website deze activeren en daarmee maar 
liefst € 7,50 korting ontvangen op de toe-
gangsprijs van € 15,00. U krijgt daarmee 
dus 50% korting op de toegangsprijs!
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Tijdens het activeren van de voucher kunt 
u het resterende bedrag digitaal betalen, 
de keuze van één van de voorstellingen 
aangeven en uw toegangskaart uitprinten. 
Let wel: vol is vol, dus ben er op tijd bij als 
u deze show wilt bezoeken!

De basis van de Loonse Kerstklokkenloop is 
én blijft het uitbeelden en verwoorden van 
wat kerstmis voor velen van ons betekent. 
Dat zal ook altijd zo blijven. Daarom zult u 
tijdens ‘de loop’ van zaterdag 17 december 
weer geheel worden ondergedompeld in de 
vele kerstuitingen die dan te zien en te ho-
ren zijn. In een van de volgende Rond de 
Toren-edities zullen we daar nog uitgebreid 
op terug komen. Maar dat het iets bijzon-
ders gaat worden, staat nu al wel vast!

De Loonse Kerstklokkenloop wordt steeds 
meer hét sfeervolle kerstgebeuren voor 
velen. Niet alleen in ons eigen dorp, maar 
ook daarbuiten. Van heinde en verre ko-
men mensen naar Loon toe om daarvan te 
genieten. Het mag best weer eens gezegd 
worden, dat dit alles niet mogelijk zou zijn 
als de organisatie niet kon vertrouwen op 
de geweldige inzet van vele vrijwilligers 
die, nu al in de weer zijn om straks alles op 
tijd in te kunnen zetten.

Trouwe sponsors
Deze groep op haar beurt wordt weer on-
dersteund door een aantal trouwe sponsors 
die	de	financiële	basis	van	dit	steeds	groter	
wordend evenement mogelijk maakt. Dank-
zij hen kan, normaal gesproken, elke twee 

jaar een Loonse Kerstklokkenloop worden 
gehouden. De opbrengst van de jaarlijkse 
Club-supportactie van de Rabobank, die  
€ 1531,11 heeft opgebracht dankzij de 
stemmen van Rabobank-leden, is hierop 
een	 extra	 aanvulling	 om	 het	 financieel	
plaatje rond te krijgen. Dank u wel daar-
voor, namens de organisatie!

Zoals aangegeven komen we in de volgende 
Rond de Toren terug met meer informatie 
over de tiende Loonse Kerstklokkenloop.

Redactie: Tiny van Hooren

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Wandeling Educatieve  
Boerderij Loon op Zand

Houdt u van wandelen in een mooie omge-
ving en heeft u interesse in wetenswaardig-
heden over landschapspark Pauwels?

Op zondag 20 november wordt er namens 
de Stichting Educatieve Boerderij een 
herfstwandeling georganiseerd. De Educa-
tieve Boerderij op de Pauwelshoeve vormt 
een mooie uitvalsbasis voor wandelingen 
in en rondom Loon op Zand en het land-
schapspark Pauwels. Vorig jaar oktober 
vond de eerste herfstwandeling plaats 
waar veel animo voor was. Hopelijk is de 
winterwandeling op 20 november daar een 
mooi vervolg op. Vanwege COVID zijn de 
wandelingen in de winter en het voorjaar 
helaas niet doorgegaan.
 
Deze keer start de wandeling om 10.00 uur 
bij het Witte Kasteel en ergens op de route 
doen we de Educatieve Boerderij aan.
Kosten bedragen € 5,00 (contant) per per-
soon. Hiervoor krijgt u een lekkere versna-
pering op onze boerderij en een heerlijke 
wandeling naar onder andere de Noorder-
plas. Dit alles onder leiding van twee en-
thousiaste gidsen; Wim Kroot en Sjoerd 
Baarda. De wandeling zal ongeveer 2 uur 
duren. Aanmelden vooraf is niet nodig.

U bent van harte welkom!

De wintertijd gaat komende 
zondag weer in!

Aanstaande zondag, 30 oktober, gaat de 
wintertijd weer in. De klok wordt dan 
een uur achteruit gezet, waardoor het  
’s avonds eerder donker wordt. Om 03.00 
uur gaat de klok een uur terug, naar 02.00 
uur. De wintertijd duurt vijf maanden, van 
de laatste zondag van oktober tot de laat-
ste zondag van maart.

De afgelopen jaren was er veel te doen om 
het jaarlijkse ritueel van de klok verzet-
ten, omdat de Europese Commissie had 
voorgesteld dat EU-lidstaten zelf mogen 
bepalen welke standaardtijd ze gaan han-
teren, de zomertijd of de wintertijd. Hier-
door zouden er in Europa veel onlogische 
verschillen kunnen ontstaan. Tot nu toe is 
het verzetten van de klok een jaarlijks ri-
tueel gebleven, maar nog steeds wordt er 
soms gediscussieerd over waarom we dit 
doen.

Welke tijd is de echte tijd?
De wintertijd is de echte tijd. De zomertijd 
is bedacht om energie te besparen. Maar of 
dat	werkelijk	zo	is,	valt	nog	te	bezien.	□
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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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Dementie stopt niet  
zonder uw bijdrage

Van 6 tot en met 12 november vindt de 
jaarlijkse collecteweek van Alzheimer 
Nederland plaats. Duizenden vrijwilligers 
gaan op pad om geld in te zamelen voor 
een toekomst zonder dementie. Ook in 
Loon op Zand en De Moer zetten collectan-
ten zich in voor dit doel.

Uw bijdrage is hard 
nodig want helaas 
groeit de groep men-
sen met dementie 
snel: 1 op de 5 men-
sen krijgt dementie en 
zelfs 1 op de 3 vrou-
wen. Meer geld voor 
onderzoek betekent 
dat we eerder oplos-

singen vinden om dementie de wereld uit 
te helpen.

Krijgt u een collectant aan de deur? Geef. 
Elke bijdrage is meer dan welkom, klein of 
groot. Geen contant geld? Geen probleem. 
U kunt veilig, anoniem en gemakkelijk do-
neren via de iDEAL-QR code op de bus.

Collectant gemist wilt u toch bijdragen? U 
kunt op verschillende manieren doneren:
Via een bijdrage aan Alzheimer Nederland 
- NL86	RABO	0375	2534	83 o.v.v. Collec-
teweek 2022.
Via de online collectebus van Alzheimer 
Nederland: www.onlinevooralzheimer.nl.  
Via het scannen van iDEAL-QR code:    
https://qr3.ideal.nl/qrcode/bc4a0fe3-
d0bc-43fd-912f-679f837ec992.png

Namens alle collectevrijwilligers in Loon 
op Zand, De Moer en Alzheimer Nederland, 
bedankt. Voor een toekomst zonder de-
mentie.

Kookliefhebbers opgelet!

Zondag 20 januari 2023

Inschrijven via:

loonaandekook@gmail.com

Mail je naam, adres en telefoon-
nummer.

Inschrijven kan tot 1 nov. 2022
 

Woning ontruimen, opfrissen, 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling. 
Respectvol/milieubewust ontzorgen. 

Wij steunen verschillende goede doelen! 
Voor info: Erik de Bont 0651294131 

Tevens in- en verkoop vintage meubels! 
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Langs deze weg willen wij u bedanken 
voor uw steunbetuigingen na het over-
lijden van onze vader en opa

Jac Monsieurs

Onze bijzondere dank gaat uit naar de 
medewerkers van de Duinparel in Zorg-
centrum Venloene.

Kinderen en kleinkinderen

Wegwerk Kloosterstraat

De	 laatste	 jaren	 is	 de	Kloosterstraat	flink	
op de schop gegaan. Dat zowel binnen als 
buiten de bebouwde kom. Binnen de be-
bouwde kom nieuw straatwerk en verkeers-
drempels. Buiten de kom een zogenaamde 
fietsstraat.

Echter al snel moest het werk ten koste van 
vele duizenden euro’s aangepast worden. 
De	fietsstraat	had	last	van	afbrokkelend	as-
falt en moest er een brede betonnen band 
aangebracht worden. U kon daar enige tijd 
geleden in de media al over lezen.

De eerste weken van oktober is er druk 
gewerkt binnen de bebouwde kom. Vol-
gens	een	leidinggevende	van	de	firma	Van	
Doorn moesten bij de drempels de ‘sinus-
sen’ aangepakt worden; in gewoon Neder-
lands moesten de opritten van de drempels 
steiler worden omdat het aanvankelijke 
ontwerp niet het gewenste snelheid rem-
mende resultaat had.

(Foto en tekst: Ruud Peters)
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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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Meet-and-greet met landelijke, lokale en regionale CDA’ers

CDA’ers gaan samen zorgen voor vitaal 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. Dat 
vraagt om onderlinge dialoog en verbin-
ding, samen de band met de samenleving 
te herstellen.

Gezamenlijke aan de slag
Het opstellen van gemeentelijke structuur-
visies vraagt om een gezamenlijke aanpak 
van de gemeenten in de regio Hart van Bra-
bant, gaf CDA-wethouder Kees de Jong uit 
Dongen aan. Hij noemde als voorbeeld de 
eerdere reconstructie van het landelijk ge-
bied in Noord-Brabant.

Verdroging aanpakken
Alwijn ten Cate, CDA-bestuurder bij het 
waterschap, wees op het belang van de 
voedselzekerheid en de cruciale rol van de 
landbouw daarin. Hij noemde de aandacht 
vanuit het waterschap om de verdroging 
van landbouwgronden aan te pakken en de 
noodzaak van samenwerking met de sector 
en overheden om een goede landbouw-
praktijk mogelijk te maken.

Samen de verbinding herstellen
Door CDA-wethouder Riekje van Vugt-Buter 
uit Loon op Zand werden de mogelijke ge-
volgen genoemd van de sociaaleconomi-

sche ontwrichting. Gebrek aan perspectief 
op een leefbare en gezonde samenleving 
heeft gevolgen op het maatschappelijke 
welzijn. Haar collega Louis Laros van Pro3 
benadrukte de grote verantwoordelijk van 
de politiek om open te staan voor het ge-
sprek en niet vast te blijven zitten in eigen 
belangen, echter te kiezen voor wat het al-
gemeen belang ten goede komt.

Extra dimensie
CDA-fractievoorzitter Ruud Spohr uit Waal-
wijk gaf aan dat de ontwikkelingen van de 
woningbouw en de bedrijvigheid in de ge-
meente tot stilstand zijn gekomen door de 
stikstofproblematiek. Hij noemde de extra 
dimensie die is ontstaan, nu het overleg 
met de agrarische sector meer dan eens 
noodzakelijk is geworden om te kunnen 
groeien. Zijn CDA-fractie gaat de komende 
jaren erop toezien dat niet alleen beleid 
wordt gemaakt wat klopt aan de tekenta-
fel, echter ook wat rechtvaardig is aan de 
keukentafel.

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

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Lieve mensen,

Wij willen alle mensen die tijdens de Rabo 
ClubSupport-actie 2022 dit jaar gestemd 
hebben op De Zonnebloem afd. Loon op 
Zand/De Moer heel hartelijk danken. De 
opbrengst van € 923,53 is boven verwach-
ting. Het is gebleken dat vele mensen onze 
afdeling een warm hart toedragen. Met het 
gewonnen bedrag hopen we volgend jaar 
weer iets leuks te kunnen organiseren voor 
onze gasten.

Namens Bestuur en vrijwilligers van de 
Zonnebloem Loon op Zand/De Moer nog-
maals onze dank.

Hennie Ligtvoet

BOEKENMARKT  
voor de feestdagen

De Boekenbank gaat 
weer een gezellige 
boekenmarkt op touw 
zetten. We organise-
ren deze markt bijtijds 

op 4 november. U kunt dan alvast tijdig 
een leuk cadeau voor alle gezinsleden in 
de kast leggen, want dát u een paar mooie 
boeken bij ons kunt scoren, is wel zeker.

Zoals altijd zoeken wij zorgvuldig onze 
mooiste exemplaren uit en is er een grote 
verscheidenheid. We hebben literatuur en 
luchtiger romans, historische en streekro-
mans, er zijn kinderboeken voor alle leef-
tijden en we hebben een keur aan thrillers 
en fantasy. Ook zijn er vele informatieve 
boeken over de meest uiteenlopende on-
derwerpen. Heel geliefd zijn de fraaie 
kook- en tuinboeken en de kunstboeken. 
Prachtige uitgaven die er vaak als nieuw 
uitzien.

Dus, kom een kijkje nemen en neem maar 
een	flinke	tas	mee!
En u weet: u steunt er lokale goede doelen 
mee, want de gehele opbrengst gaat zoals 
altijd daar naartoe.

De markt wordt gehouden op onze vaste 
stek in ’t Benkske, Kerkstraat 5, op 4 no-
vember van 19.00-21.00 uur.

Hartelijk Welkom!
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Ontzettend bedankt voor 
uw support!
Wij haalden € 340,25 op met de Rabo Club-
Support Stemcampagne. Mede door uw 
stem kunnen wij voor het onderhoud van 
het AED netwerk blijven zorgen en ons voor 
u blijven inzetten. Onze dank is groot!

Wij zetten ons in voor u en ons dorp
Al jaren ervaart u de inzet van EHBO-ver-
eniging Sint Rafaël. Onze missie is op een 
professionele wijze vrijwilligers opleiden 
tot volwaardige hulpverleners. Veel evene-
menten kunnen enkel plaatsvinden als de 
EHBO-hulpverlening op orde is. De eerste 6 
minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. 
Onze hulpverleners zijn vaak sneller ter 
plaatse dan een ambulance en kunnen al 
starten met reanimeren. De kans op over-
leven wordt zo vergroot.

AED-, BHV- en EHBO-cursussen  
en trainingen
Wij vinden kennisoverdracht aan zowel 

onze jeugd als volwassen erg belangrijk. 
Samen zorgdragen voor een veilige leefom-
geving, staat bij ons hoog in het vaandel!  
Daarom bieden wij een grote variatie aan 
(herhalings)lessen en cursussen aan die 
onze vrijwilligers en mensen uit het dorp 
gebruiken ter vergroting van de veiligheid 
in uw omgeving; rondom huis en in heel 
Loon op Zand. Kijk voor het programma op 
onze website www.ehbo-loonopzand.nl.

Wilt u ons ook steunen?
Mocht u geen klant zijn van de Rabobank, 
dan heeft u niet kunnen stemmen. Mocht u 
ons een warm hart toedragen, dan kunt u 
ook doneren via NL38	RABO	0129791482. 

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.	□

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

    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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Het aftellen is begonnen!

Bijna is het zover. Op donderdag 27 oktober 
start de inschrijving voor deelname aan het 
BurgerZonnepark Vloeivelden. Met dit zon-
nepark gaan we de zon, die voor iedereen 
gratis schijnt, gebruiken om samen duur-
zame energie op te wekken. De voormalige 
vloeivelden zijn een perfecte plek voor een 
zonnepark. Voor veel ander gebruik is dit 
perceel ongeschikt. Er is ruimte om voor 
3.000 huishoudens stroom op te wekken en 
nieuwe wandelpaden aan te leggen. Mooi 
toch!

 ° Impressiefoto BurgerZonnepark Vloeivelden.

Dat BurgerZonnepark kunnen we coöpera-
tief – samen – realiseren. Inwoners, buren 
van het zonnepark, leden van ECLoZ, on-
dernemers en organisaties zetten er samen 
de schouders onder. De plannen zijn nu vér 
gevorderd, dankzij de samenwerking met 
professionele partners als het Klimaat-
fonds. Het BurgerZonnepark Vloeivelden 
wordt een gezamenlijk bedrijf waarin wij 
deelnemen met 50% eigendom met zeg-
genschap en opbrengsten. Dat doen wij 
door samen een deel van de investering 

in te brengen. Daar kunt u aan meedoen! 
Op onze website, www.ecloz.nl, kunt u 
al meer informatie vinden en staat de in-
schrijving voor deelname vanaf 27 oktober 
2022 open.

Nieuwgierig geworden? Houd onze website 
in de gaten. Als je niks wilt missen schrijf 
je dan in als belangstellende (www.ecloz.
nl). Velen gingen voor. Inschrijvers ontvan-
gen per mail persoonlijk bericht. □

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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HET FILMHUIS van de SENIOREN-
VERENIGING LOON OP ZAND

Ja, samen weer gezellig naar een goede 
film in ons dorp!

De meeste ouderen zijn geboosterd. We 
willen elkaar weer graag ontmoeten. En 
dat kan. We hopen dat we nu, na drie jaar, 
weer een volledig programma aan mooie 
films	kunnen	presenteren.	Binnenkort	star-
ten we met een nieuw seizoen interessante 
films.	Ook	dit	seizoen	zijn	we	te	gast	bij	de	
Venloene.	We	draaien	de	films	niet	in	onze	
vertrouwde theaterzaal, maar in de ruimte 
van de SeniorenVereniging zelf. Best een 
knusse	ruimte	met	een	flink	scherm	en	met	
de nieuwe beamer. In deze ruimte kunnen 
we met gemak vijftig plaatsen creëren.
De theaterzaal kunnen we niet meer als 
filmzaal	 gebruiken.	 De	 apparatuur	 en	 de		
gordijnen zijn weg. Deze ruimte wordt te-
genwoordig gebuikt door de bewoners van 
de Venloene om o.a. te sporten.

We	 kunnen	 de	 filmruimte	 niet	 optimaal	
ventileren. Wij vragen dus aan de bezoe-
kers, dat ze hun gezondheid goed in de ga-
ten houden. Ben je verkouden of voel je 
niet	 goed	 kom	 dan	 niet	 naar	 de	 film.	 De	
meeste	 filmbezoekers	 hebben	 een	 hoge	
leeftijd en sommigen een kwetsbare ge-
zondheid. Wij	 appelleren	 aan	 uw	 eigen	
verantwoordelijkheid. Gezien de onzeke-
re coronatijd kunnen we bij een volgende 

uitbraak genoodzaakt zijn om te stoppen 
met	het	draaien	van	films	in	deze	ruimte.	
We hopen dat het niet zover komt.

We	 vertonen	 alle	 films	 op	 vrijdagmiddag.	
De begintijd blijft 14.00 uur. In de pauze 
drinken we gezamenlijk een warme kop 
koffie	 of	 thee.	 De	 entreegelden	 voor	 de	
film	en	het	drankje	blijven	€	 2,-	 per	film	
en ook tijdens  de energiecrisis is het in 
de Venloene overal behaaglijk warm. Voor-
af inschrijven en betalen is niet nodig. Je 
kunt gewoon binnenlopen met liefst gepast 
geld in de hand. Dit is voor ons het gemak-
kelijkst, want wisselgeld vormt vaak een 
probleem.

De	 films	 zijn	 voor	 iedereen	 toegankelijk.	
Dus nodig gerust je vriendin of buurman 
uit. Ze hoeven niet persé lid te zijn van 
onze	SeniorenVereniging.	De	films	worden	
op tijd aangekondigd in het huis-aan-huis 
blad Rond de Toren en in ONS.

We hebben hopelijk ook voor dit seizoen 
een	juiste	mix	van	films	gekozen.	Films	uit	
de ‘oude doos’	en	vrij	recente	films.	Films	
met	inhoud	en	films	voor	de	pure	ontspan-
ning. We geven hieronder de data plus de 
films.	U	kunt	deze	alvast	op	uw	keukenka-
lender of in uw digitale agenda noteren.

•	11 november 2022: The Davinci Code
•	25 november 2022: De Beentjes van  

Sint Hildegaard
•	9 december 2022: Les Miserables  

(duurt 3 uur)
•	13 januari 2023: The Gods must be crazy
•	27 januari 2023: Little Woman
•	10 februari 2023: Forrest Gump
•	3 maart 2023: It’s complicated
•	24 maart 2023: Out of Africa

Films in november en december
11	 november: The	 Davinci	 Code	 (Naar	
het	gelijknamig	boek	van	Dan	Brown).		
Duur:	140	minuten.
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De curator van het Louvre wordt in zijn 
eigen museum vermoord. Voor hij sterft, 
weet hij nog enkele mysterieuze codes 
op de vloer te schrijven. Voor de Franse 
politieagent is Robert Langdon de belang-
rijkste verdachte. De kleindochter van 
het	 slachtoffer	 denkt	 daar	 echter	 anders	
over en helpt Langdon te ontsnappen. Sa-
men volgen ze de sporen van de curator. 
Hij heeft die sporen achtergelaten om de 
echte moordenaar te vinden. Langzaam 
ontrafelen ze een samenzwering van een 
mysterieus genootschap dat een geheim 
beschermt. Een geheim over het leven van 
Jezus Christus zo groot, dat het de mens-
heid voor altijd zal veranderen.

25	november:	De	beentjes	van	Sint	Hilde-
gaard.	Duur:	98	minuten.
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda 
houdt zo ontzettend veel van Jan, dat hij 
het er benauwd van krijgt. Zij ziet het hu-
welijk als een vorm van begeleid wonen. 
Als hij een glas van tafel wil pakken is zij 
hem al voor en reikt hem het glas aan. 
Daarnaast bepaalt ze zijn kleding, vriend-
schappen, vakanties en al hun andere be-
zigheden. In een poging meer ruimte te 
krijgen, maakt Jan dermate rare sprongen 
dat hij zijn huwelijk letterlijk in een geslo-

ten afdeling ziet veranderen (Wie herkent 
zich in deze situatie?) Dochter Liesbeth zit 
met haar aangepaste en jaloerse vriend in 
eenzelfde schuitje als haar vader. Vraag: 
“Hoeveel liefde is teveel liefde?”

9	 december	 om	 14.00	 uur:	 Les	 Misera-
bles.	Duur:	180	minuten	 (neem	een	bo-
terham	mee)
Les Miserables is de wereldberoemde sage 
van Victor Hugo over de strijd van een 
moedig man tegen een maatschappij, die 
de armen veroordeelt. Zijn strijd is er 
één	 vol	 actie,	 verdriet,	 woede,	 vergiffe-
nis en liefde. Nadat Valjean 20 jaar in de 
gevangenis heeft gezeten voor een klein 
misgreep, besluit hij een eerlijk leven te 
gaan leiden. Politie-inspecteur Javert is er 
echter van overtuigd, dat een crimineel al-
tijd een crimineel zal blijven en vindt dat 
Valjean in de gevangenis thuis hoort. Voor 
altijd. Javert blijft Valjean meedogenloos 
achtervolgen, wachtend op een misstap.
Wanneer de Franse revolutie woedt, be-
sluit Valjean eindelijk toe te geven aan zijn 
onverbiddelijk lot.

de Filmcommissie:
Henk Schellekens, Bert Mathijssen,
Johan Bungener en Piet van Riel
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Voor zwemmen ga je van Loon naar Tilburg
Tijdens het gesprek dat ik enige tijd gele-
den had met Sjaak Barendse kwam ter spra-
ke dat hij samen met zijn vrouw ’s middags 
ging zwemmen, zoals iedere vrijdagmid-
dag. Met een bus vol deelnemers uit Kaats-
heuvel en Loon op Zand naar het zwembad 
bij het Wagnerplein. Mijn nieuwsgierigheid 
was gewekt. Sjaak verwees me naar Ricky 
van der Poel-Franken, als ik met haar een 
afspraak zou maken zou dat zeker goed 
komen. Na een mailtje, een belletje, een 
appje spraken we af bij de verzamelplaats 
van deze bijzondere zwemclub: de bus-
halte aan de Ecliptica aan de zijkant van 
Residentie Molenwijck. Vanaf kwart voor 
een komen van verschillende kanten de 
deelnemers met een tas met zwemspullen 
in de hand aan gewandeld. Al wachtend op 
de bus is het me al duidelijk dat dit meer is 
dan een uurtje zwemmen, dit is een sociale 
aangelegenheid.

Ze staan trouwens niet op de stadsbus te 
wachten maar op een heuse touringcar! 
Deze is vanuit Kaatsheuvel, waar al zwem-
mers zijn opgestapt, onderweg naar Loon. 
Nadat de bus deze halte heeft aangedaan 
wordt er nog een keer gestopt aan de Fi-
nanciën om daarna door te rijden naar 

(normaal gesproken) sportcomplex Drie-
burcht aan het Wagnerplein in Tilburg. 
Omdat daar momenteel een verbouwing 
gaande is wordt er een aantal weken ge-
zwommen in het zwembad Reeshof. De op-
zet is hetzelfde: omkleden, inzwemmen, 
een	half	uur	aquafit	op	muziek	onder	bege-
leiding van een instructeur, indien gewenst 
nog een paar baantjes, douchen, aankle-
den en de bus weer in om weer op dezelfde 
plek te worden afgezet.

Ik mag even mee de bus in, waar er al net 
zo gezellig gekletst wordt als bij de halte. 
Ik	zorg	er	eerst	voor	dat	de	chauffeur	nog	
niet wegrijdt (al lijkt het me totaal geen 
straf om mee te gaan met deze club) en 
vertel dan dat er een stukje over dit we-
kelijkse zwemevenement in Rond de Toren 
komt te staan. “Oh, dat is leuk”, klinkt het 
van alle kanten, nog even een fotootje van 
dit wekelijkse ‘schoolreisje’ voordat ik ze 
uitzwaai op weg naar hun sportieve presta-
tie gecombineerd met veel klets. Behalve 
tijdens de training verzekert Ricky mij. 
Daar zorgt de instructeur wel voor met pit-
tige oefeningen, al is er altijd wel energie 
om mee te zingen met de muziek waarop 
getraind wordt! Rondom carnaval wordt 

er	 ‘ge-aquafit’	 op	 carnavals-
muziek en gaan de enthousi-
aste deelnemers niet alleen 
in zwemkleding te water maar 
extra uitgedost met een hoed-
je, brilletje of pruik.

Bij de bushalte kom ik te we-
ten dat dit gebeuren al meer 
dan 25 jaar bestaat, ontstaan 
uit een particulier initiatief 
door een echtpaar uit Loon op 
Zand. Jarenlang is Han van de 
Velden degene geweest bij wie 
maandelijks een envelop met 
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LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

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

VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

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

ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB   
E-bike                                       

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN
Rem of versnellingskast vervangen
Remblokken vervangen

€ 15,00
€ 15,00

BANDEN
Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

KETTING
Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

VERLICHTING
Koplamp of achterlicht vervangen € 10,00

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

Uw fiets wordt bij ons volledig nagekeken,
afgesteld, gesmeerd en gepoetst! Tevens
kunt u gebruik maken van een gratis
leenfiets of onze haal en brengservice. 
Alle prijzen zijn exclusief onderdelen.
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de bijdrage moest worden ingeleverd voor 
de kosten van de huur van de touringcar en 
zwembad met instructeur. Ricky vertelt dat 
Han nog niet zo lang geleden overleden is. 
De coördinatie is nu in handen van Jan van 
Hest, al hoeft hij geen gevulde enveloppen 
meer te innen. Sinds september 2021 is de 
club ondergebracht bij de KBO die nu o.a. 
zorgdraagt voor de administratie.

De groep bestaat uit inwoners van ge-
meente Loon op Zand tussen de 60 en 80 
jaar. Tussen de tweede week van mei en de 
tweede week van september liggen de trai-
ningen stil, aangezien er dan velen genie-
ten van vakantie. Een deelneemster vertelt 
me bij de bushalte dat ze altijd heel blij is 
als het zwemmen weer van start gaat, het 
wordt echt gemist.

Vanaf het ontstaan van deze zwemclub was 
de slogan “iedereen kan mee tot de bus vol 
is.” Die is aardig gevuld, maar er zijn nog 
wat plaatsen voor mensen die enthousiast 
geworden zijn en mee willen doen aan dit 
nuttige stukje lichaamsbeweging gecom-
bineerd met een heel gezellig samenzijn. 
Voor informatie kan de KBO geraadpleegd 
worden.

Redactie en foto’s: Petra Holsheimer

 °Jan van Hest

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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 °De inspiratie voor deze tekening kreeg onze tekenaar Frans Oosterwaal toen hij de plaatselijke 
bibliotheek bezocht, waar op dat ogenblik de verwarming was uitgevallen. De aanwezige kinderen 
liepen blauwbekkend hun boeken te zoeken. Hopelijk is alles weer opgelost!
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De Nierstichting bedankt  
Loon op Zand

De collecte ten behoeve van de Nierstich-
ting, die dit jaar 2022 te Loon op Zand, in 
week 38 (van 19 tot en met 26 septem-
ber) is gehouden, heeft het bedrag van  
€ 1593,35 opgebracht inclusief de giften 
via QR-code en online. Dit is gerealiseerd 
ondanks het wegvallen van veel collectan-
ten de overgebleven collectanten verdie-
nen een extra pluim voor dit resultaat. Het 
bovengenoemde resultaat, is mede te dan-
ken aan de vrijgevigheid van u, inwoners 
van Loon op Zand.

Wat begon met de droom van onze inspi-
rator	 professor	Willem	Kolff.	 In	meer	 dan	
50 jaar heeft de stichting heel wat nier-
patiënten kunnen helpen, mede dankzij de 
inkomsten uit de jaarlijkse collecte.
Hierdoor kan de Nierstichting blijven wer-
ken aan oplossingen om nierziekte te voor-
komen en onvermoeibaar te strijden voor 
een betere behandeling, meer succesvolle 
transplantaties en een toekomst waarin we 
nierziekten kunnen genezen.

Waar besteedt de Nierstichting het col-
lectegeld aan?
De collecteopbrengst bedraagt ongeveer 
een derde van de inkomsten en is hiermee 
een belangrijk onderdeel hiervan. Hiermee 
zet de Nierstichting zich in voor een toe-
komst met zo weinig mogelijk nierziekten 
én een betere toekomst voor nierpatiën-
ten. Zo werkt zij via concrete projecten en 
onderzoeken aan:
•	preventie: mensen met een nierziekte 

eerder opsporen en behandelen
•	genezen: onze droom is dat in de toe-

komst nierschade is te herstellen en nier-
ziekten zijn te genezen. Dankzij grote 
vooruitgang, in bijvoorbeeld regenera-
tieve geneeskunde, kan die droom waar-
heid worden.

•	nierfalen behandelen: mensen met nier-
falen zijn afhankelijk van dialyse of 
transplantatie om in leven te blijven. Wij 
gunnen iedere nierpatiënt de best moge-
lijke behandeling en de vrijheid om uit 
een volledig zorgaanbod te kiezen.

•	directe ondersteuning van nierpatiënten 
op	sociaal,	financieel	en	maatschappelijk	
gebied.

Wie meer wil weten over de bestedingen 
van de giften, kunt u via internet het on-
line jaarverslag van de Nierstichting nale-
zen.

Ook de individuele nierpatiënten zijn u 
dankbaar voor deze giften omdat zij hier-
door een betere en een dragelijkere toe-
komst tegemoet te gaan. Preventie om 
nierfalen te voorkomen is een steeds be-
langrijker doel, want wat voorkomen wordt 
hoeft niet genezen, geheeld of overbrugd 
te worden en zal uiteindelijk onze zorg 
geld besparen.

Om deze zaken in stand te houden blijft 
de Nierstichting afhankelijk (zoals alle an-
dere landelijke stichtingen) van de inzet 
van de vrijwillige collectanten. Een speci-
ale woord van dank en respect voor hen is 
hiervoor op zijn plaats. Het is voor de orga-
nisatie van deze collecte van noodzakelijk 
belang dat er nieuwe collectanten bijko-
men, omdat er door natuurlijk verloop en 
door omstandigheden ieder jaar weer col-
lectanten afhaken.

Help ook mee!
Als u collectant wilt worden kunt zich op-
geven via de Nierstichting (https://collec-
tant.nierstichting.nl/). De collecte voor 
de Nierstichting vindt altijd plaats in de 3e 
week van september, zodat u bij opgave 
als collectant dit alvast in uw agenda kunt 
noteren.

Nierstichting, afd. Loon op Zand
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 
06-48919633, Oranjeplein 1,   
5175 BE  Loon op Zand  
website: parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSTKANTOOR (in PLUS, Oran-
jeplein 47) Maandag t/m woens-
dag: 8-19 uur. Donderdag en vrij-
dag: 8-20 uur. Zaterdag: 8-18 uur. 
Zondag: 11-17 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. 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
Nr. 1 van 2023 verschijnt op 11 januari 3 januari vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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NOG TE VERVERSEN

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

Oktober
26 Voorlezen peuters en kleuters door 

voorleesopa Ruud in de bibliotheek 
om 15 uur.

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

30 WSC 1 - Uno Animo 1 om 14.00 uur, 
Sportpark Eikendonk Waalwijk.

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.

4 Nico Schut rik- en jokerconcours 
2022/2023 bij v.v. Uno Animo.

4 Boekenmarkt voor de feestdagen bij 
’t Benkske van 19.00 tot 21.00 uur.

5 Jubileum Tour 75 jaar Muziekvereni-
ging Sprang-Capelle: concert in De 
Wetering, aanvang 20.00 uur. Kaar-
ten à € 5,- p.p. bij secretariaat@
msc-music.nl.

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.

6 Uno Animo 1 - Gilze 1 om 14.00 uur, 
Sportpark De Klokkenberg.

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

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

11 Het Filmhuis in Venloene om 14.00 
uur: The Davinci Code.

11 De Kiosk: 11-11-bal vanaf 19.00 uur.
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 CHC 1 - Uno Animo 1 om 14.00 uur, 
Sportpark De Schutskamp.

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.

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

18 Nico Schut rik- en jokerconcours 
2022/2023 bij v.v. Uno Animo.

20 Sponsor- erwtensoepwandeling bij 
Het Witte Kasteel, aanvang 12.00 uur. 
Prijs p.p. € 20,- aanmelden: piet@
hetwittekasteel.nl of 06 13331499.

20 Uno Animo 1 - Helvoirt 1 om 14.00, 
uur Sportpark De KLokkenberg.

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



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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