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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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Eerste Brabantse Burgerbos in Loon
•	Dankzij gulle Brabanders is dit mogelijk.

Concert band ARRIVAL in Tilburg
•	Jong talent in de Heyhoef-Muziekfabriek.

Piet van de Velden 75 jaar koorlid
•	1947 - 2022 - een uitzonderlijk jubileum.

Top 2000 concert in De Wetering
•	Magisch, magistraal en unieke muzikale gasten.

Geopend: ‘Wieskes Brocante & More’
•	Nieuwe winkel aan het Oranjeplein 12.

Exentry Personal Training
•	Een sterker, strakker en gespierder lichaam.
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Huidige laagste          
hypotheekrente! 

 
 

10 jaar vast met NHG 
Hypotrust  4,25% 
Nationale Nederlanden  4,36% 

20 jaar vast met NHG 
Lot Hypotheken  4,38% 
Holland Woont  4,38% 

30 jaar vast met NHG 
Lot Hypotheken  4,44% 
NIBC Bank  4,48% 

 
 
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 over? 
 
Zonnepanelen 
kopen? 
 
Verduurzamen? 
 
Verhuizen? 
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VAN DE REDACTIE...............

Overbelasting
Regelmatig horen we van politici die afscheid nemen van hun werk omdat ze overbelast 
zijn. De druk op deze mensen, die op basis van vrijwilligheid en met veel enthousiasme 
aan hun taak begonnen zijn, wordt steeds groter naarmate zij langer functioneren en hun 
werk goed doen. Naarmate zij langer in het vak zitten, moeten ze steeds meer alert zijn 
op hun contacten, want er is hoe langer hoe vaker sprake van een sfeer van wedijver. Ze 
hebben te maken met een competitieve omgeving en moeten constant in de verdediging. 
Daarom is een grote dosis van mentale en ook fysieke weerbaarheid steeds harder nodig. 
Maar deze mensen hebben vaak geen tijd om te werken aan mentaal herstel. Daarom ligt 
een chronische overbelasting op de loer.

In de tijd van de pandemie werd dat probleem nog groter. Niets was meer zeker. Beslui-
ten die gisteren werden genomen kunnen morgen weer veranderen. Er was immers geen 
handboek voor de beheersing van zo’n crisis. In het politiek-bestuurlijke bolwerk van Den 
Haag was het antwoord op die onzekerheid: niets aan het toeval overlaten en onder hoog-
spanning nog harder werken.

Dan verlang je van de gemiddelde politicus wel een chronisch verhoogd stressniveau. Men-
sen kunnen nu eenmaal niet voortdurend op scherp staan. Dan ontstaan snel lichamelijke 
klachten: mensen worden emotioneler, impulsiever, chaotisch en gaan fouten maken. De 
omgeving ziet dat wel, maar de persoon zelf meestal niet. Nog een gevolg van overbe-
lasting:	het	 vermogen	om	op	 je	handelen	 te	 reflecteren	neemt	af	en	daarmee	ook	de	
behoefte om anders met de dingen om te gaan.

We herinneren ons Kajsa Ollongren, die slordig met haar vergaderstukken te koop liep, 
toen ze te horen had gekregen, dat ze positief getest was op Covid 19. Wat ook opviel, 
was, dat zij alleen naar haar auto liep en dat niemand haar bijstond om haar vertrek in 
goede banen te leiden. Iedereen ging er vanzelfsprekend van uit, dat zij op haar eentje 
wel in staat was om haar politieke verantwoordelijkheid goed te combineren met een 
tegenvaller op persoonlijk vlak.

Zo maakt ook iedere vrijwilliger mee, dat het beroep op hem/haar vanuit de maatschap-
pij nooit kleiner wordt, maar alleen maar toeneemt. Er gaat nooit iets af, er komt alleen 
maar werk bij. Zo hard hebben we elkaar nodig. Maar jij blijft dan wel alleen.

Het is hoog tijd, dat we accepteren, dat we geen robots zijn. Wie keihard werkt in welke 
functie dan ook, moet ook kunnen rusten. Zware taken moeten over meer mensen ver-
deeld worden om die rust in te kunnen bouwen. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk.

Rond de Toren maken we samen. Het werk is pittig, maar gelukkig zijn we als redactie 
nog redelijk op sterkte. U merkt dat hopelijk als u deze editie leest, waarmee wij u veel 
plezier wensen.
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Particuliere donateurs en bedrijven maken aanleg mogelijk

Eerste Brabantse Burgerbos komt in Loon op Zand

Dankzij de gulle bijdragen van veel Braban-
ders kan dit najaar worden gestart met de 
aanleg van het eerste Brabantse Burgerbos. 
Die primeur komt toe aan het Kraanven in 
Loon op Zand, midden in het natuurgebied 
Huis ter Heide. Nog dit jaar wordt daar be-
gonnen met de aanplant van een 1,7 hec-
tare groot bos. 

Bij steeds meer Brabanders dringt het be-
sef door dat meer bos belangrijk is voor 
dieren, planten én mensen. Directeur 
Mary Fiers van Groen Ontwikkelfonds Bra-
bant: “Bossen zijn onmisbaar. Ze bieden 
leefruimte aan planten en dieren én dra-
gen aantoonbaar bij aan ons welzijn.”
Door een of meer tientjes te doneren kun-

nen Brabanders zorgen voor meer bos in 
hun provincie.
Wat het initiatief Brabantse Burgerbossen 
extra interessant maakt is dat Groen Ont-
wikkelfonds Brabant elke donatie verdub-
belt. “Het kost € 100.000 om 1 hectare bos 
aan te leggen in Brabant”, zegt Mary Fiers. 
“Die ton is inclusief de kosten voor de 
waardevermindering van de aangekochte 
landbouwgrond. We hebben dat bedrag nog 
niet gehaald. Desondanks starten we hier 
in Loon op Zand al met de aanplant van het 
bos. We willen laten zien dat het ons me-
nens is met de Brabantse Burgerbossen.”

MCB draagt € 10.000 bij
Naast particulieren investeren ook bedrij-
ven in de aanleg van Brabantse Burgerbos-
sen. Een bijzondere donateur is MCB in Val-
kenswaard. Het metaalbedrijf zorgt voor 
de aanplant van maar liefst 1300 vierkante 
meter nieuw bos. Afgelopen week heeft 
Amanda van der Wielen, namens metaal-
groothandel MCB, een cheque van € 10.000 
overhandigd aan Mary Fiers.

De schenking is het resul-
taat van een bijzondere 
eindejaarsactie van MCB. 
“Aan het einde van elk 
jaar bedanken wij onze 
klanten voor de prettige 
samenwerking.
Omdat wij duurzaamheid 
belangrijk vinden, kon-
den onze klanten afgelo-
pen jaar kiezen uit drie 
‘groene’ cadeaus”, legt 
Amanda van der Wielen, 
directeur van MCB Direct, 
uit. “Het merendeel van 
onze relaties heeft de 

 °Amanda van der Wielen (links) overhandigde 
namens metaalgroothandel MCB een cheque van 
€ 10.000,-. (Foto: Bart van HattemFotografie)
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voorkeur uitgesproken voor een donatie 
aan de Brabantse Burgerbossen. Dat lever-
de dit mooie bedrag op.”

De keuze voor Brabantse Burgerbossen als 
een van de drie goede doelen was voor het 
metaalbedrijf vanzelfsprekender dan het 
misschien lijkt. “Wij zijn van oorsprong 
een echt Brabants bedrijf, met waarden 
die uitstekend aansluiten op die van de 
Brabantse Burgerbossen.”

Doe ook mee!
Met de aanleg van het eerste Brabantse 
Burgerbos houdt het voor Groen Ontwik-
kelfonds Brabant niet op. Het fonds wil in 
de komende jaren op meer locaties in Bra-
bant bossen planten. Daarvoor én voor de 
resterende vierkante meters van het bos 
in Loon op Zand zijn nog meer donateurs 
nodig.

Omdat zij al voor een klein bedrag kunnen 
meedoen is het voor veel burgers een aan-
trekkelijke manier om hun betrokkenheid 
bij de Brabantse natuur te laten zien. Ook 
bedrijven kunnen, zo laat het voorbeeld 
van MCB zien, aanhaken. Kijk voor meer 
informatie over het doneren op:
www.brabantseburgerbossen.nl. □

Nette uitstraling

De geldautomaat aan de Kerkstraat kreeg 
zaterdag 22 oktober een opknapbeurt. Vol-
gens een medewerker die aan het werk 
was, was de opfrisbeurt hard nodig om 
weer te zorgen voor een nette uitstraling.

De geldautomaat is onder de naam ’Geld-
maat’ eigendom van de drie grootste ban-
ken in Nederland. (Foto: Ruud Peters) □
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Concert band ARRIVAL in Heyhoef-Backstage Tilburg
Band ARRIVAL verzorgt daar op 20 novem-ARRIVAL verzorgt daar op 20 novem-verzorgt daar op 20 novem-
ber een middagvullend programma  waar-
bij ze een set samenspelen met de jonge 
talenten van Gitaar- en Pianopraktijk Ja-en van Gitaar- en Pianopraktijk Ja- van Gitaar- en Pianopraktijk Ja-- en Pianopraktijk Ja- en Pianopraktijk Ja-
nine en Frank Lamm en de zangers/zange- en de zangers/zange-
ressen van de Backstage Heroes. Zij krijgen 
de kans om podiumervaring op te doen. Dat 
is een spannende stap die goed wordt voor-
bereid door de docenten en ondersteund 
door deze professionele band.

Op een ochtend eind oktober zit ik aan 
tafel in de muziekpraktijk van de familie 
Lamm om te praten over het aanstaande 
concert van hun leerlingen. Aan tafel tref 
ik naast Frank en Janine Lamm ook de in 
Loon woonachtige Onno Kanters, de toet-
senist en zanger van de band ARRIVAL en 
John Maes organisator en programmaco-
ordinator bij Heyhoef Backstage. En als je 
vier muzikanten/liefhebbers bij elkaar zet 
heb je meteen enthousiaste muziekverha-
len.
Aanleiding van deze samenwerking tussen 
de Loonse muziekpraktijk en de Heyhoef is 
zeggen ze: “Op 20 novem-
ber staat voorop dat we 
muziekleerlingen podiu-
mervaring op willen laten 
doen. Maar natuurlijk wil-
len we ook dat de mensen 
uit Loon op Zand de weg 
naar Heyhoef-Backstage  
gaan vinden. We laten 
daar mensen genieten van 
goede muziek. Makkelijk 
bereikbaar en de moeite 
waard.”

En wat is dan de   
moeite waard?
Het wordt een extra uit-
dagende editie van de 
Heyhoef-Muziekfabriek op 

zondagmiddag 20 november met een uiter-
mate jong karakter. Dat geldt niet alleen 
voor de ijzersterke begeleidingsband van 
de middag, maar ook voor de hoofdrolspe-
lers van de middag: de acht leerlingen van 
Gitaar- en Pianopraktijk Loon op Zand en 
een aantal deelnemers van het jongeren-
project ‘Backstage-Heroes’ uit de Reeshof. 
Het wordt een complete show deze zondag-
middag. Jonge gitaristen en pianisten zul-
len afwisselend met zangers en zangeres-
sen hun ingestudeerde nummers brengen 
op het podium. Sommigen voor het eerst 
en anderen hebben dit al meer gedaan op 
bijvoorbeeld  de zondagmiddagen bij de 
Heyhoef-Muziekfabriek sessies.

Wie zijn erbij betrokken
Allereerst de muziekpraktijk van Janine 
en Frank Lamm (pianopraktijkjanine.nl 
en lesmetlamm.nl) die sinds 2007 geves-
tigd aan de Scorpius in Loon op Zand. De 

 °Janine (achter links) en Frank Lamm (rechts)  
 met de leerlingen die gaan optreden. 
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leerlingen volgen voornamelijk privéles-éles-les-
sen. Van jong tot oud komen ze naar de 
les en spelen ze diverse stijlen. Van begin-
nersniveau met leuke speelse methodes tot 
gevorderd waarin ook aandacht wordt be-
steed aan bijvoorbeeld akkoordenspel. Van 
solo repertoire tot mee kunnen spelen met 
de nieuwste hits. Van klassieke muziek tot 
klassiekers in de pop/rockmuziek. 
Frank: “Het is het leren van een ambacht 
en we proberen  methodisch naar een be-
paald niveau toe te werken. Maar wat wij 
als privé docenten niet kunnen bieden is 
het samenspelen met een band. In de les is 
er een veilige omgeving. Op het podium sta 
je in de belangstelling. Dus dan is het ge-
weldig om samen te kunnen werken met de  
band ARRIVAL en met  stichting Heyhoef-
Backstage die veel doet voor de ontwikke-
ling van jong talent.”

Janine: “In 2019 hebben we voor het eerste 
samengewerkt met deze band met een ge-
weldig optreden in De Kiosk waar de leer-
lingen met plezier aan terug denken.” De 
voornamelijk jonge kinderen (de jongste is 
zeven) en jeugd gaan op piano en gitaar 
een aantal nummers spelen waar ze eerst 
zelf aan geoefend hebben in de les.
Daarna is een repetitiedag met de band 
gehouden en een generale repetitie op 6 
november met daarna een spetterend op-
treden 20 november op een echt podium!

Heyhoef-Backstage
John Maes is negen jaar geleden betrokken 
geraakt bij het Heyhoef buurtcentrum om 
er concerten te organiseren. Dat is gaande-
weg uitgegroeid tot de bekende maande-
lijkse zaterdagavond concerten met rock, 
blues en soul.

Daarnaast heeft  het stimuleren van jong 
muziektalent ook de aandacht in work-
shops met begeleiding van professionele 
muzikanten en docenten. De jonge talen-
ten doen podium- en praktijkervaring op 

in de Heyhoef muziekfabriek en Heyhoef 
Backstage. Deze groep, voornamelijk zan-
gers, zangeressen en een rapper, worden 
klaar gestoomd voor het grote werk op 
echte muziekpodia. Dit project wordt on-
dersteund door de wijkraad van de Reeshof 
en de gemeente Tilburg.

ARRIVAL
Deze band bestaat uit vier enthousiaste 
muzikanten, Onno Kanters (toetsen/zang), 
Peter Pastoor (drums/zang), Ron Labordus 
(bas/zang) en Pieter de Jongh (gitaar), 
met een brede gezamenlijke passie voor 
symfonische rock, vocal harmony en pop-
rock. Het repertoire bestaat uit op hoogst 
nauwkeurige wijze uitgewerkte knallende 
covers van bands als Kansas, Kayak, Steely 
Dan, 10cc, Toto, ELO en The Alan Parsons 
Project. Daarnaast beschikt ARRIVAL over 
een breed akoestisch repertoire met klas-
siekers van onder andere Crosby, Stills, 
Nash & Young, The Eagles en America, 
waarbij sommige nummers in een verras-
send akoestisch arrangement worden gego-
ten.

Het is een band met een uniek repertoire 
en geluid die een volledig programma vol 
klassiekers in elektrische of akoestische 
uitvoering kan verzorgen. Hun passie voor 
kwaliteitsmuziek heeft hen bij elkaar ge-
bracht en ervoor gezorgd dat er een band 
is ontstaan die ernaar streeft hun publiek 
te laten genieten van hun meest dierbare 
singles van vroeger.

Prachtige uitdaging
Onno vult daarbij aan: “Het is gewoon leuk 
en een uitdaging om de jeugd een kans te 
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geven ervaring op te doen in het samen 
spelen en samen muziek maken. Dat is voor 
de deelnemers spannend en voor ons als 
band geweldig om dat vuurtje aan te wak-
keren en ze te laten ervaren hoe het is om 
op een podium voor publiek op te treden.”
Overigens spelen de docenten, die deze 
nevenactiviteit belangeloos doen en door 
enthousiasme worden gedreven, ook een 
paar nummers mee met de band en ze leg-
gen voor zichzelf daarbij de lat hoog, zeg-
gen ze. De leerlingen gaan het resultaat 
van hun noeste arbeid laten zien en wen-
nen zo aan het optreden voor publiek.

Dat publiek moet dan wel komen natuur-
lijk. Kom ze dus ondersteunen en genieten 
van een diversiteit aan optredens.

Meer informatie op:
heyhoef-backstage.nl/progamma/back-
stage-young-talents-20-november-2022/

Praktische gegevens:
•	Datum 20 november
•	Aanvang 15.00 uur
•	Entree gratis
•	Parkeren: gratis
•	Adres: Kerkenbosplaats 1, 5043RX Tilburg

Redactie: Ton Kalkers

Ben jij vrijwilliger?   
Bedankt dat je er bent!

Woensdag 7 december is het nationale vrij-
willigersdag. Dit is een mooie gelegenheid 
om jou als vrijwilliger te bedanken voor 
jouw waardevolle inzet en betrokkenheid 
van het afgelopen jaar.
Team Loonopzandvoorelkaar wil je daar 
graag voor bedanken met een kleinigheid-
je. Meld je uiterlijk 22 november aan voor 
het bedankje via het formulier op www.
loonopzandvoorelkaar.nl of geef je con-
tactgegevens aan ons door via telefoon 
0416-280280.

Je gegevens worden alleen gebruikt voor 
het bedankje en voor het versturen van 
een korte vragenlijst. □

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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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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Geweldige donatie van Stichting Kunst Loon op Zand aan  
Centra voor leven met en na kanker in Waalwijk en Tilburg
De afgelopen twee jaar heeft Stichting 
Kunst Loon op Zand zich met hart en ziel 
ingezet voor Inloophuis Midden-Brabant en 
Inloophuis TOON in Waalwijk, Centrum voor 
leven met en na kanker.

Het hoogtepunt van de acties van Kunst 
Loon op Zand was een kunstveiling waarbij 
de volledig opbrengst bestemd is voor de 
beide Inloophuizen. Recent mochten beide 
centra een cheque in ontvangst nemen van 
maar liefst € 3750,- (foto boven).

Eerder dit jaar werd met een actie in 
Het Witte Kasteel al een bedrag van  
€ 1250,- opgehaald en per inloophuis gedo-
neerd. Het fantastische bedrag van totaal  
€ 5000,- maakt dat de inloophuizen, Mid-

den-Brabant in Tilburg en Toon | Centrum 
voor leven met en na kanker in Waalwijk, 
hun werk voort kunnen zetten voor ieder-
een die geraakt is door kanker. Met het 
geld zal het Inloophuis Midden Brabant ko-

mende tijd activiteiten 
gaan organiseren voor een 
project rondom “kanker 
in het gezin”.
Dit zal gericht zijn op kin-
deren waarvan een van de 
ouders	 getroffen	 is	 door	
kanker. Stichting Kunst 
Loon op Zand, ontzettend 
bedankt voor jullie gewel-
dige inzet en deze gewel-
dige donatie!

Toon | Centrum voor le-
ven met en na kanker 
in Waalwijk en Inloop-
huis Midden-Brabant zijn 

‘huiskamers’	 voor	 mensen	 die	 getroffen	
zijn door kanker, recent of al wat langer 
geleden. Het helpt mensen beter om te 
gaan met kanker. Hier kun je je verhaal 
delen, troost vinden bij lotgenoten of bij-
voorbeeld	ontspanning	en	afleiding	vinden	
in de creatieve of ontspannende activitei-
ten. Je mag hier vrij binnenlopen.
Op de websites: https://inloophuistoon.
nl en www.inloophuismiddenbrabant.nl 
kun je een overzicht van alle activiteiten 
vinden. □

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

Bij mezelf blijven: wat is dat en hoe doe ik dat?
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1947 - 2022  een uitzonderlijk jubileum

Piet van de Velden 75 jaar lid van herenkoor St. Caecilia

De jonge Piet van de Velden heeft vast niet 
bedacht zo kort na de Tweede Wereldoor-
log toen hij lid werd van het herenkoor St. 
Caecilia in 1947, dat hij in 2022 op 94-ja-
rige leeftijd nog steeds lid zou zijn van 
datzelfde herenkoor. Zelf wil hij daar al-
lemaal niet zo’n aandacht voor en ophef 
over maken. Voor hem is belangrijker om 
aandacht te vragen voor de nijpende situ-
atie van het alsmaar slinkende aantal leden 
bij het koor. Hij wil hierbij dan ook graag 
een oproep doen aan mannen die graag zin-
gen om zich aan te sluiten.

Piet doet de voordeur open met zijn stok 
in de hand. Hij loopt niet meer zo soepel 
sinds een paar maanden. Toen is door een 

val zijn heup gebroken, maar zijn humeur 
heeft er niet onder geleden, althans zo heb 
ik het beleefd. Eerst een bakske en dan ko-
men de verhalen los.

Van toen
Hij werd geboren in 1928 in de tijd van 
het rijke roomse leven en is dus heel goed 
katholiek opgevoed, zoals iedereen in die 
tijd. Piet: “De symbolen geloof, hoop en 
liefde kende ik al vroeg. Vanaf mijn tiende 
jaar was ik al misdienaar. Het herenkoor 
bestond tot WO II uit een select gezel-
schap van ondernemers, want die konden 
het zich veroorloven om als het herenkoor 
moest zingen bij rouw- en trouwdiensten 
te komen zingen. Het was een toch wel 
redelijk elitair gezelschap waar je als ge-
wone werkman niet bij kwam.

Na	WO	II	werd	dat	anders.	De	kerk	was	flink	
beschadigd en er was een noodkerk geves-
tigd in de looierij van Wagenmakers op de 
Hoge Steenweg, waar nu Van Venrooij in-
terieurbouw is gevestigd. De ondernemers 
waren druk bezig met de wederopbouw en 
hadden geen tijd om steeds op te komen 
draven. Dus moest de pastoor andere bron-
nen aanboren en kwam de gewone man in 
beeld. In die tijd werd er alleen nog maar 
Gregoriaans gezongen en aspirant-leden 
kregen daarom eerst twee jaar les in het 
lezen van het Gregoriaans notenschrift en 
de uitspraak van het Latijn ter voorberei-
ding op de toetreding tot het herenkoor.”

Lid van het koor
In 1947 was het dan zo ver. Op negentien-
jarige leeftijd werd Piet volwaardig lid van 
St. Caecilia. De regels waren streng maar 
duidelijk. Je moest bij de repetitie en de 
mis aanwezig zijn. Anders kreeg je een 

 °Piet van de Velden: 75 jaar bij St. Caecilia.  
 (Foto: RdT)
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kwartje boete. Het koor bloeide en groei-
de tot de zestiger jaren. De binding tussen 
de leden was en is nog steeds groot. Op 
zijn tijd werden er uitstapjes gemaakt met 
de bus. Piet noemt Volendam, naar België, 
Duitsland naar Altenahr. Nu blijven ze dich-
ter bij huis. In 2022 was het een lunch bij 
Peerke Donders.

Van de jaren zestig naar nu
Maar goed, terug naar de zestiger jaren. 
Piet vervolgt: “Na het tweede Vaticaans 
concilie kwam er een kentering in de kerk. 
Het altaar werd omgedraaid. De priester 
stond voortaan met het gezicht naar het 
gelovige volk en het Gregoriaans met tek-
sten in het Latijn werd vervangen door lie-
deren in de taal van het land. Het kerkbe-
zoek liep terug en ook het ledental van het 
koor hield daarmee gelijke tred. In 2000 
waren we met vijfendertig leden en nu 
zijn we nog met z’n veertienen, waarvan 
drie rustend zanger zijn.” Ook Piet geeft 
aan nu geen actief zanger meer te kunnen 
zijn, want hij kan vanwege zijn heup de 
trap naar het koor achter in de kerk niet 
meer beklimmen. De krachtige en vaste 
stem van deze tweede tenor zingt nog 
maar mondjesmaat. Meestal blijft het bij 
thuis meezingen of neuriën met de muziek 
op radio 4.
Loopbaan en muziek
Na de middelbare school ging Piet naar de 
academie voor beeldende en bouwende 
kunst in Tilburg, want hij had de vaardig-
heid om dingen die hij zag of in zijn hoofd 
had op papier vast te leggen. Na die oplei-
ding moest er gewerkt worden van pa en 
passend werk was niet zomaar voorhanden. 
Dus werd Piet gedurende ongeveer tien jaar 
arbeidsanalist op een schoenfabriek. Toen 
de schoenindustrie inzakte belandde hij bij 
Kees v. Loosdrecht in de leerspuiterij. Ver-
volgens was bij Ad Vos zijn taak controle-
ren van het leer bij de inkoop. Uiteindelijk 
heeft Piet met het kopen en verkopen van 

leer zijn kost verdiend. Handelen dat lag 
hem wel. Maar de muziek bleef toch steeds 
de rode draad.

De muziek heeft wel een belangrijke rol in 
zijn leven gespeeld. Eerst probeerde hij in 
de voetsporen van zijn vader te stappen, 
die klarinet speelde bij Sophia. Maar dat 
werd toch geen succes. Hij zegt erover: 
“Vanuit het zingen in het koor heb ik met 
name belangstelling voor muziek gekregen. 
De missen van Perosi of Hadyn bezorgen 
me nog steeds kippenvel. Die muziek dat 
is emotie.”

Zorgen over de toekomst
Het herenkoor luistert nu nog elke veer-
tien dagen op zondag de dienst op met 
hun gezang. Het vierstemmige koor is nu 
tweestemmig geworden omdat er te wei-
nig stemmen zijn. Hoewel er nu geen boete 
meer staat op wegblijven, bezoeken de le-
den nog steeds heel trouw de repetitie op 
donderdagavond. En dirigent Kees van Dijk 
wijst hen nog steeds onvermoeibaar op de 
juiste uitspraak van het Latijn. Zorgen over 
de toekomst van het ruim 300-jarige koor 
dus. De ambitie is nu realistisch: wat kan 
dat doen we. ‘Hoe lang nog?’ is de vraag.
Met nieuwe stemmen kunnen we het nog 
wel even vol houden, zeggen ze. Dus vind 
je zingen leuk en zoek je ook een stukje 
sociale gezelligheid, dan ben je van harte 
welkom.

De jubilaris wordt gehuldigd tijdens de mis 
in de kerk op zondag 13 november. En op de 
feestdag van St. Caecilia (de Statiedag) la-
ter nog eens binnen de koorgemeenschap. 
Als ik weg ga bij Piet zie ik het boek van 
Hendrik Groen liggen met als titel: ‘Pogin-
gen iets van het leven te maken’. En als 
ik dat nu zo overpeins aan het slot van dit 
artikel is dat Piet aardig gelukt.

Redactie: Ton Kalkers



15

KIEN’s Kolumn
Ditjes en Datjes
Getver, dit is niet mijn editie van de 
Toren, jongens. De woorden willen niet 
uit mijn vingers stromen zoals normaal. 
Daar kan ik mezelf enorm voor op m’n 
eigen kop geven, maar daarmee komt er 
geen ene letter extra op het papier. Mijn 
hoofd zit dan meestal te vol met allerlei 
andere bende zoals werk, regelen, el-
lendige mensen, etc. etc. Dit is voor mij 
wel een teken dat ik de balans tussen 
ontspannen en werk en deadlines weer 
op orde moet brengen. Alleen nu nog de 
tijd vinden om die balans te herstellen.

Er zijn eigenlijk best wel genoeg onder-
werpen om iets mee te doen, zoals Elfde 
van de Elfde en de aankomst van Sin-
terklaas in één weekend. Dubbel feest. 
Over de mate van mijn oneens-zijn over 
het feit dat het fijn is dat de tijd is om-
gezet en dat we een extra uur kunnen 
slapen. Volgens mij heb ik daar vorig jaar 
mijn column over vol geschreeuwd dat 
dit dus niet geldt als je kleine kinderen 
hebt. (“Maar we krijgen er zooooveel 
voor terug.” Toch, jongens?) Om hier een 
verhaal bij te schrijven is vers twee.

Nog zo’n mogelijk onderwerp: welke 
dodo heeft Loon op Zand versierd met 
Do.’s?! Ik kom niet verder dan: ik hoop 
dat de verf er nog af gaat. En wat dacht u 
van de nieuwe inrichting van Het Kruid-
vat? Aan de buitenkant zie je er niets 

van, maar van binnen is de wandelroute 
alvast epidemie-proof gemaakt door de 
logische looproute die is gecreëerd. Het 
ziet er allemaal lekker geordend en fris 
uit, prettig. Daarnaast zoek je je de 
eerste paar keren een bult omdat ze 
nagenoeg alles op een andere plek heb-
ben neergezet. Voor de gewoontedieren 
onder ons is dat een hel, maar voor de 
avonturier is het zeker een leuk uitstap-
je. Fijn ook dat het speelgoed meteen bij 
binnenkomst te vinden is waardoor je je 
kinderen met geen stok meer verder de 
winkel in krijgt. Filevorming bij de voor-
deur. Gelukkig is daar ruimte voor want 
de winkel oogt een stuk groter.

Voor nu rest mij alleen nog u allen veel 
plezier te wensen bij het lezen van de 
andere artikelen in deze Rond de Toren.
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Magisch, magistraal en unieke muzikale gasten

Uniek Lokaal Top 2000 concert in De Wetering
Kent u dat? Dat unieke en bijzondere ge-
voel tijdens de laatste warme wintermaan-
den van het jaar. Maanden die in het teken 
van de feestdagen staan. Maar zeker ook 
de maanden van de jaaroverzichten en hit-
lijsten.
Een van die muzikale tradities is de Top 
2000. Op 26 november is er in ‘De Wete-
ring’ een uniek concert waarbij de lijst der 
lijsten centraal staat.

Top 2000 centraal
Op zaterdag 26 november staat deze unieke 
hitlijst centraal tijdens een popconcert in 
de theaterzaal van De Wetering.
Coverband Arrival zal samen met een 
aantal sessiemuzikanten een avondvullend 
programma brengen. Tijdens de avond 
zullen een aantal lokale zangers en 
zangeressen optreden met de liveband.

Een gouden greep
Het idee voor dit unieke concert is ont- 

staan tijdens een gesprek met Rini en 
Carla, de uitbaters van De Wetering. Deze 
ondernemers hebben ruime ervaring met 
evenementen en muziek. Het idee om een 
‘gouden greep’ te nemen uit de Top 2000 
en deze hits te laten zingen door Loonse en 
andere lokale zangers en zangeressen.
Een prachtige voorzet die door Filoz Events 
letterlijk ingekopt kan worden. Een goed 
idee, mooie muziek en Loon op Zand met 
elkaar verbinden.

Arrival
Arrival bestaat uit de gelouterde muzikanten 
Onno Kanters (zang en toetsen), Peter 
Pastoor (drums en zang), Ron Labordus (bas 
en zang) en Pieter de Jongh (gitaar). 

De band speelt vooral covers uit de jaren ’70 
en ’80, van bijvoorbeeld Toto, The Doobie 
Brothers en Electric Light Orchestra. Arrival 
staat daarmee garant voor een spetterende 
avond en een feest der herkenning.
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Vocaal lokaal
Filoz Events is druk bezig met het 
samenstellen van een lijst met bijzondere 
lokale vocalisten. Inmiddels staan namen 
als Jack IJpelaar, Djuna Kanters, Thom 
Craane, Theo Sterk, Erik van der Velden, 
Dorien Dingemans e.v.a. op de rol.
De organisatie is druk bezig om deze lijst 
nog unieker en completer te maken.

Verrassend, frappant en regionaal
Een van de verrassende namen op de lijst 
van uitvoerende is Adrio Toorians, bekend 
van Frappandt. Hij zal op zijn bekende en 
bevlogen manier Avond van Boudewijn de 
Groot brengen, maar ook stukken van The 
Beatles. Vertrouwde stukken uit de grootste 
hitlijst van Nederland op een unieke wijze 
vertolkt door Loonse en lokale artiesten. 
Altijd bijzonder en verrassend uitgevoerd.

Magisch en Magistraal
2000 prachtige platen uit meer dan 7 

decennia, samengesteld uit een breed 
scala van stijlen, stromingen, talen en 
uitvoerenden. Dat allemaal gekozen door 
het Nederlandse publiek.

Van Hotel California tot Big Yellow Taxi, 
van Bohemian Rhopsody tot Brabant. Met 
namen als Abba, The Beatles, Deep-Purle, 
Direct en Don Mercedes. In de Top 2000 kan 
het allemaal. Kom genieten in De Wetering.

Uniek concert
Op 26 november is het zover. Een uniek 
idee wordt omgezet in een zinderend 
popconcert. Dit unieke concert vindt plaats 
bij Rini en Carla in De Wetering.

De zaal gaat open om 19.30 uur. Kaarten 
hiervoor kosten €10,00 (exclusief fee) en 
zijn verkrijgbaar via:
www.filoz-events.nl
of aan de bar bij De Wetering (Loon op 
Zand)	en	Zidewinde	(Sprang-Capelle).	□

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.



18



19

Geheugenwerkplaats Kaatsheuvel – Loon op Zand
Bij de Geheugenwerkplaats hebben de 
laatste tijd een aantal activiteiten plaats-
gevonden welke wij graag met u willen de-
len.

Op donderdag 22 september hebben wij ter 
gelegenheid van Wereld Alzheimerdag (21 
september 2022) extra activiteiten georga-
niseerd. De gemeente Loon op Zand had in 
het licht van de Dementievriendelijke Ge-
meenschap ook diverse activiteiten geor-
ganiseerd onder de naam: ‘Samen op pad’. 

Een van deze activiteiten was de speci-
ale donderdagmiddagbijeenkomst in de 
Geheugenwerkplaats. Alle inwoners van 
de gemeente Loon op Zand waren uitge-
nodigd om een kijkje te komen nemen in 
de Geheugenwerkplaats in Kaatsheuvel 
en vrijblijvend deel te nemen aan Brein-
fit	(waarbij	je	door	middel	van	bewegen	in	
combinatie met opdrachten, ‘werkt’ aan je 
geheugen)	en	Geheugenfitness	 (in	groeps-
verband en spelvorm ‘werken’ aan je ge-
heugen) alles onder het genot van een kop-
je	koffie	of	thee	met	iets	lekkers.	Er	waren	
vele	leuke	en	sportieve	reacties	na	afloop	
van deze speciale middag.

Speciaal voor deze activiteit 
en de Vitaliteitsdag welke 
door de KBO Kaatsheuvel was 
georganiseerd in De Werft op 
woensdag 28 september had 
de Geheugenwerkplaats een 
woordzoeker opgesteld voor 
alle bezoekers van de Geheu-
genwerkplaats Kaatsheuvel/
Loon op Zand en de bezoekers 
aan de Vitaliteitsdag. Tijdens 
de Vitaliteitsdag hebben de be-
zoekers d.m.v. een aantal vra-
gen en opdrachten de vitaliteit 
van hun geheugen laten testen.

Op maandag 17 oktober 2022 heeft het be-
stuur uit alle juist ontvangen antwoorden 
twee gelukkige prijswinnaars getrokken die 
een bloemenbon hebben ontvangen van € 
20,-. De prijsuitreiking heeft plaatsgevon-
den in onze locatie in Loon op Zand: Lokaal 
63 (voorheen de oude brandweerkazerne). 
De prijswinnaars zijn beiden naar de we-
kelijkse bijeenkomst gekomen en hebben 
na	 de	 prijsuitreiking	 en	 een	 kopje	 koffie	
met iets lekkers ook deelgenomen aan ons 
programma. Zij waren beiden blij met hun 
prijs en deelname aan de diverse activitei-
ten.

Tot slot willen wij graag alle stemmers op 
de Geheugenwerkplaats van Rabo ClubSup-
port hartelijk danken voor hun stem op 
onze stichting. Inmiddels hebben wij een 
tweetal VR-brillen met een speciaal pro-
gramma van Into d’mentia aangeschaft. 
De VR-bril (Virtual Reality-bril) bestaat 
uit	 een	 360	 graden	 simulatiefilm.	 De	 film	

 °De prijswinnaars van de prijsvraag, gehouden 
tijdens de Vitaliteitsdag op 28 september jl.  
(Eigen foto)
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laat je in de huid van iemand met de-
mentie kruipen. Deze aanschaf is mede 
mogelijk gemaakt door de bijdrage welke 
wij eerder ontvangen hebben van de heer  
P. Konijnenburg bij zijn afscheid als direc-
tievoorzitter van Rabobank De Langstraat. 

Voor meer informatie: info@geheugen-
werkplaats.nl, www.geheugenwerk-
plaats.nl of kom vrijblijvend een kijkje 
nemen bij onze locaties. Op maandag en 
donderdag in De Rode Loper Paulus Potter-
plein 42 Kaatsheuvel van 10.00 tot 13.00 
uur of op maandag van 13.00 tot 14.00 
uur	voor	Geheugenfitness	of	op	donderdag	
van 13.00-14.00 uur voor een gezellige les 
Breinfit.	 In	 Loon	 op	 Zand	 zijn	 we	 iedere	
donderdagmiddag aanwezig in Lokaal 63, 
Van Salm Salmstraat 61, waar van 13.00 tot 
14.00	 uur	 geheugenfitness	 plaatsvindt	 en	
van	14.30	tot	15.30	uur	Breinfit.

Tot ziens bij de Geheugenwerkplaats!

  

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

HHoonnddeenn  
  

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

 

Zijstraten van rechts hebben voorrang

De laatste twee weken van oktober was de 
oostelijk poot van de Ecliptica grotendeels 
geblokkeerd. De kruisingen met de zijstra-
ten, tot dan uitritconstructies met voor-
rang voor Ecliptica, werden omgebouwd 
naar een plateau met gelijkwaardige krui-
singen. De zijstraten van rechts hebben nu 
dus voorrang. Volgens planning zouden de 
werkzaamheden nu zijn afgerond.
(Foto: Ruud Peters)
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Frank Gooijers volgt Jos van der Velden op:

Gilde St. Hubertus heeft en nieuwe Koning
In de vroege ochtend van zaterdag 22 ok-
tober waren de leden van het gilde St. 
Hubertus al druk in de weer. Die dag werd 
naast het vieren van Statiedag ook weer 
geschoten om de koningstitel. Koning van 
het gilde is de hoogste titel in het gilde-
wezen en wordt bij St. Hubertus eens in de 
drie jaar verschoten. 

Het is goed gebruik om de oude koning thuis 
af te halen en aan deze traditie werd door 
het gilde ook nu weer ruim gehoor gege-
ven.  Al vroeg in de ochtend werd de Waal-
wijksestraat waar de oude koning Jos van 
der Velden woonachtig is, opgeschrikt door 
het gilde die met slaande trom en vliegend 
vendel door de straten trok.

Met nog half slapen-
de gezichten waren 
de buurtbewoners 
getuige van de ven-
delgroet welke aan 
de oude koning werd 
gebracht. Daarna no-
digde de oude koning 
de gildebroeders en 
zusters uit om een 

uitgebreid en zeer goed verzorgd ontbijt 
te gebruiken. Omdat de tijd begon te drin-
gen vertrok het gilde spoorslags richting 
Loon op Zand. Daar werd door de straten 
getrokken, waarna het gilde de eucharistie 
vierde, voorgegaan door gildeheer Pastoor 
Luijckx. Daarna werd, ook weer volgens 
traditie, tijd gemaakt voor een borreltje 
brandewijn.

Strijd
Om 12.00 uur was het tijd voor een uit-
gebreide lunch, waarbij een groot aantal 
gildeleden te kennen had gegeven voor 
het koningschap te willen strijden. Het be-

loofde dus een mooie middag te worden!  
De bevriende gildes maakten inmiddels hun 
opwachting bij het Hurbertushof aan de 
Klokkenlaan, alsmede onze burgemeester 
Hanne van Aart. Na de nodige voorberei-
dingen voor het schieten, werd overgegaan 
tot het vrijwaren en zegenen van de vogel, 
die door de oude koning in de schietboom 
werd geplaatst.

En zoals het hoort mocht burgemeester 
Hanne van Aart het eerste schot lossen. 
Iets wat zij duidelijk eerder gedaan had, 
getuige de splinters hout die van de vogel 
vlogen. Hierna liet de pastoor zich niet 
onbetuigd, gevolgd door de oude koning. 
Het schieten was begonnen! Bij ongeveer 
het 105de schot gaf de rechtervleugel zich 
gewonnen, waarmee gildebroeder Justin 
Smits een wekker rijker werd. Toen ook 
de linkervleugel na het 184ste schot na be-
neden kwam, iets wat gildezuster Conny 

 °De hoogste eer werd ook deze koning gegund: 
het betreden van hoofdvaan. (Eigen foto)
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Gooijers een mooi horloge opleverde, werd 
de romp het mikpunt. Omdat niet alle le-
den voor het koningschap wensten te gaan 
haakten sommigen af. Ruim een dozijn 
strijders gingen verder met de strijd. En 
een strijd werd het!

De 37ste koning
Veelvuldig draaide de vogel om zijn as en 
gaf zich niet gewonnen. Maar toen de gilde-
broeder Piet Havermans, die zelf al meer-
dere malen gildekoning geweest is, met 
het 322ste schot de romp in tweeën klief-
de en een groot deel naar beneden viel, 
hing het restant panklaar voor de volgende 
schutter. Koelbloedig nam Frank Gooijers 
plaats onder het wapen en met het 323ste 
schot haalde hij het restant van de houten 
vogel uit de boom. De 37ste koning van het 
St. Hubertusgilde Loon op Zand was uit de 
gelederen opgestaan.

Zoals te doen gebruikelijk werd de koning 
geïnstalleerd. De hoogste eer welke een 

gildelid zich kan laten welgevallen, werd 
ook deze koning gegund. De vaandrig vlei-
de het hoofdvaan op de grasmat waarna de 
nieuwe koning, zij het op kousenvoeten, er 
overheen	mocht	lopen.	De	eerste	officiële	
daad welke de nieuwe koning heeft vol-
bracht was het installeren van zeven nieu-
we leden. Na het genieten van een goed 
gevuld	buffet,	verzorgd	door	gildebroeder	
Hans Mutsaers, werd afscheid genomen van 
de bevriende gilden en kon de rust op het 
Hubertushof terug keren.

Bent u na het lezen van dit artikel geïn-
teresseerd om kennis te maken met het 
gildewezen, dan nodigt het gilde St. Hu-
bertus u van harte uit om eens een kijkje 
te komen nemen. Neem vooraf wel even 
contact op met Rob Bonninga, telefoon-
nummer 06-33979114, voor het maken van 
een afspraak.

Gilde Sint Hubertus

 °De nieuwe Koning van St. Hubertus:   
 Frank Gooijers. (Eigen foto)
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Doodlopend?

Dussss....... dit ‘kruispunt’ is doodlopend? 
Of is deze ‘inrit’ doodlopend? Ze hangen er 
zomaar afgepeigerd, doodlopend bij.

Alsof ze willen zeggen: “Ik had, na 400 
keer, pap in mijn benen, zodat ik niet meer 
zo snel de benen kon nemen. En dan gaan 
we maar met de beentjes omhoog.”

Gelukkig bleef ik, tijdens deze fotoshoot, 
met mijn beide benen op de grond.

J. v.d. A
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Ik ben Do. 
 

Lieve dorpsgenoten, 
 

Ik ben Do en ik wil graag wat aan jullie kwijt. Ik zit namelijk niet lekker in m’n vel. Dat ligt niet aan 
jullie hoor, al mis ik jullie natuurlijk wel. Maar ik ben in verval. Ik laat jullie in de kou staan omdat 

mijn verwarming stuk is en mijn douches doen het vaker niet dan wel. M’n dak lekt. Ik ben helaas 
niet meer zo gastvrij als ik wil zijn. Mijn fut is op, de rek is eruit.   

 
Dorpsgenoten, ik doe jullie daarmee te kort. Voor jullie sporters, muzikanten, lezers, scholieren 
en dorpsquizzers ben ik namelijk de enige plek waar je terecht kunt. Jullie komen nog wel, maar 

niet meer voor de gezelligheid. Dat snap ik best. Ik heb een make-over nodig, een grote 
verbouwing. En jullie zien dat ook.  

 
Al jaren worden er plannen gemaakt. Ik krijg aandacht in de krant, in Rond de Toren, in 

ambtelijke stukken. Er wordt over me geschreven en gepraat. Daar ben ik dankbaar voor, jullie 
zien mij. Het bewijst dat ik hier thuishoor. De plannen waren rond. We zouden starten, na zeven 

jaar wachten. Maar helaas, de verbouwing wordt plots in de ijskast gezet. Of misschien in de 
vriezer. Ik weet het niet. Reden: een falende projectstructuur en geldproblemen. De pauzeknop 

is ingedrukt. Voor onbepaalde tijd. Misschien wel voorgoed. 
 

En na dit nieuws blijft het dorp stil, niemand laat van zich horen. Is het dan prima zo? Ik raak in 
twijfel, dit verdien ik toch niet? Dit verdienen wij toch niet?  Het maakt me verdrietig. Ik wil er bij 
horen. Ik wil jullie een plek geven om te sporten, te spelen en te genieten. Om boeken te lezen, 

naar muziek te luisteren en te feesten. Een plek waar we samen kunnen zijn. Ik kan niet wachten 
tot het zo ver is. En dat bedoel ik letterlijk, want ik loop op mijn laatste benen, ik val om. Er moet 

nú iets gebeuren. 
 

Daarom laat ik me horen. En ik wil jullie vragen je ook te laten horen. Ik kan dit niet alleen, we 
moeten dit samen doen. Ik wil dat wij samen een nieuwe toekomst opbouwen, voor het te laat is. 

Help mij, volg mij. Zodat we er weer als vrienden voor elkaar kunnen zijn. Het is tijd voor actie! 
 

Jij, ik, wij. Samen. Nu. 
 

Tot snel in het dorp, 
 

 
 

Do de Wetering  
 

 

Do-de-Wetering.nl 

 

 

VOLG MIJ 

Do de Wetering 
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Uw computer. 
Onze zorg.

Andromeda 6,
5175 VL Loon op Zand

info@renr-ict.nl 
www.renr-ict.nl

06 5122 9628

Apparatuur wordt altijd gebruiksklaar 
geïnstalleerd afgeleverd inclusief het 
overzetten van bestaande gegevens

Voor Particulieren, ZZP’ers, Thuiswerkers...
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Geopend: ‘Wieskes Brocante & More’
In het weekend van 22 en 23 oktober 
opende Wies Brekelmans onder de wel-
luidende naam ‘Wieskes Brocante & More’ 
haar eigen brocante-winkeltje op het adres 
Oranjeplein 12, waar voorheen een honden 
trimsalon was gevestigd.
Niet alleen vanwege de nodige berichtge-
ving die Wies hierover al op Facebook had 
geplaatst, maar ook omdat ondergete-
kende het leuk vindt om te ‘struinen’ waar 
brocante wordt aangeboden, toog deze op 
zondag 23 oktober hier naar toe, om te 
zien wat er te koop was.

hand. Al heel wat jaren is zij met brocante 
bezig. Als je ‘Wies Brekelmans’ zegt, zeg 
je ‘brocante’. Als je haar thuis eens mocht 
bezoeken,	dan	zie	je	meteen	het	effect	van	
haar jarenlange passie voor deze zaken van 
lang geleden. Het is brocante en nog eens 
brocante wat de klok slaat!

Via allerlei kanalen komt ze aan de nodige 
mooie en bijzondere spullen uit vroeger 
tijd, waarvoor steeds meer belangstelling 
is. Om haar brocante aan de man of vrouw 
te brengen is ze bijvoorbeeld een vaste 
standhoudster op de maandelijkse Brocan-
te-markt in Heusden, die van maart tot en 
met december op elke eerste zaterdag van 
de maand wordt gehouden op het Burcht-
plein. Zaterdag 3 december wordt hier de 
laatste van dit jaar gehouden.

In het brocante-winkeltje van Wies wordt 
je niet alleen ondergedompeld in een aan-
genaam nostalgisch gevoel, maar tref je 

Vanaf de straat de inrit in werden de be-
zoekers welkom geheten door enkele opge-
zette dieren en de nodige grote artikelen 
die iets te fors waren om in het winkeltje 
uit te stallen. Binnen werd een keur aan 
brocante-artikelen aangeboden, die in me-
nig interieur niet zouden misstaan. De posi-
tieve reacties op wat er werd aangeboden 
was regelmatig te horen; reacties die Wies 
duidelijk goed deden.

Brocante en nog eens brocante
De reden waarom Wies dit winkeltje is be-
gonnen, lag eigenlijk al een beetje voor de 

 °Wies Brekelmans was blij met de grote opkomst 
tijdens het openingsweekend!
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ook cadeautjes aan voor jong en oud: soms 
aangepast aan de tijd van het jaar. En als 
de kersttijd aanbreekt, dan is het wel ze-
ker dat je je daar kunt vergapen aan tal 
van sfeervolle kerstgeschenken, zo liet ze 
mij weten. Het assortiment wordt constant 
aangevuld: ook de opgezette dieren die 
hier te koop zijn.

Druk doende in Heusden
Mocht u het winkeltje van Wies eens willen 
aandoen: zowel voor de brocante-artike-
len als voor de cadeautjes die er liggen te 
wachten, dan kunt u terecht op donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 
uur. “Maar niet op de eerste zaterdag van 
de maand, want dan ben ik druk doende 

op de Brocante-markt in Heusden”, aldus 
een tevreden Wies Brekelmans, die tijdens 
het openingsweekend van haar ‘Wieskes 
Brocante & More’ over belangstelling niet 
te klagen had!

Buiten deze openingstijden kunt u ook nog 
naar haar webschop gaan via:
www.brocante-webshop.nl.
Let op het juiste webadres: vergeet het 
tussenstreepje niet!

Redactie: Tiny van Hooren

 

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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444

Drie vieren: een mooi getal. En toch 
weer voldoende Loons nieuws! U vindt 
het hieronder!

Loonse mensen in de krant
Marjo van Esch overleed op 15 oktober op 
de leeftijd van 57 jaar. (BD 19/10)

Jeanne Vromans-Hendrikx overleed op 20 
oktober. Zij werd 77 jaar. (BD 24/10)

Margriet Schoemaker-van Oerle woont 
sinds 2020 in Residentie Molenwijck en ge-
niet daar van haar hobbys, o.a. pianospe-
len. (DK 26/10)

Frank Gooijers is de nieuwe koning van 
Gilde St. Hubertus. Hij is de 37ste koning 
en loste het beslissende 323ste schot. (DK 
26/10)

Annet van Loon won een slagroomtaart met 
de juiste oplossing van een puzzel. (DK 
26/10)

Gemeente en politiek
Verenigingen en stichtingen die hun statu-
ten moeten aanpassen vanwege een wijzi-
ging in de wet, kunnen de rekening naar de 
gemeente sturen. De gemeenteraad ging 
akkoord met een voorstel hiervoor van het 
CDA.

De overheid heeft in de Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen (WBTR) aanvul-
lende eisen gesteld. Bestuurders kunnen 
tegenwoordig sneller aansprakelijk worden 
gesteld	voor	situaties	waarin	het	financieel	
misgaat. Ook moet er een regeling komen 

voor het geval een vereniging of stichting 
(tijdelijk) zonder bestuur komt te zitten. 
(BD 10-19, DK 19/10))

Acht leerlingen uit de groepen 7 van de ba-
sisscholen zijn door burgemeester Van Aart 
geinstalleerd als nieuwe leden van de kin-
derraad, die nu uit 18 personen bestaat. 
(DK 19/10)

Tegen de voortzetting van de gaswinning 
in onze gemeente, die onlangs door het 
Ministerie van Economische Zaken is goed-
gekeurd, is van acht kanten bezwaar aan-
getekend. Daarbij zijn de provincie, het 
waterschap Brabantse Delta en de gemeen-
ten Loon op Zand en Waalwijk. Het is niet 
duidelijk of die bezwaren nog iets uithalen. 
(BD 20/10)

Inwoners van de gemeente Loon op Zand 
die niet meer dan 120 procent van het so-
ciaal minimum verdienen, krijgen binnen-
kort een paar cadeaubonnen. De gemeente 
wil deze inwoners tegemoet komen nu de 
energierekening de pan uit rijst. Zij krijgen 
een cadeaubon van € 450,- voor het kopen 
van witgoed.
Ook krijgen zij een bon van € 100,- voor 
het nemen van kleine energiebesparende 
maatregelen. (BD 28/10)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Boötes 15 (twee dakkapellen), 
Oranjeplein 20 (uitbreiding kantoor), Hoge 
Steenweg 117 (tijdelijke bewoning in ber-
ging), Hydra en Andromeda en Klooster-
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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straat (kap van dode bomen) en voor Berg-
molenstraat 2 (woninguitbreiding).
Verder is een omgevingsvergunning ver-
leend voor de bouw van twee woningen 
van het CPO Project De Hoge Mast, voor de 
kap van dode bomen aan de Bergstraat, Hy-
dra, Kloosterstraat, Andromeda en Hertog 
van Brabantweg, voor Weteringstraat 15 
(verbouwing), Kasteellaan 5 (splitsing van 
het pand in twee woningen en Willibrordus-
straat 2 (wijziging milieuinrichting) (DK 19 
en 26/10).

Zorg en welzijn
De Geheugenwerkplaats Kaatsheuvel/Loon 
op Zand heeft op 28 sept. een Vitaliteits-
dag gehouden, waarbij de bezoekers mee 
konden doen aan een woordzoeker. Twee 
van hen wonnen een prijs, die werd uitge-
reikt op 17 oktober in Lokaal 63 (de voor-
malige brandweerkazerne aan de Van Salm 
Salmstraat. (DK 26/10)

Kinderen
De Loonse kinderen uit groep 3 en 4 kun-
nen weer meedoen aan een nieuwe reeks 
‘Kwispellezen’ in de bibliotheek van Kaats-
heuvel  op de woensdagmiddag. Meer info 
op: bibliotheekmb.nl/kwispellezen.
(BD 18/10, DK 19/10))

Wegen
De provincie gaat het viaduct De West-
Loonse Wissel over de Midden-Brabantweg 
weer opnieuw schilderen, om zo de beklad-
dingen weer te verwijderen.
Waarschijnlijk komen er camera’s bij om 
eventuele vandalen op te sporen. Er waren 
al camera’s die de dieren volgden.
(BD 20/10, DK 26/10)

Zonnepark
Het Burgerzonnepark op de vloeivelden in 
Loon op Zand gaat stroom opwekken voor 
3000 huishoudens. Voor € 250,00 kunnen 
bewoners in de omgeving een stukje zon-
nepark kopen van de Loonse energiecoöpe-

ratie ECLoZ, aldus Fred Greven, directeur 
van het zonnepark. (BD 27/10)

Natuurbeheer
Vanaf november worden 10 hectare bos, 
rond het Gedenkbos aan de Bergstraat be-
handeld met steenmeel. De bodem daar 
is ernstig verzuurd door uitstoot van stik-
stofoxiden en ammoniak, wat ernstige ge-
volgen heeft voor planten en dieren. Het 
steenmeel wordt op 17 november verspreid 
door een helikopter, als de weersomstan-
digheden het toelaten. (DK 26/10)

Voetbal
Uno Animo JO 11-1 werd op 15 oktober 
ongeslagen kampioen, wat een fraaie foto 
met de Zwaluwen-jeugdbeker opleverde. 
(DK 26/10)
Op 30 oktober ging het eerste elftal naar 
Waalwijk om te voetballen tegen WSC. 
Het Uno verloor met 3-2. Trainer Rick van 
Loon baalde van de tegengoals, zeker na de 
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makke start. “Het eerste halfuur hebben 
we achter de feiten aan gelopen. Een hoge 
bal valt vroeg in de wedstrijd achter onze 
linies en we staan al achter.” Bryan van der 
Loo was twee keer trefzeker en pakte een 
belangrijke rol, maar een kwartier voor 
tijd schoot WSC zichzelf naar drie punten. 
“Gezien de tweede helft was een gelijk-
spel terecht geweest”, aldus van Loon. (BD 
31/10)

Voorbij
is het concert van het 10-jarige Vrouwen-
koor Stuifzand in ’t Maoske in De Moer. De 
uitvoering trok veel belangstelling. (DK 
12/10)

Bussen in Tilburg
Gemeente Tilburg gaat het busvervoer in 
de stad emissievrij maken. Nu rijden ze nog 
op diesel, inclusief de geur van een die-
seluitlaat en het gebrom van motoren. Er 
komen binnen een jaar nieuwe elektrische 
bussen en die stoten geen uitlaatgassen 
uit. Deze bussen zijn ook een stuk stiller, 
meldt de gemeente. Uiterlijk in september 
2023 zijn alle dieselbussen vervangen die 
binnen Tilburg rijden.
Deze nieuwe bussen hebben nog meer 
voordelen: er zit een volledig lage vloer in 
en meer open ruimte. Dat maakt de bus-
sen beter toegankelijk voor mensen die 
moeilijk ter been zijn of mensen die veel 
bagage bij zich hebben.

Het streekvervoer buiten de stad blijft 
echter nog een tijd met dieselbussen rij-
den. De gemeente verwacht dat die bussen 
uiterlijk in december 2026 elektrisch zul-
len zijn.

Nog een nieuwtje: De gemeente zet in 
januari 2025 nog een stap om de stad te 
verduurzamen en de lucht schoner te krij-
gen. In en rond het centrum (binnen de 
ringbanen) gaat dan een ‘nul-emissiezone’ 
in. Bedrijfswagens (denk aan bestelbussen, 

vrachtwagens of taxi’s) mogen in deze zone 
dan alleen rijden als ze niets uitstoten. 
(website BD 30/10)
Woningen
Er moeten 130.600 woningen bijkomen 
in Brabant. Dat is een onderdeel van een 
groot plan dat minister Hugo de Jonge be-
kendmaakte. Voor 2030 moet Nederland 
900.000 woningen rijker zijn. Het gaat om 
250.000 sociale huurwoningen en 350.000 
koophuizen in het middensegment. Voor 
deze woningen is de maandelijkse huur-
prijs niet hoger dan € 1.000,- en is de prijs 
in het geval van een koopwoning niet hoger 
dan € 355.000 euro,-. Waar ze komen, is 
nog niet bekend. (website BD 17/10)

Tot	zover	deze	Krantenbak.	Blijf	gezond!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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 ° Sinds het bestaan van het ecoduct Westloonse Wissel over de N261 is het onderwerp geweest van 
bekladdingen/vernielingen. In de tweede helft van oktober zorgde de provincie na de zoveelste 
bekladding weer voor een flinke opknapbeurt waardoor ook de metalen afbeeldingen van dieren 
weer zichtbaar werden. De provincie heeft aangegeven mogelijk beveiligingscamera's te gaan 
plaatsen. Op de foto de situatie na de opknapbeurt.
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Open brief Koninklijke Sophia’s Vereeniging aan de Loonse gemeenteraad

Voor een muziekver-
eniging als Sophia’s 
Vereeniging is een 
adequaat vereni-
gingsgebouw essen-
tieel. In de eerste 
plaats omdat je een 
goede ruimte moet 
hebben voor repeti-
ties en uitvoeringen. 

Die ruimte moet groot genoeg zijn om alle 
muzikanten een plaats te geven en - bij 
concerten - ook het publiek. Verder is het 
belangrijk dat de akoestiek goed is. Van-
zelfsprekend moeten ook de verlichting en 
de klimaatbeheersing op orde zijn. Aan-
gezien Sophia’s Vereeniging de muziekop-
leiding van haar leerlingen heeft onder-
gebracht bij de Stichting Muziekopleiding 
Loon op Zand (SMOL), is het ook noodzake-
lijk dat het verenigingsgebouw voldoende 
ruimte biedt voor muzieklessen van de mu-
ziekdocenten aan die leerlingen.

Daarnaast is het belangrijk dat het gebouw 
genoeg mogelijkheden biedt voor de opslag 
van muziekinstrumenten waaronder het 
slagwerk alsmede voor het onderbrengen 
van ons uitgebreide muziekarchief. Om het 
bestuur en de verschillende commissies 
gelegenheid te geven om bij elkaar te ko-
men, zijn ook voldoende vergaderruimten 
van belang. Last but not least, moet het 
gebouw voorzien in de mogelijkheid om na 
afloop	 van	 repetities	 en	 concerten	 gezel-
lig bij elkaar te komen onder het genot 
van een pilsje of iets anders. Dat laatste is 
erg belangrijk voor het instandhouden en 
stimuleren van de onderlinge verenigings-
geest.

Basisvoorwaarden
Dit zijn allemaal basisvoorwaarden voor 
een verenigingsgebouw. Vanaf de intrek van 
Sophia’s Vereeniging in De Wetering in 1994 

zijn we altijd redelijk tevreden geweest 
over die locatie. Wel was de concertzaal 
annex repetitieruimte vanaf het begin te 
klein om het gehele orkest op het podium 
onder te brengen bij een uitvoering, maar 
dat werd al gauw opgelost door de sport-
hal te gebruiken voor uitvoeringen als het 
Nieuwjaarsconcert en andere bijzondere 
concerten. Er was verder voldoende ruimte 
voor onze muzieklessen en voor de opslag 
van slagwerk en andere muziekinstrumen-
ten.

De ruimte voor de bar was weliswaar niet 
zo gezellig als de vereniging gewend was 
in het vorige verenigingslokaal in de Kerk-
straat, Café Vermeulen (het huidige Feest-
café De Vriendschap), maar daar stonden 
diverse andere voordelen tegenover, zoals 
een eigen bestuurskamer en de mogelijk-
heid om elk jaar samen met de toenmalige 
de facto eigenaar en exploitant SMC (Stich-
ting Multifunctionele Centra) carnaval voor 
jongeren te kunnen organiseren, waardoor 
dankzij de inzet van vele vrijwilligers de 
verenigingskas wat kon worden bijgevuld. 
En ofschoon de samenwerking met SMC 
lang niet altijd soepel verliep, uiteindelijk 
kwamen we er altijd wel uit.

Dat	veranderde	toen	SMC	in	2016	in	conflict	
kwam met de gemeente Loon op Zand en 
failliet ging, waarna de gemeente volledig 
eigenaar werd van het gebouw. Tot op de 
dag van vandaag heeft Sophia haar deel 
van de in dat jaar met het organiseren van 
carnaval verdiende opbrengsten niet ont-
vangen: dat verdween in de failliete boe-
del van SMC. Vervolgens kwamen er ver-
schillende andere beheerders, die allemaal 
hun eigen spelregels hanteerden.

De organisatie van carnaval door Sophia 
werd steeds moeizamer. Na de coronacri-
sis is dat nagenoeg stilgevallen. Maar ook 
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werden we herhaaldelijk overvallen door 
ongemakken. Zo zijn we wekenlang ver-
stoken geweest van alcoholische dranken 
omdat	 er	 geen	 officiële	 drankvergunning	
aanwezig was. Ook de verwarming haperde 
van tijd tot tijd. In de bestuurskamer za-
ten we in de winter regelmatig met win-
terjassen aan te vergaderen, terwijl het in 
de zomer soms bloedwarm was met slag-
velden van honderden dode vliegen op de 
vensterbank. Met nadruk wens ik hierbij 
op te merken dat dit niet aan de personen 
achter de bar of de huidige beheerder kan 
worden verweten. Zij deden hun best om 
ons waar mogelijk ter wille te zijn, maar 
ook zij kunnen van een versleten gebouw 
geen modern verenigingslokaal maken.

Nieuwe Wetering?
Totdat de gemeente Loon op Zand aankon-
digde dat er een nieuwe Wetering zou ko-
men. Op 9 oktober 2017 presenteerde de 
Wetering Plan Groep daarvoor enthousiast 
haar rapport, tot stand gekomen na ander-
half jaar werk. We zijn nu vijf jaren verder 
en er is nog steeds geen uitzicht op een 
nieuwe Wetering ondanks alle spectacu-
laire presentaties van de nieuwe plannen 
en opgestelde intentiecontracten. Integen-
deel, alle plannen in die richting zijn (voor-
lopig?) stil gelegd. Er is onvoldoende duide-
lijkheid over de totale kosten. Dit roept de 
vraag op hoe de gemeente denkt hoe hier-
mee verder te gaan. Wie garandeert ons 
dat straks de verwarmingsketel niet weer 
gaat haperen? Kunnen we blijven rekenen 
op een beheerder die het nog ziet zitten 
met een Wetering waar al vele gebruikers 
uit zijn vertrokken? Kan de veiligheid van 

de gebruikers 
die er wel nog 
zijn, worden 
gegarandeerd?

Na meer dan 
zes jaren ge-
doe en onze-

kerheid hebben we nu als vereniging, die 
al meer dan 158 jaar deel uitmaakt van de 
Loonse gemeenschap, recht op zekerheid 
over de toekomst van voor het functione-
ren van onze vereniging wezenlijk vereni-
gingsgebouw. Dat geldt overigens voor de 
gehele Loonse gemeenschap.

We roepen daarom de verantwoordelijke 
Loonse politici op om die verantwoordelijk-
heid serieus te nemen en het gesprek met 
ons hierover zo spoedig mogelijk aan te 
gaan opdat we weten waar we aan toe zijn 
en ons beleid daarop kunnen afstemmen. In 
de aanloop naar het ECWO in Amiens kun-
nen wij ons niet permitteren om wekenlang 
niet te kunnen repeteren omdat - bijvoor-
beeld - de verwarming het niet doet. Ui-
teraard kunnen wij ook onze leerlingen en 
muzikanten van SOL en SPE niet urenlang in 
de kou laten musiceren. Vandaar deze zeer 
dringende oproep.

Naast het belang van Sophia speelt er ook 
een maatschappelijk belang. Laten we blij 
zijn met zo’n groot verenigingsgebouw 
waar (tot enkele jaren geleden) tientallen 
verenigingen waren gevestigd. Het is een 
plek in Loon op Zand waar mensen niet 
alleen hun hobby’s uitoefenen maar ook 
elkaar ontmoeten. Een belangrijk sociaal 
aspect in de gemeente. Het gaat daarbij 
om participatie in de samenleving en het 
mentale welzijn van burgers. Belangrijke 
punten voor de gemeente. Er zijn al vele 
verenigingen uit De Wetering vertrokken, 
waarschijnlijk vanwege de slechte staat 
van het gebouw en de onzekere situatie 
met betrekking tot de verbouwing. Dit be-
tekent dat ook de ontmoetingsfunctie ver-
loren gaat.
Wij rekenen erop dat de Loons politiek zich 
dit aantrekt.

Namens Koninklijke Sophia’s Vereeniging,
Peter Essers, voorzitter
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Galerij van Loons volk...
Weliswaar niet meer in Loon op Zand wo-
nend, maar tot op de dag van vandaag nog 
met zijn geboortedorp verbonden. De in-
middels 86-jarige Anton van der Lee is als 
amateur archeoloog én als auteur van vele 
artikelen en enkele boeken zijn leven lang 
bezig met de historie van Loon op Zand.
Bekend zijn o.a. zijn artikelen over tal 
van ‘Loonse onderwerpen’ in het jaarboek 
‘Straet	&	Vaert’ van Heemkundekring Loon 
op ’t Sandt en een serie artikelen over di-
zelfde onderwerpen in Rond de Toren tus-
sen 2014 en 2019.

Voor tekenaar Frans Oosterwaal was dat de 
reden om hem hiervoor te eren door hem 
op deze ludieke manier te portretteren.

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

 

 
 

 

 

 
 

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. 
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Hij komt, hij komt…
De spanning begint nu echt te stijgen… Het is namelijk nog maar 4 nachtjes sla-
pen en dan komt Sinterklaas aan in Loon op Zand. Zowel de Sint als Ozosnel staan 
op de Pakjesboot te trappelen om jullie allemaal weer te zien!

Wij willen u graag nogmaals laten weten dat het startschot aanstaande zondag 
13 november om 11.30 uur gegeven zal worden bij 
Het Witte Kasteel. Sinterklaas en zijn Pieten zullen 
vanaf het Witte Kasteel het dorp in trekken. Sta je 
langs de route en is Sinterklaas voorbij geweest, sluit 
dan achter de stoet aan en loop met ons mee richting 
het Weteringplein waar de burgemeester ons op zal 
wachten en verwelkomen. Wat we precies gaan doen 
houden we nog even geheim, maar het belooft een 
onvergetelijk feest te worden.

Naast de Intocht zal ook de Lampionnenoptocht weer 
plaatsvinden in Loon op Zand. Op zaterdag 26 novem-
ber om 17.00 uur zullen wij verzamelen bij Het Witte 
Kasteel. Het belooft een mooie tocht te worden met 
een feestelijk einde, maar ook hierover moeten wij 
nog even ons mond houden. Wat blijft het Sinter-
klaasfeest toch altijd geheimzinnig, hè?

Enkele geheimen worden misschien wel onthuld in de serie van Stichting Sinter-
klaas Loon op Zand. De serie wordt vanaf maandag 7 november uitgezonden op 
ons YouTube-kanaal en op Langstraat TV. Ieder maandag, woensdag en vrijdag 
komt er een nieuwe aflevering online.

Tot slot had de Sint nog een vraag voor de inwoners van Loon op Zand. Bent u in 
het bezit van een Sinterklaas Loon op Zand vlag? Wilt u deze dan vanaf maandag 7 
november weer aan de gevel laten wapperen? De Sint en zijn Pieten hebben daar 
vorig jaar enorm van genoten en hopen daarom dat u de vlag ook dit jaar weer 
buiten wilt hangen.

Wilt u geen enkele berichtgeving van Stichting Sinterklaas Loon op Zand missen? 
Volg ons dan op Facebook en Instagram. Voor meer informatie kunt u ook altijd 

terecht op onze website:   
www.sinterklaas-loonopzand.nl.

Op deze website kunt u ook op uw 
gemak nog een keer de routekaart 
van de Intocht bekijken.

Tot zondag!
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Misintenties en kerkberichten   
van 12 tot en met 25 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 waar-
op gestreamd wordt vanuit Loon op Zand 
zijn; 13 en 20 november. De vieringen zijn 
te bekijken via: 
•	de Facebookpagina van de parochie; Pa-

rochie Heilige Willibrord;
•	de parochiewebsite; www.parochiewilli-

brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis;

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

Zondag 13 november 9.30 uur: 33e Zondag 
door het jaar, herenkoor, celebrant pastoor 
Luijckx. 1e Jaargetijde Peter Landman, 
maandelijkse gedachtenis aan Marinus 
Goutziers, Tonny en Jos van Berkel–Vugts 
b.g.v. trouwdag, Nelie van Loon-IJpelaar 
en Jo IJpelaar.

Dinsdag 15 november 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 20 november 9.30 uur: Hoogfeest 
Christus Koning, dameskoor, celebrant pas-
toor Luijckx. Jan en Riek Hamers–van den 
Broek, Peter Landman, Mien van Dun–van 
Noije b.g.v. verjaardag, Paula van den Big-
gelaar–Spijkers.

14.00 uur: Doop Silvijn Havermans.

Dinsdag 22 november 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Wij namen afscheid van:
Jeanne Vromans-Hendrikx
Geboren 8 juni 1945 te Diessen.
Overleden 20 oktober 2022 te Loon op Zand.

Joke Pepping–Schoenmakers
Geboren 4 juli 1926 te Loon op Zand.
Overleden 31 oktober 2022 te Loon op Zand.

Dat zij moge rusten in vrede!

Dank voor alle felicitaties
Op woensdag 26 oktober jl. mocht mijn 
moeder de honderdjarige leeftijd berei-
ken. Het is een prachtige en bijzondere 
verjaardag geweest. Heel veel dank voor 
de hartelijke felicitaties en gelukwensen 
die zij vanuit onze parochiegemeenschap 
mocht ontvangen. Hartelijke groet aan 
eenieder.

Pastoor Luijckx

Youth Groep
Vrijdag 21 oktober, de derde vrijdag van 
de maand, zijn we met de Youth Group 
bijeengeweest. Het was een plezierige 
avond. Het thema van deze jongerenavond 
was: Wat zou jij doen? We staan iedere dag 
voor keuzes. Wat beïnvloed de keuze die jij 
maakt? Of om welke omstandigheden kies 
je daar of daarvoor. Het was interessant, 
want we maken iedere dag heel, heel veel 
keuzes. Het gaat erom dat we de goede 
keuze maken voor ons levensgeluk. Wat 
leuk, als tijdens de jongerenavond een ver-
borgen talent spontaan op de elektrische 
piano begint te spelen die in de ruimte 
staat. Ook dat is een keuze die gezellige 
gevolgen heeft!

Met jouw goede keuze kun je ook anderen 
helpen. Hoe dan? Kom in de Advent naar 
de kerk. In de voorportalen van de St. Jan 
te Kaatsheuvel en St. Jans Onthoofding te 
Loon op Zand komen twee grote adventska-
lenders te staan. De jongerengroep heeft 



41

een begin hiervoor gemaakt. Ook zij willen 
hun levensgeluk met anderen delen.

Grafruimingen begraafplaats   
Kloosterstraat Loon op Zand
Eind van deze maand worden op de be-
graafplaats in Loon op Zand weer graven 
geruimd waarvoor geen verlenging van 
grafrechten is aangevraagd. □

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

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

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

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

Frank Verhoof
Kloosterstraat 24A   5175BJ Loon op Zand
06-26781499   info@fvhinstallaties.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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 °Wessel van Peer. (Eigen foto)

Exentry Personal Training

“Krijg een sterker, strakker en gespierder lichaam door middel van  
persoonlijke begeleiding voor een blijvend resultaat.”
Dit zijn niet mijn woorden, maar die van 
Wessel van Peer, personal trainer in Loon 
op Zand. Ik zie hem vaak ‘in actie’ in de 
sportschool	 in	 Loon	 op	 Zand,	 Easyfit,	 dus	
ik wil hier natuurlijk alles over weten. Een 
afspraak is snel gemaakt en Wessel vertelt 
me graag over zijn passie.

Wessel is inmiddels ruim twee jaar actief in 
Loon op Zand. De hoogste tijd om hem voor 
te stellen. Zelf is hij woonachtig in Sprang-
Capelle en hij heeft altijd in zijn hoofd ge-
had om als zelfstandig ondernemer te wer-
ken. Maar waarin was lang de grote vraag, 
iets ‘voor zichzelf doen’ was de ambitie. 
Spoiler: het werd uiteindelijk zijn bedrijf 
Exentry, als personal trainer. Maar uiter-
aard ga ik vertellen hoe het zo is gekomen.

Zo ongeveer zeven, acht jaar geleden is 
Wessel in de sportwereld terecht gekomen. 
Hij is nooit onsportief geweest, heeft zijn 
hele jeugd gevoetbald, maar het was tijd 
voor verdieping in de vorm van kracht en 
fitness.	 Wessel	 is	 in	 de	 fitnesswereld	 ge-
doken door met name zelf onderzoek te 
doen. Hij bleek aanleg te hebben en boek-
te snel resultaat. Dit viel ook anderen op 
want hij werd breder en bouwde snel spier-
massa op. Deze zichtbare veranderingen 
zorgden ervoor dat ook bekenden Wessel 
om hulp vroegen met hun proces. Zo begon 
hij gaandeweg trainingsschema’s te maken 
voor anderen.

Maar, Wessel is niet voor één gat te van-
gen en ondertussen studeert hij marketing 
&	communicatie.	Een	brede	opleiding	waar	
hij alle kanten mee op kan. Hij wist immers 
nog steeds niet wat zijn (eind)doel was, 
enkel dat hij misschien ‘zakenman’ wilde 
worden. Maar hoe word je dat?

Wessel maakt zijn opleiding af en verdiept 
zich steeds meer in de sportwereld. Daar-
om besluit hij direct na het afronden van 
zijn studie om de opleiding tot personal 
trainer te gaan doen. En hier blijft het niet 
bij. Hij volgt verdiepende opleidingen en 
cursussen om echt beslagen ten ijs te ko-
men. Inmiddels werkt hij ook bij restaurant 
De Molen als bijbaan maar hij heeft zijn 
passie gevonden in het sporten en anderen 
motiveren. Dit is wat hij leuk vindt en waar 
hij goed in is. Personal training (pt) it is!

In de zomer van 2020 kwam hij via zijn net-
werk	terecht	bij	Easyfit.	Hij	 speelde	toen	
zeker al met het idee om dit ook als on-
dernemer te gaan doen maar de stap om 
dit direct fulltime te gaan doen is te groot. 
Daarom vonden Wessel en zijn werkgever 
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een goed compromis; vier dagen in dienst 
en één dag in de week voor zichzelf. Op 
deze manier kan hij zijn eigen bedrijf lang-
zaam opbouwen en breidt hij mettertijd 
steeds meer zijn eigen klantenkring uit. 
Sinds afgelopen juni, twee jaar na zijn 
start in Loon op Zand is hij fulltime aan de 
slag voor zijn eigen onderneming, Exentry, 
waarmee hij personal training en online 
coaching aanbiedt.

Door	de	vliegende	start	bij	Easyfit	heeft	hij	
hier een goede klantenkringen opgebouwd. 
Zijn meeste klanten komen 
dan ook uit Loon op Zand, 
maar ook vanuit Waalwijk, 
Kaatsheuvel, Sprang-Capelle 
en een enkeling uit Waspik we-
ten hem goed te vinden. Alle 
trainingen worden gegeven 
in	 de	 sportschool	 van	 Easyfit,	
maar laat hier geen misver-
standen over bestaan, een sportschool-
abonnement is niet noodzakelijk. Dit mag 
uiteraard wel, maar de pt trainingen van 
Wessel staan hier los van.

Ik ben benieuwd naar Wessels’ werkwijze 
en	hoe	hij	werkt.	Hij	 is	enorm	flexibel	 in	
zijn tijden en dit is altijd in afstemming 
met de klant. Wel geeft hij de voorkeur 
aan vaste momenten omdat dit voor alle 
partijen het prettigst werkt. Ook geeft 
hij absoluut de voorkeur aan langere sa-
menwerkingen. Op deze manier is het een 
duurzame relatie en worden de beste re-
sultaten bereikt. De frequentie van trainen 
wordt altijd in overleg bepaald want ieder 
traject met Wessel is maatwerk. Door mid-

del van een kennismaking, uitgebreide in-
take en proeftraining(en) wordt het traject 
bepaald waarbij de keuze is tussen hele en 
halve uren in een frequentie die voor ie-
dereen prettig en haalbaar is.

Wessel benadrukt dat Personal Training 
echt een ‘andere tak van sport is’ dan 
een abonnement op een sportschool. Dit 
zit ’m uiteraard in exclusiviteit, een per-
sonal training is een op een in plaats van 
in groepsverband of op eigen houtje. Daar-
naast vraag ik hem ook waarom mensen 

bij hem terecht moeten voor 
personal training, wat onder-
scheidt hem van andere trai-
ners?
Wessel heeft duidelijke ideeën 
over hoe zijn trainingen er-
uit moeten zien en waar hij 
voor staat. Het belangrijkste 
vindt hij het creëren van het 

‘wow	 effect’,	 iets	 extra’s	 doen	 waardoor	
de	 verwachtingen	 worden	 overtroffen.	
Een positieve klantbeleving is voor hem 
heel belangrijk en hij voert ook regelma-
tig klantonderzoeken uit om dit te meten. 
Hieruit hoort hij vaak dezelfde terug bij-
voorbeeld: ‘Wessel is persoonlijk en geïn-
teresseerd en niet de ‘doorsnee’ trainer’. 
Hij licht me toe; ‘Veel mensen hebben een 
beeld van een personal trainer in de vorm 
van een brede, schreeuwende klerenkast. 
Hier voldoe ik niet aan, ik hoor juist dat ik 
op een rustige en duidelijke manier dingen 
uitleg. Iets wat door veel klanten als pret-
tig wordt ervaren, waardoor ze zich op hun 
gemak voelen in de trainingen en met ple-
zier terugkomen.’
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Wessel is ambitieus en zeer betrokken met 
zijn klanten, zoveel wordt mij tijdens ons 
gesprek wel duidelijk. Uiteraard vraag ik 
hem naar eventuele ambities voor de toe-
komst. Hij benadrukt dat hij zeer goed op 
zijn	plek	zit	bij	Easyfit,	maar	dat	een	grote	
droom uiteindelijk wel een eigen locatie 
met meerdere trainers is. Dat is uiteinde-
lijk een mooi doel om naar toe te werken.

Iedereen die op een duurzame manier aan 
zijn/haar sportprestaties wil werken kan 
bij Wessel terecht. Hij werkt met verschil-
lende doelgroepen, sporten is immers voor 
iedereen en hij werkt met persoonlijke 
programma’s. Iedereen heeft andere doe-
len met het sporten en hij kan altijd helpen 
om deze te behalen. Een juiste balans hier-
bij is belangrijk, waarbij ook voeding aan 
bod komt. Wessel probeert absoluut van 
toevoeging te zijn in het gehele proces bij 
zijn klanten. Zo kunnen zij gebruik maken 
van een voedingsapp welke hij aanbiedt. 

Uiteindelijk gaat het om het totaalpakket 
voor een gezond leven. Voor Wessel bete-
kent dit dat iemand ook mentaal lekker 
in zijn vel moet zitten en met het fysieke 
stukje helpt hij graag. Hij is absoluut te-
genstander van het enkel eten van sla en 
wortels, een gezond leven bestaat ook juist 
ook uit genieten van bijvoorbeeld dat bier-
tje, wijntje of dinertje. Dat spreekt me 
wel aan.

Spreekt Wessels aanpak u ook aan dan kunt 
u uiteraard contact met hem opnemen 
voor meer informatie. Hij kan u dan altijd 
voorzien van alle informatie via:
info@exentry.nl of 06-37372574.

Ook biedt hij momenteel een 21-dagen 
challenge aan waarin je in drie weken ken-
nis kunt maken met zijn werkwijze en de 
(sport)doelstelling een boost geven.

Redactie: Kristel Vermeer
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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

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Wethouder Riekje van Vugt-Buter dient ontslag in

Wethouder Riekje van Vugt-Buter heeft 
haar ontslag ingediend bij de gemeente-
raad van Loon op Zand. “Als wethouder heb 
ik de afgelopen maanden mogen ervaren 
welke veerkracht, energie en positiviteit 
er in onze gemeente aanwezig is. Helaas 
ben ik echter tot de conclusie gekomen dat 
ik niet de juiste persoon op deze plaats ben 
en dat spijt mij enorm.” Zo laat zij weten 
in haar ontslagbrief aan de gemeenteraad.

Riekje van Vugt-Buter legt per direct haar 
werkzaamheden als wethouder neer. “In 
alle oprechtheid heb ik afgewogen wat het 
belang van Loon op Zand en haar inwoners 
het meeste dient. Deze afweging maakt dat 
ik per direct mijn ontslag heb ingediend.”

Begrip
Burgemeester Hanne van Aart vindt het 
aftreden van Van Vugt-Buter spijtig: “We 
betreuren het enorm dat ze stopt als wet-
houder. We hebben Riekje ervaren als een 
hele warme, energieke en hardwerkende 
collega. Desondanks hebben we alle begrip 
voor de moeilijke afweging die zij heeft ge-
maakt.” □
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Op weg naar de tiende Loonse Kerstklokkenloop

Jouw hulp is meer dan welkom!
Zoals in de vorige Toren-editie al te lezen 
was, is alles er op gericht om de tiende ver-
sie van de Loonse Kerstklokkenloop door te 
laten gaan. De vooruitzichten zijn in ieder 
geval goed, waardoor het enthousiasme bij 
de mensen die op dit ogenblik druk bezig 
zijn met de voorbereidingen ervan, met de 
dag groeit. Dat gevoel alleen al maakt dat 
velen nu al uitkijken naar wat er straks te 
zien én te beleven valt!
Zeker in combinatie met het Kerst Winter 
Circus met voorstellingen op zondag 11 en 
vrijdag 16 december, waarvoor de PLUS-
actie om korting te krijgen op de toegangs-
prijs loopt tot en met 4 december.

Oproep: help mee!
“De voorbereidingen voor de kerstklokken-
loop van dit jaar verlopen voorspoedig en 
volgens verwachting,” zo liet de organisa-
tie weten. “Waar we ons nu nog van moe-
ten verzekeren, zijn de nodige mensen die 
tijdens het evenement zelf op zaterdag  17 
december ons willen helpen.

We willen daarom graag in contact komen 
met geïnteresseerden (mannen én vrou-
wen) die kunnen worden ingezet voor tal 
van zaken die tijdens de loop aan de orde 
zijn. En dat zijn er vele! Daarom hierbij 
onze oproep via dit artikel aan eenieder die 
ons die dag wil ondersteunen om de tiende 
Loonse kerstklokkenloop tot een succes te 
maken. Wil je, alleen, samen met vriend/
vriendin of met een groep/vereniging, je 
inzetten om alles die dag op rolletjes te 
laten verlopen? Stuur dan een mail naar:

Op dit ogenblik is de organisatie zowat da-
gelijks in de weer met wat er op zaterdag 
17 december in Loon staat te gebeuren. 
Denk hierbij aan het uitwerken van aange-
dragen ideeën, contacten leggen met deel-
nemers aan het evenement, overleg voeren 
met diverse diensten die gaan zorgen voor 
alles ‘er om heen’, enzovoorts.
Voor sommigen begint het al aardig op 
een dagtaak te lijken, maar dat doen ze 
met veel genoegen en inzet, omdat ze nu 
al mogen rekenen op veel publiek dat hun 
inzet zeker zal waarderen. Dat heeft het 
verleden inmiddels wel geleerd.
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gerriegovers@hotmail.com met je gege-
vens zoals naam en telefoonnummer, waar-
na we heel graag contact met je opnemen 
om een afspraak te maken!”

In de volgende Toren-editie wordt u bijge-
praat over de vorderingen van de komende 
kerstklokkenloop en in Rond de Toren-edi-
tie 19 van 7 december worden de midden-
pagina’s	ingeruimd	voor	o.a.	het	definitie-
ve parcours van de loop en alle relevante 
informatie daaromheen. Tot het zover is, 
heeft u de tijd om te overwegen of u mee 
wilt helpen op zaterdag 17 december en 
een berichtje te sturen naar de organisatie 
om u hiervoor aan te melden. Vele handen 
maken niet alleen licht werk, maar het is 
ook werk voor een mooi doel!

Foto’s: Archief Rond de Toren

Alleen voor links...

In de Ambrosiusstraat zijn vier parkeer-
plaatsen ingericht voor het laden van elek-
trische auto’s. Het erbij staande bord wijst 
met een duidelijke pijl echter alleen de 
linker laadplek aan. Waarschijnlijk een ge-
valletje van 'geen juiste borden meer’...

 °Foto: Ruud Peters.
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Uitnodiging kerstmarkt Residentie Molenwijck
Zondag 27 november 
vindt in het Grand 
Café en de foyer van 
Residentie Molen-
wijck een gezellige 
Molenwijck Bazaar 
plaats. Deze dag zul-

len diverse leuke artikelen tentoongesteld 
worden, welke ook gekocht kunnen wor-
den. Bijzonder is dat het overgrote deel 
van deze producten gemaakt zijn, en aan-
geboden worden door de bewoners en me-
dewerkers van Residentie Molenwijck. Een 
deel van de opbrengst wordt gedoneerd 
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aan een goed doel: Stichting Gijsje Eigen-
wijsje.

Stichting Gijsje Eigenwijsje is opgericht 
door de 9-jarige Gijs Baeten in de laatste 
fase van zijn leven. Zijn doel is gezinnen 
met een kind met een levensbedreigende 
ziekte een gratis weekje weg aan te bie-
den. Met de bazaar hopen we voor de stich-
ting een bedrag bij elkaar te krijgen zodat 
nog meer gezinnen mooie herinneringen 
kunnen maken.

U bent op zondag 27 november van 11.00 
tot 16.00 uur 
van harte wel-
kom in Residen-
tie Molenwijck!
Wij hopen op 
verschillende 
bezoekers om 
dit ontzettend 
mooie doel te 
steunen en te-
gelijkertijd ho-
pen wij op een 
gezellige en ge-
slaagde dag! □
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Elke morgen een bord Brinta
Jarenlang was een bord warme Brinta (wie 
kent het niet?) als ontbijt voor mij dé ide-
ale start van de dag, die tegen half vijf al 
begon omdat ik geacht werd om 6.00 uur 
te beginnen met mijn werk op Schiphol, in 
een tijd waarin je nog met trots kon ver-
tellen dat je op onze nationale luchthaven 
werkte. Daar hoef je vandaag de dag niet 
meer mee aan te komen, gezien de ont-
stane situatie na de coronacrisis.

Maar dat terzijde: terug naar dat vroege 
uur waarin een bord Brinta voor mij, en 
wat ik inmiddels begrepen heb, voor veel 
mensen met mij, het begin van elke dag 
vormde en dat nog steeds doet. Tijdens 
een expositie over levensmiddelen die 
vroeger bij de kruidenier op de plank ston-
den, waarvan vele zijn verdwenen, zag ik 
een oude verpakking van een pak Brinta. 
Bij het zien daarvan gingen mijn gedach-
ten weer terug naar de tijd dat ik in alle 
vroegte op moest om na een bord Brinta op 
tijd op mijn werk te zijn en ging ik op zoek 
naar de geschiedenis van dit product. Met 
dank aan de website die Brinta hierover 
heeft gemaakt.

bevrijders in de Tweede Wereldoorlog: de 
Amerikanen en de Engelsen. Brinta werd 
in die tijd geproduceerd in Groningen, in 
de fabriek van Willem Albert Scholten en 
is ontwikkeld door de Groninger Frederik 
André Möller.

Wat blijkt? Brinta was al bekend tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in 1944, waarin werd 
begonnen met de productie en verwer-
king van Hollandse tarwe tot Brinta. Brinta 
staat voor BReakfast INstant Tarwe. Hier-
mee werd een knipoog gemaakt naar onze 

Promotie
Het product had van meet af aan succes, 
mede dankzij de promotie die hiervoor 
werd gemaakt, zoals in 1945 tijdens de 
bevrijdingsfeesten door middel van praal-
wagens met daarop Brinta-reclame. Deze 
verschenen later ook bij grote evenemen-
ten zoals de Nijmeegse Vierdaagse en de 
Huishoudbeurs.
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Nederlanders zijn altijd al dol geweest op 
het sparen van punten. Dat was in 1956 niet 
veel anders. In dat jaar brengt kinderboe-
kenschrijver A.D. Hildebrand een zesdelige 
kinderboekenserie uit over het duo Bert en 
Bettie Brinta. Voor vijf uitgeknipte merk-
naampjes van de verpakking kreeg je één 
boekje. Kinderen wisten niet hoe snel ze 
het pak leeg moesten krijgen. De teksten 
waren van de hand van A.D. Hildebrand, 
met tekeningen van Gerard van Straaten.

dat al jaren hetzelfde zou blijven. Vanaf 
1996 werden er nieuwe varianten aan het 
lang bestaande product toegevoegd. Zoals 
Brinta Wake Up in verschillende smaken, 
dat alleen met koude melk bereid kan wor-
den. In 2005 introduceert Brinta ‘Brinta 
FruitVit’ dat later ‘Brinta Appel Rozijn’ 
zou worden genoemd. In 2008 maakten 
we kennis met Brinta-brood, dat 30% meer 
vezels bevatte dan normaal volkorenbrood 
en daarom geheel aansloot bij de gezonde 
manier van ontbijten die Brinta altijd heeft 
nagestreefd. In 2015 komt Brinta Haver-
mout, een lekkere en gemakkelijke graan-
variatie op de tarwe uit de Brinta Classic 
op de markt.

De (voorlopig) laatste variant stamt uit 
2016. In dat jaar komt Brinta met een 
range nieuwe Havermout varianten die 0% 
toegevoegde suikers bevatten.

En zo valt er heel wat te vertellen over de 
geschiedenis van een simpel (maar wel lek-
ker en voedzaam) bordje Brinta, waarmee 
ik destijds elke morgen en soms nog wel 
eens begon.

Tiny van Hooren

Brinta & de Elfstedentocht
In 1963 vond de zwaarste Elfstedentocht 
ooit plaats. Bij de start was het -12 graden 
Celcius en van de 9862 deelnemers haalden 
er	maar	 127	 de	 finish	 in	 Leeuwarden.	 De	
winnaar van deze Elfstedentocht was Rei-
nier Paping (foto boven). Na zijn overwin-
ning vertelt hij op tv dat hij met een bordje 
Brinta heeft ontbeten op de dag dat hij de 
barre tocht heeft gewonnen. Sindsdien is 
Brinta onlosmakelijk met sport verbonden. 

In de jaren ’70 stonden er Brinta-knutsel-
werkjes op de achterkant van de Brinta-
verpakking. Kinderen konden sparen voor 
een poppenkast of zelfs voor circus-onder-
delen. Deze onderdelen konden ze uit de 
Brinta-verpakking knippen. Door genoeg te 
sparen kon er uiteindelijk een echte pop-
penkast of de circustent besteld worden. 
Dit soort acties raakten later op de achter-
grond en verdwenen grotendeels.

Nieuwe producten
Het bleef niet alleen bij hetzelfde product  

MOBIEL: 06-21971018 
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Voetbalclubs trappen af met Sanquin
Voetbalclubs N.E.C. en MVV trapten in het 
weekend van 22-23 oktober hun wedstrij-
den af met een bijzonder thema: beide 
clubs grepen het moment aan om hun sup-
porters aan te sporen om bloeddonor te 
worden. Sanquin mocht bij de aftrap ver-
tellen hoe supporters het kloppend voet-
balhart nòg meer kunnen inzetten.
Voor de Keuken Kampioen Divisie is MVV 
de landelijke partner van Sanquin, voor de 
eredivisie is NEC Nijmegen de landelijke 
partner. MVV Maastricht begon op zaterdag 
22 oktober tegen FC Den Bosch en N.E.C. 
op zondag 23 oktober tegen Go Ahead Ea-
gles. Bij de wedstrijden werden supporters 
met bijzondere acties, kleine attenties en 
kans op VIP-treatments geënthousiasmeerd 
om na te denken over bloeddonorschap.

Bart de Lange, projectcoördinator N.E.C. 
Maatschappelijk, vertelt: “Eén op de vier 
Nederlanders heeft ooit in zijn of haar 
leven bloed nodig. Dat kan de supporter 
naast je op de tribune zijn, of jijzelf. We 
willen als club onze maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid nemen om zoveel moge-
lijk supporters te stimuleren bloeddonor te 
worden. Het zou fantastisch zijn als deze 
campagne nieuwe donoren oplevert.”

“Een actie waar wij natuurlijk volledig ach-
ter staan. Want op deze vrij simpele ma-
nier kun je het verschil maken, je redt er 
daadwerkelijk levens mee! Met een uurtje 
van je tijd kun je wel drie patiënten hel-

pen”, aldus Jurgen Simon, woordvoerder 
van MVV Maastricht.

Sanquin Bloedbank greep het aanbod van 
de clubs met beide handen aan. Marloes 
Metaal, woordvoerder van de Bloedbank: 
“We waren heel blij met deze actie. We 
zoeken nieuwe bloeddonors die net zo en-
thousiast patiënten willen helpen als hun 
eigen club aanmoedigen. 
Nu zien we al spelers uit de elftallen hier-
over vertellen op hun social media, en som-
migen hebben zichzelf ook al aangemeld. 
We hebben nog plek voor duizenden donors 
meer, dus we hopen dat dit goede voor-
beeld wordt opgevolgd. Het is met recht 
een prachtige aftrap te noemen!” 

Donor worden?     
Kijk op https://www.sanquin.nl □
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Prinsenpresentatie 11-11
Het duurt nog maar even voordat het car-
navalsseizoen weer van start gaat. Dat 
betekent dat we de carnavalspakjes weer 
even van de zolder kunnen halen, want het 
seizoen openen we traditiegetrouw op de 
11e van de 11e.

Dit jaar zal De Kiosk het decor zijn van een 
heus 11-11 bal en het mooie is dat je dit 
jaar een heel weekend hebt om bij te ko-
men. 11 november valt dit jaar namelijk 
op vrijdag.

Uiteraard willen we jullie tijdens dit feest 
jullie kennis laten maken met Prins Carna-
val van 2023 en maken we het motto be-
kend. Op de sociale media is een prijsvraag 
uitgezet over wat het motto van komend 
jaar moet worden en daar is massaal op 
gereageerd. Onze vakkundige jury zal een 
keuze moeten maken uit een groot aantal 
kanshebbers.

Om 11 minuten over 11 zal de prins arrive-
ren op het feest, proosten we op het nieu-

we carnavalsseizoen, maken we het motto 
bekend en dan gaan we snel weer verder 
met waar we goed in zijn: de boel op z’n 
kop	zetten	(figuurlijk	wel	te	verstaan).

Kaartjes voor de avond zijn nog te koop en 
kun je halen in De Kiosk.
Een kaartje kost € 5,00 en dan krijg je het 
eerste drankje gratis en een avond vol en-
tertainment.	□
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Halloween bij   
Scouting Pastoor Simons groep

Wat een heerlijk weekend hebben wij ge-
had! Kijk maar op de foto's! Eerst met zijn 
allen pompoenen versierd en daarna cup-
cakes met spinnen gemaakt.  We hebben 
ook zelf griezelhanden met popcorn ge-
maakt en mummie-lampjes. De scouts heb-
ben een geweldige katapult gemaakt om 
pompoenen te schieten.
 
Daarna hebben we met zijn allen lekker 
gegeten: bloedsoep en pompoensoep met 
grafsteen-toetjes na. Na het eten hebben 
we samen Hocus Pocus gekeken. Ondertus-
sen hadden de Rowans & Sherpa’s en de 
Zendamateurs een geweldige spooktocht 
voorbereid. Na de spooktocht nog lekker 
bij het kampvuur gezeten met warme cho-
comelk en daarna lekker slapen. 

De volgende ochtend nog genoten van een 
heerlijk ontbijt met zijn allen en alles weer 
opgeruimd.	□
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De volgende editie...

De volgende editie van Rond de Toren komt 
23 november uit. Uw bijdrage(n) voor deze 
editie kunt u aanbieden tot 15 november 
19.00 uur.

U helpt ons bijzonder als u met het aanbie-
den van kopij niet wacht tot het allerlaat-
ste moment, zodat de redactie voldoende 
tijd heeft om er alle aandacht aan te ge-
ven. Dank u wel!

Redactie Rond de Toren

    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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HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
 

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

Bij mezelf blijven: wat is dat en hoe doe ik dat?
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Loon op Zand 2040: Praat jij ook mee over jouw omgeving?
De gemeente Loon op Zand werkt samen 
met inwoners, verenigingen, organisaties 
en bedrijven aan de omgevingsvisie Loon 
op Zand 2040. Hierin maken we keuzes 
over hoe onze woonwijken, dorpskernen, 
bedrijventerreinen en buitengebieden er-
uit moeten zien in 2040. Tussen 18 novem-
ber en 6 december organiseren we een mix 
van activiteiten waarbij iedereen mee kan 
praten.

Waar komen woningen voor starters of se-
nioren? Hoe zorgen we voor mooi groen 
in de wijk? Voor gezellige winkelstraten? 
Hoe behouden we de dorpse sfeer? En ons 
prachtige buitengebied? De omgevingsvisie 
is een blik vooruit voor de plek waar we 
wonen, leven en werken. Het is een basis 
voor onze plannen voor de toekomst, waar-
mee we ook anderen vragen om zelf met 
goede initiatieven te komen.

De visie maken we samen
Niemand kent onze gemeente beter dan de 
mensen die er wonen of werken. De om-
gevingsvisie gaat ook nog eens iedereen 
aan. Reden genoeg om bewoners, bedrij-
ven, verenigingen, stichtingen en andere 
organisaties te vragen om mee te praten 
over de visie. Met de activiteiten tussen 
18 november en 
6 december be-
trekken we veel 
verschillende 
mensen en or-
ganisaties bij de 
omgevingsvisie.

Meepraten kan 
zo
Je kunt op veel 
verschillende 
manieren mee-
doen. Om te 
beginnen kun 

je een bewonersavond bezoeken. Voor de 
kern Loon op Zand organiseren we deze op 
6 december van 20.00 uur tot 21.30 uur 
in De Wetering, Weteringplein 1. Voor wie 
liever thuisblijft is er ook een online be-
wonersavond. Daarnaast gaan we naar de 
mensen toe. Je kunt ons tegenkomen op de 
Loonse markt op vrijdag 18 november, op 
andere drukke plekken of in buurtcentra. 
Ook organiseren we workshops over ver-
schillende thema’s die belangrijk zijn in de 
visie. Zo’n 40 organisaties, belangenver-
enigingen en stichtingen hebben een uitno-
diging ontvangen voor deze workshops. Het 
volledige programma vind je op:
loonopzand2040.nl.

Waarover kun je meepraten?
Deze zomer hielden we een enquête onder 
inwoners en interviewden we organisaties. 
Dat leverde allerlei vraagstukken op over 
de toekomst van onze omgeving. Kijk ook 
hiervoor op loonopzand2040.nl. De vraag-
stukken staan centraal tijdens alle activi-
teiten. Samen bedenken we oplossingen 
voor deze vraagstukken en denken we na 
wat de voor- en nadelen zijn van deze op-
lossingen. Alle informatie en ideeën die we 
ophalen, vertalen we naar doelen voor de 
lange termijn. □
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De laatste corona-prent

Na het uitbreken van de coronacrisis in het voorjaar van 2020, maakte onze tekenaar 
Frans Oosterwaal een aantal tekeningen met daarop zijn kijk ‘met een knipoog’ op de 
situatie waarin we toen zaten. Tekeningen die we regelmatig publiceerden.
Inmiddels is gebleken dat het virus, weliswaar nog steeds gevaarlijk kan zijn, maar dat het 
ergste leed is geleden. Daarom heeft de redactie besloten om de ‘corona-tekening-serie’ 
van Frans af te sluiten met deze laatste prent. □



61

Verjaardag Juffr. Gerrie de Nijs

In deze ‘Wie, wat, waar?’ vraagt de foto-
werkgroep van Heemkundekring Loon op 
’t Sandt u of u meer informatie heeft over 
deze foto genomen bij de verjaardag van 
juffrouw	Gerrie	de	Nijs	in	1961.	Wie	zijn	de	
kinderen op de foto?

Geef het door via ons e-mailadres:
fotograaf@heemkundekringloon-
optsandt.nl of bel naar 06-10114684.

Onder vermelding van fotonummer:
011946. □
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Bibliotheek Kaatsheuvel helpt bij vragen over het    
digitaal regelen van overheidszaken

“In een handomdraai had ik online mijn 
DigiD aangevraagd,” vertelt Carina. Een 
maand geleden stapte ze de Bibliotheek 
binnen. Ze had een DigiD nodig om een 
toeslag te wijzigen. Maar hoe ze dit online 
moest aanvragen, wist ze niet. Het Infor-
matiepunt Digitale Overheid in de Biblio-
theek hielp haar op weg. “Ik hield zelf de 
muis vast en er was iemand van het Infor-
matiepunt die mij door alle stappen heen 
hielp. Het lukte en het was er nog gezellig 
ook.”

Een Informatiepunt Digitale Overheid 
in elke Bibliotheek
Voor hulp bij vragen over de digitale over-
heid vind je in elke bibliotheekvestiging 
een Informatiepunt Digitale Overheid. Zo 
ook in de Bibliotheek Kaatsheuvel. Biblio-
theekmedewerkers zoeken naar de juiste 
informatie, denken mee of verwijzen men-
sen ‘warm’ door naar de juiste partner die 
kan helpen. De hulp is gratis, ook als je 
geen lid bent van de Bibliotheek.

Beter leren omgaan met de computer
Al jaren helpt de Bibliotheek mensen digi-
taal vaardiger te worden. Zo kun je in de 
Bibliotheek ook zelf beter leren omgaan 
met de computer. Bijvoorbeeld door het 
volgen van een computercursus. Of een 
bezoek te brengen aan een van de (digi) 
spreekuren.

Moeite met zaken online regelen
Wanneer je veel tijd achter de computer 
doorbrengt, kun je het je haast niet voor-
stellen: in Nederland hebben zo’n vier mil-
joen mensen moeite om zaken online te re-
gelen. Je bent dus zeker niet de enige. Met 
een beetje hulp helpt de Bibliotheek je op 
weg. En lukt het wél (samen) een DigiD aan 
te vragen. Online toeslagen te wijzigen. Of 
bijvoorbeeld informatie inzien of opvragen 
via de online omgeving van het UWV. Ca-
rina: “Want als ik het kan, kunnen jullie 
het ook!”

Ik heb een vraag
Kun je wel wat hulp gebruiken bij vragen 
over de digitale overheid? Of ken je iemand 
die gebaat is bij hulp? Kom langs bij het 
Informatiepunt Digitale Overheid. Het In-
formatiepunt Digitale Overheid is open tij-
dens service-uren in de Bibliotheek Kaats-
heuvel. Iedere dinsdag is er een spreekuur 
Digitale Overheid van 14.00 tot 15.00 uur. 

Meer info:
www.bibliotheekmb.nl/informatiepunt □
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Kruidvat heropend
In de tweede helft van oktober werd een 
flinke	verbouwing	bij	het	Kruidvat	aan	de	
Kerkstraat uitgevoerd (foto boven). Vol-
gens een medewerker is er geluisterd naar 
opmerkingen van klanten. Door een stukje 
uitbreiding aan de achterkant konden de 
gangpaden verbreed worden en werd de 
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers 
en klanten met een rollator een stuk pret-
tiger.

De winkel werd vrijdag 28 oktober her-
opend (foto onder). Bijzonder is, dat er nu 
ook een zondag openstelling komt. Dat in 
de middaguren en als test voor een periode 
van drie maanden. De extra uren worden 
opgevangen door de huidige medewerkers.

 °Foto's + tekst: Ruud Peters.

Lezing ‘Plantennamen zijn  
spannender dan je denkt’

Dinsdagavond 15 november geeft Marco 
Hoffman	 namens	 Groei	 & Bloei De Lang-
straat een lezing over “plantennamen zijn 
spannender dan je denkt” in ontmoetings-
centrum De Haven, Leefdaelhof 11 in Waal-
wijk. De lezing begint om 20.00 uur. Vooraf 
reserveren is niet nodig. Kosten € 3,- p.p.; 
voor leden van Groei & Bloei is de lezing 
gratis bij te wonen.

Je wordt meegenomen in de spannende 
wereld van de plantennamen en krijgt de 
gelegenheid om alles te vragen wat je nog 
had willen weten hierover. Neem vooral 
ook voorbeelden van plantentiketten mee 
met	 namen	 waarvoor	 je	 een	 specifieke	
uitleg door een echte plantentaxonoom 
(plantennamendeskundige) zou willen heb-
ben.	□

tel.: 0416 - 363 902
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Wat doe jij als iemand zich verslikt?

Een verslikking loopt meestal af met een 
flinke	hoestbui.	Maar	als	iemand	zich	ern-
stig heeft verslikt en het voorwerp niet 
zelfstandig uit de luchtweg krijgt, moet er 
actie ondernomen worden. Het is belang-
rijk om te weten hoe je goede eerste hulp 
kunt verlenen bij een ernstige verslikking.
Kijk bij een verslikking allereerst in de 
mond of je het probleem weg kunt halen. 
Als	het	slachtoffer	goed	kan	hoesten,	moe-
dig je enkel het hoesten aan. Bij kinderen 
kun je het hoesten aanmoedigen, zover dat 
begrijpelijk is voor ze. Bij ernstige verslik-
king	geeft	het	slachtoffer	aan	benauwd	te	
zijn. Hij grijpt mogelijk naar de keel, is in 
paniek, kan niet praten of hoorbaar hoes-
ten en probeert wanhopig adem te halen, 
wat soms een gierend geluid geeft.

Wat te doen bij verslikking?
●	Bel	112	of	laat	112	bellen.
●	Laat	het	slachtoffer	met	verslikking	voor-

overbuigen.
●	Sla	met	de	palm	van	 je	hand	tussen	de	

schouderbladen (rugslagen). Doe dit 
maximaal vijf keer. Ondersteun de borst-
kas hierbij met je andere hand.

●	Helpt	dat	niet?	Ga	dan	achter	het	slacht-
offer	staan,	plaats	een	vuist	op	de	boven-
kant van de buik en onder het borstbeen. 
Ondersteun met je andere hand deze 
vuist.

●	Trek	 beide	 handen	 met	 een	 ruk	 schuin	
omhoog naar je toe, doe dit (buik com-
pressies of Heimlichgreep) maximaal vijf 
keer. Raak daarbij het borstbeen en de 
ribben niet aan.

●	Wissel	deze	handelingen	af	totdat	de	ver-
slikking is opgeheven of totdat het ambu-
lancepersoneel het overneemt.

●	Bel	na	buik	compressies	bij	kinderen	al-
tijd met de huisarts of huisartsenpost. 
Bij	volwassenen	bel	je	als	het	slachtoffer	
klachten heeft (heesheid, buikpijn).

●	Als	 het	 slachtoffer	 het	 bewustzijn	 ver-
liest, moet hij gereanimeerd worden. 
Reanimeren kun je leren.

Verslikking bij kinderen tot 1 jaar
●	Kinderen	stoppen	van	alles	in	hun	mond.	

Kijk bij een verslikking daarom altijd 
eerst in de mond om een aanwezig voor-
werp te verwijderen.

●	Bij	kinderen	tot	1	jaar	mag	je	geen	buik	
compressies Je mag de rugslagen alleen 
afwisselen met borststoten. Deze geef je 
met twee vingers op dezelfde plaats als 
bij de reanimatie (bron: ehbo.nl).

Weten hoe je moet handelen bij een ern-
stige verslikking kan levensreddend zijn.

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

Filmhuis
Op	vrijdag	11	november	wordt	de	film	The	
Da Vinci Code en op vrijdag 25 november 
de	 film	 De	 beentjes	 van	 Sint	 Hildegard	
vertoond op het witte doek in G1-2. Beide 
films	 starten	 om	 14.00	 uur.	 De	 entree	 is	 
€ 2,00.

Lunch bij de Rooi Pannen 
Deze lunch is gepland op vrijdag 18 novem-
ber. U wordt om 11.45 uur bij de receptie 
van de Rooi Pannen verwacht.

Computerwerkgroep
Op dinsdag 22 november Computercafé 
van 10.00 tot 12.00 uur in G1. U bent wel-
kom met al uw digitale vragen. We helpen 
u graag. Wilt u graag geholpen worden en 
bent u niet in staat om naar het Computer-
café te komen, neem dan contact op met 
Laura Huibers. T: 0416 361 615.

Middagwandeling
Op woensdag 16 november vertrekken we 
om 13.00 uur voor een wandeling naar 
Bosch en Duin. Na een pauze wandelen we 
weer terug naar De Wetering. 

Bridge, rikken, jokeren, vrijkaarten, 
bingo en sjoelen
Op maandag is het bridgen van 10.00 tot 
12.00 uur in ruimte G1,2, de deelname is 
gratis. Bingo is op de eerste maandag van 
de maand vanaf 14.00 uur in G1-2. Op don-
derdag 3, 10 en 17 november is er in G1-2 
een rik- en jokerconcours, het inschrijfgeld 
is € 2,00. De aanvangstijd is steeds 13.45 
uur. De sjoelcompetitie is op de derde 
woensdag (16 november) om 14.00 uur in 
G1-2.

Fotoclub
Elke tweede maandag van de maand (14 
november) komen de leden om 14.00 uur 
bij elkaar in G1-2. Nieuwe leden zijn wel-
kom. Informatie kunt u inwinnen bij Ulrich 
Geimer, E: ulrich@geimer.nl.

Schilder- en tekengroepen
De bijeenkomsten zijn op woensdag 
van 9.30 tot 11.30 in G1-2. De ene week 
groep-1, de ander week groep-2. Nieuwe 
leden zijn welkom. Opgeven bij Harrie de 
Weert. E: hcmdeweert@online.nl.

Line dance
Op donderdagmiddag dansen we in de gro-
te zaal van De Wetering. U bent van harte 
welkom	om	een	gratis	proefles	 te	volgen.	
Info: Karin Vermue M: 06 230 182 02 of E: 
eurostyle@wxs.nl.

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

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

Opening 
expositie schilder- en tekengroepen
Op zaterdagmiddag 15 september vond 
de feestelijke opening plaats van de ex-
positie van de schilder- en tekengroepen. 
Voorzitter Wil Ligtenberg schetste in zijn 
openingswoord de moeilijke weg die de te-
ken- en schildergroep in de afgelopen jaren 
gegaan was. Soms wel bijeenkomsten, soms 
vanwege corona weer geen bijeenkomsten. 
Deze expositie is daarom het resultaat van 
de afgelopen twee jaar. Het resultaat mag 
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er zijn. De openingshandeling bestond uit 
het onthullen van het logo van de teken- en 
schildergroep. Na deze openingshandeling 
en het uitbrengen van een toost gingen de 
aanwezigen naar de tentoonstellingsgang 
waar de verschillende kunstwerken bewon-
derd werden en van commentaar werden 
voorzien. De nazit, met een hapje en een 
drankje, was gemoedelijk en gezellig. Tot 
slot wil ik iedereen oproepen om de expo-
sitie te komen bezoeken.

Schilderen
Dit seizoen schilderen beide groepen af-
wisselend op woensdagochtend. In beide 
groepen is nog beperkt ruimte voor nieuwe 
deelnemers. Iedereen is welkom. Als u het 
plezierig vindt om te schilderen met een 
leuke groep en bovendien wat wilt leren, 
met tips van de begeleiding en collegadeel-
nemers, dan is hier de kans om uw schilder-

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering

kwaliteiten verder te ontwikkelen. Interes-
se? Loop dan rustig op woensdagochtend 
binnen.

Gerard Linders en Harry de Weert

Activiteiten in de planning

Vrijdagmiddag 16 december
Vrijwilligersmiddag in De Wetering met een 
optreden van de Gouden Mix.

Woensdagmiddag 21 december
Kerstviering voor onze leden in De Wete-
ring.

Valpreventiecheck
In de loop van de maand december zal een 
van de medewerkers van Fysio Loon op 
Zand in onze ruimte een valpreventiecheck 
doen voor leden van de vereniging. Afhan-
kelijk van het resultaat van deze check zal 
een valpreventiecursus gestart worden.

Bijeenkomst gewijd aan   
leven met dementie
Vorig jaar heeft de redactie een editie van 
de Onder ONS gewijd aan dit actuele onder-
werp. Het bestuur is van plan om in janu-
ari een bijeenkomst te organiseren waarin 
nader wordt ingegaan op de gevolgen van 
dementie bij de patiënt, de naasten en de 
gemeenschap. □
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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

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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Hulp in de buurt bij het terugbetalen van toeslag   

Moet u nog huurtoeslag, zorgtoeslag, kin-
deropvangtoeslag of kindgebonden budget 
terugbetalen van vóór of tijdens corona? En 
lukt het u niet om binnen 24 maanden te-
rug te betalen? Vraag dan een persoonlijke 
betalingsregeling aan en zoek hulp als u er 
niet uit komt. Die hulp is er ook bij u in de 
buurt. Kijk op toeslagen.nl/teveelontvan-
gen voor meer informatie.
 
Tijdens de coronacrisis heeft Toeslagen 
mensen die nog te veel ontvangen toesla-
gen moesten terugbetalen hier niet aan 
herinnerd. Sinds de coronamaatregelen 
zijn afgebouwd, vraagt Toeslagen mensen 
weer te beginnen met terugbetalen. Toe-
slagen helpt met een nieuwe betalingsre-
geling van 24 maanden. Mensen die nog 
toeslag moeten terugbetalen over de pe-

riode 2017 tot maart 2022 hebben hierover 
een brief ontvangen. Toeslagen wil voorko-
men dat mensen verder in de problemen 
komen. Coert Kleijwegt, algemeen direc-
teur Toeslagen benadrukt: “Sommige men-
sen kunnen de toeslag niet terugbetalen in 
24 maanden. Dat begrijpen we. Vraag ons 
dan om hulp. U kunt een persoonlijke beta-
lingsregeling aanvragen. Dat kan op toesla-
gen.nl/teveelontvangen. Daarbij staat een 
video met uitleg. Staat uw vraag niet op 
onze website? Of komt u er niet uit? Maak 
dan via toeslagen.nl/teveelontvangen een 
afspraak bij de BelastingTelefoon of bij een 
Belastingkantoor. Of vraag om hulp bij een 
organisatie bij u in de buurt, zoals de Geld-
zaak.”
 
Wilt u meer informatie over het terugbe-
talen of weten waar u in de buurt terecht 
kunt voor persoonlijke hulp? Kijk op toesla-
gen.nl/teveelontvangen.

Geldzorgen?
Lukt het u niet om terug te betalen en 
heeft	u	geldzorgen?	Kijk	dan	op	geldfit.nl/
toeslagen voor passende hulp bij u in de 
buurt.	□

 

 

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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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. 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
Nr. 2 van 2023 verschijnt op 25 januari 17 januari vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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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 Herfstwandeling namens de Stich-
ting Educatieve Boerderij Loon op 
Zand. De wandeling start om 10.00 
uur bij Het Witte Kasteel. Aanmel-
den vooraf is niet nodig. Kosten be-
dragen € 5,- (contant) p.p. Hiervoor 
krijgt u een heerlijke wandeling en 
een lekkere versnapering.

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.

21 De Kiosk: Start WK-voetbal kijken. 
Toegang gratis.

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

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

25 Het Filmhuis in Venloene, 14.00 uur: 
De Beentjes van Sint Hildegaard.

27 VV Trinitas Oisterwijk 1 - Uno Animo 
1, om 14.30 uur Sportpark D’n Donk.

December
4 Uno Animo 1 - SVSSS 1 om 14.00 uur, 

Sportpark De KLokkenberg.
9 Het Filmhuis in Venloene om 14.00 

uur: Les Miserables (duurt 3 uur).
9 Nico Schut rik- en jokerconcours 

2022/2023 bij v.v. Uno Animo.
11 Pauwelswandeling om 10.00 uur 

vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, Noorderbos.

11 Loonse kerstklokkenloop presen-
teert Kerst Winter Circus 2022 om 
13.30 en om 16.30 uur Kasteelweide

11 Hilvaria 1 - Un Animo 1 om 14.00 
uur, Sportpark De Roodloop.

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

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

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



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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