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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.

Zie ook pag. 34
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REDACTIE 
Tiny van Hooren 0416-362516
eindredacteur Hoge Steenweg 2

Jacques van Dooren 06-38906960
Carine van Esch 06-14821661
Petra Holsheimer 06-50265699
Jan van Hoof 0416-362694
Lonneke van Huijgevoort 06-51963744
Ton Kalkers 06-10745927
Kristel Vermeer 06-30378375

ADVERTENTIES en TORENTJES
Guido van Gorp 0416-362295

BEZORGING
Christ Wijtvliet 06-15121975

BESTUUR
Geert Wijtvliet 06-51986517
voorzitter

Annemiek Goutziers 
secretaris Bergstraat 25
e-mail: secretaris@ronddetoren.nl

Riky Groenendaal penningmeester
e-mail: penningmeester@ronddetoren.nl

OVERIGE INFO

vormgeving: Redactie Rond de Toren
drukwerk: Drukkerij Elka Sikkers
oplage: 3050

KvK: 41090256
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Sinterklaas is weer in het land
•	Maar ook zijn Pieten en Ozosnel.

Nieuw in Loon op Zand: Lique Pedicure
•	Uw voeten zijn bij haar in goede handen.

Realisatie ‘Van Lier Park’ naderbij
•	Schetsbeelden woningen gepresenteerd.

Geen verstand van zaken
•	Dat is onderhand de grote mode in ons land.

Tiende Loonse Kerstklokkenloop
•	Genieten van bijzondere dorpse kerstsfeer.

Loon On Ice
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

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

“Elk nadeel heb zijn voordeel…”
Deze	wijsheid	in	onvervalst	Amsterdams	van	Johan	Cruijff	(1947-2016),	de	meest	legen-
darische voetballer die Nederland ooit heeft voortgebracht, wordt te pas en te onpas 
gebruikt om minder prettige zaken om te buigen tot iets meer positiefs. Zo ook voor de 
ontstane energiecrisis waar we middenin zitten, al lijkt het erop dat de prijs ervan weer 
iets aan het dalen is. Genoodzaakt door de gestegen prijzen van gas en elektra zijn we 
nóg meer dan voorheen bezig met het isoleren van onze huizen en beleven bedrijven in 
zonnepanelen gouden tijden. De ontwikkeling van betaalbare warmtepompen en de op-
slag	van	(groene)	energie	heeft	topprioriteit	en	worden	alternatieve	vormen	van	energie,	
zoals wind- en waterkracht en waterstof, steeds belangrijker.

Door meteen te gaan bezuinigen op energieverbruik, door bijvoorbeeld de temperatuur 
een graadje lager te zetten om de stookkosten wat te dempen, kunnen we direct al het 
nodige voordeel realiseren. Een bijkomend voordeel hiervan is, dat een graadje minder 
ook	 goed	 is	 voor	 je	 gezondheid.	 Zo	 heeft	 de	WHO	 (Wereldgezondheidsorganisatie)	 na	
onderzoek een temperatuur van 18 graden aanbevolen. Dat zou de meest veilige tempe-
ratuur zijn waarbij de gezondheid van de meeste mensen goed gedijt, ook als het buiten 
koud is. Voor ouderen, mensen met hart- of longziekten of een andere chronische aan-
doening zou dit echter niet warm genoeg zijn en wordt minimaal 19 graden geadviseerd.
Een iets lagere kamertemperatuur stimuleert de vetverbranding. Door die lagere tempe-
ratuur maak je ‘bruin vet’ aan dat ervoor zorgt dat meer energie vrij komt uit je voeding 
en vetweefsel. Je lichaam ‘stookt’ zichzelf dus beter warm en je vetverbranding gaat 
omhoog. Zo helpt deze lagere temperatuur ervoor dat je niet zwaarder wordt, wat weer 
goed is voor je gezondheid.

Nog	een	voordeel	van	een	lagere	omgevingstemperatuur,	hoewel	(nog)	niet	wetenschap-
pelijk bewezen: je immuunsysteem werkt beter door blootstelling aan kou. Wat al wél 
bewezen is, is dat je lichaam kan wennen aan een lagere kamertemperatuur. Variatie in 
temperatuur schijnt ook helend te werken, omdat je dan niet alleen de warmteproductie-
kant van je lichaam aanpakt, maar ook de bloedvaten traint in koude en warme situaties.
En nog dit: het is een fabel dat je van kou verkouden wordt. Dat doet een verkoudheids-
virus waarmee je besmet raakt. We zijn massaal verkouden als het buiten kouder wordt, 
omdat we meer uren binnen zitten en minder goed de ruimtes waarin we zitten goed 
luchten. Zo dragen we het verkoudheidsvirus makkelijker aan elkaar over. Dus op tijd je 
woonruimte luchten is dus het devies.
De moraal van dit verhaal: de energiecrisis treft voor wat betreft de betaalbaarheid velen 
van ons en daarom letten we zeker op wat de thermostaat aangeeft. Dat is zeker een feit. 
Het is wellicht een schrale troost, maar toch: een beetje minder warm stoken heeft ook 
zo	zijn	voordelen.	Om	met	de	wijsheid	van	Johan	Cruijff	af	te	sluiten:	“Elk	nadeel	heb	
zijn voordeel…”.

Veel plezier met deze Toren, waarmee de redactie u graag wat warmte wilt toewensen!
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Hij is weer in het land!
Dit jaar was het weer de vraag of Sinter-
klaas op tijd in Nederland aan zou komen. 
Er gaat namelijk altijd wel iets mis met die 
maffe	 pieten.	 Nu	 bleek	 de	 Pakjesboot	 zo	
lek te zijn als een mandje en waren er niet 
genoeg pepernoten om al die gaten te vul-
len. Vele kinderen hebben met een brok in 
de keel naar het Sinterklaasjournaal zitten 
kijken want het zag er echt niet best uit.

Uiteindelijk is het toch goed gekomen en 
zijn de Sint, zijn pieten en zelfs Ozosnel op 
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zeer milieuvriendelijke manier in Neder-
land aangekomen, met het vliegtuig. Ge-
lukkig maar, want anders hadden we hier in 
Loon op Zand de dag erna niet zo’n fantas-
tisch feest kunnen vieren met Liedjespiet, 
Feestpiet, Confettikanon-Piet en Klaasje.

En wie was nou die mysterieuze Klaasje, 
die mevrouw die naast Sinterklaas door het 
dorp	 liep?	Als	 je	 de	 YouTube	 afleveringen	
had gezien van Stichting Sinterklaas Loon 
op Zand dan had je haar meteen herkend 
als de zus van Sinterklaas. Zij helpt Sinter-
klaas dit jaar met allerlei klussen. Op het 
podium in De Wetering tijdens het feest 
vroeg ze of ze volgend jaar weer mocht hel-
pen,	maar	“daar	moesten	ze	het	’s	avonds	
nog maar eens over hebben,” zei de Sint.

Tijdens de optocht die dit jaar door Oud-
Loon trok, kon er lekker meegezongen 
worden	met	de	twee	pieten	in	bakfiets	en	
Concordia. Bij De Venloene voor de deur 
werd tussendoor al een dansfeestje gehou-
den. Pepernoten en stuiterende kinderen 
in overvloed en uiteindelijk samen met de 
Sint op de foto. Aan de blije snoetjes te 
zien was het weer een groot succes!

Redactie: Carine van Esch
Foto’s: Redactie Rond de Toren
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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

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

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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Uw voeten in goede handen

Lique Pedicure

Lique Pedicure is nieuw in Loon op Zand. 
Het is de pedicurepraktijk van Angelique 
Kuijpers. Afgelopen september is deze 
praktijk geopend aan de Taurus in Loon op 
Zand. Angelique heeft afgelopen jaar een 
behoorlijke carrièreswitch gemaakt en ik 
ben benieuwd hoe dit zo is gekomen.

Angelique is echt een bezige bij. Ze heeft 
lang bij Venloene gewerkt maar is hier af-
gelopen jaar vertrokken. Toen was het tijd 
om iets anders te gaan doen en het liefst 
ook iets compleet anders. Al snel was het 
duidelijk dat dit ‘iets met haar handen’ 
moest zijn. Zo is ze ook ooit begonnen, 
voordat ze bij Venloene terecht kwam was 
ze namelijk coupeuse en werkte ze vanuit 

huis. Daarvoor nog is ze ooit begonnen in 
het leer, bij Mart van den Hoven. Nu moest 
het iets anders worden, kapster of pedicu-
re, dat leek Angelique wel wat! Stilzitten 
is in ieder geval geen optie. De keuze is 
gevallen op pedicure, omdat haar dit echt 
passend voor haar leek. En zo startte ze 
afgelopen februari aan de versnelde oplei-
ding tot pedicure. In juli heeft Angelique 
de opleiding succesvol afgerond en sinds-
dien mag ze zichzelf gediplomeerd pedi-
cure noemen.

Hierna was het tijd om ook daadwerkelijk 
als pedicure aan de slag te gaan en hoe-
wel ze eerst wat andere ideeën had, bij-
voorbeeld over het versterken van een be-
staande pedicurepraktijk, bleek een eigen 
praktijk de beste optie. En zo is afgelopen 
september ‘Lique Pedicure’ geboren. An-
gelique heeft een mooie, knusse salon in-

gericht in haar woning. Deze salon 
is te vinden op Taurus 8 en hier 
ontvangt ze haar klanten graag. De 
salon bevindt zich op de eerste ver-
dieping. Mocht u niet mobiel zijn, 
Angelique is dit wel en dan bezoekt 
ze u graag op locatie. Op termijn is 
het ook de bedoeling om de salon 
op de begane grond te realiseren, 
hier is voldoende mogelijkheid voor. 
Dit zijn mooie plannen voor de toe-
komst, maaren voorlopig is ze op de 
eerste verdieping werkzaam.

U kunt voor alle ‘reguliere’ pedicu-
rezorg bij Angelique terecht. Ook 
wil ze zich graag blijven ontwikkelen 
en staat er bijvoorbeeld een cursus 
in de planning voor voetenzorg in 
combinatie met diabetes. Op deze 
manier kan ze steeds uitgebreidere 
en betere voetenzorg bieden. De 
keuze voor pedicure bleek de juiste 
en Angelique heeft ontzettend veel 
plezier in haar nieuwe werkveld.
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De openingstijden van de salon zijn op 
dinsdag en woensdag van 9.00 tot 16.00 
uur en op donderdag is Lique Pedicure ge-
opend van 9.00 tot 13.00 uur en van 18.30 
tot 22.00. uur. Iedereen is welkom bij An-
gelique, van jong tot oud en voor iedereen 
is een passende oplossing. Ik ben dan ook 
benieuwd wat ze zo leuk vindt aan haar 
‘nieuwe’ vak. ‘Ik werk graag met mensen 
en maak deze blij en het zorgzame zit ook 
echt in me. Deze aspecten kan ik heel goed 
combineren in dit vak als pedicure en in 
mijn eigen salon’, aldus Angelique. Dit 
klinkt als een welkome aanvulling voor ons 
dorp, des te meer omdat de vraag naar pe-
dicures groot blijkt.

Mocht u meer informatie willen of een af-
spraak met Angelique willen maken dan is 
zij telefonisch te bereiken via 06-19363158. 
Een behandeling duurt ongeveer drie kwar-
tier tot een uur en pinnen is mogelijk bij 
Angelique. U mag haar altijd bellen of ap-
pen en ze ontvangt u graag en hartelijk in 
haar salon!

Rond de Toren wenst Angelique veel succes 
met haar eigen praktijk!

Redactie: Kristel Vermeer

 

 

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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Lieve Do,

Hallo. Ik ben Suzan. Wat een lieve, droe-
vige brief stuurde je naar onze dorpsgeno-
ten. Wat spijt het me te lezen dat je denkt 
dat je ons in de kou laat staan. Dat is niet 
zo; wij laten jou in de steek. Toch blijf je 
gruwelijk je best voor ons doen. Zorgt dat 
onze kinderen nog steeds kunnen gymmen. 
Bent een klankkast voor mooie muziek. 
Bent het dak waaronder we nog steeds sa-
menkomen. 

Je geeft ons meer dan we verdienen.
In je brief lees ik pijn. Die herken ik, deels 
deel ik haar. Ik kan het me ook voorstellen 
als je mij jouw pijn verwijt. Want ik ben 
de wethouder die even aan de handrem 
trok. Eerst versierden we je, spraken lieve 
woordjes, palmden je in met mooie plan-
nen, hielden je een schitterende ring voor. 
‘Wacht maar’, zeiden we. ‘Straks wordt 
het heel mooi, straks word jij heel mooi! 
Hou vol!’ 

We lieten je zelfs nog gauw even crisis-
noodopvang spelen voor 150 asielzoekers. 
Zelfs toen was je práchtig, je vervulde je 
taak met trots en gratie. En toen liet ik 
je staan. Zomaar, midden op de dansvloer. 
‘Nee, sorry, het kan nu even niet.’

Do, dat was een rotstreek van me. Daar lag 
ik wakker van. Ik had meer voor je willen 
doen dan ik deed. Jij hield je aan jouw af-
spraken, ik had dat met de mijne moeten 
doen. Geloof me, dat wilde ik heel graag. 
Vrouwen moeten immers voor elkaar opko-
men, door dik en dun.
Helaas moest ik je teleurstellen. Jij weet 
hoe ik baal. Je weet dat ik echt even geen 
andere oplossing zag. Met alle gekte in de 
wereld, de stijgende prijzen, stikstof en 
klimaat is er veel veranderd en was er te 
veel ongewis. Het is niet op zijn plaats om 
me hier verder te verdedigen, want het 
gaat nu niet om mij, het gaat om jou.

Wat goed van je hoe je nu het dorp mobi-
liseert. Samen met de mensen die al vele 
jaren van je genoten en nog vele jaren van 
je gaan genieten, komen we verder. Lieve 
Do, zullen we samen optrekken? Ons dorp 
en vooral jou samen nóg mooier maken? 

Het spijt me dat ik je voor paal liet staan. 
Bij dezen beloof ik nogmaals plechtig dat 
ik me voor je blijf inzetten. Dat ik er alles 
aan ga doen om te voorkomen dat uitstel 
afstel wordt.

Tot snel, Do. We houden contact!

Suzan Mandemakers
Wethouder Loon op Zand
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Ik ben Do. 
 

 
 

Beste Suzan, 
 

Dankjewel voor je brief. Ik liet je al weten, dat ik zag dat het ook wat met je deed.  
Ik was er echt even stil van… 

 
Jouw woorden raakten me diep. Je schreef dat je me liet staan, zomaar midden op de 

dansvloer. Helaas was dat niet voor het eerst. Ik ben vaker versierd op de dansvloer. Mooie 
woorden, beloften, ik was de mooiste die avond. Iedere keer trapte ik er weer in en stond ik op 

het einde van de avond alleen met tranen die over mijn wangen rolden.  
De twijfel nam de overhand. 

 
Woorden en gevoelens, die betrokkenheid met elkaar doet mij veel. Daar drijf ik op, daar drijft de 
Loonse gemeenschap op! In je brief lees ik warme woorden en voornemens, maar geen echte 
duidelijkheid, geen tijdspad, geen uitleg over het proces en ondertussen kabbelt de tijd maar 
voort. Je schrijft over alle gekte in de wereld, die is er nu eenmaal, maar zal ook nog wel een 

tijdje blijven. De sleutel tot een oplossing ligt helaas niet bij mij.  
 

Vol ongeloof zie ik hoeveel mensen vriend van mij zijn geworden. Meer dan 170 in luttele dagen. 
Het heeft me gesterkt. Het gevoel dat ik niet alleen sta, dat doet me goed. Ik krijg er energie van. 
Inspiratie. Ik zal nog meer van me laten horen, en van me laten zien. En hoe meer dorpsgenoten 

en vrienden mij steunen, hoe sterker dit gevoel wordt. Als vrienden kunnen we samen meer 
bereiken. Fijn dat jij er een van bent. 

 
En Suzan, ik begrijp dat jij dit ook niet alleen kunt. Ik begrijp dat jij, je collega’s in het college en 
de gemeenteraad nodig hebt om samen sterk te staan, een besluit te nemen, knopen door te 
hakken. Dat er risico’s zijn begrijp ik en die zullen er altijd zijn. Maar niets doen is geen optie 

meer, niet voor mij, niet voor ons dorp! Het is tijd voor daden, 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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Het was een mooi zomerkamp!

Dit jaar heeft de Binnenheide met een 
team van vrijwilligers voor de tweede keer 
een gratis zomerkamp georganiseerd voor 
kinderen uit de gemeente Loon op Zand. In 
tropische temperaturen konden de kinde-
ren volop genieten van het verblijf op de 
Binnenheide.

De eerste dag begon met spelen op het 
springkussen en tafeltennistafel, pizza 
bakken en tussendoor was er genoeg tijd 
om te chillen in het zwembad. Ook de glij-
baan met zeep was weer een topper. De 
dag daarna gingen de kinderen met de 
huifkar, gesponsord door groepsaccommo-
datie ’t Kraanven, naar de Efteling waar de 
kinderen getrakteerd werden op een ijsje, 
broodje en een drankje. Na dit alles was 
het tijd voor de kinderen om zich op te ma-
ken voor de discoavond. De derde dag werd 
afgesloten met een speurtocht, waarna in 
de middag de kinderen weer door hun ou-
ders werden opgehaald. Als aandenken aan 

het kamp kregen alle kinderen nog een rug-
zak mee naar huis.

De vrijwilligers hebben hun best gedaan om 
er een geweldige week van te maken voor 
de kinderen en met elkaar. We waren één 
team en hebben veel plezier gehad.

Momenteel zijn we alweer bezig om spon-
sors te benaderen zodat het kamp voor een 
derde keer georganiseerd kan worden. De 
opzet is dat de kampen bedoeld zijn voor 
kinderen die, om wat voor reden dan ook, 
niet zelf op vakantie kunnen gaan. Het pro-
bleem is dat we in verband met de priva-
cywet de ouders niet kunnen benaderen.  
Zo blijven veel kinderen de hele vakantie 
thuis. Terwijl wij ze een volledig verzorgde 
driedaagse vakantie hadden kunnen aan-
bieden. Dit is raar maar helaas waar. Wij 
hopen dat dit het komende jaar makke-
lijker zal gaan, want we willen namelijk 
graag iets doen voor de jeugd in de ge-
meente Loon op Zand.

Afgelopen jaar hebben we een gezin uit de 
Oekraïne kunnen ontvangen die in de ge-
meente Loon op Zand verblijven. Fijn dat 
we dat konden faciliteren. Met speciale 
dank aan de gemeente Loon op Zand en de 
Efteling.

Het was mooi en leuk om dit te doen,
Marla, Jan en alle vrijwilligers
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Beste Do de Wetering,

Jouw hartenkreet van 2 november jl. ging 
door ons door merg en been. Het is inder-
daad een uiterst ongewone zaak dat een 
project als het neerzetten van een nieuwe 
centrale accommodatie in Loon op Zand in 
zeven jaar tijd nauwelijks het planniveau 
is ontstegen. Op 20 september heeft het 
dagelijks bestuur van onze gemeente de 
gemeenteraad per brief daarover geïnfor-
meerd. Daar waren volgens het dagelijks 
bestuur drie redenen voor het uitstel van 
de aanbesteding van De Nieuwe Wetering: 
de prijsstijgingen, bestemming oudbouw 
en de toekomstige projectstructuur. Voor 
wat betreft de laatste twee zaken zou je 
toch zo zeggen dat je in zeven jaar tijd 
daar wel een oplossing voor hebt bedacht. 
De prijsstijgingen zijn een ander verhaal, 
maar	die	treffen	niet	alleen	onze	gemeen-
te, ook andere gemeenten. Dus dat is wat 
ons betreft geen reden. Zeker nu ook de 
meerjarenbegroting van de gemeente de 
komende jaren genoeg ruimte heeft voor 
nieuw beleid, zeggen wij van Toekomstig 
KLM:	 “laten	we	 niet	 langer	 op	 onze	 han-
den zitten. De prijzen worden niet lager en 
de noodzaak alleen maar groter.” Kortom, 
nu doorpakken. Elke euro in onderhoud is 
weggegooid geld.

Maar wij vrezen dat de gemeente blijft 
aarzelen. Waarom? Omdat het dagelijks 

bestuur grote moeite heeft met het om-
gaan	met	(grote)	projecten.	Dat	heb	jij	al	
gemerkt natuurlijk, maar het dagelijks be-
stuur geeft dat ook toe. In de brief die de 
gemeenteraad	kreeg	stond	namelijk:	“Wij	
hebben ervaren dat de bestuurlijk-ambte-
lijke aansluiting op dit project onvoldoen-
de werkte.” Dat is mooie taal voor dat je 
zeven jaar de weg kwijt was.

Beste Do, niet om het goed te praten, maar 
er zijn ook andere ‘projecten’ waar het-
zelfde gebeurt. Zo is er een project dat 
‘Bruisend Dorpshart’ heet. Heeft ongeveer 
dezelfde projectstarttijd als jij, Do. Die 
ging wel veel sneller. Alleen daar zitten 
we nu met de gebakken peren, omdat er 
vooraf geen goede afspraken zijn gemaakt. 
Hier moeten weer kostbare centjes worden 
uitgegeven	om	deze	weeffouten	te	herstel-
len. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.

Wat willen we eigenlijk zeggen? Het dage-
lijks bestuur heeft zichzelf laten onderzoe-
ken. Dat is slim, want ze voelden wel aan 
dat in veel projectontwikkelingen stuurloos 
en inspiratieloos wordt gewerkt. Dan kun 
je natuurlijk ook niet goed communiceren 
met elkaar. En daar weet jij inmiddels over 
mee te praten. Het onderzoek heeft harde 
conclusies getrokken. Zo laat het dage-
lijks bestuur na vanuit kansen te denken 
in plaats van steeds maar beperkingen te 
zien. In het geval van De Nieuwe Wetering 
heeft iedereen wel hetzelfde doel, maar 
dat betekent niet dat je dezelfde belangen 
hebt. Soms kunnen die belangen behoorlijk 
tegenstrijdig zijn en als je daarvan niet be-

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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wust bent, dan heb je als gemeente een 
behoorlijk risico aan de broek hangen. Dat 
is zo’n beetje ook gebeurd in jouw geval. 
Het dagelijks bestuur begint graag snel, 
maar wil nog weleens gemakshalve voorbij 
gaan aan robuuste draagvlak door niet te 
zorgen voor een gedegen en gedragen ba-
sis. Gelukkig heeft het dagelijks bestuur de 
meeste analyses en aanbevelingen, die zijn 
gedaan op 15 september jl., overgenomen.

Dat laatste is dus het goede nieuws, Do. We 
gaan ons met kennis verrijken. Nu maar ho-
pen dat die kennis ook blijft opgeslagen bij 
dat dagelijks bestuur. Maar als Toekomstig 
KLM zeggen we: gas erop met De Nieuwe 
Wetering. In de zijlijn leveren we onze bij-
drage alweer. We hopen dat op 7 novem-
ber ons amendement om een stevige pro-
jectleider economie aan te trekken, brede 
ondersteuning krijgt van de raadscollega’s. 
Daarmee hebben we kennis bij de ge-
meente aangetrokken om projectontwik-
kelingen met uiteenlopende belangen in de 
toeristisch-recreatieve sfeer ook door echt 
draagvlak te realiseren. Daar hoort ook bij 
het oplossen van dossiers als het Bruisend 
Dorpshart en De Nieuwe Wetering. En laten 
we vooral niet in enge dorpsmogelijkheden 
blijven denken. Het beschouwen van beide 
dossiers biedt misschien wel veel meer mo-
gelijkheden dan we denken. Sta jij daar 
ook voor open, Do de Wetering?

Hoe groot de kans is dat de economische 
vleugel van de gemeente versterkt wordt? 
Niet zo groot vreest Toekomstig KLM. Het 
dagelijks bestuur ziet niets in het voorstel 
om kennis binnen te halen op het gebied 
van economische structuurversterking. De 
regie wordt liever overgelaten aan het be-
drijfsleven of burgerinitiatieven. Daarmee 
kijkt het dagelijks bestuur de andere kant 

uit en wordt niet onderkend dat grote eco-
nomische projectontwikkelingen gezonde 
spanningsvelden kennen die simpelweg 
met elkaar moeten worden benoemd. Dat 
zien we straks aan het einde van jouw 
Nieuwe Wetering terug. Dan gaan we pas 
nadenken over de details van exploitatie, 
prijstelling en andere belangrijke zaken. 
Want dat je er gaat komen, daar geloven 
wij als Toekomstig KLM wel in. Je bent ze-
ker geen Do de Wetering. Daarvoor is er te 
veel gebeurd.

We blijven als Toekomstig KLM ons best 
doen om onze collega’s te overtuigen van 
het nut om de economische structuur-
versterking/projectontwikkeling te laten 
doorontwikkelen. Graag horen we van je 
als we verder kunnen helpen. Geen plan-
nen, maar project-start-up.

Fractie Toekomstig KLM,
Marten Krikken, Maikel van der Velden & 
Arno Coomans

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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Realisatie ‘Van Lier Park’ komt steeds 
dichterbij

Samen met de gemeente Loon op Zand 
werkt Jansen Bouwontwikkeling B.V. aan 
de ontwikkeling van nieuwbouwplan Van 
Lier Park in Loon op Zand.

De tekst van dit artikel en de illustraties 
zijn, met goedkeuring, overgenomen uit de 
nieuwsbrief die over de vorderingen van dit 
project is verspreid.

Vervolg bestemmingsplanprocedure
Op 29 juni 2022 is het ontwerpbestem-
mingsplan via www.officielebekendma-
kingen.nl gepubliceerd. Het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Van Lier Park’ te Loon op 
Zand heeft tot woensdag 10 augustus ter 
inzage gelegen. Tot die tijd was het moge-
lijk om op het plan te reageren door een 
zienswijze in te dienen.

Op donderdag 15 december neemt de ge-
meenteraad een besluit over de vaststel-
ling van het bestemmingsplan. Als het 
vervolgproces voorspoedig verloopt, zal 
de verkoop van de woningen en apparte-
menten het eerste of tweede kwartaal van 
2023 starten.

Eerste schetsbeelden van de woningen 
en appartementen
De architectenbureaus Quadrant Architec-
ten BNA uit Zevenbergen en Bureau Broe-

ders Ontwerp en Bouwkunde BV uit Loon op 
Zand hebben aan de hand van ‘het beeld-
kwaliteitsplan’ en in nauwe samenwerking 
met elkaar, de vertaalslag naar de nieuwe 
woningen en appartementen gemaakt.

94 woningen
Het plan voorziet in 94 woningen en ap-
partementen. Er komen huur- en/of 
koopappartementen en koopwoningen in 
verschillende typen waaronder hoek- en 
tussenwoningen, twee-onder-een-kapwo-
ningen, levensloopbestendige woningen en 
vrijstaande woningen.

Het doel is een plezierige woonbuurt cre-
eren die op een vanzelfsprekende manier 
bij het centrum, de landelijke omgeving en 
de bestaande bebouwing past, zodat er een 
fraaie dorpsrand ontstaat.

Heeft u vragen?
Neem bij vragen contact met ons op via 
interesse@jansenbouwontwikkeling.nl 
t.a.v. Luc Peters, projectmanager.

Bron:       
Jansen Bouwontwikkeling B.V.  
www.vanlierpark.nl
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 °Appartementengebouw -25 appartementen.

 °Appartementengebouw -15 appartementen.

 °Twee-onder-een-kap-woningen.

 °Hoek- en tussenwoningen.

 °Vrijstaande woningen. °Levensloopbestendige woningen. 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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KIEN’s Kolumn
Alle beetjes helpen
“Gemeenschap zoekt thuis”

“Rommelmarkt in De Wetering.  
  Ik lig erbij”

“Laten we samen een feestje   
  ver-bouwen”

Liefs van Do.

We worden opgeroepen om tot actie 
over te gaan. Inmiddels kunnen we die 
noodkreet niet meer ongemerkt aan ons 
voorbij laten gaan. We kunnen het niet 
meer negeren. En wat mij betreft moe-
ten we dat ook niet doen.

‘Do de Wetering’ is lekker bezig ge-
weest met het versieren van ons dorp. 
Leuk gedaan. Een vrolijke ludieke ma-
nier om van je te laten horen! Niet lafjes 
ondergaan wat er in 300 woorden wordt 
medegedeeld in Rond de Toren door wet-
houder Mandemakers. Schouders opha-
len en simpelweg zeggen: “dit had ik wel 
verwacht, ik had er al geen vertrouwen 
in. Nee, creatief de barricade op.”

Het kan niet zo zijn dat wij in Loon op 
Zand, dorp met een prachtige sfeervolle 
dorpskern en een uitbreidende bevolking 
(want er komen nog veel meer huizen 
bij), toe moeten zien hoe ons dorpshuis 
letterlijk afbrokkelt. Ik hoop altijd maar 
dat de plafondplaten niet naar beneden 
vallen als we een octaafje hoger zingen 
met het koor. Dan kan men wel zeggen 
dat alles nog goed is gecontroleerd op 
veiligheid toen de asielzoekers onder-

dak hadden in De Wetering, maar een 
schimmel gaat ook niet zitten niksen.

Ik ben onder andere in Loon komen 
wonen omdat het een bruisend onder-
nemend volkje huisvest. Mensen die 
begaan zijn met het dorp. Hun hand er 
niet voor omdraaien om gave evenemen-
ten te organiseren en houden van een 
feestje en graag samen komen. Onze 
Loonse bestuurders komen er wel heel 
makkelijk vanaf als we niets van ons la-
ten horen, toch? Ik mag hopen dat een 
plan voor de toekomst op korte termijn 
niet te veel gevraagd is.

Wat ik ga ondernemen weet ik nog niet, 
maar ik ben wel alvast vriend geworden 
van Do de Wetering op Facebook en In-
stagram. Alle beetjes helpen vast. □
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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

 

 
 

 

 

 
 

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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Loonse fotokalender

Ook voor 2023 heeft Loonsfotowerk.nl 
een Loonse fotokalender gemaakt. Via 
Facebook hebben inwoners van Loon 
op Zand gestemd op een selectie van 
foto’s.

De kalender is te koop bij Primera voor 
€ 11,50.

Voorbereid

In de tweede week van november werden 
op diverse plaatsen in ons dorp kisten met 
strooizout geplaatst. Inwoners kunnen het 
strooizout gebruiken om in de vorstperiode  
gladheid van het trottoir rond de woning 
aan te pakken. En als we de voorspellingen 
mogen geloven, gaan we dat zout vooral in 
december en januari hard nodig hebben! 
Foto: Ruud Peters.
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Even voorstellen
Mijn naam is Chanelfa Eetgerink en ben zelf werkzaam in de ICT. Om mij 
heen zie ik dat steeds meer mensen en vooral ouderen het moeilijk vinden 
om met de computer overweg te kunnen. Eenmaal de hulp gevonden zie ik 
dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het veilig internetten.

Met mijn bedrijf geef ik workshops en online cur-
sussen, maar wij verlenen ook hulp aan huis. Naast 
uw computerproblemen krijgt u een basisuitleg hoe 
u veilig kunt internetten, zodat u minder kans heeft 
om	slachtoffer	te	worden	van	bijvoorbeeld	hackers.	

Naast de computer kunt u ook terecht met vragen 
over de smartphone. 
De kosten voor een cursus zijn € 249,- excl. BTW.

U kunt direct bellen voor een afspraak 06-23220322. 
Ook kunt u een afspraak aanvragen door een e-mail te sturen naar :  
workshop@learnlinkit.com.
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Geen verstand van zaken haar vriendinnenclubje. Hij weet wel be-
ter, maar het gevoel dat zij zo verwoordt 
dat ze in een luxe bungalow van Sporthuis 
Centrum verblijft, maakt haar en zijn fa-
milie iedere week weer blij. Verder mag 
ze hem zelfs regelmatig vragen naar mijn 
zwangerschap. Nou heeft een olifant een 
draagtijd van plm. 20 maanden, maar mijn 
‘zwangerschap’ zou dat ruimschoots over-
treffen,	 want	 ons	 jongste	 kind	 is	 22	 jaar	
oud. J In de politiek lijken het vergeten 
van dingen of je niets kunnen herinneren 
aan de orde van de dag, maar dat vind 
ik heftig, want dat zijn speciaal gekozen 
mensen. Zonder akelige ziektes, maar met 
een goedbetaalde baan.
Om een beetje bij te blijven over binnen-
landse zaken en een kritische noot te le-
zen kan ik u verwijzen naar de wekelijkse 
column van Youp van ’t Hek in het N.R.C. 
of op social media. Door alle ellende heen 
laat hij mij iedere zaterdag opnieuw weer 
lachen. De mondkapjesdeal was maanden-
lang een paar van zijn regels waard en nu 
is de rel in de Tweede Kamer onderwerp 
van gesprek. Want zeg nou zelf, hoe kun je 
klachten objectief gaan onderzoeken als je 
die zelf eerder ingediend hebt?

Dat veel mensen geen verstand van zaken 
hebben is zo onderhand de grote mode in 
ons land. Mijn wat norse, maar wijze oude 
opa zei ooit dat je dan vooral niet te hard 
moest praten, maar toch kon ik laatst op 
afstand met groot gemak een gesprek van 
omstanders aanhoren, terwijl ik op een 
Spaans strandbedje mijn achterstallige 
tijdschriften zat te lezen. Mondige, asser-

Oh nee, verstand van zaken heb ik niet. 
Over niks eigenlijk. Ik heb inmiddels mis-
schien de kennis en de levenservaring die 
bij mijn leeftijd passen, maar met de jaren 
komt ook het besef dat ik eigenlijk maar 
heel weinig weet…

Natuurlijk, iedereen heeft zo zijn eigen 
interesses en zo weet ik wat van vogels, 
planten, dassen, verpleegkunde, koken, 
tuinieren, vakanties, empathie, omgaan 
met jongeren op school en vast nog wel 
wat meer. Maar van de wereldpolitiek en 
de Nederlandse politiek in het bijzonder 
lijk ik nog maar verrekte weinig te begrij-
pen. Steeds minder ook, net als de func-
tie van mijn oren. De politieke wereldlei-
ders	lijken	het	vijfletterwoord	VREDE	niet	
meer te begrijpen en de groep Nederlandse 
volksvertegenwoordigers rommelt er naar 
mijn idee ook maar wat op los.

Kijk, mijn schoonmoeder, bij wie 10 jaar 
geleden de ziekte van Alzheimer is gecon-
stateerd, mag tegen mijn man iedere week 
zeggen dat ze op vakantie is geweest met 

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

Lang genoeg teveel ballen hoog gehouden.
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tieve Medelanders zaten daar te verkondi-
gen dat ze tijdens hun overwintering altijd 
tassen vol met medicijnen insloegen. He-
laas, zo vonden zij, was de vrije verkoop 
van medicijnen ook in Spanje aan banden 
gelegd, net zoals in Nederland. Dat je bij 
een infectie geen antibiotica kreeg vonden 
ze be-la-che-lijk. Ze leken geen idee te 
hebben dat die ‘wonderpillen’ alleen hel-
pen bij een ontsteking veroorzaakt door 
bacteriën, niet voor bijvoorbeeld virus-
sen of schimmels. Er werd nog veel meer 
verteld, o.a. over de moeder van Monique 
Westenberg	(de	moeder	van	kleine	Dreetje	
Hazes),	want	zij	lag	een	paar	bedden	ach-
ter ons. Ik zal u die details besparen.

Maar goed, ik heb dus geen verstand van 
zaken en kan dus ook niet oordelen over 
heel veel dingen. Als je de titel van dit 
stukje op een andere manier leest, staat er 
ook dat ik geen verstand heb van zakelijke 
of commerciële dingen. Nou, dat klopt ook 
als een bus. Ik ben al 60 jaar bewust of on-
bewust aan het delen, omdat ik denk dat 
delen en uitdelen mij meer brengt dan een 
grote bankrekening of een huis in Spanje.

Nu ik dat laatste op papier zet begin ik aan 
de hele uitdeelconstructie te twijfelen. En 
inderdaad gaat het ook mij soms te ver. Een 
cadeautje voor een verdrietige kennis, een 
kraampakketje voor mijn allerbeste col-
lega, een puntzak drop die ik weer eens in 
de pot op mijn werk doe; ik doe het graag 
en vaak. Maar vorige week was het opeens 
genoeg.
Er ging spreekwoordelijk een lampje bran-
den, zeg maar. Het was een collega die me 
weer eens wakker schudde. Echt een grap-
pige behulpzame vent, hoor, maar bij het 
leegschudden van de zoveelste zak dropjes 
zei	ik	tegen	hem:	“Nu	ben	jij	eens	aan	de	
beurt om die pot te vullen, joh!” Zijn ant-
woord verbaast u misschien niets, maar mij 
toch	weer	wel:	“Dat	ga	ik	niet	doen,	je	weet	

het, ik ben een vrek!” En dat is meteen een 
mooi overstapje naar het idee dat ik deze 
Rond de Toren met u wilde delen, maar dan 
gratis. Waarom ik daar 737 woorden voor 
nodig had? Geen idee! Ik zoek altijd leuke 
dingen op Facebook, want van zure dingen 
krijg ik buikpijn. Door de hoge kosten van 
ons dagelijks onderhoud moeten we opeens 
allemaal erg vindingrijk worden.

Zo droeg ik nooit truien of vesten, maar 
sinds de thermostaat in ons huis een ander 
getal aantikt, draag ik ze met plezier. De 
websites die besparingen op kunnen leve-
ren rijzen de pan uit, als paddenstoelen 
uit	gratis	opgehaald	koffiedrab	of	de	nutri-
worms die je aan je kippen geeft die ons 
gft afval op schijnen te ruimen. Websites 
als Nibud, Consumentenbond, maar ook 
Supervrek, PorteRenee en Gierige Gerda 
geven volop tips. Al heb ik die laatste me-
vrouw eruit geknikkerd door haar zure re-
acties. Die krijg ik overal al gratis.
Ik probeer wat besparingen voor u op een 
rijtje te zetten. Kende u ze al? Niet gaan 
mailen, maar lekker doorbladeren!

•	Als u spullen ruim op tijd uit de vriezer 
haalt om later te gebruiken, leg ze dan in 
een bakje in de koelkast. Zo kunnen evt. 
bacteriën zich niet best ontwikkelen en 
de koelkast hoeft minder hard te werken.

•	Nu we alle thermostaten lager zetten kun 
je sowieso minder in die koelkast bewa-
ren. Eieren? In de winter prima in een 
koele ruimte te bewaren. Mayo, ketchup, 
mosterd? In 40 jaar keukenkast nog nooit 
1	vlokje	schimmel	aangetroffen.
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•	Heeft	u	een	tuin(tje)	of	balkon?	Appels,	
prei, winterwortelen, kool etc. zijn pri-
ma	weken	te	bewaren,	tot	er	flinke	vorst	
komt. En zelf gesneden en niet gasarm 
verpakt is zóveel lekkerder!

•	Is het vochtig weer of is er geen plek of 
tijd om de was aan de lijn te drogen? Ge-
bruik de droger dan, maar stop er een 
groot	droog	(oud)	badlaken	bij.	Als	door	
een wonder wordt de droogtijd verkort, 
tot wel een uur minder. Een droogbal 
scheelt ook tijd, maar die moet je weer 
aanschaffen.

•	Ik koop bosuitjes op de markt, 2 bosjes 
voor € 1,50. Ik knip voor gebruik het bo-
venste groene gedeelte af en zet de wit-
te steeltjes met wortel en al in een leeg 
glazen potje. Als je dat water regelmatig 
ververst kun je er wel een maand van 
doen, want ze groeien ook in de winter 
gewoon door.

soep, saus of salade. Steeds weer heer-
lijk vers. Meteen, hup, de vriezer weer 
in!

•	Basilicum, die Mediterraanse zonliefheb-
ber is moeilijk goed te houden in een 
potje. Knip de steeltjes af, zet ze in een 
potje met water en ze groeien weken 
door. Ze wortelen ook snel en kunnen in 
de zomer zo de pot in! Of, goedkoop? De 
fles	in!

•	Koop in de supermarkt uit de onderste 
schappen. Dat scheelt je veel geld, als je 
niet per se A-merken hoeft.

•	Witte eieren zijn veel goedkoper, al lij-
ken bruine eieren veel scharrelei-iger…

•	Tomatensaus in een pakje is niets meer 
dan tomatenpuree met water. Bespaar 
geld	 en	 sjouwwerk.	 Ooit	 die	 aflevering	
van de Keuringsdienst van Waarde ge-
zien? Nooit meer anders!

•	Witlofschotel? Heerlijk, maar niet meer 
eerst koken, hoor! Snijd de bittere stron-
ken eruit, snijd de witlofjes in 4 parten 
en leg die in een beboterde ovenschaal. 
Kaas/ham/saus of wat anders erover-
heen, afdekken en na 20 min. in een 
warme oven van 175 graden is het klaar.

•	Wat slap geworden koekjes zijn weer kro-
kant als je ze een minuutje op 190 gra-
den in de oven hebt. Dit dan liefst als die 
oven toch aan was voor iets anders; die 
witlof bijvoorbeeld.

•	Aardappels, pasta, rijst of groenten ga-
ren	echt	nog	flink	door	als	je	de	pan	op	
een onderzetter zet en afdekt met een 
dikke handdoek.

Wie van jullie heeft er nog leuke, goede 
bespaartips?

Lonneke

•	Ik ben nog op de markt, koop verse pe-
terselie, selderij of koriander. Die bossen 
zijn erg goedkoop, maar veel te groot. 
In een potje met water kan prima, maar 
langer dan een week houd je ze niet lek-
ker.	Snijd	de	kruiden	heel	fijn	en	stop	ze	
- eventueel met een trechter - in lege 
plastic	flesjes.	Misschien	heb	je	nog	wat	
oude liggen zonder statiegeld J. Vul de 
flesjes	max.	3/4.		 	 	
Schrijf er met een stift op wat erin zit, 
want eenmaal bevroren kun je ze moei-
lijk uit elkaar houden, geloof me nou 
maar.	Haal	de	flesjes	met	de	droog	gevro-
ren kruiden net voor gebruik uit de vrie-
zer, schud ze even los en strooi ze over je 
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Veel deelnemers aan de tiende Loonse 
Kerstklokkenloop
Over ruim 4 weken, op zaterdag 17 decem-
ber, zal de tiende Loonse Kerstklokkenloop 
worden gehouden in ons dorp. Het tweede 
lustrum van een evenement dat niet meer 
valt weg te denken uit ‘het Loonse’, zo 
vlak voor het kerstfeest.  
Normaal gesproken wordt elke twee jaar, 
na de zomervakantie, de organisatie van 
dit kerstgebeuren weer opgepakt om er 
weer iets moois en vooral ook iets bijzon-
ders van te maken. Corona zorgde ervoor 
dat vorig jaar besloten moest worden om 
het niet door te laten gaan. Hoewel er be-
grip was voor dat besluit, was dat voor de 
vele deelnemers die er zo naar uitkeken 
een triest bericht maar zat er niets anders 
op dan de hoop uit te spreken dat zij in 
2022 een herkansing zouden krijgen.

Het gaat door! 
En gelukkig is dat ook zo! De strijd tegen 
het virus is nog lang niet gestreden, maar 
het ziet er allemaal veel beter uit dan een 
jaar geleden. Inmiddels zijn velen druk 
doende met de nodige  voorbereidingen. 
Veel werk, dat met veel enthousiasme 
wordt gedaan. Want iedereen gaat er so-
wieso vanuit: dit jaar gaat de kerstklokken-
loop op zaterdag 17 december door! Dat is 
ook de stellige overtuiging van het bestuur 

van dit evenement, die de redactie vooraf 
een indrukwekkende lijst van deelnemers 
kon laten zien.

De bedoeling van de Loonse Kerstklokken-
loop is inmiddels bekend: samen met el-
kaar genieten van de bijzondere kerstsfeer 
die op zo’n avond in ons dorp heerst. Een 
sfeer die gecreëerd wordt door vele koren, 
muziekgezelschappen, optredens in ver-
schillende vormen en op allerlei manieren. 

Het voorlopig overzicht van wat er die 
avond allemaal te zien, te horen én te 
beleven valt in de oude kern van Loon op 
Zand, is werkelijk indrukwekkend. Niet 
alleen zullen er deelnemers te zien en te 
horen zijn die vanaf de allereerste editie 
hebben meegedaan. Ook groepen, koren 
en andere initiatieven die voor de eerste 
keer acte de présence geven op hun eigen 
manier invulling te geven aan de warme 
sfeer van deze avond.

Trouwe vaste kern
Het is eerder al geschreven: de zekerheid 
waarmee de Loonse Kerstklokkenloop elke 
twee jaar kan worden georganiseerd, is 
mede te danken aan de vele trouwe deel-
nemende groepen die elke keer weer hun 
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medewerking toezeggen. Dat is dit jaar 
niet anders.
Zo kunt u de Ganzenfanfare weer tegenko-
men, genieten van een opzwepend optre-
den van de ‘Rainbow Gospel Singers’ in de 
kerk	(foto),	je	verwonderen	bij	de	projec-
tie bij Het Witte Kasteel, in sfeer komen bij 
het carillon, een voorstelling bijwonen bij 
het Winter Kerst Circus op de Kasteelwei-
de, stil worden van wat de zandtovenaar 
maakt en opgaan in de kortste theatervoor-
stelling die te beleven valt in het gebouw 
van de Thuiszorg tegenover Venloene.

Dat alles omgeven met veel muziek in vele 
vormen, met koren, diverse uitingen van 
theater en ‘anderen’ die je een heel mooi 
en gelukkig kerstfeest wensen en toezin-
gen. Het devies aan alle bezoekers is dan 
ook: ga vooral genieten van wat u tijdens 
uw kerstklokkenloop gaat tegenkomen: 
niet alleen van de groepen, maar zeker 
ook van de ‘eenlingen’ die op hun eigen en 

vaak ontroerende manier de Loonse Kerst-
klokkenloop zo bijzonder maken.

In de volgende editie van Rond de Toren 
van 7 december zullen de middenpagina’s 
worden ingeruimd voor het parcours van de 
tiende Loonse Kerstklokkenloop en alle in-
formatie daaromheen.
Die pagina’s kunt u eenvoudig eruit halen, 
zodat deze als leidraad gebruikt kunnen 
worden als u op zaterdag 17 december op 
stap	gaat…	□
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Nu Sinterklaas weer in het land is, maken 
wij de balans op van de laatste weken, 
helaas niet op rijm. Dat wil niet zeggen, 
dat wat er in Loon gebeurt ongerijmd is.

Loonse mensen in de krant
Riet van Boven-Klerks overleed op 30 okto-
ber, twee maanden na haar man. Zij werd 
90	jaar.	(BD	1/11)

Mevr. Truijen uit Residentie Molenwijck 
maakt kerstkaarten voor de kerstmarkt op 
27	november.	(DK	9/11)

Ton en Jacqueline Fabert-van Rooij zijn 35 
jaar	getrouwd	en	nog	steeds	gelukkig.	(BD	
10/11)

Jack IJpelaar schreef een opinieartikel 
over de aandacht voor het slavernijverle-
den, dat vooral in de Randstad leeft. Hij 
vindt dat er meer energie gestoken moet 
worden in de bestrijding van de slaven-
arbeid die momenteel onder onze ogen 
plaatsvindt. “Dat is meer waard dan excu-
ses van mensen die nooit slavenhandelaren 
zijn geweest aan mensen die nooit als sla-
ven behandeld zijn.”	(BD	14/11)

Gemeente en politiek
Het vertrek van wethouder Riekje van Vugt-
Buter was de aanleiding voor een beschou-
wing over de druk die landelijk bij talrijke 
wethouders te constateren valt. In Loon op 
Zand vertrokken in drie jaar tijd vijf wet-
houders. Dat betekent een fors bedrag aan 
wachtgelden. Volgens Jeroen van Gool, di-
recteur van de landelijke Wethoudersver-
eniging zijn de wachtgelden terecht, omdat 

er voor de meeste wethouders vanuit het 
Rijk steeds meer taken bijkomen, zonder 
financiële	compensatie.	Voor	de	opvolging	
van wethouder Riekje van Vugt hoopt CDA-
voorzitter Gert-Jan van den Dries spoedig 
een oplossing te hebben, desnoods van bui-
ten	de	gemeente.	(BD	3/11)

Op 3 en 7 november werd de begroting voor 
2023 besproken in de gemeenteraad.
Alleen de VVD en Voor Loon hebben het in 
de voorbeschouwing op 2 november over 
het uitstel van de aanbesteding van de ver-
bouwing van De Wetering. CDA en Pro3, die 
ook leden hebben in ons kerkdorp, hoor je 
daar niet over, ook niet op hun websites. 
(DK	2/11)

Op de bijeenkomst van Voor Loon op 1 no-
vember over dit onderwerp bleek al dat ve-
len het niet eens zijn met dit uitstel en dat 
men vraagtekens heeft bij de creativiteit 
van	het	college	van	B&W,	dat	kiest	voor	de	
gemakkelijkste weg. Is er bijvoorbeeld wel 
onderzocht of er wellicht andere subsidie-
mogelijkheden zijn vanuit ook landelijke 
cultuurfondsen?
Heeft het in dit licht voor het kerkdorp 
Loon op Zand nog wel zin om zich druk te 
maken over de “omgevingsvisie Loon op 
Zand 2040” waarover op 6 december een 
bewonersavond gehouden wordt in De We-
tering? Sinterklaas is dan al weg, helaas. 
Die kan immers wat meer dan de huidige 
politiek. Maar Do zal er wel zijn. En ho-
pelijk veel dorpsgenoten onder de zestig 
jaar! Daar zit immers de energie om er hier 
nog	iets	van	te	maken.	(DK	2/11)
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LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

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

DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

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

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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Pro3 vroeg aandacht voor de mantelzorg, 
die vrijwillig is, onbetaald en onbetaalbaar 
is, maar niet eindeloos inzetbaar. Mantel-
zorg moet aanvullend zijn en niet vervan-
gend voor de professionele hulpverlening. 
(DK	9/11)

De toeristenbelasting kan volgend jaar toch 
omlaag. Volgens de politiek is dat indertijd 
beloofd en is het nu zover. Loon op Zand 
heeft meer geld gekregen van het Rijk en 
ook de opbrengst van de toeristenbelasting 
brengt zes ton meer op dan verwacht. De 
begroting voor 2023 is prima op orde. Wet-
houder Jan Brekelmans vindt dat aan die 
belofte al lang is voldaan omdat de belas-
ting	al	twee	jaar	niet	geïndexeerd	is.	(BD	
10/11)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er is een omgevingsvergunning aange-
vraagd	 voor	 Schrijverstraat	 7	 (dakkapel).	
(DK	2/11)

Bedrijven
De	 inschrijving	 voor	 financiële	 deelname	
aan het BurgerZonnepark Vloeivelden, 
waarvoor op zaterdag 29 oktober op het 
Looiershof actie werd gevoerd, verloopt 
positief. Volgens Fred Greven, directeur 
van het zonnepark, is tweederde van de 
beschikbare obligaties van € 250,- inmid-
dels verkocht. In december wordt beslist 
of het project doorgaat. Dat hangt ook af 
van	de	offertes	voor	de	aanleg.	(DK	2/11,	
BD	5/11)

In Kaatsheuvel is een nieuwe internet-
supermarkt gekomen, die ook bestellingen 
thuis bezorgt in ons dorp. Het bedrijf heet 
'Picnic Hub' en beschikt over een distribu-
tiecentrum en negen elektrische bezorg-
wagens.	(BD	3/11)

Volleybaltoernooi
Het tiende volleybaltoernooi dat Set Up 
op 30 oktober organiseerde voor recrea-

tieteams en waaraan door 14 verenigingen 
werd deelgenomen, werd gewonnen door 
een regionaal Pools team TutylkoPoKielBas-
ki	(afdeling	gevorderden)	en	VC	’t Luifeltje 
uit	 Tilburg-Reeshof	 (afdeling	 recreanten).	
(DK	9/11)

Voetbal
Uno Animo, met Bryan van der Loo in de 
hoofdrol, won op 6 november met 4-3 van 
Gilze. Trainer Rick van Loon was er maar 
al te blij mee. “We trekken eindelijk weer 
eens een wedstrijd naar ons toe. De laat-
ste weken verdienen we meer dan verlies 
en gelijkspel, nu pakken we een heerlijke 
overwinning.” Van Loon ziet ondanks de 
overwinning toch nog wat verbeterpun-
ten. “We krijgen wel te veel goals tegen 
de laatste weken. Gelukkig maakte we er 
vandaag één meer dan Gilze.”	(BD	7/11)

Een week later werd er gevoetbald tegen 
CHC uit Den Bosch. Uno Animo won met 1-2. 
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7 dagen per week geopend van 7.00 - 22.00 uur 
 
 
 
 

 

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel 
T 0416-276002 

info@ahkaatsheuvel.nl 

www.ahkaatsheuvel.nl facebook.com/ahkaatsheuvel 

Bent u niet in staat om zelf uw boodschappen 

te komen doen? 

Wij hebben ook een bezorgdienst. 

Bel 0416-276 002 en vraag naar leiding winkel 

voor de mogelijkheden. 
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Dankzij deze overwinning, staat Uno Animo 
nu op een vierde plek. Een droomstart voor 
Rick van Loon en zijn selectie: “We hebben 
een goede eerste helft gespeeld, we kre-
gen voetballend genoeg ruimte en konden 
gevaar stichten. Dan moet er meer met 
die kansen gedaan worden. Er heerst een 
goede sfeer hier, deze start werkt motive-
rend.”	(BD	14/11)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over:
•	de Halloween-viering bij de buurtvereni-

ging Standaardstraat, op de Hoge Steen-
weg	en	bij	Uno	Animo.	(DK	2/11)

•	de viering van Willibrordzondag op 7 no-
vember in de Loonse kerk, waarop pas-
toor Luijckx met tevredenheid terugkijkt 
(DK	9/11)

Verwacht
•	Het wintercircus op de Kasteelweide 

op zondag 11 december, 13.30 en 16.30 
uur en op vrijdag 16 december, 16.30 en 
19.30	uur.	(DK	9/11)

•	De kerstmarkt in Residentie Molenwijck 
op 27 november van 11 tot 16 uur. De op-
brengst is voor de Stichting Gijsje Eigen-
wijsje.	(DK	9/11)

En zo gaan we op weg naar de winter en 
naar de decembermaand, waarin na twee 
jaren weer volop genoten kan worden van 
de	feestdagen.	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

Het Witte Kasteel

KERSTONTMOETING

11 december 2022 – 14.30 – 22.00 uur - gratis entree

Op zondag 11 december wordt de binnenplaats omgetoverd tot een gezellig kerstplein. Vanaf 
14.30 uur zijn er winterse gerechten te verkrijgen, wordt er glühwein en warme chocolademelk 
geschonken en kunnen kinderen marshmallows roosteren bij het kampvuur. We zijn die dag tot 
22.00 uur geopend dus kleed je warm aan, want met het vallen van de avond zijn de lichtjes op 

de binnenplaats misschien nog wel het allermooist!
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Vogelcursus

Vogels kijken is in: het biedt spanning én 
ontspanning. Veel mensen willen graag 
iets meer weten over vogels. Daarom start 
Vogelwerkgroep Midden-Brabant komend 
voorjaar een vogelcursus speciaal voor 
beginners. Er zijn zes theorieavonden op 
maandag en zes wandelingen op de zater-
dag. De Brand, Leemputten, den Opslag en 
Loonse en Drunense duinen zijn gebieden 
die we kunnen bezoeken.

U leert vogels herkennen, zowel aan hun 
uiterlijk als aan hun geluid. Maar zeker ook 
onderwerpen zoals de anatomie van vogels, 
de vogeltrek, de zintuigen, welke verrekij-
kers zijn het meest geschikt, de nestbouw 
en nog vele andere zaken zullen tijdens de 
cursus aan de orde komen. Vragen zoals: 
waarom kunnen vogels op een tak slapen 
en vallen ze er niet vanaf, waarom zingen 
vogels eigenlijk, hoe komt het dat vogels 
in de lucht kunnen blijven, zullen beant-
woord worden.

Vind je het leuk om vogels in eigen omge-
ving te leren herkennen? Dan is deze cursus 
echt iets voor jou! Kijk voor meer informa-
tie op www.vwgmiddenbrabant.nl. □

 °Blauwborst

Vakantiesluiting   
huisartsenpraktijk Verheijen

Wegens vakantie is de praktijk gesloten 
in de periodes: 

Week 49: maandag 5 december tot en 
met vrijdag 9 december.

Week 52: maandag 26 december tot en 
met vrijdag 30 december. □
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De Lachende Ooi gaat voor collectieve opwek van  
zonne-energie op schapenstal
Energiecoöperatie Zonnemaatje Duinboe-
ren ontwikkelt samen met De Lachende Ooi 
een zonnedak aan Moleneind 29 in Loon op 
Zand. Dit gebeurt op basis van de Stimule-
ringsregeling Coöperatieve Energieopwek-
king	(SCE).
Omwonenden kunnen volgens planning 
eind november gaan intekenen en zo hel-
pen om de investering voor de installatie 
van 200 panelen mogelijk te maken. Tege-
lijk kan landschapsbeheerder Bart van Ek-
kendonk door deze samenwerking zelf ook 
panelen gaan leggen, wat zijn bedrijf weer 
een stukje duurzamer maakt.
De Lachende Ooi is gespecialiseerd in land-
schapsbeheer door inzet van schaapskud-
des in natuurterreinen in de meest brede 
zin van het woord.
 
Bij deelname investeert u in het kleinscha-
lige zonnedak van de Lachende Ooi, door 
Zoncertificaten	à	€	100,-	per	stuk	te	kopen.	
Een investering van spaargeld in de opwek 
van zonne-energie biedt perspectief op 
een uitkering van naar verwachting 3-6% 
per jaar. Bekijk voor meer informatie de 
projectpagina op de website van Zonne-
maatje.nl: https://zonnemaatje.nl/onze-
projecten/#zonnemaatje-duinboeren.

Zonnemaatje heeft op dit moment ook in Hel-
voirt en Haaren zonnedaken in ontwikkeling.  
 
Heeft u interesse en postcode 5175 of één 
van de aangrenzende codes 5011, 5048, 
5049, 5071, 5151, 5171 of 5176? Meld u dan 
nu alvast aan als belangstellende, o.v.v. 
naam en adres met postcode, via duinboe-
ren@zonnemaatje.nl.
U krijgt dan de nieuwsbrief en een per-
soonlijk bericht zodra de inschrijving voor 
Loon	op	Zand	van	start	gaat!	□

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 



36



37

Kerstactie    
Muziekvereniging Concordia

Op zaterdag 10 december a.s. zal Muziek-
vereniging Concordia weer haar jaarlijkse 
kerstactie houden. Ook nu verkoopt Con-
cordia niet alleen rode en witte kerstster-
ren, wij bieden u ook de overheerlijke 
amandelstaaf aan.
Ondanks	 de	 inflatie	 en	 stijgende	 kosten	

blijft de prijs voor 
de kerstster en voor 
de amandelstaaf het-
zelfde als voorgaan-
de jaren namelijk,  

€ 3,50 per stuk of 3 stuks voor € 10,-. 
Combineren is wederom mogelijk: bijvoor-
beeld 2 kerststerren en 1 amandelstaaf 
voor € 10,-.

Dit jaar willen we net als voorgaande jaren 
werken via voorverkoop. De ervaring leert 
ons dat veel mensen op de zaterdag na Sin-
terklaas	al	druk	in	de	weer	zijn	met	‛kerst-
bezigheden’ en dus 
niet thuis zijn.

Daarom kunt u  
wederom de kerst-
sterren en aman-
delstaven vooraf 
bestellen en wij 
bezorgen deze dan 
op zaterdagmiddag 
10	december	na	13.00	uur	bij	u	thuis	(even-
tueel andere tijd aangeven op het bestel-
strookje).

Het ingevulde strookje met gepast geld 
kunt u inleveren op volgende adressen:

•	Ecliptica 115
•	Bergstaat 15b
•	Doelen 26

Inleveren kan tot 7 december 2022.

Bestelformulier kerstactie Muziekvereniging Concordia

Naam: __________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________

Aantal kerstster rood: ________________ stuks

Aantal kerstster wit: _________________ stuks

Amandelstaaf: ______________________ stuks

Bedrag: € __________________________

Inleveren kan tot 7 december op de adressen 
Ecliptica 115, Bergstraat 15b en Doelen 26.
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Elfde van de Elfde - Witte Gij’t nog?

Carnavalsseizoen geopend!

Schrijven voor Rond de Toren is vrijwilli-
gerswerk, maar het is niet vrijblijvend. Als 
ik dus ‘ja’ zeg op het schrijven van een be-
paald artikel ligt die verantwoordelijkheid 
vanaf dat moment bij mij. Schrijven over 
een evenement waar je toch al naartoe 
zou gaan, lijkt dan vanzelfsprekend. Daar 
dacht ik alleen de dag na het Elfde van de 
Elfde bal bij De Kiosk heel anders over…

Graag start ik dan ook met de disclaimer: 
mocht je in dit verslag wat gaten in tijd of 
gebeurtenissen tegenkomen, ik voel met je 
mee. Het verslag wordt dan ook kort, maar 
wel met wat aangenaam beeldmateriaal 
erbij. Ik wil de verschillende inzenders van 
de foto’s enorm bedanken voor hun bijdra-
ge. Ik was namelijk een deel van de avond 
mijn	telefoon	kwijt	(net	als	mijn	tas,	munt-
jes,	mijn	verstand	en	lipgloss).

Afijn,	de	kroeg	stond	lekker	vol	met	men-
sen. Zoals altijd veel bekenden om te 
proosten op de start van het carnavals-
seizoen. Er waren zelfs mensen die allang 
geen carnavalspak meer hadden gedragen 
en die van tevoren thuis de dozen door 
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moesten	spitten	om	te	kijken	welke	outfit	
na twee jaar nog paste. Normaal hoef je 
niet zo nauw te kijken met carnaval maar 
door	het	ontbreken	(?!)	van	de	rookmachi-
ne	kon	je	toch	wat	minder	low	profile	door	
de kroeg hossen. Het hos-gehalte was trou-
wens een stuk minder dan andere jaren. 
DJ Dennis Beso was waarschijnlijk met op-
zet	zijn	koffer	met	carnavalvinyl	vergeten.	
En, ik moet eerlijk bekennen dat dat best 
wel heel erg oké was. Ik kan me nog wel 
een polonaise herinneren met de Prins van 
Theebuikenland, maar een openingsspeech 
van de Prins helaas niet meer. Zanger Bas 
had zoveel gas d’r op dat ik hem bijna had 
gemist, maar de hits blijven bij hem maar 
uit zijn microfoon stromen.
En wat moet je verder nog vertellen over 
een gezellig feest? Check de foto’s maar!

Redactie: wenst graag anoniem te blijven

 °Foto’s: van diverse fijne bezoekers verkregen! 
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Kerkberichten van 26 november tot 
en met 9 december

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; 4 en 8 december. De vieringen zijn te 
bekijken via:
•	de Facebookpagina van de parochie; Pa-

rochie Heilige Willibrord.
•	de parochiewebsite www.parochiewilli-

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

gemeente Loon op Zand.

Zondag 27 november 9.30 uur: 1e Zondag 
van	 de	 Advent,	 gezinsviering,	 koffiedrin-
ken, CD+orgel, celebrant pastoor Luijckx. 
Henk Teurlings b.g.v. verjaardag, Jan en 
Joke Maas–Monsieurs b.g.v. verjaardag Jan, 
Tonny van Berkel–Vugts, jaargetijde Mari-
nus Pijnenburg. Na de eucharistieviering 
nodigen	wij	u	uit	om	een	kopje	koffie/thee	
te drinken in de kerk.

Dinsdag 29 november 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 4 december 9.30 uur: 2e Zondag 
van de Advent, Woord en Communievie-
ring, herenkoor, diaken Szejnoga. Peter 
Landman b.g.v. St. Barbara, Christ Vermeer 
b.g.v. verjaardag, Jan en Mien Broeders–
van Loon.

Dinsdag 6 december 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Donderdag 8 december 19.00 uur: Maria 

onbevlekt ontvangen, zang: trio, celebrant 
pastoor	 Luijckx,	 diaken	 Szejnoga	 (geen	
misintenties).

Wij namen afscheid van:
Lies Visser-Reina
Geboren 12 juni 1947 te Curacao.
Overleden 3 november 2022 te Tilburg.

Dat zij moge rusten in vrede!

Pauselijke onderscheiding
Piet van der Velden heeft zondag 13 no-
vember een pauselijke onderscheiding ‘Pro 
Ecclesia	et	Pontifice’	mogen	ontvangen	uit	
handen van pastoor Luijckx. Na een prach-
tige opgeluisterde eucharistieviering door 
het herenkoor St. Caecilia, werd Piet naar 
voren geroepen om bijzonder In het zonne-
tje te worden gezet. Piet als trouw lid van 
het herenkoor St. Caecilia is een zanger 
van het eerste uur. Maar liefst 75 jaar lid. 
Van die taak heeft hij zich heel goed ge-
kweten. Een zeer gewaardeerde bijdrage 
van zijn stem, de vele noten die zijn ge-
zongen tijdens de vieringen op zondagen, 
tijdens hoogfeesten, jubilea, huwelijken, 
uitvaarten, maar ook bij kerstconcerten.
Piet’s plezierige en constructieve bijdrage 
aan het herenkoor is een feit. Zelf geniet 
hij zeer van de zang, maar ook van de ge-
meenschap die de koorleden net elkaar 
vormen. Het is een echte koorfamilie.
Piet ontving namens Paus Franciscus een 
Pro	Ecclesia	et	Pontifice.	Een	pauselijke	on-
derscheiding voor de bewezen diensten aan 
de Rooms-Katholieke kerk. Op de medaille 
in goud, staan op de voorkant de apostelen 
Petrus en Paulus in twee halfronde nissen 
en de tekst PRO ECCLESIA ET PONTIFICE. 
De medaille hangt aan een geel/wit lint, 
de pauselijke kleuren.
Boven de twee halfronde nissen is het wa-
pen van de regerende paus met de tiara 
en de sleutels van Sint-Petrus afgebeeld. 
Op de einden van de andere drie armen is 
een kruis afgebeeld. Bij de onderscheiding 
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hoort ook een oorkonde bij en een brief 
met felicitaties van monseigneur Gerard de 
Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch.
Ook de voorzitter van het Herenkoor, dhr. 
Nawijn memoreerde enkele mooie anekdo-
tes en sprak nog zijn felicitaties namens 
het		koor	uit.	Na	afloop	zong	het	herenkoor	
als afsluiting vanaf het priesterkoor de Am-
brosiaanse lofzang.

Op weg naar Kerstmis
Advent is een tijd van waken en verlangen, 
tijd van geduld, wachten en groei. Op ie-
dere adventszondag wordt één kaars van 
de adventskrans ontstoken, net zolang tot 
op de laatste zondag vier kaarsen branden. 
Met elke kaars die we aansteken wordt het 
lichter en iedere week komen we een stap-
je dichterbij het wonder van Kerstmis. Ga 
met ons mee op weg naar Bethlehem? Met 
verrassende teksten, gebeden, recepten, 
knutselen, verhalen, achtergrondinforma-
tie en nog veel meer. Beleef het mee, sta 
op en ga naar de grote adventskalenders in 
de kerken St. Jans Onthoofding te Loon op 
Zand en de St. Jan te Kaatsheuvel. Vanaf 
1 december zal iedere dag een luikje ge-
opend worden met verassende inspireren-
de teksten en opdrachten.
Voedselbank, help jij mee?
We hoeven geen grote dingen te doen als 
we de kleine dingen maar doen met liefde. 
Een gewetensvraag: heb je ‘niet genoeg’, 
‘precies genoeg’ of ‘meer dan genoeg’? 
Zijn het voor jou ‘vette’ of ‘magere’ ja-
ren? Als je meer dan genoeg hebt en geniet 
van ‘vette’ jaren dan hebben we nog een 
tip voor je: als je geluk deelt dan wordt 
het geluk alleen maar groter! We zamelen 
in onze kerken voedsel in voor de mensen 
in	onze	gemeenschap	die	(net)	niet	genoeg	
hebben. Dat doen we niet alleen uit moreel 
plichtsbesef maar ook voor een deel uit de 
ervaring dat het je een groot gevoel van 
geluk en tevredenheid kan geven als je wat 
je hebt deelt met anderen. Het idee dat 

er met Kerstmis niemand verlegen zit om 
eten of drinken; dat is toch goud waard? 
Waar: in de voorportalen kerken. Wanneer? 
St. Jans Onthoofding Loon op Zand: iedere 
dag tussen 9.00 en 17.00 uur St. Jan Kaats-
heuvel iedere dag tussen 9.00 en 17.00 uur 
H. Joachim De Moer voor de viering* HH. 
Martelaren van Gorcum Kaatsheuvel: voor 
de viering *Zie liturgisch rooster website: 
www.parochiewillibrord.nl 

Parochiebestuur H. Willibrord zoekt 
versterking!
Wil je bestuurservaring opdoen bij een 
grote organisatie? Wil je dienstbaar zijn 
aan de samenleving? Zoek je meer in het 
leven dan wat er op televisie voorbijkomt? 
Als het antwoord op een van bovenstaande 
vragen ‘ja’ is, dan hebben wij een mooie 
kans voor je. De Parochie H. Willibrord 
heeft vanwege natuurlijk verloop een aan-
tal vacatures in het bestuur, onder andere 
voor	een	vice-voorzitter	(per	direct)	en	een	
penningmeester. Je zou nu al mee kunnen 
lopen	 met	 de	 huidige	 penningmeester).	
Ook zoeken we bestuursleden met een bij-
zondere portefeuille, zoals communicatie, 
personeel	&	vrijwilligers.	Wat	je	talent	ook	
is, we willen je graag een kans geven het te 
ontplooien! Het parochiebestuur beheert, 
namens de geloofsgemeenschap, de ma-
teriële goederen van de parochie, onder-
steunt en adviseert het pastorale team, en 
spreekt namens de geloofsgemeenschap bij 
bijzondere gelegenheden. Het voltallige 
bestuur vergadert minimaal acht maal per 
jaar. Meer weten? Neem contact op met 
het parochiesecretariaat: secretariaat@
parochiewillibrord.nl of bel pastoor Peter 
Luijckx.

Inmiddels is de portefeuille van secretaris 
vervuld door Nick van Gasteren uit Kaats-
heuvel. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor 
het deel uitmaken van ons parochiebestuur 
en wensen hem alle goeds toe bij zijn be-
langrijke taak. □
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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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Bewonersavond over de omgevingsvisie Loon op Zand 2040 
Op dinsdag 6 december organiseert de ge-
meente een bewonersavond in De Wetering 
over de omgevingsvisie Loon op Zand 2040. 

Tijdens de bewonersavond kun je meepra-
ten over vraagstukken die in de kern Loon 
op Zand belangrijk zijn voor de omgevings-
visie. Samen bedenken we oplossingen voor 
deze vraagstukken en de voors en tegens 
hiervan. De bewonersavond start om 20.00 
uur	 (inloop	 vanaf	 19.30	uur)	 en	duurt	 tot	
21.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Wat is de omgevingsvisie?
In de omgevingsvisie maken we keuzes 
over hoe onze woonwijken, dorpskernen, 
bedrijventerreinen en buitengebieden er-
uit moeten zien in 2040. Het is een verre 
blik vooruit voor onze leefomgeving: de 
plek waar je woont, werkt en je vrije tijd 
doorbrengt. 

Met deze visie zeggen we welke doelen 
we voor de lange termijn hebben. Hoeveel 
woningen willen we bijvoorbeeld bouwen, 
hoe willen we energieneutraal worden en 
hoe willen we dat het landschap er over 15 
jaar uitziet? De keuzes die we met de visie 
maken geven richting aan al onze regels en 

onze toekomstige plannen over onze omge-
ving. We stellen de visie eind volgend jaar 
vast.

De visie maken we samen
Niemand kent onze gemeente beter dan de 
mensen die er wonen of werken. De omge-
vingsvisie gaat ook nog eens iedereen aan. 
Reden genoeg om bewoners, bedrijven, 
verenigingen, stichtingen en andere orga-
nisaties te vragen om mee te praten over 
de visie. Naast de bewonersavond in De 
Wetering organiseren we tussen 18 novem-
ber en 6 december allerlei activiteiten om 
veel verschillende mensen en organisaties 
bij de omgevingsvisie te betrekken. Het 
volledige programma vind je op:
loonopzand2040.nl.

Waarover kan 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. Alle informatie en ideeën die we 
ophalen, vertalen we naar doelen voor de 
lange termijn. □
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Volle zaal bij Volleybaltoernooi

Zondag 6 novem-
ber werd in Loon op 
Zand voor de tiende 
keer het jaarlijks 
volleybaltoernooi 
gehouden bij Vol-
leybal Vereniging 
Set Up. Na twee 

jaar ‘pauze’ was duidelijk dat er weer 
grote behoefte was aan een toernooi. Maar 
liefst veertien teams meldden zich aan. 
Dat betekende een volle zaal waarin alle 
vier de velden voortdurend bezet waren.

Het toernooi werd georganiseerd met een 
tweeledig doel. Allereerst is het voor le-
den van Set Up en andere clubs altijd erg 
leuk om zo nu en dan wedstrijden tegen 
elkaar te spelen. Daarnaast heeft het ook 
als doel om andere mensen enthousiast te 
maken voor de volleybal-sport en zo meer 
leden te werven voor de vereniging. Het 
was dus mooi om te zien dat er ook een 
aantal teams gevormd werden met mensen 
die	nog	(bijna)	nooit	gevolleybald	hadden.	

Negen recreantenteams en vijf 
gevorderdenteams gingen in twee 
poules de strijd aan met elkaar. 
Set Up zelf leverde voor beiden 
poules verschillende teams aan. 
Onder de gevorderden deden ook 
enkele regionale Poolse teams 
mee. Zij schrijven zich overal in 
de regio in waar volleybaltoer-
nooien georganiseerd worden. 
Het team met de naam MyTutyl-
koPoKielBaski	 (wat	 volgens	 een	
vertaalwebsite zoveel betekent 
als	 “we	 zijn	hier	 alleen	 voor	de	
worsten”)	won	de	eerste	prijs	bij	
de gevorderden. Ze zijn dus niet 
voor niets gekomen.

Bij de recreanten lagen de uitslagen van 
de eerste teams dicht bij elkaar. Het was 
uiteindelijk VC ’t Luifeltje dat er met de 
winst vandoor ging. De andere teams hoef-
den echter niet te treuren. Door de gulle 
sponsoring van Loonse en niet-Loonse on-
dernemers, was er voor elk deelnemend 
team een prijs én kon er gedurende de dag 
genoten worden van vers fruit, iets lekkers 
en voor elk team een portie warme hapjes.

VV Set-Up kijkt terug op een gezellige en 
sportieve dag en verheugt zich nu alweer 
op het toernooi van volgend jaar. Gezien 
de perikelen rondom de verbouwing van 
De Wetering is het wel nog even afwachten 
waar het toernooi dan plaats kan vinden.

Lijkt het je leuk om ook eens mee te doen? 
Aarzel niet! Je hoeft niet te wachten tot 
volgend jaar, maar kunt nu al een keer ko-
men kijken op woensdagavond om 20.00 
uur	en/of	gratis	3	keer	meespelen	(bij	de	
recreanten	 of	 gevorderden).	 Iedereen	 is	
welkom en ervaring is niet vereist.

Sportieve groeten van 
Toernooi Commissie VV Set Up
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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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Carnavalsmotto 
Theebuikenland 2023

Vrijdagavond 11 november, café De Kiosk 
was feestelijk versierd in de kleuren rood 
en geel, het publiek was gehuld in uiteen-
lopende	feestelijke	outfits	en	zo	nu	en	dan	
klonken er al wat carnavalsliedjes uit de 
speakers toen om 11 minuten over 11 Prins 
Jeroen d’n 1e zijn intrede maakte, gevolgd 
door adjudant Peerke. Dit jaar is Theebui-
kenland een goede handen want Prins Je-
roen mag alweer voor het derde jaar zijn 
steek dragen tijdens carnaval.

Bij een nieuw carnavalsseizoen hoort na-
tuurlijk ook een passend motto. Onlangs 
hadden wij een wedstrijd verbonden aan 
het bedenken van een nieuw carnavals-
motto. Op de Facebookpagina van Stichting 
Theebuikenland was een oproep geplaatst 
om mee te denken en leuke ideeën in te 
sturen. Hier is gelukkig massaal gehoor 
aangegeven en uit de vele ontzettend cre-
atieve inzendingen heeft de stichting een 

keuze gemaakt. Het motto van carnaval 
2023 is:

‘ZIEDET NOU?’
Dit motto is een inzending van prijswinna-
res Ceciel van Hoof. Een kort en krachtig 
motto waarmee de creatieve Theebuiken 
weer alle kanten op kunnen tijdens de 
optocht die op maandag 20 februari aan-
staande weer door ons dorp trekt. Wij wen-
sen iedereen alvast veel denk- en bouwple-
zier voor het komende seizoen.

Remco Geers
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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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42ste editie jaarboek Straet & Vaert van Heemkundekring Loon op ’t Sandt

Het boek opent met 
het eerste deel van 
een drieluik over bur-
gemeester Mallens, ge-
schreven door Jan van 
Iersel. Dit eerste deel, 
getiteld ‘Van volontair 
tot burgemeester’, 

behandelt de carrière van Frans Mallens: 
van volontair tot eerste ambtenaar bij de 
gemeente Goirle, gemeentesecretaris van 
Eersel en Haaksbergen, ambtenaar in Oost-
Indië, burgemeester van Zundert en ten 
slotte zijn eerste termijn als burgemeester 
van Loon op Zand. Dit betreft de vooroor-
logse jaren vanaf zijn aantreden als bur-
gemeester in 1934 tot zijn herbenoeming 
kort voor de Duitse bezetting van ons land. 
Hierbij ligt de nadruk op een aantal heikele 
kwesties in de Loonse politiek, waaronder 
de raadscrisis na de gemeenteraadsverkie-
zingen in 1935 en Mallens’ herbenoeming 
per 1 maart 1940 die ook anders had kun-
nen verlopen. Het tweede deel ‘Burge-
meester in oorlogstijd’ en het derde deel 
over de naoorlogse jaren ‘Van burgemees-
ter tot raadslid’ verschijnen in latere edi-
ties van dit jaarboek.

In het oudst bekende cijnsboek van Venloon 
vond Ger Verschuren een verwijzing naar 
de heidehoeve van Perwijs. Ook Udenhout 
en Berkel kenden hun hoeven van Perwijs 
die toebehoorden aan de heren van Her-
laar. Hij vroeg zich af wat de relatie was 
tussen die hoeven en de hoeve in Venloon. 
Met zijn onderzoek kwam een schat aan in-
formatie beschikbaar over het beheer van 
deze heihoef en zijn eigenaren vanaf de 
veertiende eeuw tot heden. Het bleek ook 
dat de ligging en de omvang van de hoeve, 
die vanaf 1800 de Grote Bodem werd ge-
noemd, in zeven eeuwen nauwelijks was 
gewijzigd. Zo is deze nog steeds goed her-

kenbaar aan het slootstelsel en de eeuwen-
oude houtwalrestanten. Aan het eind doet 
de schrijver een oproep waakzaam te zijn 
op het behoud van ‘d’n Bojem’ als cultuur-
historisch belangwekkende eenheid. Deze 
wordt namelijk sinds kort bedreigd door 
een niet op het behoud van natuur en land-
schap gevoerd beheer van de huidige eige-
naar en pachter.

Na haar veroordeling in hoger beroep op 
21 maart 1900 tot een gevangenisstraf van 
acht maanden wegens meineed diende 
Blanche Marie Vilain, de partner van jhr. 
Alexander Verheyen, een gratieverzoek in 
bij koningin Wilhelmina. Zij zat al sinds 
19 oktober 1899 in preventieve hechtenis 
en die tijd werd op de straf in mindering 
gebracht, zodat er slechts drie maanden 
resteerden. Toch verzocht zij om strafver-
mindering, waarop negatief werd beschikt. 
Erik Gelevert behandelt het gratieverzoek 
en de redenen van de afwijzing.

De ontdekking van een bundel archiefstuk-
ken	 betreffende	 de	 bewindvoering	 over	
het vermogen van jhr. Alexander Verheyen 
maakte het Erik Gelevert mogelijk een 
beeld te geven van de laatste jaren die 
deze auditief gehandicapte jonker door-
bracht in Loon op Zand alvorens naar Afrika 
te vertrekken. Zijn onvoltooide bouwpro-
ject, een kasteel in middeleeuwse stijl, 
bleef nog tientallen jaren na zijn vertrek 
een bezienswaardigheid. Na de vrij plotse-
linge dood van zijn vrouw op 4 juni 1908 
bleef jhr. Alexander aangeslagen, onthand 
en eenzaam achter. Om zijn gemoed te ver-
lichten en in de hoop een nieuwe levensge-
zellin te vinden ging hij eind juli op reis naar 
Turkije en Egypte. Tijdens zijn afwezigheid 
behartigde de Udenhoutse notaris Vroemen 
zoveel als doenlijk zijn belangen. Omdat 
hij maanden langer wegbleef dan gepland, 
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liepen zijn zaken in het honderd en werd 
de notaris uiteindelijk tot bewindvoerder 
benoemd. Na Alexanders terugkeer in het 
voorjaar van 1909 werden vele problemen 
aangepakt. Rechtszaken waren tegen hem 
aangespannen en hij voerde zelf processen 
tegen anderen. Intussen had een neef van 
moederszijde bij de rechtbank een verzoek 
ingediend om Alexander onder curatele te 
stellen. Zijn succesvolle verdediging nam 
de nodige tijd in beslag. In de zomer van 
1911 vertrok Alexander opnieuw naar Afri-
ka, vanwaar hij nooit meer terugkeerde. In 
1926 gaf de rechtbank een verklaring van 
vermoedelijk overlijden af, waarna zijn na-
latenschap kon worden afgewikkeld.

Anthony Maas heeft zich verdiept in het 
leven van de uit Sprang afkomstige schoen-
maker	 en	 herbergier	 Antonie	 Hoffman	
(1853-1928).	 Veel	 mensen	 kennen	 zijn	
naam van de plek midden in De Loonse en 
Drunense Duinen waar hij tussen 1908 en 
1911 woonde. Voor die tijd blijkt hij een 
café te hebben gehad in Sprang, waar on-
der andere de Waalwijkse afdeling van de 
SDAP	 (de	 sociaaldemocratische	 partij	 die	
in	1946	opging	in	de	Partij	van	de	Arbeid)	
haar vergaderingen hield. Naast het leven 
van	Hoffman	komt	ook	de	geschiedenis	van	
zijn woonplaats in de Loonse bossen en de 
huisjes die er stonden aan bod.

Rond de viering van het 750-jarig bestaan 
van de heerlijkheid Loon op Zand in 2019 is 
bij de heemkundekringen Loon op ’t Sandt 
en De Ketsheuvel het idee ontstaan om at-
tentiestenen aan te brengen in de kerk-
dorpen.	 Deze	 verwijzen	 naar	 het	 (al	 dan	
niet	verdwenen)	bouwkundig	erfgoed	in	de	
gemeente Loon op Zand met het doel om 
dit erfgoed en de historische hoogtepun-
ten onder de aandacht te brengen. Vanaf 
juli 2020 werden zowel in Loon op Zand als 
in Kaatsheuvel elk tien attentiestenen ge-
plaatst. We sluiten dit jaarboek af met de 

presentatie van de tien foto’s die zijn aan-
gebracht op de Loonse stenen en de bijbe-
horende teksten en brengen aansluitend de 
Van Rijckevorselstraat in beeld met behulp 
van een bijna honderd jaar oude luchtfoto 
en enkele ansichtkaarten.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door 
enkele sponsoren: Vermeer Sierbestrating 
BV, Henk Bruurs Installatietechniek, De Fi-
nanciën, Natuurpoort van Loon, Café De 
Kiosk, IJpelaar Holding BV, Van Venrooij 
Interieurbouw BV, G. van Dinteren Groen-
voorzieningen, DekoVerdivas en Bouwpart-
ner Jac Klijn.

Jaarboek	Straet	&	Vaert	is	verkrijgbaar	bij	
Primera, Oranjeplein 24 te Loon op Zand, 
bij Bruna, Hoofdstraat 65 te Kaatsheuvel 
en bij Primera, Hoofdstraat 78 te Kaats-
heuvel. De prijs bedraagt € 18,00. □

tel.: 0416 - 363 902
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Gewoon in Loon leren, om beter om te gaan met STRESS 
en stressgerelateerde klachten
Iedereen ervaart wel eens een dipje of een 
minder plezierige periode in zijn of haar 
leven. ’s Nachts wakker liggen vanwege 
het werk, geen beslissing kunnen nemen 
over bepaalde kwesties, geleefd worden 
door de drukte van alledag of die verve-
lende opmerkingen van je vriendin maar 
niet kunnen  loslaten. En dan nu natuurlijk 
ook nog energiecrisis, stikstofcrisis, perso-
neelstekort, te druk op het werk, enz.

Dit klinkt vast wel bekend in de oren… Pie-
keren, tobben, in je hoofd zitten, vastlo-
pen, het zijn allemaal kenmerken van onze 
steeds maar drukker en sneller wordende 
maatschappij. Ons hoofd draait overuren 
om alles bij te kunnen houden, met op den 
duur alle gevolgen van dien: stress, ver-
moeidheid, spanning, onzekerheid, licha-
melijke	(pijn)klachten.

Maar wat nu als je hoofd continu vol zit 
met gedachten en je niet meer weet hoe 
het is om een ‘leeg’ hoofd te hebben? Wat 
als je gewoon niet anders kunt dan altijd 
maar doorgaan en nauwelijks meer in staat 
bent om eens stil te staan en je eigen ge-
voelens en behoeften te voelen?
Veel mensen hebben niet eens meer in de 
gaten dat het hoofd onrustig en actief is, 
het hoort er gewoon bij. Het chronisch 
piekeren is een gewoonte geworden. Wel 
een heel vermoeiende gewoonte die op 
den duur allerlei lichamelijke klachten met 
zich meebrengt en je belemmert om je le-
ven echt te gaan beleven!

Met mijn methode pakken we jouw 
stress duurzaam aan!
Om stress en stressgerelateerde klachten in 
de kern aan te pakken, combineer ik mijn 
begeleiding met de online leeromgeving 

‘Aanpak van Stress’. In zes opeenvolgende 
stappen leer je op een praktische manier 
ánders om te gaan met je gedachten en ge-
voelens.
We zijn immers allemaal op zoek naar 
‘mentale rust’ en dat draait in de kern 
weer om de balans 
tussen denken en 
voelen, tussen hoofd 
en lijf. De online 
leeromgeving werkt 
hier stap-voor-stap 
naartoe. De struc-
tuur van de training is 
zeer overzichtelijk en 
tegen het einde van de training ervaar je 
meer innerlijke rust, meer kracht en meer 
zelfvertrouwen.

Wanneer iemand kiest voor dit online pro-
gramma in combinatie met mijn persoonlij-
ke begeleiding, dan komen de door jou ge-
wenst doelen na enkele weken al in zicht. 
Honderden mensen in Nederland en daar-
buiten hebben deze trainingen inmiddels 
gevolgd. En de resultaten zijn niet alleen 
sterk maar bovendien ook duurzaam geble-
ken!

Wil je meer weten over dit programma? 
Neem dan contact op met Anita Muijs via 
info@muijsloopbaanbegeleiding.nl.
Je kunt ook bellen met 06-53264808, of 
haal een folder op bij de apotheek, huis-
arts of fysiotherapie Loon op Zand. □
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Openbare bijeenkomst Nieuwe Wetering
Op dinsdagavond 1 november organiseer-
de VoorLoon een bijeenkomst om met de 
Loonse samenleving te spreken over de 
perikelen rondom het dorpshuis De Nieuwe 
Wetering. Zo’n 35 personen hadden de weg 
gevonden naar De Wetering.

Zoals bekend besloot het college in sep-
tember tot een pas op de plaats voor dit 
belangrijke project. De fractie van Voor-
Loon was erg verbaasd over dit plotselinge 
besluit en maakt zich zorgen over de con-
sequenties daarvan. Ook de Wetering Plan 
Groep is teleurgesteld en vraagt zich af 
welke	rol	men	nog	speelt	(zie	Rond	de	To-
ren	nummer	16).

De bedoeling van de avond was om een 
korte schets te geven van de door Voor-
Loon ondernomen acties, maar vooral om 
van Loonse mensen te horen hoe nu verder 
gehandeld moest worden.

Aan de hand van een tiental stellingen 
werd daarover met de zaal gesproken. 
Daar kwam in grote lijnen het volgende uit:
•	Neem de huidige plannen voor het dorps-

huis als uitgangspunt. Er zijn gesprekken 
gevoerd	met	(toekomstige)	gebruikers	en	
daarop zijn de plannen gebaseerd. Deze 
gesprekken overdoen levert geen nieuwe 
informatie en werkt vertragend.

•	Uitstel werd als een slechte zaak be-
schouwd. De boodschap: start het ver-
volgtraject zo snel mogelijk op!

•	Wanneer de huidige plannen door markt-
ontwikkelingen duurder worden dan is 
dat vervelend, maar kan niet betekenen 
dat het dorpshuis aanmerkelijk wordt 
versoberd.     
Wel begrepen de aanwezigen dat midde-
len niet onbeperkt ingezet kunnen wor-
den.

•	De plannen goedkoper maken door som-
mige	(toekomstige)	gebruikers	uit	te	slui-
ten is geen optie.

•	Indien mogelijk kan er ook gefaseerd ge-
bouwd worden.

•	De Nieuwe Wetering op een andere lo-
catie is geen optie. Het dorpshuis hoort 
thuis in het centrum van Loon op Zand.

•	Als het lang gaat duren voordat er gestart 
wordt	met	de	(ver)nieuwbouw	dan	moet	
de huidige Wetering goed en veilig ge-
maakt worden.
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    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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•	Zelfwerkzaamheid in De Nieuwe Wetering 
kan bijdragen aan onderlinge verbonden-
heid, maar kan niet verplicht worden. 
Als er voordelen te behalen zijn voor de 
gebruikers dan zal daarvoor meer animo 
zijn. Verwezen werd naar hoe dat vroe-
ger ging in De Hoorn.

•	Het bestuur van De Nieuwe Wetering mag 
uit Loonse mensen bestaan, maar dat 
hoeft niet.

Daarnaast werd opgemerkt dat de precieze 
redenen om het traject plotseling stop te 
zetten onduidelijk bleven. Het college had 
aangegeven dat dit gedaan werd vanwege 
onduidelijkheid m.b.t. de oudbouw en de 
uiteindelijke kosten de belangrijkste oor-
zaken waren. Maar was deze rigoureuze 
stap dan nodig?
Sommigen vroegen zich af of de gemeente 
Loon op Zand wel in staat is dit soort pro-
jecten tot een goed einde te brengen.

VoorLoon heeft het college gevraagd op 
korte termijn duidelijkheid te geven over 
het vervolgtraject. Voor iedereen is het be-
langrijk dat er weer perspectief is.
Verwacht wordt dat het college medio de-
cember 2022 met nadere informatie komt.
Op de vraag of VoorLoon uit de coalitie 
moet stappen als De Nieuwe Wetering uit 
zicht dreigt te raken waren de meningen 
verdeeld. Net zo vaak ja als nee!
Ondertussen zal VoorLoon doorgaan met 
het overtuigen van college en collega-
raadsleden van de noodzaak van een goed 
dorpshuis in de kern Loon op Zand.
Niet voor niets was dat een speerpunt in 
ons verkiezingsprogramma.

Fractie en bestuur VoorLoon

GO-deelscooters weg uit Loon

De groene deelscooters van GO Sharing 
verdwijnen uit de gemeente Loon op Zand. 
Dat doet het vervoersbedrijf omdat het 
verhuren van de scooters op deze locatie 
niet winstgevend is. In totaal haalt GO Sha-
ring in 32 van de 45 actieve gemeenten de 
flexibele	scooters	weg.	Dat	doet	het	omdat	
de voertuigen nog té weinig gebruikt wor-
den.

GO Sharing
Op 6 oktober 2021 maakte Loon op Zand 
kennis met de GO-deelscooters. Er kwamen 
overal groene scooters 
van GO Sharing te 
staan om makkelijk en 
duurzaam te reizen. 
De scooters konden 
binnen het servicege-
bied van Loon op Zand 
worden gehuurd en na 
de rit weer worden 
geparkeerd. En dat zorgde ook vaak voor 
ergernis, want deze scooters konden wer-
kelijk overal worden geparkeerd, bijvoor-
beeld ook midden op de stoep. Daarnaast 
zijn	er	diverse	scooters	slachtoffer	gewor-
den van vandalisme doordat ze in brand 
zijn gestoken of werden vernield.

Elektrische deelscooter
GO Sharing maakt op haar website bekend 
dat zij zich zal gaan terugtrekken uit 32 
van de 45 steden waar zij nu actief zijn. 
Een aantal steden, waaronder Breda, blijft 
de groene scooters wel houden, maar in 
Loon	op	Zand	zullen	ze	binnenkort	defini-
tief tot het verleden behoren. GO Sharing 
geeft zelf aan dat het huidige economische 
klimaat er mede de oorzaak van is dat zij 
zich gaan terugtrekken uit 32 steden.

Wanneer de deelscooters exact verdwijnen 
is	nog	niet	bekend.	□
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VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

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

ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB   
E-bike                                       

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN
Rem of versnellingskast vervangen
Remblokken vervangen

€ 15,00
€ 15,00

BANDEN
Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

KETTING
Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

VERLICHTING
Koplamp of achterlicht vervangen € 10,00

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

Uw fiets wordt bij ons volledig nagekeken,
afgesteld, gesmeerd en gepoetst! Tevens
kunt u gebruik maken van een gratis
leenfiets of onze haal en brengservice. 
Alle prijzen zijn exclusief onderdelen.

 ° Op het terrein van firma Vermeer trof ik een bijzondere vrachtwagen aan. Een Freightliner uit 
1983 die in dienst is geweest voor het Amerikaanse leger. Chris Vermeer jr. vertelde enthousiast 
over de vrachtwagen. “In Nederland zijn er nog ongeveer tien. Deze heeft in Europa zo'n 400.000 
mijl afgelegd. Met een vermogen van 470 pk werd vanuit de Rotterdamse haven vanalles naar 
Amerikaanse legerbases in Duitsland vervoerd.” Vermeer handelt in vrachtwagens en ruilde 
het voertuig in tegen een andere vrachtwagen. De Freightliner staat nu te koop voor € 13.700. 
Opvallend is volgens Vermeer ook de oplegger die nu aan de vrachtwagen hangt. En dan met name de 
afbeelding op die oplegger. “Dat is een afbeelding uit The Smokey and the Bandit. Ook echt uniek.” 
Zoeken op internet blijkt dat dit een westernfilm uit 1977 is. Of Vermeer intussen een koper heeft 
is onbekend.Redactie en foto’s: Ruud Peters
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BurgerZonnepark  
Vloeivelden Loon op Zand

De	 mogelijkheid	 tot	 financiële	 deelname	
aan het BurgerZonnepark is op 14 novem-
ber gesloten. De verkoop van obligaties is 
zeer succesvol verlopen. De inschrijvingen 
zijn ruim boven het gestelde doel uitgeko-
men en wij zijn de deelnemers dankbaar 
voor het gestelde vertrouwen in
ECLoZ | om.

Medio december worden obligatiehouders 
persoonlijk geïnformeerd over de toewij-
zing van de obligaties en de start van de 
bouw van het Zonnepark. 

Prijsplafond energie:   
hoe werkt dat nou precies?
Vanaf 1 januari 2023  gaan we voor een 
deel van ons verbruik een maximumtarief 
betalen voor gas en stroom. Dat is aange-
kondigd op Prinsjesdag. Op 4 oktober zijn 
de details bekendgemaakt. Voor november 
en december ontvangen huishoudens een 

vaste korting op de energierekening van  
€ 190 per maand. Hoe werkt dit prijspla-
fond en voor wie geldt het?

Je zou het kunnen zien als een basisver-
bruik, vergelijkbaar met een verbruiksbun-
del bij een mobiel abonnement. Voor het 
verbruik binnen de bundel betaalt u een 
vastgesteld maximumtarief. Verbruikt u 
energie ‘buiten de bundel’ dan is dat duur-
der. Daarvoor betaalt u de dan geldende 
tarieven van uw contract en die kunnen 
een heel stuk hoger liggen.

Tot een jaargebruik van 1200 kuub gas en 
2900 kWh aan stroom gelden vaste prijzen 
van € 1,45 per m³ gas en € 0,40  per kWh 
stroom. Daarboven geldt gewoon de hoge-
re marktprijs, die dus per energieleveran-
cier, contract en periode kan verschillen. 
De maximumtarieven van het prijsplafond 
betreffen	 de	 variabele	 leveringstarieven,	
inclusief energiebelasting en btw.
(bron:	Gaslicht.com)	□
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Loon On Ice

Vorig jaar rond deze tijd wisten we u het 
heuglijke nieuws te brengen dat Loon op 
Zand een heuse schaatsbaan zou krijgen. 
Helaas gooide een bepaalde pandemie roet 
in het eten, de schaatsbaan, maar ook vele 
andere activiteiten konden geen doorgang 
vinden. Het land ging zelfs weer totaal op 
slot.	Enfin,	ik	zal	u	verder	niet	met	de	de-
tails vermoeien, deze geschiedenis willen 
we graag zo ver mogelijk achter ons laten.

Tijd om vooruit te kijken en van uitstel 
komt absoluut geen afstel! De initiatief-
nemers van vorig jaar hebben wederom de 
handen ineengeslagen om dit jaar dan toch 
eindelijk de ijsbaan te kunnen realiseren. 
Het	gaat	om	Frans	(Timmers,	van	De	Kiosk)	
en	Christiaan	 (Vermeer,	 van	Chr.	Vermeer	
Transport).	Voor	hen	is	het	al	enkele	jaren	
een wens om een schaatsbaan te kunnen 
verwezenlijken en dit jaar gaat deze er ko-
men! Het plan is ontstaan om iets extra’s, 
iets bijzonders te doen voor het jubileum 

van de Loonse Kerstklokkenloop, die dit 
jaar het tweede lustrum viert. Hiervoor 
doen deze bevlogen ondernemers graag 
iets extra’s. Deze tiende editie is de per-
fecte aanleiding om ervoor te zorgen dat 
de Kerstklokkenloop een bijzondere jubile-
umeditie beleeft. Dit jaar voor de absolute 
herkansing van 2021.

Het gaat om een juniorijsbaan van zo’n 100 
vierkante meter. Deze wordt gesitueerd op 
het plein voor De Kiosk. Junior, omdat het 
enkel voor kinderen toegankelijk is. Voor de 
volwassenen geldt dus, dat we de schaat-
sen nog niet hoeven te slijpen. Neemt niet 
weg dat het wel echt een ontmoetingsplek 
zal	 worden,	 voor	 jong	 en	 oud.	 Jong	 (tot	
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en	met	 12	 jaar)	 kan	 lekker	 schaatsen	 en	
oud(er)	gezellig	samenzijn.

Hiervoor wordt alles voorzien en het plein 
gezellig	ingericht.	Er	komt	een	(gratis)	uit-
giftepunt voor schaatsen. Daarnaast zullen 
er verschillende ‘hutjes’ rond de schaats-
baan komen te staan waarin verschillende 
winterse lekkernijen worden verkocht. 
Denk hiervoor aan bier, glühwein, warme 
chocolademelk en erwtensoep. Echte koek 
en zopie dus, om in schaatstermen te blij-
ven. We noemen het een ijsbaan, terwijl 
er in werkelijkheid geen water aan te pas 
komt. Het gaat om kunststofplaten, die sa-
men deze gladde ‘ijsbaan’ vormen.

Dit alles gaat plaatsvinden van 10 decem-
ber 2022 tot en met 8 januari 2023. Vier 
weken lang winterplezier, de kerstvakantie 
incluis. Ook een perfecte manier om in be-
weging te komen gedurende de vakantie. 
Op 9 december wordt de schaatsbaan geïn-
stalleerd door een gespecialiseerd bedrijf, 
waarna deze vanaf 10 december in gebruik 
wordt genomen. Ook tijdens de andere 
winterse activiteiten, zoals de Kerstklok-
kenloop en het Wintercircus, zal de ijsbaan 
een centrale rol in ons dorp vervullen.
Houdt zeker de sociale media van De Kiosk 
in de gaten voor updates over de ijsbaan. 
Afhankelijk van weer en sfeer worden de 
openingstijden bepaald, waarbij het uit-
gangspunt is om dagelijks vanaf de middag 
geopend te zijn. U bent absoluut welkom 
voor een winterse middag. De Kiosk zal ui-
teraard ook regulier geopend zijn, voor uw 
vertrouwde hapje en drankje. De ijsbaan 
zal fungeren als verlengde van De Kiosk en 
ontmoetingsplek voor Loon op Zand. Wel-
licht worden we nog getrakteerd op een 
dik pak sneeuw om de sfeer compleet te 
maken?

Redactie: Kristel Vermeer
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VVD: Begroting op orde en ondersteunen 
waar nodig in een bizarre tijd

De tijd waarin we leven raakt iedereen in 
de portemonnee. De VVD zet zich in om er-
voor te zorgen dat u zelfstandig door deze 
bizarre tijd heen komt! Dat u kunt blijven 
sporten bij uw sportclub of vereniging en 
dat de belastingen in toom blijven. De be-
groting blijft op orde, de dienstverlening 
vanuit de gemeente moet een tandje om-
hoog en problemen pakken we duurzaam 
aan.

Belangrijk voor de VVD:
•	Verenigingen ondersteunen bij hun ener-

gierekening en duurzaamheidsopgaven.
•	Duurzaam gezond door sport en bewe-

gen.
•	De Wetering komt er op een duurzame en 

verantwoorde manier.
•	Geen extra belastingverhogingen en een 

verlaging van de hondenbelasting.
•	We gaan bouwen, bouwen, bouwen!

De begroting moet gezond zijn, en we doen 
het maximale om de energiecrisis door te 
komen. Denken in mogelijkheden en aan-
pakken!!

Loon op Zand blijft goed, wordt beter!

WK-voetbalperikelen

Het	 WK	 Voetbal	 (voor	 heren)	 in	 Qatar	 is	
inmiddels begonnen. Een editie waarom-
heen veel te doen is. En dat heeft invloed 
op het animo om te kijken: waar 30% van 
de Nederlanders aangeeft nooit WK’s te 
kijken, is er nu ook een categorie van 17% 
die puur uit principe niet gaat kijken. Of-
tewel, bijna drie miljoen Nederlanders ex-
tra kijkt niet vanwege de controversie rond 
het gastland.

Gevraagd naar welk land de meeste kans 
op de bokaal zou maken, komt Brazilië, 
de nummer één in de FIFA-ranking, over-
tuigend	uit	de	bus	(11%).	Althans,	volgens	
de mannen. De vrouwen geven Duitsland en 
Nederland meer kans op de eindzege. Zui-
derbuur België, de nummer twee in de FI-
FA-ranking, komt er bekaaid van af: slechts 
2%	heeft	geloof	in	hun	kunnen.	□
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ALLROUND METAALWERKPLAATS

www.eigentijdsesmederij.nl

Laswerk – Metaalbewerking – Reparatie
Klein constructiewerk – Lassen op locatie
Spuiten en poedercoaten – Galvaniseren
Vanaf tekening, ruwe schets of een idee

Voor bedrijf en particulier

0629474504
Eigentijdse-smederij@outlook.com

Kasteellaan 35 in Loon op Zand
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Vijf dingen die je wilt weten over winterbanden

Voor de winter stappen veel autorijders 
over op winterbanden. Maar waarom ei-
genlijk? En wanneer is het goede moment 
om te wisselen? Vijf dingen die je wilt we-
ten over winterbanden.

1. Winterbanden zijn veiliger
Met winterbanden heb je in de winter meer 
grip en een kortere remweg. Als je bij 100 
km/u een noodstop moet maken, dan sta 
je met winterbanden vier meter eerder stil 
dan met zomerbanden. Op sneeuw is het 
verschil nog groter. Met winterbanden sta 
je dan bij 50 km/u maar liefst 28 meter 
eerder stil. Daarom is het advies om voor 
winterbanden te kiezen. Zo ben je altijd 
goed voorbereid op winterweer. Je kan ook 
kiezen voor allseasonbanden. Dan hoef je 
niet te wisselen. Maar bij lage temperatu-
ren, vorst en sneeuw presteren winterban-
den duidelijk beter.

2. Sneeuwvloksymbool in veel landen 
verplicht
Ga je wintersporten of met de auto op va-
kantie? Controleer dan of banden met het 
sneeuwvloksymbool verplicht zijn in het 
land waar je naartoe gaat en voor de lan-
den waar je doorheen rijdt. In Europa moet 
dit bijvoorbeeld in Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, 

Zweden, Noorwegen en Finland. In som-
mige gebieden kunnen ook sneeuwkettin-
gen verplicht zijn. Check de regels altijd 
voordat je op vakantie gaat. De meeste 
allseasonbanden hebben ook het sneeuw-
vloksymbool.

3. Je kan snel checken of je goede win-
terbanden koopt
Koop je nieuwe winterbanden? Controleer 
dan op het bandenlabel of ze aan de ei-
sen voor winterbanden voldoen. Hou reke-
ning met de regels van het land waar je 
heen wil. Zo moet er bijvoorbeeld in Duits-
land	 op	 nieuwe	 banden	 (vanaf	 2018)	 het	
sneeuwvloksymbool staan. Dit symbool zie 
je sinds mei 2021 ook terug op het nieuwe 
bandenlabel. Ook als je nieuwe zomer- of 
allseasonbanden koopt, is het goed om het 
bandenlabel te checken. Met het banden-
label vergelijk je de prestaties van nieuwe 
banden op brandstofverbruik, grip bij nat, 
glad wegdek en afrolgeluid. Meer weten? 
Kijk dan op Kiesdebesteband.nl/bandenla-
bel.

4. 7 graden is dé wisseltemperatuur
Als de gemiddelde temperatuur onder de 
7 graden daalt, is het veiliger om op win-
terbanden te rijden. Weer omwisselen naar 
zomerbanden kan je het beste doen zodra 
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Willie’s Worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

 
maandag t/m zaterdag 

08.30 - 16.00 uur 
Worstenbrood automaat 

24/7 

 

Op zoek naar ouderwets lekker 

worstenbrood, brood, broodjes 

en ander lekkers van de bakker? 
Kom eens langs in onze winkel en tevens bakkerij 

Aan de Molenhoefstraat 14 in Udenhout 

 10 worstenbroodjes 
+ 

gevuld speculaastaartje 

€ 15,00 
Aanbieding geldig t/m 5 december 



65

de gemiddelde temperatuur weer boven 
de 7 graden ligt. De bandenwissel is ook 
een mooi moment om gelijk te controle-
ren of je banden nog goed zijn. Kijk of je 
beschadigingen, barsten of scheuren in de 
banden ziet. Het is ook belangrijk dat je 
banden	genoeg	profiel	hebben.	Dat	zijn	de	
groeven op de band. Voor een winterband 
kan	je	snel	controleren	of	het	profiel	nog	
voldoende is. Zet een 2-euromunt tussen 
het	profiel	van	de	banden.	Zie	je	een	zilve-
ren rand? Dan heeft je winterband onvol-
doende	profiel	om	nog	goed	te	presteren.

5: Bandenspanning voor winterbanden 
De aanbevolen bandenspanning vind je in 
de deur, het tankklepje of het instructie-
boekje van je auto. Omdat deze spanning 
geldt bij zo’n 20 graden en je met winter-
banden	 bij	 (veel)	 koudere	 temperaturen	
rijdt waardoor de spanning minder wordt, 
is het advies om 0,2 bar bij de advies-
spanning op te tellen. Op welke banden je 

ook rijdt: check regelmatig je banden en 
bandenspanning. Zo weet je zeker dat je 
banden nog goed zijn en de juiste spanning 
hebben. Zo rij je veiliger, zuiniger en stoot 
je minder CO2 uit.

Tip: Maak op tijd een afspraak met je gara-
ge of bandenspecialist voor de bandenwis-
sel. Want ook al zijn de temperaturen nu 
nog mild, wanneer het weer omslaat zullen 
meer mensen hun banden willen wisselen.

Meer informatie?
Kijk op Kiesdebesteband.nl. □
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150 jaar hart voor   
Liedertafel Echo der Duinen!

We hebben op 9 november jl. met het koor 
in het kader van ons jubileumjaar een ge-
zellige avond in De Kuip gehad met een 
heerlijke boeren stamppottenmaaltijd 
in de sfeer van ongeveer 75 jaar geleden  
(150	:	2	=	75).	Alle	 leden	dragen	De	Echo	
in hun hart en deze avond kregen alle aan-
wezigen een stukje van dit geweldig mooie 
chocolade Echo-hart. Het was een avond 
met een gouden randje. We hebben geno-
ten!

Hanneke Vromans

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
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Tand door de lip! Weet jij wat je moet doen?

Bij	 een	 slachtoffer	 met	 tandletsel,	 zoals	
een tand door de lip, druk je een paar mi-
nuten met de duim en wijsvinger een steriel 
kompres tegen het wondje. Kijk daarna of 
de tand nog compleet is en goed in de kaak 
staat. Als door tandletsel de wond langer 
is	dan	1	cm	moet	het	 slachtoffer	naar	de	
huisarts om de wond te laten hechten.
Iemand met tandletsel in de vorm van hevi-
ge kiespijn moet naar de tandarts. Je kunt 
de pijn eventueel verlichten met parace-
tamol. Lees de bijsluiter voor de voorge-
schreven hoeveelheid. Een koud kompres 
kan de pijnlijke kant door het tandletsel 
verzachten.

Een	 slachtoffer	met	 tandletsel,	 zoals	 los-
zittende, afgebroken of uitgeslagen tanden 
breng je zo snel mogelijk naar een tand-
arts. Als een uitgeslagen tand snel wordt 
teruggezet, kan deze namelijk opnieuw 
vastgroeien. Bij tandletsel is het belangrijk 
om te weten hoe je met de beschadigde 
tand omgaat, maar ook met het slachtof-
fer.	 De	 mond	 van	 het	 slachtoffer	 kan	 bij	
tandletsel namelijk behoorlijk bloeden.

Wat te doen bij tandletsel?
Bel bij tandletsel de eigen tandarts voor 
een snelle behandeling. Geef daarbij aan 
wat het probleem is, zodat je z.s.m. be-
handeld kunt worden.
•	Laat	 het	 slachtoffer	 de	 mond	 spoelen	

met water.
•	Laat een loszittende tand altijd zitten.
•	Zorg dat degene met tandletsel niet op 

een loszittende tand bijt. Stop bijvoor-
beeld een opgerolde zakdoek tussen de 

boven- en onderkaak zodat er geen druk 
op de losse tand staat.

•	Laat letsel aan melktanden altijd door 
een tandarts bekijken.

•	Verzorg bij tandletsel ook een eventuele 
wond aan de lip.

Wat te doen bij een uitgeslagen tand?
•	Bij tandletsel kan de tand uit de mond 

geslagen worden. Zoek de tand snel op 
en pak een uitgeslagen tand alleen vast 
aan de kroon en niet aan de wortel.

•	Spoel de tand bij zichtbare vervuiling 
maximaal 10 sec. met melk. Heb je geen 
melk?	 Laat	 het	 slachtoffer	 de	 tand	 dan	
schoonlikken of -zuigen. Spoel de tand 
nooit met water of reinigingsmiddelen.

•	Plaats de schone tand weer terug als je 
goed kunt zien hoe deze heeft gezeten. 
Melktanden mag je niet terugplaatsen.

•	Bewaar de tand in melk als terugplaatsen 
niet lukt.

•	Breng	 het	 slachtoffer	 zo	 snel	 mogelijk	
naar	de	tandarts	(bron:	ehbo.nl).

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

Speciaal voor horeca-ondernemers en on-
dernemers in de recreatieve en toeristi-
sche sector organiseerde Regionaal Bureau 
voor	Toerisme	(RBT)	De	Langstraat	voor	de	
2e keer dit jaar een Ondernemersbijeen-
komst. Café Brasserie De Kiosk in Loon op 
Zand was het perfecte toneel van deze ge-
slaagde bijeenkomst.

Enthousiasme en saamhorigheid
Er was veel belangstelling voor de regio-
nale bijeenkomst, de opkomst was afgelo-
pen maandag - met bijna 70 ondernemers 
- dan ook groot. “Het doet me goed om te 
zien dat zoveel ondernemers zich betrok-
ken voelen bij de regio en dat er een grote 
mate van saamhorigheid is,” zegt Aileen 
Kok, manager van RBT De Langstraat. Het 
RBT werkt er hard aan om De Langstraat 
op de kaart te zetten bij toeristen en be-
zoekers. “Zonder het enthousiasme van de 
lokale ondernemers is regio De 
Langstraat niet die gastvrije ‘tuin 
van Brabant’ die we willen uitstra-
len.”

Verleiden
Tijdens de ondernemersbijeen-
komst stond het ‘verleiden’ van 
de bezoeker/gast centraal. Ai-
leen Kok: “De coronacrisis heeft 
onze sector hard geraakt en de 
consument is op een andere ma-
nier gaan zoeken naar vertier. Het 
is belangrijk om te weten hoe je 
opvalt in deze zoektocht en hoe 
je de potentiële gast en bezoeker 

verleidt om uiteindelijk voor jouw product 
of dienst te kiezen.” Wim Hofstede van Vi-
sit Brabant haakte – vanuit de samenwer-
king met de RBT - op dit onderwerp aan 
met zijn presentatie over het gebruik en 
belang van reviews.

Het oog wil ook wat
“Laten we eerlijk zijn: bij verleiden speelt 
uitstraling een grote rol. Een goede pre-
sentatie van je product of dienst is zelfs 
onmisbaar in deze tijden. Het oog wil nou 
eenmaal ook wat” is Aileen van mening. 
Het gezelschap kreeg dan ook ter plekke 
een	workshop	Smartphone	fotografie	en	So-
cial media door Raldo Neven aangeboden.

Toeristisch inspiratiemagazine
Aan het einde van het programma vond de 
officiële	 lancering	 van	 Toeristisch	 Inspira-
tiemagazine herfst/winter 2022 plaats. 
Aileen Kok overhandigde een exemplaar 
aan Annelies en Henry van Helvoirt, van De 
Waterdrager in Heusden. In het magazine 
staat een prachtig interview over hun aan-
staande pensionering en de overname van 
hun levenswerk door hun zoon Stef. “Deze 
ondernemers zijn een begrip in Heusden en 
hebben altijd 200% vertrouwen in het RBT 

 °Presenteer- en poseertips tijdens de fotografie-workshop 
van Raldo Neven
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gehad. Zij verdienden het om te midden 
van hun collega-ondernemers in het zonne-
tje te worden gezet,” vertelt Aileen trots.
De inmiddels vierde uitgave van het toe-
ristisch inspiratiemagazine van RBT De 
Langstraat staat weer bomvol inspiratie 
en is verkrijgbaar bij zo’n 200 toeristische 
en recreatieve ondernemingen in regio De 
Langstraat. Het magazine laat zien dat de 
toerist ook in de donkerdere periode van 
het jaar zijn vrije tijd in De Langstraat wel 
kan invullen. “Er valt zoveel te beleven, De 
Langstraat valt als een warme deken over 
je heen,” besluit Aileen.

Gratis dankzij ondernemers en vrijwilligers
Het Toeristisch Inspiratiemagazine wordt 
ontwikkeld door RBT De Langstraat i.s.m. 
diverse ondernemers uit de regio. Het is 
gratis mee te nemen bij de toeristische in-
formatiepunten, overnachtingslocaties en 
bij de meeste toeristische trekpleisters die 
onze prachtige regio rijk is. De oplage van 
10.000 stuks wordt door trotse vrijwilligers 
verspreid. Ben je ondernemer en wil je ook 
magazines ontvangen voor jouw doelgroep? 
Neem dan contact op via:
info@rbtdelangstraat.nl. □

 °Ondernemers Henry en Annelies van Helvoirt 
van De Waterdrager in Heusden Robert Blietz

Hoge Steenweg 52a
5175 AD  Loon op Zand

info@robertsautobedrijf.nl
Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

 

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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Galerij van Loons volk...
In	 de	 inmiddels	 vierde	 aflevering	 van	 de	
serie ‘Galerij van Loons volk’ maken we 
graag plaats voor de tekening die Frans 
Oosterwaal maakte van taalkunstenaar 
Hans Schippers.

Hans heeft inmiddels enkele gedichten-
bundels op zijn naam staan, zoals ‘Tussen 
dageraad en schemering’ die hij in 2012 
presenteerde en waarvan de opbrengst 
naar het project ‘Sito Agar’ van Antoon van 
Noije	in	Sao	Paulo	(Brazilië)	ging.	Dat	ont-
ging zelfs onze toenmalige Koningin Beatrix 
niet.

De Torenredactie is blij dat zij op gezette 
tijden een bijdrage van Hans mag ontvan-
gen en hoopt dat dit nog lang mag duren!

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

  

Voer & snoepjes 
Botten & kluiven 
Verzorgingsproducten 
Riemen & speelgoed 
Hondenhokken 
Manden & Krabpalen 
Bench & reiskoffers 

Honden & Katten 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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Kunst Frederik Hendrikpark en Gerlachusstraat tijdelijk verwijderd

De gemeente Loon op Zand heeft recent 
een inspectie van alle kunstwerken in de 
openbare ruimte uit laten voeren. Hieruit 
is gebleken dat twee kunstwerken onveilig 
zijn.

Het kunstwerk Demeter aan het Frederik 
Hendrikpark in Kaatsheuvel staat niet goed 
verankerd op de sokkel. Hierdoor kan het 
kunstwerk omvallen. Het kunstwerk aan 
de Gerlachusstraat in Loon op Zand is ge-
maakt van RVS. Een aantal platen is los-
geraakt waardoor er scherpe randen zijn 
ontstaan. Vanwege de veiligheid worden de 
kunstwerken weggehaald. Beide kunstwer-
ken worden tijdelijk opgeslagen en gere-
noveerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Door de gemeenteraad is in 2021 geld be-
schikbaar gekomen om jaarlijks onderhoud 
uit te voeren aan de kunstwerken in de open-
bare ruimte. We baseren deze werkzaam-
heden op de inspectie die is uitgevoerd. Uit 

de inspectie is 
naar voren ge-
komen dat aan 
verschillende 
kunstwerken 
onderhoud no-
dig is. Hierbij 
gaat het om 
bijvoorbeeld 
schilderwerk 
en herstel van 
voegwerk maar 
ook grotere 
restauratie-
werkzaamhe-

den zoals de kapotte vleugel van de Phoe-
nix die in de Parkstraat heeft gestaan. In 
overleg met een gespecialiseerd bedrijf 
wordt de komende jaren gewerkt aan het 
herstel en onderhoud van de kunstwerken. 
□

 °Kunstwerk aan de Gerlachusstraat.

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Loon at weer massaal Huibbollen

Gildebroerders van het gilde St. Hubertus 
brachten	 op	 donderdag	 3	 november	 (de	
dag	waarop	St.	Hubertus	wordt	herdacht)	
op twee plaatsen op het Oranjeplein maar 
liefst 2000 Huibbollen aan de man. Deze 
waren gebakken door bakker Bierman uit 
Kaatsheuvel en vooraf aan de verkoop ge-
zegend door gildeheer Pastoor Luijckx. 
Volgend jaar hoopt het gilde dat de bol-
len weer uit een Loonse oven komen. Op 
de foto gildebroeder Piet Havermans, die 
de bollen bij de ingang van de supermarkt 
aanbood.	(Foto: Ruud Peters)

De	Belgische	Sint	Hubertus	(656-727)	is	de	
patroonheilige van jagers. Omdat hij eens 
een man van hondsdolheid genas, werd hij 
aangeroepen tegen deze ziekte. Daarvoor 
wordt nog steeds het zogenaamde Huber-
tusbrood	 (in	 de	 volksmond	 ‘Huibbollen’)	
gezegend, die je na het eten ervan volgens 
traditie vrijwaren van hondsdolheid. □

Geen verwijzing

Pauline Vrins schreef de redactie: “Wat mij 
telkens weer treft als ik de hond uitlaat: 
op de hoek van de Venloonstraat en Land 
van Kleef staat een toeristisch verwijzings-
bord. Alle kanten word je op gestuurd.  
Zélfs naar het veel verder liggende ‘Huis 
ter heide’.

Maar… een ingang naar het gebied ‘Loonse 
en Drunense duinen’, notabene op 150 me-
ter van dit bord, wordt niet vermeld. Zó 
opvallend!”

Heeft u ook een bijdrage voor ‘Opvallend’? 
De redactie ontvangt deze graag via:
info@ronddetoren.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: Hilde van Kempen.
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. 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
Nr. 3 van 2023 verschijnt op 15 februari 7 februari vóór 19.00 uur
Advertenties	(behalve	sociale	‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.



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

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 Doneer een Zaailing-dag: bij René 
Beskers, Bergstraat 60, Loon op 
Zand van 14.00 tot 16.00 uur.

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.

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

16 Loonse Kerstklokkenloop presen-
teert Kerst Winter Circus 2022 om 
16.30 en om 19.30 uur Kasteelweide

17 10e Loonse Kerstklokkenloop
17 t/m 15 januari 2023

Kiosk On Ice. Toegang gratis.
20 Repair Café Loon op Zand van 19.00-

21.00 uur in De Wetering.
24 Kerstavond in De Kiosk.

Geopend tot 18.00 uur.
25 Eerste Kerstdag is De Kiosk gesloten.
26 De Kiosk: Foute Kersttruien Borrel. 

Geopend vanaf 14.00 uur.
28 Voorlezen peuters en kleuters door 

voorleesopa Ruud in de bibliotheek 
om 15 uur.

31 Oudejaarsdag bij De Kiosk.
Geopend tot 16.00 uur.

Januari 2023
1 Vrolijk Nieuwjaar. het bestuur en re-

dactie van Rond de Toren wenst veel 
gezondheid en alle goeds voor 2023.

1 Nieuwjaarsborrel bij De Kiosk.
Geopend vanaf 16.00 uur.

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

13 Het Filmhuis in Venloene om 14.00 
uur: The Gods must be crazy.

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

22 Sophia’s Vereniging Nieuwjaarscon-
cert in De Wetering om 14.00 uur.

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



Sparrenveld / Kwekerij Dingemans 
Vanaf 1 december dagelijks open van 10-17 uur

Moleneind 7 Loon op Zand

Zoek jouw nordman, blauwspar of fraseri uit in 
een gezellige kerstsfeer in de buitenlucht. 

Koop er een Easyfix standaard bij of neem een 
boom met kluit in pot. Warm je op bij het 
kampvuur. Rooster marshmallows met je 

kinderen. Geniet van winterse lekkernijen. 

kerstbomen
verkoop

Beleef het ultieme kerstgevoel
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