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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

C. Verheijen, J. Wind, Dkt. Brunekreeft, M. 
Duitsman: 36 33 55, spoednummer 36 45 70. 
Kamperfoelielaan 1 A, Loon op Zand
www.huisartspraktijkverheijen.nl

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

Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in 
het weekend: 085 - 53 60 300.
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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
RSIN: 807695002
IBAN: NL80 RABO 0129793442
e-mail: info@ronddetoren.nl
website: www.ronddetoren.nl

Salon Cherie
•	Van jongs af aan wilde ik kapster worden.

Marinus & Trees 60 jaar getrouwd
•	Schalks en met een vertederende blik.

Madée Kraamzorg voor een goed begin
•	Kraamzorg moet afgestemd zijn op het gezin.

Durf te delen
•	Sandra Toorians is blij dat er donoren zijn.

10e Loonse Kerstklokkenloop
•	Plattegrond, wandelroute, binnenlocaties.

Recepten die je kerstdiner opfleuren
•	Caramelsaus	kannie-flop	en	meer		 	

Zuid-Afrikaans.
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Inleveren kopij via e-mail: info@ronddetoren.nl.

Uiterste inleverdata editie 20:  
advertenties vóór maandag 12 dec. 19.00 uur,  
overige kopij vóór dinsdag 13 dec. 19.00 uur.
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VAN DE REDACTIE...............

Al is de goedheiligman alweer voor Spanje gezwicht
Is deze ‘Van de Redactie’ toch in de vorm van een gedicht

Dichten doen we tenslotte ook aan de kerstdis
Met een paar woorden op rijm sla je de plank nooit mis

Beste lezer van de Toren
Moet je nou toch eens horen

Het is niet te geloven, maar toch echt waar
In je hand de één na laatste editie van dit kalenderjaar

Vlak voor kerst ligt de laatste op de mat
Dan zijn wij - van de redactie - het wel even zat

Die laatste bewering is uiteraard maar gein
Maar voor het rijmen was het fijn

Na een kort eindejaarsreces
Staan we in januari weer op de bres

Die laatste zin, klopt deze wel
Jazeker, zegt onzetaal.nl

Voordat er in dit verhaal geen enkele boodschap zit
Toch nog even dit

2022 duurt nog maar enkele weken
Dan is er weer een jaar verstreken 

Voor eenieder een jaar met tegen- en hopelijk veel voorspoed
In de toekomst kijken kan niemand en dat is goed

Wat deze gaat brengen is grotendeels koffiedik kijken in een beker
Dat er 20 Torens worden gemaakt is ieder geval zeker

Wij - van de redactie - gaan ervoor
Iets te vertellen? Geef het aan ons door!
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Salon Cherie
Enkele Toren-edities geleden stelde zij zich al voor aan u, Cherie van 
Krieken, de nieuwe eigenaresse van Salon Cherie, gevestigd aan het Oran-
jeplein. Voorheen was dit kapsalon Nikki & Zo, in handen van eigenaresse 
Nikki, maar zij is 1 september jongstleden gestopt met haar salon; het 
was tijd voor andere dingen. Gelukkig vond zij in Cherie een waardige 
opvolgster en kon de salon blijven bestaan. Zonder in herhaling te vallen 
maak ik graag kennis met Cherie en haar werk.

Vanaf ze kon praten
Cherie is 28 lentes jong en geboren en 
getogen Tilburgse. Voorheen geheel niet 
bekend met Loon op Zand, maar inmid-
dels heeft zij haar draai hier uitstekend 
gevonden. Zoals gezegd heeft ze de salon 
van Nikki overgenomen en ze doet dit vol 
overgave. Ze is al ruim tien jaar kapster 
en heeft haar sporen verdiend bij verschil-
lende kapsalons in Tilburg. “Zo lang ik me 
kan herinneren wilde ik al kapster worden. 
Volgens mijn ouders riep ik het al vanaf dat 
ik kon praten”, zo verzekert Cherie me.

Ook heeft ze altijd gedroomd van een eigen 
salon, maar het was eerst zaak om ervaring 
op te doen in het kappersvak en voldoende 
trainingen te volgen, om zo beslagen ten 
ijs te komen. Dit is absoluut gelukt, naast 
kapster is Cherie inmiddels ook opgeleid 
tot schoonheidsspecialiste en mag zij zich-
zelf een echte allround kapster noemen.

Zelfvertrouwen
Ik vraag me af wat het kappersvak zo leuk 
maakt en waarom Cherie hiervoor heeft 
gekozen. “Een goed kapsel geeft iemand 
zelfvertrouwen en je zorgt ervoor dat klan-
ten altijd blij de deur uit gaan. Als je haar 
immers maar goed zit. Mensen mooi ma-
ken, wie wordt daar niet blij van?”

Met de benodigde ervaring en bijscholing 
op zak is het tijd voor een volgende stap; 
een eigen salon. De keuze is dan het op-
starten van een eigen, nieuwe, salon of de 
overname van een bestaande salon. Het 
werd dat laatste. Nikki en Cherie kenden 
elkaar voorheen niet, maar tijdens haar 
zoektocht stuit Cherie op een advertentie 
van deze salon. Het voelde direct goed voor 
beide dames en Cherie besluit de sprong te 
wagen.
Ze neemt hierbij een bestaande salon over, 
maar geeft hier absoluut haar eigen draai 
aan. Na een kleine verbouwing waarin de 
salon is geschilderd en opgefrist, opende 
ze afgelopen 1 september de deuren van 
haar eigen salon. Hier is ze maar wat blij 
mee en trots op.
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Ons kent ons...
Zoals gezegd heeft Cherie haar draai in het 
dorp aardig gevonden. “Het is wel echt 
een dorpse salon, met ons kent ons en dat 
maakt het ook heel gezellig.” Cherie is 
heel positief en het bevalt haar erg goed 
in het Loonse. Ze is heel blij en content 
met haar salon, welke een gezellige, frisse 
uitstraling heeft.

Uiteraard vraag ik haar waarvoor (potenti-
ele) klanten bij haar terecht kunnen. Het 
antwoord is kort en bondig: “Eigenlijk al-
les!” Dit alles betekent kleuren, knippen 
en stijlen voor het gehele gezin. Extra trots 
is ze op het feit dat ze zichzelf ‘blond spe-
cialist’ mag noemen, een expert op het ge-
bied van kleuren door middel van highlights 
en dan met name van donker naar licht.

Ook voor bijvoorbeeld bruidskapsels kun je 
bij haar terecht. En ook is er qua tijd voor 
iedereen wel een plaatsje te vinden. Che-
rie hanteert namelijk ruime openingstijden 
van maandag tot en met zaterdag waarbij 

ze ook twee avonden geopend is. Uiteinde-
lijk, voor de toekomst, hoopt ze dat haar 
salon wat uitbreidt met enkele collega’s. 
Ze doet nu immers alles zelf, wat hard 
werken is. Maar Cherie klaagt hierover al-
lerminst, ze zet haar schouders eronder en 
zorgt ervoor dat iedere klant tevreden de 
deur uitstapt!

De meeste klanten van Cherie komen uit 
Loon op Zand, maar ook vele uit Tilburg 
weten haar te vinden. Door haar jaren-
lange kapperswerk in verschillende salons 
heeft ze behoorlijk wat vaste klanten op-
gebouwd die met haar mee verhuizen. 
Extra leuk voor haar dat ze speciaal naar 
Loon komen om bij Cherie in de stoel te 
zitten. Ook vrienden en kennissen maken 
graag de reis naar Loon om door haar ge-
kapt te worden.
Cherie heeft nog wat plaatsjes in haar 
agenda, dus zoekt u nog een geschikte sa-
lon, zij verwelkomt u graag. Een afspraak is 
zo gemaakt via de afsprakenmodule op de 
website (saloncherie.nl) of per telefoon/
app (06-54673383). Rond de Toren heet 
Cherie hartelijk welkom in Loon op Zand!

Redactie: Kristel Vermeer.
Foto’s: LOT Fotografie.
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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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De gevolgen van een lekke band

Marinus van Esch en Trees Mulders 60 jaar  
getrouwd (1962 – 2022)
Het kan soms raar lopen in het leven. Je 
krijgt een lekke band in Waalwijk en de 
vonk slaat over. Als de echtelieden Trees 
Mulders (84) en Marinus van Esch (88) dit 
verhaal vertellen, kijken ze elkaar schalks 
en met een vertederende blik aan.

Zo begon het
Marinus of Rinus van Esch kreeg op een 
zaterdag in 1954 een lekke band met zijn 
fiets.	De	broer	van	Trees	Mulders	had	een	
fietsenzaak	en	daar	kwam	Marinus	terecht.	
Zijn band werd geplakt en daar zag hij 
Trees voor het eerst. Daar sloeg de vonk 
wederzijds over.
Maar Trees was nog maar zeventien en 
dat was voor haar ouders nog veel te jong 
om verkering te hebben. Marinus mocht 
nog niet bij haar thuis komen. Ze zeggen 
daarover: “de eerste twee jaren verkering 
hebben we op straat gelopen als we elkaar 

wilden ontmoeten. We hebben al pratend 
wat afgewandeld.” In 1956 mocht hij uit-
eindelijk bij zijn latere schoonouders zijn 
opwachting maken. Maar een stevige basis 
was toen al gelegd.

Van thuis naar eigen huis
Trees is geboren in 1937, haar wiegje stond 
in Waalwijk. Ze waren thuis met tien kin-
deren. Marinus is geboren in 1934 in Kaats-
heuvel en verhuisde als tweejarige al naar 
Loon op Zand. Hij groeide op als een echte 
Loonse. Ze waren thuis met zes kinderen.
In 1962 was het na een lange verkering ein-
delijk zover dat ze een huisje konden huren 
aan de Hoge Steenweg 20 in Loon op Zand 
van eigenaar Frans Baeten, de leerlooier. 
Het behang viel van de muren en het was 
klein, maar na een grondige opknapbeurt 
konden ze trouwen. Op 3 november voor 
de wet, want dat was op zaterdag toen nog 
gratis.

“Ja”, zegt Trees, “want we moesten op de 
centen letten en dat doen we nog steeds.” 
Op 20 november werd er voor de kerk ge- 20 november werd er voor de kerk ge-werd er voor de kerk ge-voor de kerk ge- ge-
trouwd (foto links) en die datum houden ze 
aan als trouwdatum.

Werken voor de kost
Marinus heeft zijn hele leven als schoen-
maker gewerkt. Hij ging na de lagere 
school,  toen hij  dertien jaar werd, met 
zijn vader mee naar de fabriek. Hij begon 
met het doen van allerlei boodschappen, 
want je mocht pas op je veertiende in de 
fabriek werken. Het vak heb ik ’s avonds 
geleerd:	 stikken,	 modelleren,	 aflappen,	
enz. Alle aspecten van het maken van een 
schoen kwamen langs op de VAS in Tilburg. 
(de Vakopleiding Schoenindustrie).
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“Ik ben begonnen bij schoenfabriek Van Lier 
en heb daar zeven jaar gewerkt, daarna bij 
Herman Snaphaan, vervolgens bij Loonstik-
kerij Ebbing en tenslotte 23 jaar bij Dura-
bel in Kaatsheuvel. Ik heb altijd met veel 
plezier gewerkt en ik leverde goed werk 
af en als de baas eens lelijk deed, gaf ik 
op een gepaste manier weerwoord.”, zegt 
Marinus, die er een paar anekdotes over 
vertelt.

Natuurlijk werd er ’s avonds thuis ook nog  
bijverdiend. Dat was heel gewoon. Trees: 
”we zaten dan in de bijkeuken nog 100 da-
meshakken te bekleden. Met de radio aan 
was dat best gezellig. Maar de tussenwand 
met de buren was heel dun en erg gehorig. 
Ze riepen dan: zet de radio uit of harder, 
want zo horen we er niks van.” Marinus 
vult aan: “Als je bouwplannen hebt moet 
er gespaard worden, anders komt het niet 
goed.”

Kleuterjuf
Trees heeft in Den Bosch de opleiding tot 
kleuterleidster gevolgd 
en later nog de hoofdakte 
gehaald. In de tijd dat 
ze haar diploma haalde 
had je niet vanzelfspre-
kend meteen een baan. 
Eerst werd er ingevallen 
in Kaatsheuvel en Drunen 
en toen ze getrouwd was 
en in Loon op Zand woon-
de moest je stoppen met 
werken.

In 1964 werd dochter An-
gelique geboren en was 
de nood op de kleuter-
school in Loon op Zand 
blijkbaar erg hoog want 
Gilie van Esch, voorzit-
ter van het toenmalige 
schoolbestuur, kwam vra-
gen of ze wilde invallen.

Nood maakt regels meer vloeibaar, dus 
Trees ging werken als kleuterjuf en de klei-
ne Angelique kwam in de box in de klas te 
staan en als ze haar slaapje moest doen, 
werd ze in de kapel in haar bedje gelegd, 
onder het waakzame oog van een van de 
nonnen. Uiteindelijk heeft Trees met heel 
veel plezier 18 jaar gewerkt in Tilburg op 
het Heuvels Kleuterhofke aan de Hoog-
vensestraat.

Naar de Doelen
Op zoek naar een eigen huis lukte het om 
een optie te krijgen op een stuk grond in de 
Doelen. In deze straat bouwde aannemer 
Lips een aantal huizen. En het huis waar 
ze vanaf 1966 nu al in wonen werd door 
Lips meteen in dezelfde stijl opgetrokken. 
De bouwgrond kostte toen ƒ 13,50 per vier-
kante meter. Zoon Wim is hier in 1967 ge-
boren. En tot nog toe wonen ze  hier samen 
nog met veel plezier.

 °Op 22 november bezocht onze burgemeester  
 het 60-jarige bruidspaar.    
 (Foto: WHFOTOGRAFIE/Wim Hollemans)
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Vrije tijd
Naast hard werken waren er ook de nodige 
hobby’s. Trees is meer van het knutselen en 
fröbelen en altijd bezig geweest met het 
maken van kaarten en tegeltjes. Verder 
was ze ook actief bij de Zonnebloem. Ma-
rinus heeft vele jaren putterkes en kwar-
tels gekweekt. Een tweetal opgezette put-
ters of distelvinken getuigen nog van deze 
hobby.	Ook	het	fotograferen	en	filmen	van	
vlinders in de wijde omgeving heeft hij ja-
ren gedaan.

In 1995 begon hij aan het project: het uit-
zoeken van de stamboom van de familie 
van Esch. “Alleen in de rechte lijn, an-
ders werd het te uitgebreid”, zegt Mari-
nus. Het was een project van lange adem. 
Veel uitzoeken, een cursus volgen om het 
OudNederlands te kunnen lezen, alles ge-
woon opschrijven en doorgaan. Het was 
een spannende zoektocht naar de wortels 
van de familie. En nu ligt er sinds twee we-
ken een prachtig boek met de stamboom, 
waarin de geschiedenis van de familie van 
Esch wordt beschreven vanaf 1550 tot 
1994. Dat is het jaar waarin de laatste telg 
in rechte lijn Marijn van Esch is geboren, 
de zoon van Wim.

Het bezoek op 22 november, de felicitatie 
en de attenties van burgemeester Hanne 
van Aart werden door het jubilerend echt-
paar erg gewaardeerd. Op 27 november is 
hun zestigjarig huwelijksjubileum samen 
met kinderen, kleinkinderen en de familie 
op gepaste wijze gevierd.

Redactie: Ton Kalkers

Brandveiligheid in en om het huis

Bij veel mensen hangen er extra rook-
melders en wat kun je nu nog meer doen 
om de brandveiligheid in en om het huis 
te vergroten? Wat is veilig gedrag en wat 
kan nog veiliger?

Op 6 februari 2023 vertelt de brandweer 
je er meer over! Deze avond wordt ge-
houden in De Vlinderboom.
Tijden: 19.30 - 21.30 uur. Kosten: geen.
Aanmelden graag via e-mail: 
jessica@kinderopvangbrabant.nl.

Graag tot dan!
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Madée Kraamzorg zorgt voor een goed begin
Madée biedt vernieuwende kraamzorg; 
wij durven buiten de lijntjes te kleuren! 
Wij vinden het belangrijk om ruimte te 
creëren voor eigen wensen.

Dit lees ik als ik wat vooronderzoek doe 
in aanloop naar mijn afspraak met Madée. 
Een groot gedeelte van onze samenleving 
krijgt met kraamzorg te maken. ‘Kraam-
zorg is geschoolde zorg voor, tijdens en na 
de bevalling voor de kraamvrouw en het 
gezin. Deze zorg wordt geboden door een 
kraamverzorg(st)er’, leert het internet 
mij. Kraamzorg blijkt echt iets Nederlands 
te zijn, het is bijna nergens op de wereld zo 
gebruikelijk als hier. Na ons gesprek en de 
kennismaking met Madée is me het belang 
hiervan ook volstrekt duidelijk geworden.

Ons eigen Loon op Zand is een maatschap 
voor kraamzorg rijker, Madée Kraamzorg. 
Sinds afgelopen april hebben kraamver-
zorgsters Antoinette, Edith en Mary de 
krachten gebundeld tot Madée.

Alle drie de dames hebben een echt zorg-
hart en hun sporen ruimschoots verdiend 
in het kraamzorgvak. Antoinette beoefent 
het vak al ruim 30 jaar, Edith en Mary heb-
ben zichzelf later omgeschoold. Mary is ja-
renlang apothekersassistente geweest en 
Edith komt uit de retail, een behoorlijke 
carrière switch. Beide hebben de opleiding 
tot kraamverzorgende enkele jaren gele-
den afgerond en ervaring opgedaan in het 
vak.

De dames kwamen elkaar tegen bij een or-
ganisatie in de kraamzorg in Eindhoven. Na 
enkele jaren collega’s te zijn geweest was 
het tijd voor een nieuwe stap. Een span-
nende stap, daar waren ze het roerend 
over eens, maar Edith en Mary besloten 
al vrij snel om de handen ineen te slaan 
en de sprong naar het ondernemerschap 
te wagen. Ook Antoinette werd gevraagd 
om zich bij de dames te voegen. De dames 

 °Mary, Antoinette en Edith van Madée Kraamzorg. 
(Eigen foto)
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delen hun manier van denken en zorg ver-
lenen waardoor dit een logisch en goed ge-
volg bleek. En zo ontstond afgelopen april 
Madée Kraamzorg. Madée betekent ‘Een 
goed begin’ in het Thais, hoe toepasselijk!
Madée staat voor natuurlijke kraamzorg. 
Hierbij ligt de nadruk op coaching, om er-
voor te zorgen dat het gezin letterlijk een 
goed begin ervaart en de hechting met het 
kind optimaal verloopt. Natuurlijke kraam-
zorg houdt ook in dat zij bijvoorbeeld voor-
lichting geven over het gebruik van zoveel 
mogelijk natuurlijke producten, denk hier-
bij aan wol of kamille, en het begeleiden 
van de borstvoeding. Ze zijn ook alle drie 
lactatiedeskundige (expert op het gebied 
van borstvoeding). Ook voedingsadviezen 
en het gebruik van kruiden staan centraal, 
onder andere om de kraamvrouw zo goed 
mogelijk te laten herstellen.

In deze opzichten onderscheidt Madée 
zich. Zelf zeggen zij hierover; “We bieden 
een vernieuwende manier van kraamzorg 
aan, waarbij we buiten de lijntjes durven 
te kleuren, uiteraard met behoud van pro-
tocol. We doen alles wat andere kraam-
zorgbureaus ook aanbieden, maar gaan in 
veel zaken net een stapje verder. Coaching 
en overleg staan hierbij centraal, waarbij 
de hechting met het kind het allerbelang-
rijkste is.” Hierbij onderstrepen ze dat 
dit allesbehalve een ‘geitenwollensokken’ 
aanpak is. De dames zijn juist nuchter en 
staan met twee benen op de grond. Maar 
in de ogen van de dames moet kraamzorg 
altijd afgestemd zijn op het gezin. Kraam-
vrouwen mogen veel meer naar zichzelf 
luisteren, de juiste informatie aangereikt 
krijgen en er wordt meer gekeken naar het 
kind en de ouders om samen tot de juiste 
aanpak te komen.

Uiteraard voeren zij ook de gebruikelijke 
controles uit, op zowel de kraamvrouw als 
de baby. Zo wordt het gewicht en tempera-

tuur van de baby nauwlettend in de gaten 
gehouden en alle andere zaken die bij een 
kraamtijd komen kijken. Ook ondersteunen 
zij bij thuis- of ziekenhuisbevallingen. Na-
tuurlijk is de verloskundige de verantwoor-
delijke, maar de dames van Madée kunnen 
hierin een ondersteunende en coachende 
rol verzorgen. Ook dit voegt weer veel toe 
aan de kraamweek, omdat hier soms een 
stukje traumaverwerking van de moeder 
en/of partner bij komt kijken. De kraam-
verzorgster is op de hoogte van de beval-
ling, waardoor zij dit goed kan begeleiden 
gedurende de kraamperiode en de gehele 
puzzel compleet kan maken.

De dames starten altijd met een intakege-
sprek in de vorm van een huisbezoek, zo 
rond de dertigste week van de zwanger-
schap. Hierin worden alle zaken besproken 
welke van belang zijn voor een optimaal 
verloop van de kraamperiode. Madée ziet 
de kraamperiode echt als zorg op maat en 
per gezin wordt ook bepaald wat er nodig 
is, en ook het aantal zorguren- en dagen. 
Hierdoor is de zorg altijd afgestemd op het 
betreffende	gezin.

Edith, Mary en Antoinette vinden dat 
kraamzorg in de loop der jaren enorm is 
veranderd. Antoinette, met de meeste er-
varing op zak, heeft het zien veranderen 
tot haar huidige vorm. Er komen, onder 
andere door een tekort aan kraamverzor-
genden, steeds minder uren beschikbaar. 
Hierdoor moet de tijd anders worden inge-
deeld. Antoinette ziet hierin steeds meer 
een begeleidende rol. Zoals ze al eerder 
aangaven, meer coaching, ook voor de 
partner. Dit is het allerbelangrijkste, de 
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kraamvrouw en het gezin het vertrouwen 
geven. Uiteraard horen er ook huishoude-
lijke taken bij de werkzaamheden van een 
kraamverzorgster. Maar waar dit vroeger 
de hoofdtaak was, is dit nu meer bijzaak. 
Naast verzorgen hebben kraamverzorgsters 
ook een signalerende taak. Zij kunnen op 
tijd doorverwijzingen doen of met het 
consultatiebureau een warme overdracht 
inplannen. Ook schakelen zij indien nodig 
Jeugdzorg (wat hopelijk zo min mogelijk 
nodig is) of het consultatiebureau in en 
ga zo nog maar even door. Volgens Madée 
een goede ontwikkeling. Het doel van de 
kraamweek is immers om een gezin zo goed 
mogelijk voor te bereiden op hun nieuwe 
leven als gezin.

Het verzorgingsgebied van Madée is groot, 
omdat de dames alle drie een andere woon-
plaats hebben. Edith in Engelen, Antoi-
nette in Drunen en Mary in Loon op Zand. 
Het werkgebied van Madée is regio Tilburg, 
Waalwijk en Den Bosch. Hierin hebben ze 
een	 fijne	 samenwerking	 met	 verloskundi-
genpraktijk ‘De Bron’ te Oisterwijk en ver-
loskundigenpraktijk ‘Nuvola’ in Waalwijk.
Sinds ze gestart zijn afgelopen april stro-
men de aanmeldingen binnen. Ze zien dat 
het nieuws van hun praktijk zich als een 
olievlek verspreidt en mond-tot-mondre-
clame hun beste vriend is.

Omdat de dames maar met z'n drieën zijn 
en ook echt alle zorg zelf uitvoeren, is de 
capaciteit beperkt. Vol is immers vol, de 
beste zorg blijven bieden is altijd prioriteit 
nummer één en dit betekent helaas dat ze 
ook af en toe nee moeten zeggen tegen 
een nieuwe aanvraag. Om deze reden zou-
den ze nog wel wat uit willen breiden. In 
de vorm van personeel of zorg zzp’ers die 
zich bij Madée aan willen sluiten. Op deze 
manier kunnen ze nog meer gezinnen, met 
dezelfde persoonlijke aanpak, dit goede 
begin bieden.

“Je bent in de meest bijzondere en intiem-
ste week bij een gezin, dat is het mooiste 
wat er is”, zo verzekeren de dames mij. 
Een kraamtijd is zo bijzonder en om dit dan 
van zo dichtbij mee te mogen maken. Ik 
vraag me dan ook af of ze hun werk wel 
los kunnen laten, omdat de kraamweek 
natuurlijk ook alweer snel eindigt. “Je 
doet het mooiste werk wat er is maar als 
de periode erop zit kan ik het altijd goed 
loslaten. Tuurlijk heb ik het er thuis wel-
eens met mijn gezin over maar het is niet 
zo dat ik ‘mijn werk mee naar huis neem’. 
Vaak merk je ook na een week ongeveer, 
dat het lang genoeg is geweest en er vol-
doende vertrouwen is om het zelfstandig 
aan te kunnen. Op dat moment kan ik het 
goed loslaten. Al houden de kraamgezinnen 
altijd een speciaal plekje”, aldus Mary en 
ook Edith en Antoinette onderstrepen dit.
Ook Antoinette heeft dergelijke positieve 
ervaringen, zij heeft de meeste gezinnen 
‘gedraaid’ in haar loopbaan en komt regel-
matig vrouwen tegen bij wie ze jaren en 
jaren geleden de kraamperiode heeft ver-
zorgd. Zij maken nog altijd een praatje en 
vertellen hoe blij ze waren met haar hulp 
destijds. Soms doet ze nu zelfs gezinnen 
van hun kinderen. Hoe mooi is dat!

En hoewel ik zelf geen ervaring heb met 
kraamverzorgsters, kan ik me volkomen 
voorstellen dat je bij Mary, Edith of An-
toinette in goede handen bent. De dames 
stralen rust en vertrouwen uit, precies de 
zaken waar een kraamgezin (of -bed, zoals 
de dames zeggen) behoefte aan heeft. Alle 
drie de dames zijn onverminderd blij dat 
ze deze stap hebben gezet en ze hopen nog 
heel wat jonge gezinnen te mogen helpen 
en begeleiden.

Voor meer informatie kun je de website be-
zoeken via: www.kraamzorgmadee.nl.

Redactie: Kristel Vermeer
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Boogschieten en met de pijl de roos raken!!

Een nieuwe uitdaging voor iedereen van 8 tot 16 jaar
Word jij de nieuwe Loonse 
Robin Hood, die volgens 
het verhaal met zijn pij-
len altijd raak schoot? Of 
Willem Tell die met zijn 
pijl de appel op het hoofd 
van zijn zoontje doormid-
den schoot?

Je kunt het komen uitproberen onder de 
goede begeleiding van onze instructeur 
Bas van Zon. Je kunt er van uitgaan dat we 
goed letten op de veiligheid van alle aan-
wezigen.

We maken er een gave middag van
Stel je voor: De pijl wordt klaargelegd op 
de boog, je spant de boog met je hand, je 
richt de pijl op het doel, kijkt goed over de 
pijl naar het doel en laat los. De pijl zoeft 
weg en treft zijn doel.
Je krijgt er sterke spierballen van in je ar-
men en oefent met elk schot om je aan-
dacht alleen op dat ene doel te richten. 
Dat lukt natuurlijk niet meteen perfect, 
maar hoe tof is het dan als je pijl precies 
komt, waar je hem wil, in de roos!

Lijkt het je leuk om eens met pijl en boog 
te schieten, kom dan:

Donderdag 29 december van 14.00 - 
16.00 uur bij Ambrosius, Klokkenlaan 50.
Je kunt zonder aanmelding gewoon komen 
die middag. Meedoen is gratis en breng rus-
tig je vriend of vriendin mee.

Heb je ook belangstelling, maar ben je al 
ouder dan 16 meld je dan gewoon ook die 
middag, dan zoeken we een passend mo-
ment.

De boogschutters van Ambrosius

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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De nieuwe passie van burgemeester Hanne

12 maart 2022, Muziekvereniging Concor-
dia heeft haar jaarlijkse statiedag. Ook dit 
jaar werden de jubilarissen in het zonnetje 
gezet. Het werd een feestdag voor de hele 
club met serenades, taart, gezellig samen-
zijn en natuurlijk de huldigingen door de 
bond en dit jaar ook burgemeester Hanne 
van Aart zelf.
Een van de jubilarissen dit jaar was diri-
gent Hein van Mol. Al 25 jaar staat hij voor 
zijn ‘Concordia’,	letterlijk	en	figuurlijk.	Na	
een verrassende toespraak van burgemees-
ter Hanne over haar sportieve en muzikale 
verleden, nodigde Hein haar uit om een 
keer te komen dirigeren. Met een ferme 
handdruk werd de afspraak bekrachtigd.

Vijf jaar burgemeester
Dinsdag 22 november was het dan zover, 
burgemeester Hanne van Aart kwam haar 
afspraak na en nam de uitdaging aan. Vol 
enthousiasme stapte ze De Kuip binnen 
voor de repetitie van Concordia. Na een 
warm	welkom	met	een	kopje	koffie	gingen	
we aan de slag. Eerst werd het ‘lang zal 
ze leven’ geblazen voor Hanne omdat ze 
5 jaar burgemeester is van Loon op Zand. 
Daarna  mocht ze een nummer ‘afkijken’ 
van Hein, waarna ze op de spreekwoorde-
lijke bok werd gezet.

Vol enthousiasme
Met een open blik en nieuwsgierig naar hoe 
dit alles gaat, ging ze aan de slag. Het eer-
ste nummer dat gespeeld werd was “Gloria 

in Excelsis Deo”. Vol enthousiasme zwaaide 
Hanne de club het nummer door. Dat viel 
zeker niet tegen. Ook het orkest zat op het 
puntje van de stoel. Afgesproken was om 
volledig met het aangegeven tempo van 
Hanne mee te gaan. Dus op het moment 
dat Hanne wat vertraagde in het dirigeren, 
ging het orkest ook langzamer spelen. Dat 
had ze al snel door en na wat aanwijzin-
gen van Hein kon het volgende nummer op 
de lessenaar. Het was mooi om te zien hoe 
Hanne alles goed wilde doen: heel leergie-
rig de muziek meelezen, het tempo vast-
houden en ook nog het orkest aan blijven 
kijken.

Slagvast
Ruim een uur heeft Hanne Concordia gedi-
rigeerd, waarbij we diverse kerstnummers 
oefenden: van up tempo tot gedragen. Het 
was duidelijk te zien dat de klarinetlessen 
van vroeger hun werk gedaan hadden: ze 
was goed slagvast, zoals dat in vaktermen 
heet, ze had een leuke interactie met de 
leden	en	was	na	afloop	heel	dankbaar	dat	
ze dit een keer heeft mogen doen.

Muziekvereniging	Concordia	was	na	afloop	
ook heel enthousiast. Ze bedankte Hanne 
voor het komen en heeft haar uitgenodigd 
om tijdens de Kerstklokkenloop een num-
mer te komen dirigeren. Al met al was het 
een geslaagde repetitieavond.

Bent u ook zo nieuwsgierig geworden naar 
Concordia? Elke dinsdagavond repeteren 
we vanaf 19.30 uur in De Kuip. Loop gerust 
eens binnen bij deze hartelijke vereniging. 
Een talent voor muziek is handig, maar niet 
noodzakelijk. We willen vooral samen ge-
nieten van muziek (maken).

Namens Muziekvereniging Concordia,
Marianne Kemmeren
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KIEN’s Kolumn
Jamvlek neemt break
Behoefte aan een winterstop. Een break 
van deze column. Iets wat begon met 
een stiekeme kleine droom. Anoniem 
schrijven over dingen die in me opko-
men, soms scherp en op het randje, 
soms mega grappig (al zeg ik het zelf), 
persoonlijk en soms kwetsbaar. Inspi-
ratie kwam uit allerlei hoeken. Een 
treinreis naar mijn werk in Rotterdam, 
de krant, een feestje met vrienden, een 
bezoekje aan de supermarkt, mijn gezin 
of een wandeling in de bossen of door 
het dorp.

In dit kleine dorp was het anonieme er 
redelijk snel vanaf. Had ik anders ver-
wacht? Misschien gehoopt. Ik ben een 
romanticus en het anonieme maakte 
het een beetje mysterieus. Maar dat 
vreemden inmiddels tegen me zeggen: 
Joh, jij bent toch Kien’s Kolumn?, geeft 
wel een andere dimensie. Weg roman-
tiek en weg dekmantel.

Dat maakt me ook onzeker. Zeggen ze 
dat omdat ze het leuk vinden of niet? 
Ook de woordkeuze: jij bent…, is iets 
om over na te denken. Je bent niet wat 
je eet en ook niet wat je schrijft. Ik ben 
niet elke twee weken grappig, gevat en 
zo avontuurlijk dat er allemaal vette 
verhalen op de plank liggen. Inmiddels 
wordt dat wel verwacht en verwacht ik 
dat ook van mezelf. Bekenden zeggen 
dan, overigens goed en leuk bedoeld: 
we lezen dit vast wel terug in je column 
(met een brede verwachtingsvolle grijns 

op hun gezicht). Of mensen die vinden 
dat ze het beter kunnen. Die zijn er on-
getwijfeld een hele hoop, die dat kun-
nen. Helemaal goed, we zoeken nog 
redacteuren bij Rond de Toren! Meld je 
aan.

Omdat mijn gedachten meestal mijn 
ergste vijand zijn in dit soort situaties, 
zou ik eigenlijk gewoon de schijt-aan-
wat-andere-mensen-vinden-knop weer 
even in moeten drukken. Maar mis-
schien moet ik dat ook een keer niet 
doen. De column is hobby en als een 
hobby meer energie kost dan het ople-
vert, moet ik ‘m gewoon tijdelijk laten.

Ik hou overigens wel van een warm 
croissantje met rode vruchtenjam op 
zondagochtend. Dan ben ik soms wél 
wat ik eet. Deze jamvlek neemt voor-
lopig afscheid van Kien’s Kolumn. Kijken 
wat dat me brengt de komende weken.

Fijne decembermaand allemaal!

Kus van Kien
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Hoog bezoek bij kinderdisco Alles Kids?!
Vrijdag 25 november ging het dak er bijna 
af bij de Sint en Pieten Party bij kinderdis-
co Alles Kids?! in jongerencentrum De Kuip. 
Bijna eraf? Was het dan geen succes? Zeker 
wel! Want met ruim 125 bezoekers was ook 
deze editie weer één voor in de boeken. 
En met het bezoek van Sinterklaas en zijn 
Pieten was het feest helemaal compleet. 
Sint waarschuwde wel dat het dak er niet 
helemaal af moest, want anders zouden 
ze geen cadeautjes meer bezorgen bij die 
lieve vrijwilligers van De Kuip.

Desondanks hebben Sint en zijn Pieten 
twee uur heerlijk gedanst op de beste, 
vetste, nieuwste en gezelligste hits die DJ 
Geert de zaal in slingerde. De Pieten waren 
aan het einde zo moe dat ze niet wisten of 
ze die nacht nog wel de schoenen konden 
gaan vullen in Loon op Zand.

Toch bleken de schoenen van de vrijwilli-
gers van De Kuip de volgende dag gewoon 
gevuld te zijn en hadden ook vele Loonse 
kinderen iets lekkers in hun schoen de vol-
gende dag. Gelukkig maar!

De Kuip bedankt stichting Sinterklaas Loon 
op Zand voor hun bezoek aan De Kuip en 

hopen dat de hele club na 5 december lek-
ker uit kan gaan rusten om de accu voor 
volgend jaar weer op te laden. Dan zijn zij 
zeker weer welkom bij de allergezelligste 
disco van Loon op Zand; Alles Kids?!

Wil jij ook komen feesten?

16 december is De Kuip omgetoverd tot één 
grote Kerststal voor het grootste kerstfeest 
van Loon op Zand. Iedereen vanaf groep 3 
tot en met groep 8 is welkom. De andere 
data zijn 17 februari, 17 maart, 21 april, 12 
mei, 16 juni en 7 juli. Tot snel in jongeren-
centrum De Kuip! □

 

 

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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Belangrijke klier
We weten er allemaal wel wat vanaf, de 
weg die het voedsel en de drank die we 
tot	 ons	 nemen	 afleggen	 tussen	 mond	 en	
kont (excusez le mot, maar het rijmt zo 
leuk). Het is eigenlijk geen weg, maar een 
kanaal: het zogenaamde spijsverterings-
kanaal. Het is eigenlijk een wonderlijk fa-
briekje wat ingenieus werk verricht. Een 
van de onmisbare - en misschien wel wat 
onderbelichte - organen van dit fabriekje is 
de alvleesklier. Even wat technische infor-
matie over de klier waarvan de medische 
term ‘pancreas’ is: de alvleesklier maakt 
alvleeskliersap. In dit sap zitten spijsver-
teringsenzymen die de dunne darm helpt 
suikers, eiwitten en vetten uit het voed-

sel te halen. De alvleesklier maakt ook 
de hormonen insuline en glucagon. Deze 
hormonen houden de bloedsuikerspiegel 
in evenwicht. De alvleesklier is een lang-
gerekte trosvormige klier. De alvleesklier 
ligt linksachter in de bovenbuik, vlak voor 
de wervelkolom. Aldus een van de ‘hits’ 
die je tegenkomt als je gaat googelen naar 
dit orgaan. Ik kwam zoveel interessante 
informatie tegen over wat er allemaal in 
ons lichaam gebeurt met alles wat we tot 
ons nemen in de vorm van eten en drinken 
dat er een extra dikke Toren-editie mee 
gevuld kan worden. Zeer de moeite waard 
om bijvoorbeeld eens de site van de Maag 
Lever Darm Stichting en alvleesklier.nl te 
bezoeken.
Zieke klier
Waar gaat deze editie van Durf te Delen 
naar toe, vraagt u zich als lezer wellicht 
af. Een medische lezing? Nee hoor, het me-
dische stukje hebben we nu (grotendeels) 
gehad. Bovenstaande informatie leidt naar 
Sandra Toorians (49 jaar), een dorpsgenoot 
bij wie haar alvleesklier al vanaf haar tien-
de jaar niet meer deed wat hij moest doen: 
namelijk insuline aanmaken. Deze auto-im-
muunziekte, diabetes type 1, kan erfelijk 
zijn, bij Sandra was het pech. Het gevolg 
was dat haar leven vanaf dat moment in 
het teken stond van het op peil houden van 
haar bloedsuikerspiegel, eerst met vier in-
jecties per dag, later met een pompje.

Nieuwe klier
Op haar 28e kreeg Sandra steeds meer last 
van complicaties, op haar 35e werd ze met 
pijn in haar hart volledig afgekeurd. Ze 
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is alsnog lange tijd een paar uurtjes blij-
ven werken omdat ze zo graag aan de slag 
wilde blijven bij haar werkgever VGZ, tot 
de knoop voor haar werd doorgehakt. Het 
werd voor de artsen steeds lastiger om San-
dra’s bloedsuikerspiegel onder controle te 
houden. Uiteindelijk werd de insuline hele-
maal niet meer opgenomen, met grote ge-
volgen voor Sandra’s gezondheid. De enige 
optie om hier verbetering in te krijgen was 
een nieuwe alvleesklier, waarvoor Sandra 
in 2017 het transplantatietraject inging. Ze 
vertelt dat ze in die tijd lichamelijk bin-
nenstebuiten gekeerd is en ook op men-
taal vlak door de molen is gegaan, kan je 
lichaam én je geest het aan, daar willen de 
medici zo zeker mogelijk van zijn. Sandra 
werd ‘goedgekeurd’ en kwam 11 april 2018 
op de wachtlijst in de wetenschap dat de 
wachttijd toen op twee à tweeënhalf jaar 
stond. Geduld dus, al liggend op de bank, 

altijd moe. Levensbedreigend was de situ-
atie niet, maar hoe langer het duurde, hoe 
groter de schade werd bij andere organen.
Op 28 september 2020 vertelde de arts 
bij een controletelefoontje dat het nog 
wel een half jaar zou gaan duren, dus nog 
steeds	geen	reden	om	alvast	een	koffertje	
klaar te zetten. Niet wetende dat ze dat 
koffertje	 twee	 dagen	 later	 ’s avonds om 
half 11 met spoed moest pakken. Er was 
een donororgaan beschikbaar, dus op naar 
het LUMC in Leiden, een van de twee zie-
kenhuizen die deze transplantatie uitvoert. 
Het andere ziekenhuis is Groningen, dus de 
keuze voor Leiden is te snappen. Het aan-
tal kilometers dat Sandra met haar vaste 
chauffeur	Frits	heeft	afgelegd	is	ontelbaar,	
zo	ook	het	aantal	uren	in	de	file.
Goede klier
Die bewuste nacht waren ze er zó, wat 
dat betreft op een gunstig tijdstip. Een 
heel	gek	 idee	om	te	beseffen	dat	het	do-
nororgaan ook ergens onderweg was. Om 
01.00 uur parkeerden ze bij het ziekenhuis, 
om 04.20 uur werd er groen licht gegeven 
voor de transplantatie. In de tussenlig-
gende uren is het nog steeds spannend óf 
het inderdaad doorgaat. De alvleesklier is 
een zeer fragiel orgaan, het gebeurt vaker 
dat de ‘donorklier’ afgekeurd wordt en je 
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onverrichter zaken huiswaarts keert. Een 
extra uitdaging was het feit dat we midden 
in de coronapandemie zaten. Extra testen, 
veel strenge maatregelen. Gelukkig mocht 
man Frits in het ziekenhuis blijven, waar 
hij om 08.30 uur werd gebeld dat de opera-
tie geslaagd was. Het herstel ging zo goed 
dat Sandra na acht dagen alweer naar huis 
mocht,	heel	fijn,	maar	ook	spannend.	Met	
de goede zorgen van Frits ging het stapje 
voor stapje beter (al kwam Sandra in het 
begin niet verder dan vijf meter). De in-
greep was geslaagd, het donororgaan werd 
geaccepteerd door Sandra’s lichaam. Tjon-
ge wat een verhaal, denk ik, om ons ge-
sprek te besluiten, eind goed al goed, toch?

Vervelend geklier
Nou, nee dat bleek te mooi om waar te 
zijn. ‘Alvleeskliertechnisch’ klopt het, 
maar na een goede start kreeg Sandra 
klachten door, wat later bleek, een urine-
leider die klem was komen te zitten ach-
ter de donorklier. Het verhaal, want dan 
betrap ik mezelf op nog meer ‘ooh’ en 
‘dat meen je niet’ uitspraken, dan bij het 
transplantatieverhaal. Ik vraag me na ons 
gesprek af hoe ik de vele informatie goed 
en begrijpelijk kan opschrijven voor de le-
zers. Verstopte urineleider, vele ritten naar 
het LUMC voor controles, extra operaties 
en aanbrengen en verwijderen van kathe-
ters, nefro drains, het advies om een nier 
te laten verwijderen wat uiteindelijk - op 
verzoek van Sandra - de verplaatsing van 
een nier werd omdat het voor een diabe-
tespatiënt best spannend is om maar één 
nier te hebben, een laatste hersteloperatie 
in oktober 2021.

Sandra lost het voor me op, ze appt me de 
volgende dag dat ze niet wil dat het een 
medische opsomming wordt van gebeurte-
nissen. Sorry Sandra, toch een klein beetje 
gedaan. Ze wil ook niet dat het een samen-
vatting wordt van kommer en kwel, alsof 
het alleen maar ellende is geweest. Sorry 

Sandra dat ik het tóch zeg. Ik vind dat je 
behoorlijk wat medische ellende op je pad 
hebt gehad waarbij jij en je man de afge-
lopen tweeënhalf jaar ook nog in volledige 
afzondering moesten leven door corona.

Fijne klier
Wat Sandra zelf heel graag wil delen is het 
volgende, ze beschrijft het zo mooi dat ik 
het knip en plak: “Ik wil graag benadrukken 
hoe bijzonder het is om wakker te worden 
op de IC met een bloedsuiker die prima is. 
En dat in de weken erna de gemiddelde 
bloedsuiker steeds meer richting normaal 
gaat. Iets wat ik al 36 jaar niet meer had. 
En dat ik van een leven van controleren, 
nadenken en plannen bij alles wat ik deed 
naar een leven ben gegaan met veel meer 
vrijheid en minder zorgen. Van 36 jaar lang 
24/7 er mee bezig zijn naar niks. Ja, in 
mijn hoofd lukt dat nog niet altijd, maar 
ik ben er zo ontzettend blij mee. Van een 
leven op de bank doorbrengen, altijd din-
gen moeten afzeggen omdat ik te moe was 
of te veel pijn had, naar weer activiteiten 
kunnen doen. Van hulp in de huishouding 
naar mijn huishouden zelf weer kunnen 
bijhouden. Voor de meeste mensen alle-
maal normale dingen, voor mij een groot 
geschenk van een onbekend iemand die 
met zijn of haar besluit mij een beter le-
ven heeft gegeven. Ja, het is een heftige 
periode geweest en het vertrouwen in mijn 
lijf is nog niet helemaal terug, maar waar 
ik nu sta is goud waard.”

Tot slot wil Sandra dit graag kwijt: “Niet zo 
verwonderlijk dat ik hier toch nog even het 
belang van het ‘donor zijn’ wil benadruk-
ken. Iedereen heeft daarin een vrije keuze, 
maar zorg dat die keuze ook bij je naasten 
bekend is. Ik heb een normaler leven ge-
kregen door iemand die deze keuze heeft 
gemaakt.”

Redactie: Petra Holsheimer
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Dank je wel!
Uno Animo-team JO9-1 wil graag de sponsoren bedanken voor de mooie nieuwe tenues en 
tassen die ze hebben gekregen! Het team is er superblij mee!
Dank je wel W. Ligtenberg Bestrating, TJ Interieurs op maat en Wijs Mentorschap!

Sportieve groetjes van Uno-team JO9-1

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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Sommigen, elke dag opnieuw, 
anderen zetten zich op een ander 
moment in. De één geeft veel tijd, de 
ander wat minder. 

Maar één ding hebben jullie gemeen: 
Je zet je telkens weer én uit vrije wil in.
Voor een goed doel, voor een ander.
In jouw eigen buurt of ver daarbuiten.
Bij acties en evenementen. 
Voor jouw vereniging of 
maatschappelijke organisatie.
Voor jongeren of ouderen.  

Vrijwilliger, jij maakt het verschil!
Bedankt

Jij zet je talent in en doet dat met 
plezier en voldoening. 
Je bent een drijvende kracht voor én 
achter de schermen die echt een 
steentje bijdraagt.

7 december op De dag van de 
Vrijwilliger laten wij zien dat we die 
inzet niet vanzelfsprekend vinden!

Dankjewel!
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Grootste blijmaak-actie  
voor alle vrijwilligers

7 december 2022 is het de Dag van de Vrij-
williger. Voor alle inwoners die zich over 
het lot van een ander ontfermden, is er 
een lot uit de ‘Do Good Loterij’ - de groot-
ste blijmaak-actie van NLvoorelkaar, waar 
Loonopzandvoorelkaar deel van uitmaakt. 
De ruim 5.000 prijzen zijn gedoneerd door 
het bedrijfsleven.

“We vinden het geweldig dat er elk jaar zo-
veel mensen voor elkaar klaar staan. Dat is 
deze winter noodzakelijker dan ooit”, ver-
telt Petra van Tilborg van ‘Loon op Zand 
voor elkaar’. “Van energie-armoede tot 
eenzaamheid tijdens de feestdagen. Het 
zijn geen makkelijke weken. Dat zien we 
ook aan het aantal nieuwe hulpvragen op 
het platform. Maar we zien óók elke dag 
dat we elkaar niet in de kou laten staan. 
Voor al die inwoners die er voor elkaar zijn, 
organiseren we de grootste blijmaak-actie: 
de Do Good Loterij”.

Met ruim 5.000 te winnen prijzen is de lo-
terij goed gevuld. Een greep uit de prijzen-
pot: gratis kerstkaartjes versturen, kado-
bonnen en entreetickets voor dagjes weg, 
een	hotelovernachting	en	zelfs	een	fiets.

Vrijwilligerscoördinator Petra van Tilborg 
vertelt: “De loterij wordt gesponsord door 
het bedrijfsleven. Daar zijn we dankbaar 
voor, want ook zij hebben het het afgelo-
pen jaar niet makkelijk gehad. Mooi dat 
iedereen zo met zijn eigen kracht impact 
maakt. Met deze grootste blijmaak-actie 
van Nederland inspireren we iedereen om 
het verschil te blijven maken.”

Grootste blijmaak-actie
De blijmaak-actie is niet alleen in de ge-
meente Loon op Zand. De loterij is onder-
deel van een samenwerking met ruim 60 
gemeenten in Nederland. “Samen vormen 
ze de grootste blijmaak-actie van Neder-
land. Want samen staan we sterker. In dit 
geval kunnen we zo meer mensen bereiken 
en blijmaken. En ja, ook meer cadeautjes 
verzamelen.” aldus Petra van Tilborg.

Meedoen
Loonopzandvoorelkaar nodigt iedereen die 
iets goeds heeft gedaan maar nog geen lot 
heeft ontvangen uit om hun lot op te halen 
op www.loonopzandvoorelkaar.nl. “En 
mocht je dan toevallig een leuke do-good 
activiteit in je buurt ontdekken, dan mag 
je je daar natuurlijk ook voor aanmelden,” 
voegt de vrijwilligerscoördinator er met 
een knipoog aan toe. Ook maatschappe-
lijke organisaties kunnen hun vrijwilligers 
gratis aanmelden.

Aanmelden kan van 7 tot en met 14 decem-
ber 2022. De prijzen worden in de laatste 3 
weken van december uitgereikt. □

Loterij
“Het idee van de loterij is simpel. Heb je 
dit jaar vrijwilligerswerk gedaan? Of je op 
een andere manier over het lot van een an-
der of je omgeving ontfermd? Dan krijg je 
een lot voor de Do Good Loterij. Maar de 
loten zijn niet te koop, net zoals de waar-
de van vrijwilligerswerk niet in geld uit te 
drukken is.”
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Voer, brokken & muesli 

Veulenmelk 
Hooi & stro 

Houtkrullen & vlas 
Likstenen & lijnzaadolie 
Vitamines & mineralen 

Halsters & touwen 
Borstels & 

verzorgingsproducten 
Beloningssnoepjes 

Speelballen 
 

Paarden 
 

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

Wij bezorgen ook thuis 
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De avond valt steeds vroeger in en dan 
kunnen wij genieten van de feestver-
lichting die weer in het dorpscentrum is 
aangebracht. Deze sfeer van gezelligheid 
staat in scherp contrast met wat er in Oe-
kraïne gebeurt: de Russen zijn bezig met 
een genocide met de winterkou als wa-
pen: onbegrijpelijk in deze moderne tijd.

Brabants Burgerbos
In dit najaar wordt gestart met de aanleg 
van het eerste Brabantse Burgerbos. Het 
komt in het natuurgebied Huis ter Heide in 
het Kraanven. Het wordt betaald door het 
Groen Ontwikkelfonds Brabant, dat met 
behulp van gulle bijdragen van veel Bra-
banders landbouwgronden teruggeeft aan 
de natuur. (DK 16/11)

Loonse mensen in de krant
Arnold Eijkens won een slagroomtaart met 
een prijspuzzel (DK 23/11)

Koninklijke Sophia’s Vereeniging huldigde 
op 19 november negen jubilarissen: Ton 
Bon (trompet) 50 jaar lid; Marjolein de 
Jongh (klarinet), Ton van Helvert (tenor-
saxofoon), Rob van der Made (slagwerk) en 
Dennis IJsseldijk 25 jaar lid; Ron van Does-
burg (trompet), Marije Reitsema (klarinet), 
Ed Sterk (klarinet) en Theo Sterk (trompet) 
12½ jaar lid. (DK 23/11)

Twee jaar lang werd het Christ van Beur-
den-hoogjastoernooi afgeblazen vanwege 
corona. Nu werd het weer gehouden in de 
bovenzaal van café De Kiosk. Jan Maas, Jos 
de Bresser en Dré Schapendonk eindigden 

op plaats 1, 2 en 3. Bas van Loosdrecht 
kreeg de rode lantaarn. De prijzen werden 
uitgereikt door Thijs Wijtvliet, achterklein-
zoon van Christ van Beurden. (DK 23/11)

Gemeente en politiek
Pro3 deed kort verslag van de twee raads-
vergaderingen over de gemeentebegroting 
2023 waarbij werd ingegaan op het verla-
gen van de toeristenbelasting, de bijstel-
ling van het minimabeleid en het zichtbaar 
maken in Het Klavier van art. 1 van de 
Grondwet tegen discriminatie. (DK 16/11)

Oude gebouwen in Loon op Zand die mis-
schien wel monumentwaardig zijn, worden 
in de toekomst beter beschermd. De ge-
meenteraad heeft het college opdracht ge-
geven een monumenten- en erfgoedbeleid 
te maken. Volgens raadslid Kees Grootswa-
gers is de bestaande erfgoedverordening 
verouderd en is een z.g. voorbescherming 
nodig, zodat ook tijdens de voorbereidings-
procedure om een pand op de monumen-
tenlijst te plaatsen de eigenaar het pand 
niet snel kan slopen. (BD 10/11)

Omgevings- en Milieuvergunningen 
Er is een vergunning aangevraagd voor Cas-
siopeia 17 (dakkapel).
Een omgevingsvergunning is verleend aan 
Van Hornestraat 31 (uitrit). (DK 16/11)

Zorg en welzijn
Het leerlingenvervoer staat onder druk. 
Komt het busje wel en zo ja, wat voor een 
busje?
De gemeente Oisterwijk is eindverantwoor-
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delijk voor dit regiovervoer. Alle gemeen-
ten rondom Tilburg hebben dit uitbesteed 
aan Regiovervoer Midden-Brabant.
Bij de gemeente Oisterwijk zijn ‘de proble-
men bekend’. “In het hele land is er een 
tekort	aan	chauffeurs	voor	het	leerlingen-
vervoer, ook in onze regio. Daarnaast groeit 
het aantal leerlingen dat hiermee reist”, 
stelt de woordvoerder.

“Vervoersorganisaties doen er alles aan om 
nieuwe	chauffeurs	aan	te	trekken.	Dit	is	al-
leen in deze arbeidsmarkt niet zo gemak-
kelijk. Wij trekken ons de problemen die 
dit oplevert aan. Op dit moment starten de 
chauffeurs	 van	de	Regiotaxi	 voor	 ouderen	
eerder op de dag dan ze normaal doen. Zo 
kunnen zij de kinderen van het leerlingen-
vervoer naar school brengen.” De gemeen-
te Loon op Zand had al geconstateerd, dat 
daardoor soms andere auto’s worden inge-
zet waarin veel gerookt wordt. Dat is fu-
nest voor kinderen met astma. (BD 18/11)

De Voedselbank Loon op Zand groeide in 
2022 van 33 naar 90 klanten. Voorzitter Es-
ther van de Donk ziet dat supermarkten de 
producten, die tegen de houdbare datum 
aan zaten, zelf verkopen in plaats van ze te 
doneren aan de voedselbanken. Met name 
zuivelproducten, verse groenten en fruit 
komt men vaak te kort. Gelukkig zijn er 
trouwe donateurs, waardoor het werk kan 
doorgaan. (BD 23/11)

Schapen
Het is alweer vier jaar geleden dat Bart 
van Ekkendonk met zijn schaapskudde 
neerstreek aan het Moleneind in ons dorp. 
Met twaalf parttime schaapherders, ze-
ventien border collies en kuddebescher-
mingshonden en tweeduizend Kempische 
heideschapen verzorgt hij de zogenaamde 
‘gescheperde begrazing’ van de Loonse en 
Drunense Duinen en andere terreinen in 
onze omgeving. Zo speelt hij als eigenaar 
van De Lachende Ooi een belangrijke rol in 

de ontwikkeling van het toekomstige Land-
schapspark Pauwels. (BD 23/11)

Wolven
In dit verband is er zorg ontstaan over 
zwervende wolven, die na een lange perio-
de van afwezigheid de laatste jaren steeds 
vaker gezien worden in Brabant. Ook heeft 
zich	inmiddels	een	wolf	definitief	gevestigd	
op de Groote Heide bij Eindhoven. De pro-
vincie spant zich in om samen met ande-
ren de wolf te beschermen, maar ook om 
vee en landbouwhuisdieren te beschermen 
tegen de wolf. De wolf is namelijk een be-
schermde diersoort en levert als roofdier 
een belangrijke bijdrage aan de biodiver-
siteit.

Zwervende wolven zijn (jonge) wolven die 
de roedel van hun ouders hebben verlaten 
om op zoek te gaan naar een eigen territo-
rium (leefgebied) en een partner. Zo is er 
in Brabant in mei 2020 een zwervende wolf 

 

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

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

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

Meer rust in je hoofd en  
klaar met vage stressklachten.
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door het gebied bij Heusden getrokken en 
in november 2020 in het gebied tussen Oss 
en Rosmalen. Onlangs zijn er in Sprang-
Capelle 14 schapen doodgebeten door een 
wolf. (LM 22/11). In het Europees Parle-
ment is nu een voorstel aangenomen om de 
bescherming van de wolf niet zo stringent 
meer door te voeren. (BD 25/11)

Voetbal
Uno Animo 1 heeft op eigen veld met 4-3 
gewonnen van Helvoirt. De derde overwin-
ning op rij voor Uno Animo. Volgens coach 
Rick van Loon was het echter niet de mooi-
ste. “Ik vond dit een van onze mindere 
wedstrijden. We kregen makkelijk goals 
tegen en speelden niet denderend. Dat 
is een goed teken, dat we ook dit soort 
wedstrijden winnen. We hebben wel eens 
goed gevoetbald en niet gewonnen, dus dit 
houdt alles een beetje in balans. Ons doel 
is nu in de buurt blijven van de top drie.” 
(BD 21/11)

Helaas ging het zondag 27 november weer 
mis. Het elftal verloor met 4-2 van Trinitas 
Oisterwijk. De voorhoede van de tegen-
stander was te snel. Bob Emmen en Wesley 
van Dongen zorgden voor de doelpunten, 
maar dat was niet voldoende.
(BD 28/11)

Het is de vijfde keer dat vanuit organisatie 
ContourdeTwern R-Newt een panna-soccer-
toernooi op touw gezet wordt voor basis-
schoolleerlingen van groep 6 tot en met 
groep 8. Ook Elke Forkink zit in de organi-
satie. Het toernooi sluit prima aan bij haar 
werk als buurtsportcoach: het opzetten 
van sportieve activiteiten in de wijk. “In 
de kerstvakantie staat nog een zaalvoet-
baltoernooi op de agenda. Om kinderen te 
enthousiasmeren voor dit evenement heeft 
collega en gymdocent Joris het panna-soc-
cer-toernooi onder de aandacht gebracht 
bij leerlingen van groepen 6 tot en met 8. 
Er zijn veertien teams samengesteld; dat 

zijn achtentwintig kinderen: van basisscho-
len De Vlinderboom, De Lage Weijkens en 
De Blokkendoos in Loon op Zand en De Start 
in De Moer.” (DK 23/11)

Sinterklaas was op 16 november op bezoek 
bij Uno Animo en ging op de foto met de 
Kabouters en JO8 t/m JO10. (DK 23/11)

Niet pluis
De laatste weken heeft ook ons dorp last 
gehad van woninginbraken: op 3 november 
in de Tamboerstraat en op 11 november 
in de Loonse Molenstraat en de Van Hor-
nestraat. De wijkagent zoekt nog getuigen 
of camerabeelden van deze inbraken.
(DK 23/11)

Voorbij
Wij lazen in de weekbladen over de Top 
2000 live in De Wetering op 26 november, 
waarbij Theo Sterk, dirigent van gezellig-
heidskoor Vitamine C, als solist optrad in 
songs van Elvis Presley en Guus Meeuwis. 
Ook vader en zoon Mari en Erik van der Vel-
den en coverband Arrival werkten mee.
(DK 16 en 23/11)

Dat was de oogst van de laatste weken uit 
de geschreven pers. Rond de Toren zelf 
hoort ook bij de geschreven pers. Veel le-
zers weten niet, dat ze Rond de Toren ook 
in kleur kunnen lezen en wel de digitale 
versie. Die vindt u op de website van Rond 
de Toren onder de tab ‘Archief’. Vooral de 
foto’s zijn dan de moeite van het bekijken 
waard. Jammer, dat het drukken van zo’n 
kleurige Rond de Toren financieel niet haal-
baar	is.	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
LM = Langstraat Media
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Misintenties en kerkberichten van 
10 tot en met 23 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; 24 december nachtmis en 26 decem-
ber. De vieringen zijn te bekijken via:
•	de Facebookpagina van de parochie; Pa-

rochie Heilige Willibrord 
•	de parochiewebsite; www.parochiewil-

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

gemeente Loon op Zand.

Zondag 11 december 9.30 uur: 3e Zondag 
Gaudete, dameskoor, celebrant pastoor 
Luijckx. Riet Smulders–de Brouwer b.g.v. 
verjaardag, Chris van Grinsven b.g.v. ver-
jaardag, familie van Iersel–de Vink, Riet 
en Jan Maas–Cools, overleden familie Kuij-
pers–van der Bruggen.

Dinsdag 13 december 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx. Ge-
dachtenis aan Toos Wolfs–Kemmeren.

Zondag 18 december: Géén eucharistie-
viering in Loon op Zand i.v.m. de Loonse 
Kerstklokkenloop op zaterdag 17 dec.

Dinsdag 20 december 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Wij namen afscheid van:
Diny van Oss-Oerlemans
Geboren 13 november 1936 te Schijndel.
Overleden 23 nov. 2022 te Loon op Zand,

Dat zij ruste in vrede

Vooraankondiging vieringen Kerstmis 
en Oud/Nieuwjaar
Kerk St. Jans Onthoofding, Loon op Zand

Zaterdag 24 december, kerstavond,
15.00 uur Peuterviering, CD, werkgroep 
kerstviering.
16.30 uur	 Gezinsviering,	 Woord-	 &	 Com-
munieviering, CD + orgel, diaken Szejnoga.
21.00 uur Nachtmis, herenkoor, celebrant 
pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.
Zondag 25 december, 1e kerstdag,
09.30 uur, dameskoor, celebrant pastoor 
Luijckx.
Maandag 26 december, 2e kerstdag,
09.30 uur, Liedertafel Echo der Duinen, ce-
lebrant pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.
Zondag 1 januari 2023, nieuwjaarsdag,
11.00 uur, Orgel + zang, celebrant pastoor 
Luijckx.

Kerk H. Joachim, De Moer
Zaterdag 24 december, kerstavond,
19.00 uur, Caeciliakoor, celebrant pastoor 
Luijckx.
Zondag 25 december, 1e kerstdag,
09.30	 uur,	 Woord-	 &	 Communieviering,	
Caeciliakoor, diaken Szejnoga.
Zaterdag 31 december, oudejaarsavond,
19.00 uur, Samenzang, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga.

Een overzicht van alle vieringen kunt u vin-
den	op	een	groene	flyer	in	de	kerken.

Voedselbank, help jij mee?
We zamelen in onze kerken voedsel in voor 
de mensen in onze gemeenschap die (net) 
niet genoeg hebben. Dat doen we niet al-
leen 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 an-
deren. Waar: in de voorportalen kerken. 
Wanneer?
Sint Jans Onthoofding Loon op Zand: iedere 
dag tussen 9.00 en 17.00 uur.
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St. Jan Kaatsheuvel: iedere dag tussen 9.00 
en 17.00 uur. H. Joachim De Moer: voor de 
viering; HH. Martelaren van Gorcum Kaats-
heuvel: voor de viering*. Voor een over-
zicht van de vieringen zie:
www.parochiewillibrord.nl

Verwarming kerken van de parochie
Zoals wij allen weten brengt de huidige 
energiecrisis ons er toe maatregelen te ne-
men m.b.t. de verwarming van de kerken 
in onze parochie H. Willibrord. Het warm 
stoken van een gemiddeld kerkgebouw kost 
veel energie en door de gestegen gasprij-
zen dus ook veel geld. Die paar graden ex-
tra staan nl. niet meer in verhouding tot 
de torenhoge kosten die dat met zich mee-
brengt. Het parochiebestuur heeft daarom, 
mede op advies van het Bisdom, besloten 
de kerken in deze moeilijke tijden niet te 
verwarmen, met uitzondering van kerst-
avond, eerste- en tweede kerstdag, nieuw-
jaarsdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
De kerk zal alleen tijdens de vieringen op 
deze dagen acceptabel worden verwarmd.
De kerken zullen dus met ingang van heden 
niet zondermeer worden verwarmd bij de 
weekendvieringen, bij een doopsel, huwe-
lijk of uitvaart. Wij vragen u hiermee reke-
ning te houden en u warm te kleden. Neem 
eventueel	een	fleece	dekentje	mee	naar	de	
kerk. Wij hopen dat de situatie uiteindelijk 
op termijn weer ten goede zal keren.
Kom naar de kerk
Wij zetten de deuren van onze kerken wijd 
open voor de jeugd uit onze dorpen. Dit 
willen we graag doen d.m.v. rondleidingen 
verzorgd voor verschillende groepen van de 
basisschool. Met Kerstmis o.a. de kerststal-
len bezoeken en in de Goede Week in ker-
ken uitleg geven over de kruisweg tijdens 
schooltijd. Ook kunnen door vrijwilligers 
gastlessen worden verzorgd in verschillen-
de scholen. Bijvoorbeeld rondom een be-
paald thema of voorafgaand aan de chris-
telijke feestdagen. Er komen nl. vragen bij 

ons via ouders die aangeven er belang aan 
te hechten dat hun kinderen een stukje 
geloofsopvoeding en/of geloofsoverdracht 
via school ontvangen.

Als pastoraal team hechten wij er veel 
waarde aan om een goed contact te heb-
ben en te onderhouden met de scholen bin-
nen onze parochie. Om waar mogelijk te 
verdiepen door op welke manier dan ook 
een bijdrage te leveren aan de identiteits- 
en geloofsontwikkeling van kinderen en 
tieners. Wij zien het als een grote uitda-
ging en ook als onze verantwoordelijkheid 
om het christelijk gedachtengoed voor de 
toekomst te bewaren zodat het van gene-
ratie op generatie kan worden beleefd en 
doorgegeven.

Graag nodigen we alle klassen van uw 
school uit om in de week van 19 t/m 23 
december tussen 9.00 en 12.00 uur langs 
te komen in één van onze vier kerken in de 
parochie om de kerststal te bezichtigen en 
naar het mooie kerstverhaal te luisteren. 
In de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op 
Zand en in de St. Jan te Kaatsheuvel staat 
in de portalen een hele grote adventska-
lender met leuke opdrachten voor de kin-
deren. Het programma duurt 30 minuten 
en wordt aan leeftijd aangepast. U dient 
vooraf te reserveren zodat u altijd plaats 
heeft in de ‘herberg’.

Reserveren: doe dit tijdig via e-mail: 
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Met de naam van de school, groep, datum, 
globale tijdstip, welke kerk u wilt bezich-
tigen.

We zullen zo spoedig mogelijk contact met 
u opnemen. Mocht u vragen of ideeën heb-
ben dan horen we het graag.

Met vriendelijke groeten,
Namens het pastorale team Pastoor Luijckx
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Deelnemers:      
    

Vuurwerk                                    
Wensboom van Gorp Uitvaartzorg   
Rainbow Gospel Singers     
Popkoor Undercover     
Popkoor Epic 
Koor La Jeunesse  
Zangkoor Switch  
Piano-praktijk Janine Lamm  
Liedertafel Echo Der Duinen 
Harmonie Kaatsheuvel 
Sophia’s Opleidingsorkesten Loon op Zand (SOL) 
Sophia’s Percussion Ensemble (SPE) 
Muziekvereniging Concordia 
Dansstudio Motion  
Clan Lamont Pipe Band   
Nienke Fitters  
Muziektheatergroep Leediez 
Rik’s Vuur 
Lakeien  
Schommelende Engelen 
ROC Tilburg Theater   
Projectie Witte Kasteel   
Dana Pollaert   
ROC Tilburg Living Statues    
Gezelligheidskoor Vitamine C  
Muziekschool De Heraut   
Close Act  
Fontys Hogeschool Voor De Kunsten 
Kunst Loon op Zand 
Zandkunstenaar  
Verteltheater Frank Peters 
Kamelenrace/Sterrenwerpen  
Theaterkoor Phonè  
De Gaote Blaozers  
Drumband Prins Maurits    
Muziekvereniging Marijke   
Carrillon 
Gilde Sint Hubertus 
Living Sculptures 
Straattheater van Delft 
Goutziers Group 
Koor Catalpa 
Koor Arabesk 
Stiltegebied 
ROC Tilburg Tableau Vivant 
Vuurspuwers 
Shantykoor Efteling Ahoi 
Vriendensmartlappenkoor Dongen 
Hooipolder Trombone Kwartet 
Muziekgroep 20 Something 
Zanggroep Kwint 
Schaapskuddes 
Ganzenfanfare 
Drie Koningen met Kameel 
Theatergroep Trappaf 
Jozef en Maria 
Herdersgezin 
 
 
  

Horeca in route: 
 
Cafe Brasserie de Kiosk 
Brilliant Bottles 
Lunchroom ’t Benkske 
Cultureel-, Sportcentrum De Wetering 
Pizza en Grillroom Aspendos 
Cultureel Maatschappelijke Werkplaats ’t Uilennest 
 
Binnenlocaties: 

A Kerk Sint Jans Onthoofding 
B Cultureel-, Sportcentrum De Wetering 
C Kerst Winter Circus 
D Cultureel Maatschappelijke Werkplaats ’t Uilennest 
E Thebe 

 
Diversen: 
 
- wandelroute is aangeven met “rode” lantaarnpalen 
- richting van de wandelroute zie pijlen plattegrond 
- route vanaf 17.00 uur afgesloten voor verkeer 
- verzoek aan bewoners route: voor 17.00 uur auto 
   buiten route parkeren 
- verkoop van waren, anders dan horeca in route en 
organisatie, is niet toegestaan 
 
P1 Industrieterrein De Hoogt 
P2 Land Van Kleef 
P3 Land Van Kleef   
P4 Parkeerplaats Jongerencentrum De Kuip 
P5 Parkeerplaats Voetbalvereniging Uno Animo 
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Galerij van Loons volk...
Voor zijn bijdrage van ‘Galerij van Loons 
volk’ bood onze tekenaar Frans Oosterwaal 
deze tekening aan van Kees Hesselmans.

Kees is heel wat jaren een van de drij-
vende krachten geweest achter het Loonse 
jeugdwerk in De Kuip aan de Klokkenlaan. 
Momenteel is hij voorzitter van de Loonse 
heemkundekring Loon op ’t Sandt. Het vrij-
willigersbloed heeft Kees altijd al gehad en 
daarmee een grote bijdrage geleverd aan 
het Loonse verenigingsleven.

Samen met zijn vrouw heeft Kees al heel 
wat uithoeken van de wereld gezien, zoals 
de tekenaar dat via deze tekening heeft 
proberen aan te geven.

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

Geschiedenis van de papieren  
kerststal

Tot en met 8 januari 2023 vind je in het 
Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen 
(Baarleseweg 1) de tentoonstelling “We-
reldwijd geboren in tederheid”. In deze 
tentoonstelling ontdek je de geschiedenis 
en ontwikkeling van de papieren kerststal.
 
De tentoonstelling is gratis te bezoeken 
op elke donderdag- en zondagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur en dinsdagmorgen van 
10.00	tot	12.00	uur.	□
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Loon tijdens de feestdagen weer stralend verlicht
Jaren geleden beschikte Loon op Zand over 
feestverlichting die dwars over de straten 
werd aangebracht. Sommige ophang-ogen 
uit die tijd zijn hier en daar nog te zien. 
Toen de lantaarnpalen in de Loonse straten 
werden vervangen door eigentijdse exem-
plaren, die met minder energie meer licht-
opbrengst hadden, werden deze later ook 
voorzien van aansluitingen voor de toen 
inmiddels vervangen feestverlichting. De 
huidige feestverlichting bestaat uit lichtor-
namenten (uitgerust met energiebesparen-
de ledverlichting), die vanwege hun minder 
forse omvang makkelijk zijn te bevestigen 
zijn aan de lantaarnpalen.

Zaterdag 19 november was het weer zo-
ver. Vanaf 8.00 uur in de ochtend werd 
begonnen met het jaarlijks ophangen van 
de feestverlichting in de kom van ons dorp 
(zie foto), nadat deze eerst waren opge-
haald vanuit de opslagruimte die de Loonse 
Scoutinggroep PSG hiervoor be-
schikbaar heeft gesteld. Ook nu 
weer werd deze actie gesponsord 
door Lightronics uit Waalwijk, het 
bedrijf dat verlichtingsoplossingen 
biedt voor de openbare ruimte tot 
aan de woonomgeving.
Met een voor dit soort acties uit-
geruste liftauto, kon de monteur 
van Lightronics de ornamenten vrij 
vlot aan de lantaarnpalen beves-
tigen. En door de stekker van het 
ornament in de reeds aanwezige 
stopcontact	 in	de	betreffende	 lan-
taarnpaal te pluggen, was deze 
in no-time aangesloten. Heel wat 
makkelijker dan in vroegere tijden!

Traditie
Het ophangen van al die ornamen-
ten werd mede begeleid door een 
afgevaardigde van Scouting PSG en 

door leden van de Gebiedscommissie Loon 
op Zand, die waar nodig hand-en-spandien-
sten verrichtte.

Voorzitter Ron van Vugt van de Gebiedscom-
misie Loon op Zand: “Ook dit jaar mochten 
we een beroep doen op Lightronics, waar-
voor we hen dan ook zeer erkentelijk zijn. 
Maar we werden ook zeer verrast met de 
worstenbroodjes die we van Bakkerij Leo 
Geerts mochten ontvangen en de koppen 
dampende	 koffie	 van	 Frans	 van	 De	 Kiosk.	
Vooral vanwege het nogal frisse weer tij-
dens die ochtend waren die erg welkom! 
Dank je wel daarvoor!”

En zo is Loon op Zand weer verzekerd van 
een feestelijk verlicht centrum tijdens de 
feestdagen. Het is mooi dat deze traditie 
ook dit jaar weer is gerealiseerd!

Redactie: Tiny van Hooren
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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

VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

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

ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB   
E-bike                                       

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN
Rem of versnellingskast vervangen
Remblokken vervangen

€ 15,00
€ 15,00

BANDEN
Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

KETTING
Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

VERLICHTING
Koplamp of achterlicht vervangen € 10,00

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

Uw fiets wordt bij ons volledig nagekeken,
afgesteld, gesmeerd en gepoetst! Tevens
kunt u gebruik maken van een gratis
leenfiets of onze haal en brengservice. 
Alle prijzen zijn exclusief onderdelen.
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Amnesty Loon op Zand
De schrijfgroep Amnesty Loon op Zand gaat 
na 35 jaar stoppen met het versturen van 
brieven. Elk jaar verstuurden leden van 
deze groep zo’n 1000 brieven naar staats-
hoofden van landen waar schendingen van 
mensenrechten plaatsvinden.

In die brieven werd aangegeven om welke 
persoon of groepering het ging én om wel-
ke schending. De daders werden daardoor 
onder druk gezet.

Het uiteindelijke doel van die schrijfacties 
was dat:
•	mensen vrij komen;
•	doodvonnissen worden omgezet;
•	discriminerende wetten worden  

aangepast;
•	snelheid van de acties wordt verbeterd 

en/of aangepast waardoor de marteling 
stopt en daders worden berecht.

Helaas heeft de schrijfgroep besloten om 
na al die jaren te stoppen. De belangrijkste 
reden om op te houden is dat we zien dat 
er op dit moment minder animo is om aan 
te sluiten bij een schrijfgroep. Ook vergt 
de komst van de digitalisering een andere 
wijze van actievoeren, één die de doelge-
richtheid en snelheid van de acties verbe-
tert.

Stoppen met schrijven betekent niet 
dat we niets meer kunnen doen!
Amnesty International (A.I.) en wij kunnen 
wél acties blijven steunen, die schendin-
gen van mensenrechten zichtbaar maken 
en die daders onder druk blijven zetten. 

Op 10 december, de Dag van de Rechten 
van de Mens, wordt hiervoor door de Ver-
enigde Naties extra aandacht gevraagd.
Voor diegenen die graag via internet actie 
willen blijven voeren zijn er de volgende 
mogelijkheden:

•	Spoedacties met e-mail. Aanmelden via 
de A.I.-site: www.amnesty.nl

•	Je aanmelden voor ‘schrijfacties met 
voorbeeldbrieven op de A.I. site’.

•	Online een groetenkaartje sturen, even-
eens via de A.I.-site.

•	Deelnemen aan de dagelijkse ‘Urgent Ac-
tion’. Dit is direct online actievoeren.

Dit alles onder de noemer:  
HET IS BETER EEN KAARS TE ONTSTEKEN 

DAN DE DUISTERNIS TE VERVLOEKEN.

Door licht te laten schijnen op het onrecht-
matig gevangen zetten en mensen niet 
de rechtspraak te geven waar ze recht op 
hebben, laat je de ‘gewetensgevangen’ 
mensen merken, na onderzoek van A.I., 
dat ze recht hebben op een ‘eerlijke recht-
spraak’. Daarnaast maak je ook de dader 
duidelijk dat het een en ander gezien- en 
uitgelicht wordt.

Graag willen we alle schrijvers, oud-schrij-
vers en donateurs hartelijk danken voor de 
loyaliteit en steun aan Amnesty Internati-
onal.

Het gaat u goed!

Arno Brekelmans, Els van Dijck, Harry de 
Weert, Laura Huibers, Lisbeth Liebermann 
en Nanny Verheijen.
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Kerst was vroeger   
    een speciaal gevoel,

Kerstfeest vroeger bij ons thuis,
mijn hart vol weemoed en   
verlangen,
met allen kort bij het fornuis,
de kerstboom helemaal vol   
gehangen.

Liedjes klonken als een engelenkoor,
het stalletje heel zacht verlicht,
en tussen de dennentakjes door,
kwamen de drie koningen al in zicht.

Kerstmis gaf je toch een speciaal  
gevoel.
vandaag kun je dat niet zo intens   
beleven,
veel mensen weten wat ik bedoel,
de toekomst zal nu eenmaal anders 
leven.

Hans Schippers

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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Biljarten in Loon op Zand

Met dank aan de redactie van Rond de To-
ren willen de biljarters van ons dorp die 
bij een van de Loonse biljartverenigingen 
spelen, u graag één keer per maand ‘bij-
praten’ over de behaalde scores van de 
verschillende partijen in de afgelopen pe-
riode. Geen ellenlange verhalen, maar op 
een beknopte en leuke wijze de meest be-
langrijke zaken weergeven over het Loonse 
biljarten, zodat eenieder die dat wil op de 
hoogte blijft van hun prestaties.

Even voorstellen
Voordat begonnen wordt met deze bijdra-
gen, willen wij alle actieve leden van de  
biljartverenigingen uit Loon op Zand aan u 
voorstellen.

‘Vriendenkring’
Michel van Iersel, Peter van Meel, Harrie 
v.d. Velden, Jan v.d. Linden, Ad Moonen, 
Marie v.d. Dries, Sjaak Vermeulen, Harrie 
Brabers, William Hooijmaijers, Martijn v.d. 
Hoek, Jos Verbossen, Jac v.d. Velden, Wil 
van Dongen, Wim van Iersel, Rien Hoesen, 
John Boerhof, Kees Aarts, Koos v.d. Velden, 
Theo van Montfort, Pierre van Broekhoven, 
Gerrit Hazenberg, Wim Swaans, Jan Smul-
ders, Henk Beerens en Jan van Loon.

‘t Centrum
Burky Siptsen, Danny van Kasteren, Ad van 
Nunen, Norbert Jansen, Joop Kroot, Christ 
Brands, Hans van Gompel, Leo van Dole-
weerd, Maarten v.d. Ven, Jan v.d. Linden, 
Jos Monsieurs, Jan van Helvoirt en B. Jan-
sen.

S.B.L.
Joop Kroot, Jos Monsieurs, Jan van Hel-
voirt, Frans de Jong, Frans v.d. Pas, Gerard 
Verschuren, Rien Cornelissen, Rien Leer-
makers, Sjef Mulders, Kees Oostelbos, Nol 
Eijkens, Ad Verberne en Charles v.d. Nieu-
wenhuizen.

L.B.V.
Peter Bergers, Anton Markink, Peter Ber-
tens, Jan van Gompel, André Jansen, Peter 
v.d. Broek, Peter van Herp en Jaap Roijac-
kers.

Vanaf januari volgend jaar hopen wij u op 
regelmatige basis (gemiddeld één keer per 
maand) op de hoogte te houden van de ge-
speelde partijen bij de diverse verenigin-
gen.

Namens ‘Biljarten in Loon’
Jan van Gompel

Biljarten 
in Loon op Zand

tel.: 0416 - 363 902
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Spectaculaire Kerst Winter Circus in Loon op Zand

De Loonse Kerstklokkenloop presenteert 
i.s.m. Chr. Vermeer Transport deze unie-
ke belevenis. Ontdek de magische wereld 
van het Kerst Winter Circus in Loon op 
Zand.

Deze ‘Magical World of Circus’ biedt een 
anderhalf uur durend programma van allu-
re. Hoogwaardige internationale artiesten; 
rollerskate, clownerie, jongleurs, lucht-
acrobaten, artiesten bekend van Hollands 
Got Talent Justin Ronday - Ilusionist en Ezra 
Veldman virtuoos Diabolo artiest.

52

Loonse
Kerstklokkenloop

Kaarten zijn vanaf nu in de vrije verkoop. 
Wees zeker van uw plaats en koop uw tic-
kets nu online via www.loonsekerstklok-
kenloop.nl of één uur voor aanvang van de 
voorstelling aan de kassa bij het circus!
Entreeticket: € 15,- per persoon.

Aanvangstijden:
•	Zondag 11 december:  

13.30 uur & 16.30 uur.
•	Vrijdag 16 december:   

16.30 uur & 19.30 uur.

Een bezoek aan The Magical World of Circus 
is een onvergetelijke belevenis voor het 
hele gezin. Dit mag je niet missen! □
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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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Workshop eendenbroedkorf 
vlechten

Zondag 11 december a.s. gaat WBE De 
Moer een ‘workshop eendenbroedkorf 
vlechten’ voorzien in ’t Maoske in de 
Moer, aanvang 13.00 uur.

U vraagt zich misschien af wat het nut en 
het doel van een eendenbroedkorf is?  Om 
de biodiversiteit te bevorderen in het Bra-
bantse landschap is het van belang dat de 
wilde eend extra bescherming krijgt.
Ter voorkoming van predatie (het opeten 
van het ene dier door het andere dier  
-red.)	is	het	fijn	dat	de	eend	in	een	broed-
korf kan broeden.

Met name de eendjes (vrouwtjes) nemen in 
aantal af terwijl de woerden (mannetjes) 
dan moeten vechten voor een vrouwtje. 
Soms worden de vrouwtjes belaagd door 
meerdere mannetjes.
Eenden broeden aan of vlakbij het water. 
Door korven op palen in het water te plaat-
sen is het leeghalen van het nest door de 
vos, marter, bunzing, wezel of kraai min-
der makkelijk. De pullen of jonge eendjes 
worden in de korf geboren en zitten veilig 
warm en droog onder moeders vleugels.

Daarnaast is het maken van deze korven 
een vaardigheid die niet veel meer uitge-
voerd wordt. Daarom vinden we het be-
langrijk dat we deze techniek kunnen door-

geven aan de volgende generatie jagers, 
natuurliefhebbers en geïnteresseerden.

Er zal een onkostenvergoeding van € 15,- 
per korf worden gevraagd om materiaal in 
te kopen, dit kan ter plekke afgerekend 
worden.	Ook	 is	 er	 uiteraard	 koffie	of	 een	
drankje.
Het vlechten gebeurt onder leiding van 
deskundige Ad Redelijkheid. De locatie van 
de activiteit is de grote zaal in ’t Maoske in 
De Moer. Neem een aardappelschilmesje, 
priem en wat touw mee.

Als u vrienden of kennissen heeft die het 
leuk vinden om te leren vlechten dan is dat 
ook mogelijk. Dezelfde techniek kan ook 
gebruikt worden om gewone manden te 
vlechten. Opgeven kan  tot en met 10 de-
cember door een e-mailtje te sturen naar 
info@wbe-demoer.nl □

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Gerlachusstr. 75, Loon op Zand *  06-26 582 794  *   info@lekkergewoonuitloon.nl    
 

 

 
 

www.lekkergewoonuitloon.nl 

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

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

Kerstmenu: zie achterzijde van deze Toren. 

Nieuwjaars receptie of bijeenkomst? 
Stamppot buffet – Winter BBQ – Borrelplanken. 

 

 

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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Muzikaal fenomenaal

Wetering Top 2000 een groot succes
Zaterdag 26 november jl. stond de lijst 
der lijsten centraal tijdens een spectacu-
lair popconcert in de theaterzaal van De 
Wetering. Coverband Arrival en een groep 
sessiemuzikanten begeleidden Loonse en 
lokale zangers en zangeressen.

Gouden formule
Het idee van deze gouden formule is af-
komstig van Carla en Rini Tijs, de beheer-
ders van De Wetering: laat lokale zangers 
en zangeressen optreden met een cover-

zen voor een muzikale aanvulling door een 
groep sessie muzikanten onder leiding van 
de uit Waalwijk afkomstige Hidde de Louw.
Loons, lokaal en vooral muzikaal
Dorien Dingemans, Djuna Kanters, Adrio 
Toorians, Erik van der Velden, Mari van der 
Velden, Kimmy June (foto), Theo Sterk, 
Thom Craane en Jack IJpelaar zongen de 
sterren van de hemel.

Iedere zanger/zangeres kon kiezen voor 
zijn eigen stijl en repertoire. Van The Beat-

les tot Billie Eilish, van ‘Brabant’ tot 
‘Let It Be’ werden de bezoekers ge-
trakteerd op een muzikale reis door 
24 jaar (goed tellen) Top 2000.

Boordevol programma
Van 20.00 tot 00.30 uur hebben de 
bezoekers kunnen genieten van een 
fenomenaal en muzikaal spektakel. 
Tijdens het concert werd dat be-
vestigd door de interactie met het 
publiek. Meezingen, meedansen en 
vooral meedoen was de rode draad 

van de avond. De zangers en muzikanten 
kregen veel complimenten voor hun kwa-
liteiten en de wijze waarop zij het reper-
toire uit de Top 2000 brachten.

Een traditie geboren
Als het aan de organisatie ligt is er een 
nieuwe traditie geboren. In de zaal waren 
veel muzikanten uit Loon op Zand en de 
regio aanwezig. “Dat willen wij ook wel”.

Een goed begin is een mooie start voor een 
volgende editie die waarschijnlijk een goed 
voorbeeld doet volgen.

Wetering Top 2000, ‘Let It Be’ de geboorte 
van een mooie nieuwe traditie. □

band. Met dit idee is de schets gezet voor 
een gouden formule. Maikel en Maikel van 
Filoz Events zijn vervolgens aan de slag ge-
gaan om de lijntjes scherp te trekken en 
deze vervolgens verder in te kleuren.

Arrival in combinatie met   
sessiemuzikanten
Het mag bekend zijn dat we in Loon op 
Zand heel veel muzikaal talent hebben. 
Het vinden van het muzikale fundament 
was daarom geen grote uitdaging. Cover-
band Arrival, bestaande uit vier rasmuzi-
kanten uit de regio, vormden de basis  van 
het concert.

Omdat de Top 2000 ontzettend veel stijlen 
en soorten muzieksoorten kent, is er geko-
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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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Drukke kerstmarkt

Veel belangstelling was er op 27 november 
voor de kerstmarkt in ServiceResidentie 
Molenwijck. 

Zowel bewoners als kunstenaars van buiten 
lieten hun artistieke kwaliteiten zien en 
boden die ook te koop aan.
Tijdens deze markt wisselden de nodige 
kunstwerken van eigenaar.
(Foto: Ruud Peters)

Gelukkig hebben we de  
foto’s nog...
Zaterdag 17 december zal ons dorp na 
lange tijd weer geheel in het teken staan 
van de Loonse Kerstklokkenloop. Dit jaar al 
weer voor de tiende keer!
Op de middenpagina’s van deze Toren-
editie, waarop o.a. het parcours is aange-
geven, heeft u alle gegevens bij de hand. 
Deze pagina's kunt u er makkelijk uithalen, 
zodat ze als gids kunnen dienen als u op 
stap gaat.

Er zullen die avond weer veel foto’s wor-
den gemaakt van alles wat er te zien én 
te beleven valt. Ook wij als redactie zullen 
dat zeker doen. Niet alleen voor onszelf, 

maar zeker ook 
om die later te 
kunnen publice-
ren in één van 
de volgende edi-
ties en op onze 
website.
Mocht u foto’s 

maken en deze met ons willen delen, dan 
ontvangen wij die graag. U kunt de origi-
nele foto’s (dus niet-bewerkte opnamen) 
heel makkelijk via ‘Wetransfer’ naar de 
redactie doorsturen. Met het aanbieden 
ervan gaat u er mee akkoord dat wij deze 
mogen publiceren. Nu al bedankt en alvast 
een sfeervolle Loonse Kerstklokkenloop 
2022 gewenst!

Redactie Rond de Toren
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Schrijverkus 
Enige tijd geleden ontdekte een van onze 
redactieleden de website  
www.schrijverkus.nl.

Al lezend werd 
hij enthousiast en 
ontstond er via 
mail contact met 
elkaar.
Het leek ons een  
verrijking van ons 
blad om soms een 
verhaal van de 
Schrijverkus te 

kunnen plaatsen. Een aantal schrijverkus 
en de fotograaf zagen dat wel zitten.

Wie zijn de Schrijverkus
De Schrijverkus, zeven dames en een heer, 
zeggen over zichzelf: “Stuk voor stuk  
schrijven we al jaren voor ons plezier over 
wat ons bezighoudt, opvalt en beroert. We 
inspireren elkaar, dagen elkaar uit en delen 
wat er op papier komt.

Sinds kort hebben we een website. Hier 
vind je onze verhalen, gedichten, foto’s 
en tekeningen waarmee we je hopen te 
vermaken, een glimlach op je gezicht te 

brengen en te inspireren om ook de pen op 
te pakken. Ieder heeft zijn eigen stijl. De 
naam Schrijverkus is ontleend aan Guido 
Gezelle.
Hij schreef in 1858 een gedicht over het 
schrijverke, een zwart-glanzende water-
kever. En dat deed hij erg enthousiast.

‘O krinklende winklende waterding, 
Met ’t zwarte kabotseken aan, 
Wat zien ik toch geren uw kopke flink
Al schrijven op ’t waterke gaan!‘

Op onze beurt, zeggen de schrijverkus, ver-
bazen wij ons over de wereld om ons heen. 
We worden het niet moe om onze verwon-
derde waarneming in teksten te vangen en 
die met jou te delen.”
Wij zijn verheugd dat we de Rond de Toren-
lezers kennis kunnen laten maken met het 
eerste verhaal van een van de schrijverkus 
en hopen dat er nog veel verhalen mogen 
volgen. Veel leesplezier!

Redactie Rond de Toren



57

Geen flauw idee
Ik sta op de markt bij de notenkraam op 
mijn beurt te wachten en kijk wat om me 
heen. Er komt een lange vrouw aangelo-
pen, ze trekt een boodschappentrolley. La-
chende ogen. Een hooggesloten dikke win-
terjas en een wollen muts. Ze loopt recht 
op me af en roept vrolijk: ‘Goeiemorgen, 
hoe is het met je?’ ‘Ja, goed, en met jou?’ 
antwoord ik, me ondertussen koortsachtig 
afvragend wie ik voor me heb. Ze komt me 
vaag	bekend	voor,	maar	ik	heb	geen	flauw	
idee waar ik haar moet plaatsen. Nou ge-
beurt me dat wel vaker, dus ik maak me 
geen zorgen. Meestal helpt het gesprek me 
wel verder op weg.

‘Ik wilde je nog iets vragen,’ zegt de 
vrouw. ‘Hoe is het met Evi en Bram? Is het 
nog aan?’ Oeps, dit klopt niet. Ik ken in de 
verste verte geen Evi en ook geen Bram. 
Wat nu? Achteraf gezien was dat het mo-
ment waarop ik de situatie had moeten 
redden. Ik had zoiets kunnen zeggen als: 
‘Sorry, ik denk dat we ons vergissen, dat 
we misschien allebei toch een ander voor 
ons hebben.’
De vrouw moet de verwarring van mijn ge-
zicht afgelezen hebben. Ze legt haar vraag 
uit: ‘Ik bedoel, hebben die twee nog verke-
ring? Ik denk ik vraag het jou maar. Jij zal 
het wel weten.’ ‘Nou, om eerlijk te zijn, 
ik weet het niet,’ hoor ik mezelf zeggen. 
De vrouw trekt een wenkbrauw op: ‘Wéét 
je het niet?’ Het ongeloof straalt van haar 
gezicht	af.	‘Nee,	geen	flauw	idee.’	Het	 is	
de waarheid, dat wel. Ik begin me onge-
makkelijk te voelen en zoek naar woorden 
om haar vriendelijk gedag te zeggen. Tege-
lijkertijd draai ik me alvast een kwartslag 
om, richting de notenboer.

De vrouw maakt aanstalten om verder te 
lopen, ze knikt en pakt haar trolley. Dan 
bedenkt ze zich: ‘Trouwens, wat vind je er-

van dat Hans nu heeft aangekondigd dat we 
van oud op nieuw niet meer bij hem vieren? 
Ik vind het persoonlijk wel jammer, want 
dat was altijd zo gezellig, vind je niet? 
Maar ik snap het ook wel, het is veel werk 
en hij wordt ook een dagje ouder.’

Ik kan niets zinnigs uitbrengen en staar een 
beetje voor me uit terwijl zij doorgaat: ‘Ik 
heb nog met onze Joop overlegd om het 
dan bij ons te vieren. Maar Joop ziet erg op 
tegen de drukte.’ Ze aarzelt even. ‘Nou, 
misschien staat er nog iemand anders op 
om aan te bieden de eindejaarsviering over 
te nemen.’ Ze kijkt me onderzoekend aan: 
‘Niets voor jullie, volgend jaar, om de hele 
bubs uit te nodigen?’
 
Ik voel een kriebel opkomen en onderdruk 
de neiging om schaapachtig te gaan gieche-
len. De situatie gaat uit de hand lopen. Nou 
kan ik toch echt niet meer zeggen dat ik 
haar, Hans, Joop en de hele bubs, helemaal 
niet ken? ‘Hopelijk staat er iemand op,’ 
zeg ik ‘maar of wij volgend jaar de hele 
bubs uitnodigen, dat denk ik niet.’ Ook dit 
is geheel naar waarheid, realiseer ik me.

‘U bent aan de beurt en mag het zeggen 
mevrouw,’ de stem van de notenman komt 
er tussendoor. Opgelucht kijk ik hem aan, 
ik ben gered. ‘Nou dag, goed weekend,’ 
zegt de vrouw met de trolley. ‘Ik vind het 
altijd	 fijn	 om	even	met	 je	 te	 praten.	Tot	
kijk maar weer.’

Elli de Rijk
(www.schrijverkus.nl)
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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

In de vorige editie van Rond de Toren was 
een bericht opgenomen over afsluiting van 
Gedenkbos De Spinder op 17 november 
vanwege verspreiding van steenmeel met 
een helikopter.

Die verspreiding zal naar verwachting op 9 
januari 2023 plaatsvinden, op voorwaarde 
dat de weersomstandigheden het toelaten.

Alle toegangspaden van het Gedenkbos zijn 
die dag afgesloten. Totaal wordt 100.000 

kilo verspreid, een kilo per vierkante me-
ter bosgrond. Het steenmeel zal voor een 
periode van 30 jaar de verzuring van de 
bosbodem tegengaan.

Peter Smulders,
beheerder Gedenkbos De Spinder
06 - 36128185
www.gedenkbosdespinder.nl
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Rood-oranje-groen, bij Tennis & Padelclub Loon op Zand 
is altijd (nou ja, vaak) wat te doen
Zo ook afgelopen zondag 27 november, het 
traditionele Geiten en Bokken toernooi was 
weer terug van weggeweest. Ruim 60 deel-
nemers hadden zich aangemeld voor een 
dagje ongedwongen tennis en/of padel.
De sportieve prestaties werden afgewisseld 
met een gezellig kletsje onder het genot 
van een warm of koud drankje en ook ont-
brak het niet aan de nodige hapjes.

Met	de	nodige	flexibiliteit	van	de	wedstrijd-
planning én van een aantal deelnemers die 
het toch aandurfden om (weer) eens een 
(geleend) tennisracket ter hand te nemen 
is alles meer dan goed gekomen.

Hoe de organisatie het voor elkaar kreeg 
zal altijd een raadsel blijven, maar nadat 
alle partijen gespeeld waren konden de 
prijzen -zonder enige puntentelling op pa-
pier- worden uitgereikt aan een winnende 
Bok en Geit: Marcel Nijnatten en Maaike 
Haan. De pechvogel van de dag was Lieke 
in ’t Groen, zij kwam ongelukkig ten val en 
moest met een pijnlijke elleboog en knie 
vroegtijdig stoppen. Veel sterkte gewenst 
met het herstel Lieke!

De verder zeer geslaagde dag werd afge-
sloten bij onze plaatselijke huiskamer, café 
De Kiosk, waar kon worden nagepraat onder 
het genot van bijvoorbeeld een bokbiertje 
en een heerlijke hamburger of satéetje.

De organisatie bestaande uit Lieke Jans-
sens en Eric Verschut, bijgestaan door hun 
assistenten, bedankt alle enthousiaste Gei-
ten en Bokken, de barmedewerkers Desirée 
en Patrick, Frans en alle medewerkers van 
De Kiosk. Tot de volgende editie! □

Op een enkel spatje regen na waren de 
weergoden de spelers deze dag beter ge-
zind dan was voorspeld. Bij de ontvangst 
van de sportievelingen was er heel even 
sprake van enige stress omdat ze inge-
deeld waren op de tennis- i.p.v. padelbaan 
terwijl ze ofwel al enige tijd niet hadden 
getennist, nog nooit hadden getennist of 
geen tennisracket bij zich hadden.

De laatste editie van 2022

De laatste Rond de Toren-editie van 2022 
verschijnt vanaf 21 december (kerstnum-
mer).

Uw bijdragen voor deze editie kunt u aan-
bieden tot dinsdag 13 december 19.00 uur. 
Eerder mag ook: heel graag zelfs! □
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Recepten die je dag en je kerstdinertje opfleuren!
Je kunt er maar beter op tijd bij zijn; voor-
uit plannen schijnt trouwens net zo slim 
te zijn als regeren. Wat gaan we doen met 
Kerst, wanneer dan wel en ook nog met 
wie?
Door corona is het organiseren van eten-
tjes er eigenlijk een beetje bij ingescho-
ten, maar omdat het zo gezellig is, zal ik 
de draad toch maar weer eens oppakken. 
Het struinen door recepten van over de 
hele wereld ging sowieso gewoon door.
Het recept voor deze karamelsaus komt 
van de Zuid-Afrikaanse website ‘Melkkos 
&	Merlot:	een	tweetalige	site,	in	het	Afri-
kaans en het Engels. Als je een sombere 
dag hebt en wat extra minuten tijd, pro-
beer dan de Afrikaanse taal eens te lezen. 
Het werkt bijzonder stemmingverhogend, 
kan ik u vertellen. Neem nou deze zin: 
Hier aan die einde van week vier van die 
groot Covid-opsluit dink ek ons verdien al-
mal ’n leksel soet vir die siel... 
Dit	recept	is	‘kannie-flop’	volgens	de	site,	
dus niks of niemand houd je tegen!

Ingrediënten caramelsaus kannie-flop
1 kopje kristalsuiker
1/3 kopje water
½ kopje slagroom
1 klont boter, maatje eetlepel, in kleine 
blokjes
mespunt (zee)zout
1 theelepel vanille-extract
kwastje

Zo maak je deze karamelsaus
•	 Meng suiker en water in een steelpan-

netje. Zet die op middelhoog vuur en 
roer totdat de suiker is opgelost. Vanaf 
dat moment: niet meer roeren in je saus. 
Laat het suikerwater ongeveer tien tot 
vijftien minuten koken. Zie je suikerkris-
tallen langs de rand van de pan ontstaan, 
dan was je die weg met een kwastje, wat 

je in een beetje water hebt gedoopt.
•	Als het suikerwater gaat verkleuren, 

moet je goed opletten. Wordt hij te don-
ker, dan smaakt de karamel bitter en 
verbrand. Haal de pan dus van het vuur 
als de karamel amberkleurig is. De suiker 
is zo warm, dat de karamel ook van het 
vuur af nog even door kleurt.

•	Roer nu de slagroom door de karamel. Dat 
gaat borrelen als een gek, niet schrikken. 
Roer dan beetje bij beetje de boter door 
de saus, doe het snufje zeezout erbij en 
de vanille. Nu is de saus klaar, hij wordt 
wat dikker als hij afkoelt. Kom niet in de 
verleiding om de lepel af te likken of je 
vinger in de saus te dopen om te proe-
ven, want karamel is belachelijk heet. 
Giet	 het	 in	 een	fles	 of	 kannetje	 en	 be-
waar in de koelkast.

•	De karamelsaus kun je over vanille ijs 
gieten, maar ook over wafels of pannen-
koeken. Met ijs, melk en saus in de blen-
der maak je een geweldige milkshake (in 
het Afrikaans: melk skommel)
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Bent u meer van de hartige trek en heeft u 
zin in vlees, oftewel bees?

Fillet met   
suurlemoen-mosterdroom-sous

bord, bedek met foelie om dit warm te hou 
en laat dit rus vir ’n paar minute.
Gooi die water en suurlemoensap in die 
warm pan en roer om die gekarameliseerde 
stukkies van die bodem los te maak. Voeg 
die room by, asook die mosterd. Proe vir 
peper en sout (hy sal beslis ’n stewige knip 
sout nodig hê). Voeg enige vloeistof wat uit 
die rustende vleis geloop het by die sous, 
roer deur en kook vir so 30 sekondes. Sit 
warm voor saam met die vleis. As jy die 
mosterdblaartjies gebruik, strooi hulle oor 
die sous net voor jy bedien.

Heerlijk, dat Zuid-Afrikaans, waar men 
spreekt over Outydse recepten, zoals in 
Outydse frikkadelle, nes Ouma s’n. Ik lees 
hier: ouderwetse gehaktballen, net als die 
van oma. 
Succes en als het niet lukt is er altijd Goog-
le vertaal nog.

Redactie: Lonneke van HuijgevoortAl wat jy nodig het is…

400g	bees	fillet	(500g	of	600g	as	jy	gulsig	is)
sout en growwe swart peper
3 el olyfolie, vir braai
3 el water
sap van ‘n halwe groot suurlemoen
6 el vars room
1 hoogvol teelepel Dijon-mosterd
1 hoogvol teelepel korrel-mosterd (whole-
grain)
mikro mosterdblare (opsioneel, Pick ’n Pay 
hou dit aan)

Verhit ’n dikbodem pan tot baie warm. 
Gooi die olie in die pan. Geur die vleis lig-
gies met ’n knip of twee sout en growwe 
swartpeper. Seël die vleis alkant in die 
warm olie. Draai die hitte laer en braai tot 
die vleis na jou smaak gedoen is (ek dink 
hoe pienker, hoe beter).

Onthou om die vleis te draai sodat dit al-
kant karameliseer. Verwyder vleis, sit op ’n 
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AED’s in Loon op Zand

Weet u waar de AED’s in ons dorp hangen? 
Misschien dat een kaartje u kan helpen. 
Jacques Bertens heeft in 2021 onze AED’s 
gefotografeerd en ook het onderstaande 
kaartje gemaakt. U kunt deze foto’s terug-
vinden op de website www.loonsfotowerk.
nl/als-elke-seconde-telt-deel-1. Een over-
zicht van de adressen kunt u ook vinden op 
www.ehbo-loonopzand.nl/aeds-in-loon-
op-zand.

Eerste zes minuten bij een hartstilstand 
zijn cruciaal
De bereikbaarheid van AED’s is van le-
vensbelang. Onze hulpverleners zijn vaak 
sneller ter plaatse dan een ambulance en 
kunnen al starten met reanimeren. De kans 
op overleven wordt zo heel erg vergroot. 
In bijna de gehele gemeente hangt binnen 
iedere 300 meter een AED. We beschikken 
in Loon op Zand over 23 locaties met AED-

apparaten, waarvan er 16 openbaar en dus 
24/7 toegankelijk zijn, bij nood. Gemeente 
Loon op Zand valt daarmee ruim binnen de 
6 – minutenzone. Wij zijn als vereniging er 
erg trots op, dat we zo snel hulp kunnen 
bieden bij noodgevallen.

HartslagNu
Als u een AED- of EHBO-cursus heeft gedaan 
en	uw	certificaat	of	diploma	is	nog	geldig,	
dan kunt u zich aansluiten bij het landelijk 
reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Kijk 
voor meer informatie op de website:
www.hartslagnu.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 mo-
gen vervullen!

Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website:
www.ehbo-loonopzand.nl. Heeft u een 
vraag dan kunt u ook e-mailen met:
info@ehbo-loonopzand.nl. □
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Activiteitenagenda december 2022

Dagwandeling
De deelnemers vertrekken op woensdag 7 
december om 08.45 uur vanaf de Wetering 
voor een wandeling in de omgeving van 
Hulsel. Wie mee wil wandelen moet zich 
aanmelden via de site van SeniorenVereni-
ging Loon op Zand.

Filmhuis
Op	vrijdag	9	december	wordt	de	film	Les	
Misérables vertoond op het witte doek in 
G1-2.	De	film	start	om	14.00	uur.	De	entree	
is € 2,-.

Computerwerkgroep
Op dinsdag 13 december: Computercafé 
van 10.00 tot 12.00 uur in G1. U bent wel-
kom met al uw digitale vragen. We helpen 
u graag. Wilt u graag geholpen worden en 
bent u niet in staat om naar het Computer-
café te komen, neem dan contact op met 
Laura Huibers. T: 0416 361 615.

Vrijwilligersmiddag
Op vrijdagmiddag 16 december zijn onze 
vrijwilligers om 14.00 uur welkom in de 
grote zaal van de Wetering om te genieten 
van	de	muzikale	theatershow	Muziek	&	Ro-
mantiek, een gouden mix.

Kerstviering
Op woensdag 21 december sluiten we dit 
kalenderjaar af met een kerstviering voor 
de leden in de grote zaal van De Wete-
ring. Het programma start om 14.00 uur en 
wordt afgesloten met een kerstmaaltijd.

Bridge, rikken, jokeren, vrijkaarten, 
bingo en sjoelen
Op maandag is het bridgen van 10.00 tot 
12.00 uur in ruimte G1,2, de deelname is 

gratis. Bingo is op de eerste maandag (5 
december) van de maand vanaf 14.00 uur 
in G1-2. Op donderdag 1, 8 en 15 decem-
ber is er in G1-2 een rik- en jokerconcours, 
het inschrijfgeld is € 2,00. De aanvangstijd 
is steeds 13.45 uur. De sjoelcompetitie is 
deze maand op de tweede woensdag (14 
december om 14.00 uur in G1-2.

Fotoclub
Elke tweede maandag van de maand (12 
december) komen de leden om 14.00 uur 
bij elkaar in G1-2. Nieuwe leden zijn wel-
kom. Informatie kunt u inwinnen bij Ulrich 
Geimer, E: ulrich@geimer.nl.

Schilder- en tekengroepen
Bijeenkomsten zijn op woensdag van 09.30 
tot 11.30 in G1-2. De ene week groep-1, 
de ander week groep-2. Nieuwe leden zijn 
welkom. Opgeven bij Harrie de Weert. E: 
hcmdeweert@online.nl. 

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

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

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

Filmhuis Loon op Zand
Ja, samen weer gezellig naar een goede 
film	in	ons	dorp	De	filmcommissie	presen-
teert deze winter een volledig programma 
met	 mooie	 films.	 De	 films	 draaien	 in	 de	
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ruimte van de Seniorenvereniging in De 
Venloene.		De	filmcommissie	vraagt	aan	de	
bezoekers om hun gezondheid goed in de 
gaten houden. Bent u verkouden of voelt u 
zich	niet	goed,	kom	dan	niet	naar	de	film.	
Wij appelleren hiervoor aan uw eigen ver-
antwoordelijkheid. 
In de pauze drinken we gezamenlijk een 
kopje	koffie	of	thee.	De	entreegelden	voor	
de	film	en	de	koffie/thee	blijven	twee	euro	
per	 film.	 Vooraf	 inschrijven	 en	 betalen	 is	
niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen 
met liefst gepast geld in de hand.

Les Misérables 
Datum: vrijdag 9 december
Aanvang: 14.00 uur 
Duur: 180 minuten

Het bestuur van SeniorenVereniging Loon 
op Zand nodigt de leden uit voor een ge-
zellige:

kerstviering/eindejaarsafsluiting
Datum: woensdagmiddag 21 december
Waar: in de grote zaal van De Wetering.
Aanvang: om 14.00 uur, de zaal is vanaf 
13.30 uur geopend.

Centraal op deze middag staat samenzijn 
in een gezellige ambiance. In het program-
ma zijn in ieder geval de volgende zaken 
opgenomen:
•	Opening door de voorzitter.
•	Kerstoverdenking door pastoor P. Luijckx. 
•	Samenzang.
•	Het voordragen van een kerstverhaal.
•	Een optreden van het muziektrio Theo 

van der Loo.

U	 wordt	 getrakteerd	 op	 koffie	 met	 een	
hapje en een drankje en tot slot een kerst-
maaltijd. U kunt zich met behulp van on-
derstaande strook aanmelden voor deze 
middag. Wij vragen voor deze bijeenkomst 
een bijdrage van € 5,- per persoon.

Ik kom (wij komen) graag naar de kerstviering op woensdag 21 december a.s.

Naam: _____________________________________________________

Naam:______________________________________________________

Ik verleen de penningmeester toestemming op het verschuldigde bedrag van €

bankrekening _______________________________________________

af te schrijven.

De ingevulde strook inleveren op Kloosterstraat 50 of in brievenbus 4 in de Venloene. 
U kunt ook een mailtje sturen naar secretaris@kboloonopzand.nl. 
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Kale bedoening

Gelukkig lazen we in de vorige Toren wat er 
te gebeuren stond met het kunstwerk gesi-
tueerd op de hoek van de Gerlachusstraat 
en Van Rijckevorselstraat.

Deze is weggehaald van de sokkel ter re-
paratie. Enkele platen van het kunstwerk 
lieten los, waardoor er scherpe randen aan 
zaten. Het werk is weggehaald en wordt 
opgeslagen en gerepareerd.
Goed om te weten, want hoe het er nu bij-
staat, laat zich hier alleen maar naar ra-
den. Hopelijk zien we het kunstwerk snel 
weer terug op de vertrouwde plek, want zo 
is het maar een kale bedoening.

Heeft u een brijdrage voor ‘Opvallend’? De 
redactie ontvangt deze graag via  
info@ronddetoren.nl. □

Sfeervolle lampionnenoptocht

In de lampionnenoptocht van 26 novem-
ber trok een hele sliert kinderen, papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s en Pieten vanaf Het 
Witte Kasteel naar het scoutingterrein aan 
de Klokkenlaan. Daar wachtte Sinterklaas 
en werd er volop gezongen. De Pieten ble-
ken heel veel pepernoten te hebben en er 
werden ook volop bekers warme chocomel 
uitgedeeld. (Foto’s: Ruud Peters)
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Breng buurtgenoten samen als chauffeur!

Doe je graag iets voor een ander en heb je 
de beschikking over een eigen auto? Meld 
je dan aan als vrijwilliger en vervoer min-
der mobiele plaatsgenoten met je eigen 
auto. Het is dankbaar en gezellig werk en 
je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je wilt 
rijden.

Vervoerservice voor minder mobiele 
dorpsgenoten
In Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer 
wonen mensen waarvoor vervoer niet van-
zelfsprekend is, bijvoorbeeld door hun leef-
tijd, een beperking of omdat hun partner 
overleden is. Geen vervoer betekent dat 
zij geïsoleerd raken. Met ANWB AutoMaatje 

kunnen zij weer meedoen in de maatschap-
pij. ANWB AutoMaatje is een vervoerser-
vice	waarbij	 vrijwillige	 chauffeurs	minder	
mobiele plaatsgenoten (deelnemers) ver-
voeren.	De	chauffeurs	gebruiken	daarvoor	
hun eigen auto.

Hoe het werkt
Als een deelnemer een rit aanvraagt, dan 
wordt	deze	 gekoppeld	 aan	een	 chauffeur.	
Als	chauffeur	word	je	hierover	gebeld.	Als	
je op het gevraagde moment kunt rijden, 
dan krijg je via de mail de details van de 
rit. 
Je haalt de deelnemer op het afgesproken 
moment	op	en	brengt	deze	na	afloop	thuis.	
Onderweg heb je een praatje en als het 
nodig is, help je je passagier. Bijvoorbeeld 
met het doen van boodschappen of mee-
lopen naar de bestemming. De deelnemer 
betaalt	de	chauffeur	een	onkostenvergoe-
ding van 35 cent per kilometer.

Meer weten en/of aanmelden?
Op www.loonopzandvoorelkaar.nl/auto-
maatje vind je meer informatie. Je kunt 
ook bellen met coördinator Sanne Staals 
via 0416-280280 of e-mailen naar info@
loonopzandvoorelkaar.nl

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
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‘Als je niet meer beter wordt’

Nieuwe campagne brengt gesprek over palliatieve zorg op gang 

Het ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS) is een landelijke pu-
bliekscampagne gestart over palliatieve 
zorg. Dat is hulp en zorg om het leven van 
mensen die niet meer beter worden en hun 
naasten zo goed mogelijk te houden. Doel 
van de campagne is dat patiënten en hun 
naasten actief nadenken over zorg in de 
laatste levensfase.

Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Neder-
land (PZNL) blijkt dat ongeneeslijk zieke 
mensen niet altijd passende palliatieve 
zorg krijgen, onder meer omdat ze de mo-
gelijkheden niet altijd kennen. Daarom 
moedigt de campagne deze mensen aan 
om met hun naasten en zorgverleners stil 
te staan bij hun wensen en grenzen in hun 
laatste levensfase. De campagne moet ook 
zorgverleners stimuleren om het gesprek 
over palliatieve zorg op tijd te voeren.
Naar verwachting hebben in de toekomst 
steeds meer mensen palliatieve zorg no-
dig doordat het aantal ouderen toeneemt 
en we langer leven. In 2021 overleden in 
Noord-Brabant 25.547 mensen. Daarvan 
maakten 16.123 mensen een ziektetraject 
door waarbij palliatieve zorg een uitkomst 
had kunnen bieden.

Mensen die niet meer beter worden, kun-
nen naast reguliere zorg gebruikmaken van 
palliatieve zorg. Die kan ondersteuning bie-
den bij lichamelijke klachten (bijvoorbeeld 
pijn of benauwdheid), psychische klachten 
(bijvoorbeeld somberheid en angst), soci-
ale problemen (problemen met de mensen 
om je heen en bij het verwerken van ver-
anderingen) en zingevingsvragen (wat vind 
ik nog belangrijk in het leven?).

Hierbij is het doel niet iemand genezen, 

maar klachten en problemen voorkomen 
om de kwaliteit van leven zo veel mogelijk 
te behouden.
Uit onderzoek van PZNL blijkt dat onge-
neeslijk zieke mensen vaak niet of niet op 
tijd gebruikmaken van palliatieve zorg. Bij-
voorbeeld doordat ze niet weten wat het 
is, er niet over praten met hun naasten en 
zorgverlener en hun keuzes niet of beperkt 
vastleggen.

De campagne belicht aan de hand van de 
persoonlijke verhalen van Jolanda, Michiel 
en Jannie de voordelen van palliatieve zorg 
voor de kwaliteit van je leven.
Een professionele schilder maakte een por-
tret van hen waarna ze vervolgens zelf het 
penseel, dat symbool staat voor de eigen 
regie, in handen namen om hun levensver-
haal af te maken.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op:
overpalliatievezorg.nl/kwaliteit □

 °Jannie is geportretteerd door Sandra Thie.
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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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December Rond de Toren woordzoeker

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.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. 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
Nr. 4 van 2023 verschijnt op 8 maart 28 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.

December
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 - Uno 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’ start om 17.00 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.

28 ‘Eetpunt Loon’ kerst-editie start om 
17.00 uur in Gerlachusstr 75. Week 
vooraf aanmelden via 06-83692809 
of e-mail:
sannestaals@contourdetwern.nl.

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.

11 ‘Eetpunt Loon’ start om 17.00 uur in 
Gerlachusstr 75. Week vooraf aan-
melden via 06-83692809 of e-mail:
sannestaals@contourdetwern.nl.

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.

Loonse fotokalender

De unieke fotokalender kalender 2023 
van Loonsfotowerk.nl met foto’s uit 
Loon op Zand is te koop bij de Primera 
voor € 11,50. Een jaar lang mooie foto’s. 
Leuk om weg te geven of te hebben.



                                   *  Kerstmenu 2022  * 

Voorgerecht 

• Zalmtartaar        € 8,50 
Zalmtartaar, gerookte zalm, kappertjes, rode ui en citroenmayonaise.  

• Mini pastei met kippenragout     € 7,50 
Met champignons. 

• Carpaccio van gele en rode biet  (veganistisch)   € 7,50 
Met gemarineerde venkel, rode ui en balsamico crème. 

Soep 

• Huis gemaakte tomaten basilicum soep (vegetarisch) € 4,50 
met Kerststerren. (250 ml.) 

• Italiaanse truffelsoep met ravioli.    € 6,50 
Ravioli gevuld met bos-champignons en truffel. (250 ml.) 

Hoofdgerecht 

• Wildstoof (250 gr.)       € 14,50 
• Varkenshaasje met roomsaus en bessencompote  € 14,50 
• Gevulde porto bello met geitenkaas en honing. (veganistisch) € 10,50 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met haricots verts,  
een stoofpeertje en pommes duchesse. 

Dessert 

• Chocolademousse        € 4,50 
Met sinaasappelcompote. 

• Aardbeienmousse       € 5,50 
Met verse aardbeien. 

• Grand dessert       € 8,50 
Met chocolade mousse, brownie, merengue, mini muffin 
en vers fruit. 
 

Gourmet compleet         € 13,95 p.p.   (minimaal 2 personen) 
350 gr vlees regelrecht van boerderij “De Annahoeve” uit de Moer. Biefstuk, runderburger, kipfilet, kipsaté, slavink, teriyaki 
reepjes, varkenshaas. Compleet met 3 dipsauzen, bakgroente, 2 salades, satésaus en een stokbroodje. 
Ieder weekend en alle feestdagen te bestellen. 

Alle gerechten kunnen op 24 december tussen 15 en 17 uur worden opgehaald in de keuken van Lekker gewoon uit Loon, 
Gerlachusstraat 75 in Loon op Zand.  Alle gerechten zijn eenvoudig warm te maken en volgens onze instructies op te maken. 
Bestellen kan tot 18 december. Let op: wij kunnen maar een bepaald aantal menu’s aannemen, vol=vol. 

Bestellen:     bellen,     WhatsAppen,         mailen,        SMSen,               Messenger of postduif. 
Lekker gewoon uit Loon  Gerlachusstraat 75,   5175 AK Loon op Zand,     T. 06-26 58 27 94        info@lekkergewoonuitloon.nl                       
www.lekkergewoonuitloon.nl 
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