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

Geluk
Geluk is het meest gezochte en meest ongrijpbare gevoel in ons leven. Samen met liefde 
zijn het de meest beschreven en bezongen emoties ter wereld. Iedereen wil gelukkig wor-
den en er bestaan zoveel soorten geluk als er mensen zijn. En heb je het geluk gevonden, 
is het dat dan voor altijd? Nee, het zijn momenten. Heb je een geluksgevoel dan moet je 
dat moment koesteren.

Geluk wordt omschreven als: een emotie en betekent ‘tevreden zijn met de huidige leef-
omstandigheden’, ofwel ‘gelukkig zijn’. Dit is het tegenovergestelde van ongelukkig, wat 
bestaat uit een ontevreden gevoel. Wie gelukkig is heeft een vrolijk, tevreden, ontspan-
nen, verheugd gevoel, wat voor de helft erfelijk bepaald is.
De andere helft van geluk wordt bepaald door persoonlijke omstandigheden, de in-
vloeden van buitenaf. Omdat geluk voor de helft erfelijk bepaald is kan het dus zijn 
dat iemand die alles heeft niet gelukkig is, maar iemand die arm en ongezond is wel. 
Geluk kan van tijdelijke aard zijn, bijvoorbeeld een nieuwe baan of aankoop van een 
nieuw huis. Maar de baan of het huis kan tegenvallen. Gelukkig zijn betekent niet dat alles 
perfect is. Het betekent dat je hebt besloten ook onvolkomenheden voor lief te nemen.
‘Geluk hebben’ is weer van een andere orde, en komt bijvoorbeeld voor bij een kansspel.  
Het toeval wordt beter dan gemiddeld beloond, men heeft dus geluk. Als je op straat 
vraagt: ‘Wat is geluk?’ Heeft iedereen daar zo zijn eigen gedachten over: ‘Een lang leven.’ 
‘Een Porsche.’ ‘Goede gezondheid.’ ‘Een mooie carrière.' ‘Een goed gevoel van binnen’.
Het woord geluk zit in allerlei uitdrukkingen: geluk bij een ongeluk. Ik heb het geluk ge-
had om geen corona op te lopen. Geluk zit, net als ongeluk, in een klein hoekje. Nog een 
geluk dat ik niet op mijn hoofd ben gevallen, alleen maar blikschade.

En dan niet te vergeten allerlei spreuken: zonder geluk vaart niemand wel. Hij valt van 
geluk	nog	eens	van	zijn	fiets.	Het	geluk	lacht	hem	toe.	Geluk	is	die	glimlach	die	je	krijgt	
van een tegemoetkomende wandelaar.
Succes is niet de sleutel tot geluk. Geluk is de sleutel tot succes. Als je houdt van wat je 
doet, zul je succesvol zijn. Laten we dankbaar zijn voor mensen die ons gelukkig maken. 
Zij zijn de charmante tuiniers die onze zielen laten bloeien.  
Geluk neemt nooit af als je het deelt (Boeddha). Waar gelachen 
wordt, komt het geluk graag binnen. In een klein huis past net zoveel 
geluk als in een groot huis.

We hopen dat u dit jaar zo tegen uw eigen geluksmomenten aanloopt, 
ze krijgt of zelf creëert. Het lezen van deze uitgave kan zomaar zo’n 
momentje opleveren.

Veel leesplezier.
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N I E U W ! 
A U T O  U I T L I J N E N

Uw auto uitlijnen bij Garagebedrijf van Drunen wordt uitgevoerd met een professioneel uitlijnsysteem. 
Niet op het blote oog, maar compleet geautomatiseerd en op de millimeter nauwkeurig. 

Met dit volledig computergestuurde apparaat kunnen wij zeer nauwkeurig uw wielen kaarsrecht onder 
uw auto zetten.

VOORDELEN
Lager brandstofverbruik, optimale wegligging door lage rolweerstand, minder snel slijtage van de 

banden en uw auto stuurt weer gemakkelijk.
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APK
Auto’s in Nederland krijgen een APK 

keuring. De bedoeling van deze keuring 
is om de verkeersveiligheid te 

bevorderen en om het milieu te 
beschermen. 

 
Uw auto wordt tijdens de keuring 

beoordeeld op drie verplichte aspecten: 
verkeersveiligheid, milieu en registratie. 

 
De keuring wordt altijd uitgevoerd door 

een gecertificeerde keurmeester.

REPARATIE & ONDERHOUD
Goed onderhoud is van essentieel belang 

voor de levensduur van uw auto. 
Regelmatig onderhoud voorkomt dat u 

voor dure en onaangename verrassingen 
komt te staan. Garagebedrijf van Drunen 
biedt uitstekende service voor uw auto, 

en dat altijd voor een scherpe prijs. 
U kunt ook bij ons terecht voor repa-
raties aan uw auto. Wij repareren uw 

auto vakkundig en zorgen voor het beste 
alternatief. U ontvangt van ons altijd een 

prijsopgave vooraf, zodat u altijd van 
tevoren weet wat de kosten zijn.

Voor uw veiligheid en rijcomfort zijn 
goede banden een vereiste. 

De band vormt immers het enige contact 
met het wegdek. 

Kies daarom voor een band die past bij 
uw gebruik. Houd daarbij rekening dat 
in verschillende landen het gebruik van 

winterbanden verplicht is. 

Bij ons kunt u terecht voor zowel zomer- 
als winterbanden en het wisselen ervan.

BANDENSERVICE AIRCO SERVICE
De airco-installatie van uw auto is niet 
onderhoudsvrij. Het systeem verliest 
jaarlijks een gedeelte van het airco 

vloeistof, ookwel koudemiddel genoemd. 
Dat is heel normaal. 

Wanneer de airco van de auto na verloop 
van tijd beschikt over te weinig koude-

middel ontstaat er slijtage. Een reparatie 
kan zomaar oplopen tot meer dan 

€ 500. Bovendien veroorzaakt een matig 
of slecht werkende airco een veel hoger 
brandstofverbruik. Laat dus jaarlijks een 

airco check uitvoeren.

D E  H O O GT  3 7 - 3 9  5 1 7 5  A X  LO O N  O P  Z A N D
+ 3 1 ( 0 ) 41 6  7 8  5 0  62  |  I N F O @ G A R AG E VA N D RU N E N . N L

VA N  D RU N E N  S E RV I C E
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De Loonse kerkhofploeg:

Van een ‘boerenclubke’ tot een bijzonder  
gemotiveerd team
Het stond al een tijdje op mijn ‘to-do’-
lijstje: een artikel over het werk van de 
plaatselijke ‘kerkhofploeg’, zoals ze in het 
Loonse worden genoemd. Natuurlijk was ik 
al op de hoogte van het werk dat zij doen, 
maar volgens mij was er meer te schrijven 
over deze groep. En dat bleek ook te klop-
pen, toen ik een week of twee geleden op 
dinsdagochtend bij hen mocht aanschuiven 
tijdens	 het	 koffiedrinken	 in	 de	 best	 wel	
frisse buitenlucht op het kerkhof aan de 
Kloosterstraat.

Een beetje ‘kippenkooi’
Ik tref een wel zeer gemêleerd gezelschap 
(foto onder), met mensen die allemaal met 
dezelfde reden zich elke dinsdag inzetten 
om het op de kerkhoven aan de Klooster-
staat en rondom de kerk netjes te houden 
en als het nodig is ook de voor- en achter-

tuin van de pastorie. Die reden is even sim-
pel als duidelijk: een deel van hun vrije tijd 
inzetten voor iets nuttigs. De meesten van 
de ruim 15 personen die deze groep groot 
is, lopen al een tijd mee bij het wekelijkse 
onderhoud van de Loonse kerkhoven en 
daardoor wordt het steeds meer een groep 
die goed ‘aan elkaar gewaagd’ is.

Dat is dan ook goed te merken aan de sfeer 
tijdens	 het	 koffiedrinken,	 waarbij	 de	 een	
iets meer aan het woord is dan de ander. Af 
en toe zelfs een beetje ‘kippenkooi’. Maar 
gezellig is het wel, al laat mijn buurman 
Wil van Esch zachtjes en breed lachend te-
gen mij weten: “Ze mogen wat mij betreft 
zeggen wat ze willen, ik ben toch doof!” 
Als	de	koffiepot	zowat	leeg	is	en	iedereen	
heeft zijn of haar zegje gedaan, wordt het 
weer tijd om aan de slag te gaan en neem 
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ik mijn kans om enkele mensen persoonlijk 
aan te spreken.

Hoe het begon
Zoals met Gerrit van den Oetelaar, die hier 
al vanaf 1988 elke dinsdag present is. “Dit 
jaar vier ik dus mijn 35-jarig jubileum”, 
laat hij mij met terechte trots weten. Met 
Gerrit is het goed buurten over ‘hoe het al-
lemaal begon’ met de kerkhofploeg, want 
hij	weet	het	haarfijn	uit	te	leggen:	“Deze	
werd al heel wat jaren geleden gevormd 
door een 5-tal gepensioneerde boeren die 
na hun werkzaam leven zich wilde inzetten 
voor de kerk. En wat lag, gezien hun jaren-
lange ervaring, meer voor de hand dan het 
onderhoud van het kerkhof en de pastorie-
tuinen?

Elke veertien dagen kwamen ze bij elkaar 
en alles werd door henzelf onderling gere-
geld, dankzij de vele contacten die zij had-
den. En wanneer uitbreiding van de groep 
nodig was, mocht dat alleen maar een ge-
pensioneerde boer zijn. Het was in feite 
een ‘boerenclubke’, waarbij de ‘gewone 
burger’ niet aan te pas kwam!” Dit aanho-
rende, reageert Cor van Noije, die samen 
met zijn broer Henk hier ook elke dinsdag 
te vinden zijn, daarop heel droogjes met: 
“komt dat even goed uit voor onze Henk en 
ik, want wij zijn van de kolenboer!”

Toch een paar namen noemen
Door de jaren heen veranderde die samen-
stelling en vormde deze groep zich steeds 
meer zoals die nu is in al zijn verscheiden-
heid. En dat is niet alleen mooi om aan te 
zien en te beleven, maar ook heel bijzon-
der. Dat is ook de mening van Gerrit, die 
in de afgelopen jaren al heel wat mensen 
heeft zien komen en helaas ook zien gaan 
in deze groep en wat hun inzet heeft bete-
kent. Met respect vertelt hij over de inmid-
dels 91-jarige Gerard Klijn, die inmiddels 
in het Francinus de Wind-hospice in Waal-
wijk is opgenomen, met wie hij jarenlang 

heeft gewerkt. Onlangs heeft hij Gerard 
nog bezocht om het nog eens over ‘toen’ 
te hebben. En Gerard vond het prachtig!
Met de wetenschap dat als je één naam 
noemt je ze eigenlijk allemaal moet noe-
men, wil Gerrit toch kwijt dat ook Theo 
Schoenmakers heel wat werk heeft ver-
richt in de jaren dat hij hier actief was en 
daarom genoemd mag worden. Gerrit: “Hij 
heeft heel wat weggezakte graven opge-
knapt en vrachten afgevoerd! Dat mag je 
zeker in je artikel opnemen!”

Persoonlijke motivatie
Henk van de Velden is binnen de groep de-
gene die voor de onderlinge communicatie 
zorgt. Henk: “Normaal gesproken zijn we 
elke dinsdag bezig op een van de kerkho-
ven of in de pastorietuinen. Mocht het weer 
dermate slecht zijn dat er niet gewerkt kan 
worden, dan laat ik diezelfde dag op tijd 
via e-mail weten dat we een week over-
slaan. Want het moet, zeker gezien onze 
leeftijden, wel verantwoord zijn. Maar erg 
vaak gebeurt dat niet; we zijn het hele jaar 
door zoveel mogelijk bezig.”

De motivatie van verschillende leden van 
de kerkhofgroep is volgens Henk niet alleen 
dat zij een deel van hun vrije tijd zinvol 
willen besteden, maar zeker ook omdat op 
deze plaats mensen begraven liggen die 
hun heel nabij waren. Bijvoorbeeld een 
partner, kind, familielid of hele goede be-
kende. Dat wordt weliswaar niet elke keer 
uitgesproken, maar het is wel degelijk een 
reden. Het is dus in feite hun eigen per-

Gevonden
Deze sleutel ter hoogte van  
Kapsalon Aphrodite aan de  
Gerlachusstraat.

Info via info@ronddetoren.nl
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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 Udenhout 

013-511 0704 

 

Op zoek naar ouderwets lekker 

worstenbrood, brood, broodjes 

en ander lekkers van de bakker? 

10 worstenbroodjes 
+ 

winter caketaartje 
€ 15,00 

Aanbieding geldig  
Van vrijdag 27 jan t/m donderdag 2 feb 

10 worstenbroodjes 
+ 

4 room broodjes 
€ 15,00 

Aanbieding geldig  
Van vrijdag 3 t/m donderdag 9 feb 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 
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soonlijke motivatie. Zo zijn ze toch weer 
heel even dicht bij hen waarvan zij afscheid 
moesten nemen en nog steeds missen.”

Waardering
Als de groepsfoto voor dit artikel is ge-
maakt, gaat iedereen weer aan de slag. 
Want er is werk volop! Voordat ik weer op 
de	fiets	 stap	en	 richting	huis	 ga,	praat	 ik	
nog even na met een van de ploegleden. 
“Het is vooral heel dankbaar werk, waar-
voor we ook de nodige waardering krijgen. 
En dat op zich geeft een goed gevoel. Bij-
voorbeeld tijdens het jaarlijkse Allerzielen 
als we het kerkhof aan de Kloosterstraat 
sfeervol verlichten, zodat de bezoekers die 
avond het graf dat ze willen bezoeken op 
een veilige manier kunnen bereiken.

Maar het is niet alleen het schoonhouden 
van de begraafplaats. Zie je die vogelhuis-
jes aan bomen hangen? Deze zijn gemaakt 
door Wil van Esch en bedoeld voor huisves-
ting van vogels die op hun beurt er weer 
voor zorgen dat de eikenprocessierups zich 
hier niet kan nestelen in de eikenbomen. 
En zo proberen we deze voor velen bijzon-
dere plaats in ere te houden, waarbij som-
migen	 zijn	 of	 haar	 specifieke	 taak	 heeft.	
Een voorbeeld daarvan is Sjaan Vera, die 

er nu even niet is vanwege fysieke omstan-
digheden, die de kindergraven verzorgd.”

Gevolg minder begrafenissen
En tot slot over het sterk teruglopend aan-
tal begrafenissen: “Wij als groep zien het 
ook gebeuren dat hier steeds minder men-
sen worden begraven en dat door het op-
zeggen van grafrechten de nodige graven 
worden geruimd, lege ruimtes ontstaan.  
We weten dat het kerkbestuur niet blind 
is voor deze ontwikkeling en mogelijkhe-
den onderzoekt om de aanblik van die lege 
ruimtes minder te laten opvallen.
Maar wat de kerkhofploeg betreft: die blijft 
zich elke dinsdag inzetten om het hier net-
jes te houden, met heel veel genoegen. En 
mochten er mensen zijn die door het lezen 
van dit artikel overwegen om zich bij ons 
aan te sluiten, dan zijn zij altijd van harte 
welkom! Ik zou dan ook willen zeggen: kom 
eens langs op dinsdag en maak een praatje 
met een van ons! Grote kans dat je je aan-
sluit!

Na mijn bezoek weet ik het zeker: de Loon-
se kerkhofploeg krijgt van mij een dikke 10 
met	een	griffel!

Redactie: Tiny van Hooren
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Buurt Preventie Team Molenwijk al 10 jaar actief
Om alvast maar met 
een wijze preventie-
les te starten:
heel Loon op Zand is  
een 30 km zone. Let 
daarom op uw snel-
heid!

Het attenderen van de bewoners op dit 
soort veiligheidsaspecten is één van de ta-
ken van het Buurt Preventie Team Molen-
wijk (hierna: BPT). Zij doen dit al 10 jaar 
met veel plezier en toewijding. Ik zit sa-
men met Rob Broeders en Wilma Chabot 
die samen met Ad Verberne en Hannie de 
Wijs het huidige BPT vormen.

Terug in de tijd
Wilma weet veel van de geschiedenis van 
het BPT en vertelt dat het team is opge-
richt in juli 2012 door initiatiefnemer 
Harry Balvers. Samen met René Pagie van 
‘Samenwerken aan de wijk’ zagen zij de 
noodzaak om voor de Molenwijck centraal 
een aantal zaken op te pakken. Destijds 
bestond het BPT uit dertig mensen. In het 
begin werd nog met een groepje mensen 
de straat op gegaan als er een melding 
was van een verdacht persoon in de wijk 
en hield het BPT zich ook bezig met loslig-
gende stoeptegels en de beplanting in het 
plantsoen. Tegenwoordig gaat dat toch iets 
anders, benadrukt Rob. De afgelopen 8 jaar 
bestaat het BPT uit 4 mensen in wisselende 
samenstelling.

“We hebben goed gekeken naar wat voor 
taken er zouden moeten vallen onder een 
BPT, met de nadruk op veiligheid. Welke 
planten er in de wijk moeten komen is voor 
preventie niet belangrijk, maar wel dat 
ze niet te hoog groeien zodat het verkeer 
goed zicht heeft in de straten”, legt Rob 
uit.

Whatsapp
Een belangrijk aspect van de preventie-
maatregelen in de Molenwijck zijn de 22 
Whatsapp-groepen die door Rob worden 
gecoördineerd. De wijk is daarbij opge-
splitst in 22 groepen die meerdere straten 
vertegenwoordigen. Inmiddels maken 703 
mensen onderdeel uit van deze chatgroe-
pen. Op deze manier communiceren buurt-
bewoners met elkaar bij inbraak in de wijk 
of overlast. “Dit zorgt ervoor dat wij als 
BPT samen met de inwoners toezicht hou-
den en dat werkt heel goed!”, zegt Rob.
Elke groep heeft een beheerder uit de 
straat en Rob zit in iedere groep zodat hij 
ook overkoepelend melding kan maken van 
iets dat belangrijk is voor de hele wijk. 
Denk bijvoorbeeld aan een herinnering 
rond de jaarwisseling over het aanlaten 
van wat lampen en de deur op slot draaien 
als je elders op visite gaat.

De politie zit ook in de chatgroepen zodat 
zij mee kunnen kijken vanuit de meldka-
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mer en snel kunnen handelen indien nodig.
Voor Covid organiseerde het BPT het initia-
tief ‘Boef in de wijk’ om de werking van de 
Whatsapp-groepen en de meldkamer van 
de politie te testen. Zij lieten een acteur 
pogingen doen om in te breken. De chat 
groepen werkten goed want de politie ruk-
te uit en stond snel op de stoep. De politie 
was van tevoren niet ingelicht over de ac-
tie maar kon het zeker waarderen.

Samenwerkende instanties
Het BPT werkt niet alleen samen met de 
politie, maar ook met ContourdeTwern, de 
gemeente Loon op Zand en de brandweer. 
De handhavende instanties zijn blij met 
wat het BPT organiseert voor de wijk en 
hoe zij het toezicht heeft opgezet. “Door 
de	 fijne	 samenwerking	 kunnen	 we	 snel	
schakelen als het nodig is en kunnen we 
activiteiten organiseren”, vertelt Rob.
Zo vond drie jaar geleden de Veiligheidsdag 
plaats in De Wetering waarbij allerlei the-
ma’s aan bod kwamen waaraan de brand-
weer en de politie deelnamen. Middels een 
grote vrachtwagen op het plein konden kin-
deren ervaren wat een dode hoek is voor 
een	vrachtwagenchauffeur.

Preventie en bewustwording
Het BPT werkt ook hard aan bewustwor-
ding van bewoners omtrent veiligheid. 
Wilma	 vertelt	 over	 de	 fietslicht	 controle	
bij Uno Animo die één keer per jaar wordt 
gehouden in de herfstperiode. “We contro-
leren	of	de	fietsers	hun	licht	aan	hebben.	
Als dat niet het geval is checken we of het 
licht het doet en als de verlichting kapot is 
krijgen	ze	van	ons	gratis	fietslichtjes.	Uno	

Animo is ook blij met de controle want het 
is nu eenmaal een erg donker stuk langs de 
Klokkenlaan. Het lijkt ook te werken want 
ieder jaar worden er minder lampjes uit-
gedeeld.”

Verder heeft het BPT ‘gevochten’ voor de 
zebrapaden op het Oranjeplein en bij De 
Wetering. Volgens de Wegenwet zijn na-
melijk zebrapaden niet nodig in een 30 km 
straat. Maar aangezien niet iedereen zich 
aan	de	maximumsnelheid	houdt,	is	het	fijn	
dat de zebrapaden er toch gekomen zijn. 
Het BPT merkt dat het goed wordt ontvan-
gen als zij buurtbewoners aanspreken op 
hun gedrag. Bijvoorbeeld tijdens de snel-
heidscontrole (een bewustheid controle 
waarbij geen boetes werden uitgedeeld) 
waarbij de politie voor het BPT stond te la-
seren. Bij een overschrijding van de maxi-
mum snelheid sprak het BPT de bewoners 
daarop aan.

Al met al kunnen we wel zeggen dat het 
Buurt Preventie Team al 10 jaar met goede 
initiatieven zorgt voor een veiliger Mo-
lenwijck! Mocht je in de Molenwijck wo-
nen en je wil aangesloten worden bij de 
Whatsapp-groep van jouw straat, dan is dat 
altijd mogelijk.

Redactie: Carine van Esch
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De LED-ificering

Laatst moest ik aan mijn opa en oma den-
ken toen ik bezig was om al mijn gloeilam-
pen, spaarlampen en halogeenlampen te 
vervangen door ledverlichting die je nu in 
alle maten en kleuren hebt.

Zo’n honderd jaar geleden waren ze blij 
dat ze hun kaarsen, olielamp of gaslamp 
konden vervangen door een gloeilamp, die 
licht gaf als er stroom doorheen ging, na-
dat een kabel en een stroomdraadje voor 
het eerst in hun huis werd aangelegd. Dat 
was een hele vooruitgang die een of twee 
lichtpeertjes in huis. En je hoefde alleen 
maar aan een knopje te draaien en er was 
licht. Een soort toverlamp.

Heel	fijn	voor	mijn	opa	die	kleermaker	was	
en pakken maakte voor de boeren en de 
mensen in het dorp en omgeving. Goed 
licht was erg belangrijk om de draad door 
het oog van de naald te doen en te kijken 
hoe de stof liep, met de vleug mee of tegen 
de vleug in!

De mensen waren gewend aan 
kaarsen en de olielamp met 
zijn walmende pit of later de 
gaslamp, tenminste als je in 
de stad woonde. Deze verlich-
ting was niet comfortabel. De 
mensen gingen gewoon vroeg 
naar bed en het leven speelde 
zich af van zonsopgang tot 
zonsondergang.

Toen kwam de uitvinding van de gloeilamp 
door Thomas Edison in 1879 in Amerika en 
door Joseph Swan een paar maanden eer-
der in Groot-Brittannië.
In ons land kwam de eerste elektriciteits-
centrale in 1886 bij het dorp Kinderdijk, 
niet ver van Rotterdam. Deze centrale 
werkte op stoom en was eigenlijk een grote 
stoommachine.
Gasverlichting en lampen die branden op 
elektriciteit bleven nog jaren naast elkaar 
bestaan.

Na de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 kwam 
in	Nederland	langzaamaan	de	elektrificatie	
goed op gang en zo kregen mijn opa en oma 
op het platteland op een gegeven moment 
ook elektrisch licht in huis. Er werden cen-
trales gebouwd die stroom opwekten en lei-
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dingen gelegd of een bovengrondse draad 
aan palen die de stroom naar de fabrieken 
en huizen bracht. Ik herinner me nog die 
mannen van de PNEM (Provinciale Noord-
Brabantse Energie Maatschappij) die met 
klimijzers aan hun schoenen in die palen 
klommen om reparaties te doen. Als zesja-
rige vond ik dat in 1952 zeer spectaculair.

Vervolgens werden we meer energiebe-
wuster en kregen we eind vorige eeuw de 
spaarlamp. Minder stroomverbruik en een 
lamp die eerst nog op gang moet komen 
voor hij op volle sterkte brandt.
Toch heeft de periode van de spaarlamp 
maar relatief kort geduurd, want ontwik-
kelingen gingen door en de noodzaak en 
vraag om zuiniger om te springen met de 
beschikbare energie werd steeds dringen-
der.
De laatste ontwikkeling op het gebied van 
zuinige verlichting is de ledlamp (light 
emitting diodes). Wel apart om te erva-
ren dat die verlichting maar 3 tot 10 watt 
vraagt. Dat was voor opa en oma absoluut 
niet belangrijk.

De gloeilamp mag sinds 2013 niet langer 
in de Europese Unie worden ingevoerd of 
geproduceerd voor huis-tuin-en-keuken-
verlichtingsdoeleinden, wegens het ge-
ringe rendement, vergeleken met moderne 
lichtbronnen zoals de ledlamp.
Voor de meeste gloeilampen en tl-lampen 
is warmte een bijproduct van het licht dat 
wordt gecreëerd. 90 Procent van het ener-
gieverbruik van gloeilampen gaat naar het 
verwarmen van de lamp, waardoor slechts 
10 procent echt licht creëert.

Ledlampen gebruiken 
echter slechts 20 pro-
cent van hun energie om 
warmte te creëren en 80 
procent wordt gebruikt 
voor het creëren van 
helderder, witter licht. 

Ledverlichting 
geeft je dus 
de beste licht-
kwaliteit, ter-
wijl je ook nog 
geld bespaart.
Tegenwoor-
dig vervangen 
ledlichten 
vrijwel elke 
lamp, of het 
nu voor je huis, bedrijf, auto of landbouw-
machine is.

En toen de ledlamp iets betaalbaarder 
werd, was voor mij ook de tijd gekomen om 
de nog aanwezige gloeilampen en spaar-
lampen toch maar te vervangen door deze 
echt weinig elektriciteit vragende ledlam-
pen. Want het maakt nogal een verschil of 
je een gloeilamp van 60 watt per uur ge-
bruikt of een led lamp van 3 watt per uur.
En dus ging ik op een gegeven moment aan 
de slag met het verwisselen van alle lam-
pen en lampjes door ledlampen. Gelukkig 
zijn er ondertussen allerlei tinten licht, 
behalve fel wit ook meer sfeerlicht, kaars-
licht, enz. Het is dimbaar, kan van kleur 
veranderd worden naar gelang de sfeer die 
je wilt creëren of het humeur dat je hebt.
Zodoende is nu bijna ons hele huis ge-led-
ificeerd.	 En	 als	 er	 weer	 eens	 een	 huis-
houdelijk apparaat begon te piepen en te 
kraken werd er een energiezuinige variant 
aangeschaft. Dat alles heeft ervoor ge-
zorgd dat het stroomverbruik nu toch aar-
dig is afgenomen.

Het nieuwste dingetje dat ik nu heb ont-
dekt is de bewegingsmelder. Je loopt als 
het donker is de tuin in of een ruimte bin-
nen en het licht gaat automatisch aan. Het 
is niet meer nodig om het licht aan of uit te 
doen met een schakelaar. Zolang je blijft 
bewegen in die ruimte blijft het licht aan. 
Ga je uit de ruimte dan gaat het licht weer 
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uit na een 
vooraf in te 
stellen tijd. 
Het vraagt iets 
meer tech-
nisch inzicht 
en handigheid 
om het te in-
stalleren dan 
een lamp ver-
vangen, maar 

dan heb je ook iets.
Heel handig als je met je handen vol die 
ruimte binnen gaat. Floep, licht aan. De 
moderne toverlamp. Niet meer moeilijk 
manoeuvreren om met je elleboog de licht-
knop in te drukken. Maar blijf je lang ge-
noeg stil staan of zitten dan sta je in het 
donker en moet je weer een beweging ma-
ken om het licht aan te laten gaan.
Dus trek je je terug op toilet om even rus-
tig te mediteren, de Donald Duck te lezen 
of tegenwoordig je appjes te beantwoor-
den en ondertussen zo in alle rust op je 
gemak verlichting te zoeken, tja, dan gaat 
het licht uit als je te lang stil zit.

Een nadeel is er ook, merk ik. Als ik thuis 
naar een kamer ga zonder bewegingssensor 
of op bezoek ben bij andere mensen, doe ik 
wel het licht aan, maar vergeet ik het licht 
weer uit te doen. Een gemak is blijkbaar 
snel als routine ingesleten.

Wat zouden mijn opa en oma met hun ene 
gloeilamp verbaasd hebben gekeken bij al 
deze moderniteiten, snufjes en gemakken. 
En dan hebben we het hier alleen nog maar 
over licht.
Geconfronteerd met alle andere uitvindin-
gen en ontwikkelingen van de afgelopen 
decennia zouden vast al hun stoppen zijn 
doorgeslagen. En die oude stoppen waren 
nog niet te resetten.

Ton Biberon

 

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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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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Coiffure Aphrodite bestond 8 november 35 jaar!

“Of ik met een stukje in Rond de Toren wil? 
Nou, je overvalt me wel. Serieus? Zo bij-
zonder is dat toch niet? Het echte jubileum 
is ook al lang voorbij. Oh, dus jij vindt 35 
jaar een zaak runnen wel bijzonder. Tja, 
eigenlijk is dat ook wel zó… Daaames? Dit 
is een mevrouw van Rond de Toren. Zullen 
we een stukje laten maken? Misschien wel 
leuk, toch?” Draait zich dan om naar mij en 
zegt resoluut: “Doe maar, wanneer spreken 
we af?”

Het is meteen duidelijk. Berlinda Broers-
van Otterlo houdt niet van poespas en is 
de bescheidenheid zelf. Doe maar gewoon, 
dan hou je ’t het langst vol.
Daar staat ze, achter de kassa van haar 
zaak. Mooi slank, een leuke bos bruinrode 
krullen en een gezicht waarvan je meteen 
zou geloven als ze vertelde dat ze 50 was.
En toch, Berlinda heeft alles al meege-
maakt in deze kapsalon die ze 35 jaar ge-
leden overnam. Een recessie, nieuwe bu-
ren, een eigen gezin met twee kinderen 
runnen, honderden haartrends, de laatste 
jaren heel veel jonge mannen als klant en 
nog veel meer. En vergeet corona niet, die 
letterlijk	en	figuurlijk	de	deur	dichtdeed.

“Dat was echt janken met de pet op. Ik heb 
het werk, mijn collega’s en de klanten zó 
gemist, niet normaal. En de laatste sluiting 
is nog maar net een jaartje geleden hè, 
maar toch lijkt het al weer heel ver weg.”
Berlinda heeft nog altijd goed te werken en 
de salon heeft zelfs op het einde van 2022 

de	drukste	dag	ooit	meegemaakt.	Coiffure	
Aphrodite,	zoals	de	zaak	officieel	heet,	 is	
een van Rond de Torens’ meest trouwe ad-
verteerders. Dan gaan we toch zeker een 
mooi stukje proberen te schrijven?!

Als	je	op	internet	zoekt	op	Coiffure	Aphro-
dite, kom je zaken tegen in Puttershoek, 
Wolvega, Eindhoven, Westmaas en Pelt(B), 
maar ik zoek de kapsalon in Loon op Zand. 
De naam en afbeelding op de raam verwijst 
naar de Griekse godin van de liefde en ja-
wel, de schoonheid. En zo stap ik een week 
later de grote, behaaglijke kapperszaak 
aan de Gerlachusstraat 77 binnen. Alles 
ziet er schoon, fris en modern uit. Het lijkt 
nog maar pas geleden dat de kapsalon ver-
bouwd is, maar toch is de renovatie al 10 
jaar geleden. Hier gaan mensen zuinig om 
met hun spullen, zoveel is wel duidelijk.
Als ik door de jongste van de medewerkers, 
de 21-jarige Samantha, een kop thee aan-
geboden krijg, neem ik plaats aan de grote 
stamtafel.

Supergoed!
In de hoek van de zaak begint nu ook een 
klant zich met het Torenstukje te bemoei-
en, in de goeie zin van het woord. Terwijl 
een kapster haar knipt, kijkt ze naar mij 
via de spiegel om niet te hoeven bewegen. 
“Schrijf maar op dat dit de beste kapsalon 
ooit is. Ik kom hier al vanaf het begin en 
nu zelfs vanuit de Reeshof. Er komen zelfs 
klanten uit Oisterwijk, Maastricht en Bel-
gië. Ik kan alles met jou bespreken, hè Ber-
linda? Verliefd, trouwen, kinderen, echt-
scheiding. Deze vrouw is zo sociaal en lief 
dat ze zelfs haar eten nog met me deelt. 
Oh, ja, de prijs- kwaliteitverhouding is hier 
netjes en ze knippen supergoed!”

De eigenaresse legt de laatste hand aan 
een klant met een mooi, zilvergrijs dames-
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kapsel voordat ze bij mij komt zitten. Ze 
lacht stilletjes; al die complimenten lijken 
haar bijna verlegen te maken. Maar ze laat 
wel meteen zien dat ze alles in de gaten 
houdt, want is die klant nou naar buiten 
gelopen zonder jas? En kunnen we niet be-
ter meelopen tot aan de auto? Maar geluk-
kig, de jongste kapster van het stel heeft 
ook al van die inlevende eigenschappen en 
regelt het meteen.

Berlinda haakt er meteen op in: “Zie je 
wat hier gebeurt? Ik hoef niets te zeggen 
en alles loopt als een trein. We zijn hier 
zo op elkaar ingespeeld, niet normaal. Dan 
voelt werken dus helemaal niet als werken, 
maar zonder mijn team kan ik niks, hè?! 
Dat moet je echt wel opschrijven. Daarom 
ben ik zuinig op ze en gelukkig zijn zij ook 
blij met mij.” Vanuit twee hoeken van de 
kapsalon wordt er meegeluisterd en hard 
gelachen, maar hun gezichten laten duide-
lijk zien dat ze het er helemaal mee eens 
zijn!

Het team van Berlinda bestaat uit vier da-
mes en een stagiaire. Leonie, die een dagje 
vrij is, werkt er al 23 jaar. Kirsten is al 12 
jaar van de partij en Samantha maakt in 
juli de 5 jaar rond.
Dat er een bijzondere werksfeer hangt, 
merk ik meteen. Een van de kapsters heeft 
een handdoek om haar schouders en als ik 
goed kijk zie ik dat haar prachtige krullen 
ook in de verfpasta zitten. In de tijd dat 
we dit gesprek hebben worden er ook nog 
privé wenkbrauwen geverfd. Als u dit leest, 
lijkt dat een misschien op een rommeltje, 
maar niks is minder waar. De laatste klant is 
verdwenen en deze dames lijken verschrik-
kelijk goed voor elkaar te zorgen; ze weten 
ook precies wat ze aan elkaar hebben.

“We hebben allemaal onze eigen speciali-
teit en zetten die in waar nodig. Soms heb-
ben we aan een blik genoeg om te weten 
wat de ander bedoelt of waar er hulp nodig 

 °Met de klok mee: Linksboven Berlinda, Kirsten, 
Leonie en Samantha. Foto: RdT.
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is. Je zag Samantha net toch dat karretje 
oppakken? Nou, dat doet ze omdat ze weet 
dat ik een hekel heb aan de herrie die de 
wieltjes over de vloer maken. Maar even 
serieus, ik heb wel zo’n mooi clubke! Het 
zijn veel meer dan alleen mijn collega’s!

Hoe het allemaal begon?
“Ik begon 43 jaar geleden in Oisterwijk, 
bij Kapsalon Sarcofage. Na vijf jaar stapte 
ik over naar Harry, die een zaak opende in 
Loon op Zand. Toen de salon niet goed liep, 
wilde hij die van de hand doen en hoe, ik 
weet het nog steeds niet, maar ik heb 8 
november 1987 gewoon de sprong in het 
diepe gewaagd. Een eigen zaak leek hele-
maal niet mijn ding, maar het heeft heel 
goed uitgepakt. Ik ben 60+ en doe het werk 
nog altijd vier dagen per week met heel 
veel plezier. Ik begin om half acht en ga 
dan poetsen voordat de meiden komen. Zo 
maak ik het voor hun gezinnen met kinde-
ren ook weer makkelijker. Nee echt, hier 

draait het om samenwerken en elkaar op-
vangen als het nodig is. Toch, dames?” Er 
wordt instemmend geknikt.

Ik hoef geen vraag te stellen, want Berlin-
da gaat al door: “Ik moet wel zeggen, zon-
der mijn team en mijn man had ik dit echt 
nooit kunnen doen. Jean-Paul was altijd de 
stabiele factor; de man achter de scher-
men. Hij heeft me al die jaren ontzettend 
gesteund en geholpen, want naast zijn 
eigen baan doet hij bijvoorbeeld de hele 
administratie van de kapsalon. We hebben 
twee kinderen, een zoon en een dochter, 
Niels en Kim. Binnenkort breekt er een an-
dere periode aan, want in maart komt ons 
eerste kleinkind. Heel spannend.

Sociaal en betrokken
“Wat het mooiste is wat wij ooit meemaak-
ten? Ik weet het niet. Ik zei toch dat de 
corona er zo inhakte, want alles bij elkaar 
waren we 21 weken dicht. We misten el-

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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kaar, maar ook de klanten verschrikkelijk. 
Weet je, je hebt in een kapsalon ook een 
sociale functie. Klanten vertellen ons van 
alles in de stoel, maar wij moeten horen, 
zien en zwijgen.

Maar we kunnen gelukkig wel proberen te 
zorgen voor onze klanten en ik moet zeg-
gen, dan is Loon op Zand echt een geweldig 
dorp. Wat wij geven, krijgen we dubbel en 
dwars terug. Er komen zo veel lieve mensen 
in de salon! Je snapt het, zolang ik gezond 
blijf, moet ik er nog niet aan denken om 
te stoppen met werken, want ik vind het 
allemaal nog veel te leuk! Bedank iedereen 
maar voor het in ons gestelde vertrouwen.”

Dat doen we bij deze, Berlinda! Nee, nee, 
je team vergeten we niet J

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

Activiteiten 2023   
‘Alles Kids’ in de Kuip

•	17 februari: Carnaval
•	17 maart: Pyjama Party
•	21 april: Reis om de wereld
•	12 mei: Disney
•	16 juni: Zwervers
•	7 juli: ?????

Kijk vooral op Facebook (Jongerencen-
trum de Kuip) om op de hoogte te blijven 
van ‘Alles Kids’!

Rookmelders redden levens en 
zorgen voor een veilige woning

Rookmelders zijn een wettelijke verplich-
ting en staan soms vermeld bij de voor-
waarden in je verzekeringscontract. Mocht 
er dus brand uitbreken en je hebt geen 
rookmelders, dan vergoedt de verzekering 
de schade niet. Voor je eigen veiligheid, 
woning en inboedel is het daarom van groot 
belang dat je je woning brandveilig inricht 
met goede rookmelders. Onderzoek wijst 
uit dat er nog veel woningen zijn waar 
rookmelders ontbreken.

Veiligheid
Sinds 1 juli 2022 is in iedere woning een 
rookmelder verplicht. Deze verplichting 
bestaat voor nieuwbouwhuizen al sinds 
2003, maar in de nieuwe wetgeving staat 
nu dat ook in bestaande woningen op ie-
dere verdieping een rookmelder moet han-
gen. En dat is met een reden, want brand 
kan veel schade aanrichten.

Doden door afwezigheid rookmelders
Rookmelders zorgen ervoor dat brand een 
stuk eerder opgemerkt kan worden. Dat 
voorkomt schade aan de woning en inboe-
del en kan daarnaast natuurlijk ook levens 
redden. Vorig jaar vielen er nog 31 doden 
door brand in een woning zonder rookmel-
ders. Dat is zo’n beetje het jaarlijks gemid-
delde. Beschouw een rookmelder daarom 
niet zomaar als een verplichting, maar 
zeker ook als veiligheid voor jezelf en de 
mensen	in	dezelfde	omgeving.	□
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Irish Blend and friend in  
de Schalm Berkel-Enschot
Was het toeval dat Eric Hoop en ik elkaar 
troffen	in	het	Jan	van	Besouw	in	Goirle	en	
dat we besloten om samen eens muziek te 
gaan maken?

Eric speelde jarenlang in bandjes onder 
andere in Eric Green and the Onions soul-
muziek, maar zijn echte liefde ging toch 
wel uit naar Keltische muziek en na enkele 
repetities bleek dat heel goed te klikken. 
Iers, Schots, Bretonse muziek bleek een ge-
meenschappelijke passie te zijn en zo werd 
er een repertoire opgebouwd. Tijdens de 
coronatijd werd toch meestal door gerepe-
teerd (op voldoende afstand van elkaar). 
Eric zingt en speelt gitaar, terwijl ik de 
muziek aanvul met bouzouki, banjo, man-
doline en mondharmonica’s. Samen zingen 
we ook.

Inmiddels ben ik tijdelijk in Oisterwijk gaan 
wonen, terwijl het nieuwe huis in Moeren-
burg (Tilburg) gebouwd wordt. Meer dan 
40 jaar heb ik in Loon op Zand gewoond, 
met	 veel	 plezier,	 echt	 een	 heel	 fijn	 dorp	
om in te wonen. Heel erg wennen dat je 
niet meer iedereen kent in het dorp waar 
je woont. De repetitiekelder is er dus niet 
meer. De repetities worden nu voortgezet 
in de bovenzaal van café De 
Kiosk. Loon op Zand gaan 
we niet vergeten!

Wonen in Oisterwijk was 
voor mij reden om contact 
op te nemen met de orga-
nisatie Groeten Uit Oister-
wijk. GUO organiseert al ja-
renlang bijzondere (wereld)
concerten met de nadruk op 
Folk en Americana. In een 
kennismakingsgesprek met 
Jos Creusen werd al snel 

duidelijk dat ik als vrijwilliger iets voor de 
organisatie kan betekenen. Foto’s maken 
van de optredens en de band aankondigen, 
is heel leuk om te doen. Een mooie serie 
optredens is nu in Tilliander Oisterwijk 
gaande. Meer info:
www.groetenuitoisterwijk.nl.

Toen Irish Blend gevraagd werd om een op-
treden in De Schalm in Berkel-Enschot te 
verzorgen werd bedacht om een aanvulling 
te zoeken in een bijdrage van multi-instru-
mentalist Dennis van Meel. Dennis speelt 
vast in Ogham, maar vindt het ook pret-
tig om Ierse tunes te spelen. Met zijn vele 
instrumenten	(fluiten,	uillean-pipes,	small	
pipes en accordeon) is het een feest om 
met hem te repeteren.

Aanvankelijk was het idee om hem slechts 
na de pauze podium te geven, maar al gauw 
bleek hij vanaf het begin er bij te passen. 
Een gelegenheidsoptreden, maar Eric en ik  
hopen nog eens vaker met Dennis op het 
podium te staan, rond St. Patricksday bij-
voorbeeld, in een mooie kroeg.

Albert Bull

•	Zondag 29 januari 11.30 uur De Schalm 
te Berkel-Enschot. Georganiseerd door 
Expo. www.schalm.net □
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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

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

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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Openbaar carnaval in Theebuikenland
Vanaf vrijdag 17 februari zal ons Brabant 
weer op z’n kop staan; zo ook ons eigen 
Theebuikenland.
Er worden door verschillende partijen al-
lerlei leuke activiteiten georganiseerd en 
ook Stichting Theebuikenland zal dit feest 
niet ongemerkt voorbij laten gaan.

De opening
Op zaterdag wordt (nadat de sleutel is 
overhandigd door de burgemeester) carna-
val feestelijk geopend bij De Wetering. Bij 
slecht weer verplaatsen we deze activiteit 
naar binnen.

Rond	14.00	uur	zal	dan	officieel	het	start-
sein worden gegeven door Prins Jeroen d’n 
1e, adjudant Peerke en veldwachter Pietje 
en kan het feest losbarsten.

Zondag: de carnavalsmis
Op zondagmorgen kunnen we ons om 09.30 
uur verzamelen in de kerk voor de carna-
valsmis, waar het hofkapel ons op feeste-
lijke wijze zal wakker toeteren zodat we 
er weer een paar dagen tegenaan kunnen.

De optocht
Op maandag zal vanaf 13.00 uur de optocht 
door de straten van Loon trekken. Het op-
stellen ervan is in de Kasteellaan. De stoet 
zal dan noordwaarts richting kerk trekken 
en bij de T-splitsing slaat deze linksaf de 
Kerkstraat in.
Bij de Hoge Steenweg buigen we rechtsaf 
en trekt de stoet door tot de Van Salm 
Salmstraat, daar slaan we af en bij de Van 
Rijckevorselstraat slaan we af richting  Ven-
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loene. Daar lopen we voorbij en de eerst-
volgende mogelijkheid slaan we linksaf de 
Doelen in. Die lopen we helemaal uit en bij 
de Venloonstraat slaan we rechtsaf richting 
het Oranjeplein. Bij het Oranjeplein bui-
gen we linksaf richting de Kloosterstraat, 
waar de optocht ontbonden zal worden.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden ergens 
tussen 17.00 en 18.00 uur in De Wetering. 
Wil jij meedingen om de prijzen? Dat kan! 
Inschrijven is nog mogelijk en kan via de 
website www.theebuikenland.nl.

Let op! Waar de optocht trekt, worden 
de straten afgezet. Dit wil dus zeggen dat 
u er niet door kunt met de auto. Houdt 
daar rekening mee!

We zijn momenteel nog druk bezig om de 
laatste puntjes op ï te zetten. Om altijd 
op de hoogte te zijn van de activiteiten in 
Theebuikenland kun je het beste de web-
site raadplegen. Hier zal ook het volledige 
programma te vinden zijn. Wil je helpen bij 
het in goede banen leiden van de optocht? 
Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken. 
Voor meer informatie kun je contact opne-
men via de website of via ons e-mailadres: 
carnaval@theebuikenland.nl. □

Honderd ton steenmeel…

Een Duits helicopterteam stortte op dins-
dag 17 januari maar liefst 100 ton steen-
meel uit boven gedenkbos ‘De Spinder’ aan 
De Spinder in Loon op Zand. Dit alles met 
de bedoeling om de verzuring van het bos-
gebied tegen te gaan en tegelijkertijd het 
bodemleven een boost te geven.

Piet Marisael zag op afstand het een en an-
der gebeuren en stuurde ons daarvan deze 
foto. □
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Ontmoet lotgenoten, je bent niet alleen
Uit	ervaring	weten	we	dat	het	fijn	kan	zijn	
om mensen te ontmoeten die hetzelfde 
meemaken. De komende weken staan er 
daarom weer verschillende lotgenotenbij-
eenkomsten gepland. We nodigen je van 
harte uit om hierbij aan te sluiten.

Lotgenotenbijeenkomst nabestaanden
Woensdag 25 jan. van 13.30–15.30 uur
Op enig moment in ons leven krijgen we er 
allemaal mee te maken, je verliest iemand 
die dicht bij je staat en je erg dierbaar is. 
Je wereld staat op z’n kop, zekerheden en 
vaste patronen vallen weg en niets is meer 
hetzelfde. Deze middag ontmoet je men-
sen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
Mensen die je verdriet en emoties herken-
nen en weten waar je doorheen gaat. Het 
kan steun en troost bieden om samen van 
gedachten te wisselen en ervaringen te de-
len. Iedereen die een naaste heeft verlo-
ren aan kanker is van harte welkom. Ook 
wanneer het verlies al wat langer is gele-
den. Meld je aan via 0416 – 652734 of info@
thhw.nl. Je bent van harte welkom!

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker
Woensdag 1 febr. van 14.00 – 15.30 uur
Deze bijeenkomst organiseren wij samen 
met de Prostaatkankerstichting (PKS). Pa-
tiënten én hun naasten nodigen wij van 
harte uit voor deze middag.
Tijdens deze bijeenkomst kun je lotgeno-
ten ontmoeten en kun je in gesprek gaan 
met Kees Gosens, ervaringsdeskundige van 
de PKS. Kees weet als geen ander hoe kan-

ker je leven compleet op zijn kop kan zet-
ten. Het feit dat je niet de enige bent die 
vragen heeft kan al een opluchting zijn. 
Wij vragen je om je vóóraf aan te melden 
via 0416 – 652734 of info@thhw.nl.

Mannenavond
Maandag 13 febr. van 19.00 – 20.30 uur
De mannenavond is voor alle mannen. Ben 
je patiënt, partner, vriend of vader van ie-
mand die kanker heeft (gehad), of heb je 
iemand verloren aan kanker? Je bent van 
harte welkom. Kom ook, deel je ervaringen 
en laten we elkaar inspireren.
Graag vooraf aanmelden via 0416-652734 
of info@thhw.nl.

TOON | Centrum
Jan de Rooystraat 15, 5141 EN Waalwijk
www.inloophuistoon.nl
T. 0416 – 65 27 34
E. info@thhw.nl
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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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Voorleesontbijt met  
burgemeester Hanne van Aart
Voorlezen en prentenboeken voor kinde-
ren van 0 tot 6 jaar, dat is waar het van 
25 januari t/m 4 februari om draait in de 
Bibliotheek. Tijdens De Nationale Voorlees-
dagen prikkelt de bibliotheek de fantasie 
van de allerkleinsten, peuters en kleuters 
met leuke activiteiten.

Op woensdag 1 februari zal burgemees-
ter Hanne van Aart voorlezen tijdens het 
voorleesontbijt. Centraal hierbij staat het 
prentenboek: ‘Maximiliaan Modderman 
geeft een feestje’ van auteur Joukje Akvel.  
Na het voorlezen staat een heerlijk ontbijt 
klaar voor de kinderen.

Voorleesontbijt
•	Datum en tijd: woensdag 1 februari  

van 9.30 - 10.30 uur.
•	Locatie: de Bibliotheek Loon op Zand, 

Kloosterstraat 2.
•	De activiteit is gratis voor (groot)ouders 

en hun (klein)kinderen.
 
Aanmelden is verplicht en kan via
loonopzand@bibliotheekmb.nl.

De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het 
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taal-
gevoel en bezorgt hen veel plezier. Speci-
aal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er 
De Nationale Voorleesdagen en hebben als 
doel het voorlezen aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo 
worden kleintjes grote lezers.

En… alle kinderen die tijdens De Nationale 
Voorleesdagen (gratis) lid worden van de 
Bibliotheek, krijgen een vingerpopje ca-
deau!

Kijk voor alle activiteiten op Facebook: 
www.facebook.com/bibliotheekloonop-
zand of op onze website:
www.bibliotheekmb.nl/voorleesdagen. □

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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449

Nu de kerstversieringen weer opgeruimd 
zijn en het gewone leven weer is aange-
vangen, kijken we weer naar de gewone 
nieuwtjes zoals die soms over Loon in de 
krant verschijnen.

Loonse mensen in de krant
Wim en Monique Gaillard-Kuyper (76 en 
74) zijn vanuit Den Bosch in Residentie Mo-
lewijck komen wonen en hebben allebei 
weer hun hobby’s opgepakt. (DK 4/1)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor 
Tuinstraat 29 (aanpassing zolderverdie-
ping), Hoge Steenweg 27 (bouw drie ap-
partementen), Kloosterstraat/Ruilverkave-
lingsweg (bouw woning) en Kasteellaan 20A 
(zonnepanelen in weiland). Een vergunning 
werd verleend aan Ecliptica naast nr. 119 
(bomenkap), Boötes 15 (twee dakkapellen) 
en Armstrongstraat 10 (woninguitbreiding). 
(DK 4 en 11/1)

Kerstbomen
De kerstbomeninzameling op 7 januari jl. in 
de gemeente Loon op Zand was een groot 
succes! In totaal zijn er 1187 kerstbomen 
ingezameld. De gemeente heeft veel leuke 
reacties gekregen op de manier hoe het dit 
jaar georganiseerd was. Dit is mede dankzij 
de buitendienst van de gemeente en een 
vast clubje vrijwilligers. (LN 11/1)

Voetbal
Een nagekomen bericht over Uno Animo:

Het vaandelteam van Uno Animo speelt dit 
seizoen als een geoliede machine. Er wor-

den veel punten gepakt mede door topsco-
rer Bryan van der Loo (26) . De Tilburgse 
aanvaller is de gevierde man in Loon op 
Zand.

Jochem Michels schreef op 15-12-22: “We 
mogen zeker niet klagen met deze seizoen-
start. Je merkt dat we een jong team heb-
ben wat zich wil bewijzen en voor elkaar 
wil strijden. Er wordt echt wel leuk ge-
voetbald en vooral ook, wanneer het moet, 
lelijk gewonnen.” Van der Loo heeft in de 
voorbereiding van dit seizoen niet stilgeze-
ten en was vaak in de sportschool te vin-
den.	Zijn	fitheid	is	de	sleutel	voor	het	suc-
ces tot nu toe volgens de speler zelf. “Ik 
was altijd al bezig met sporten, maar heb 
het dit jaar anders aangepakt en ik ben nog 
harder gaan werken. Dit betekent dat ik nu 
fitter	 ben	 dan	 ooit	 en	 dat	 de	 ballen	 erin	
vliegen.” Op zijn negentiende kwam de 
spits naar Uno Animo, wat alweer zes jaar 
geleden is. We zijn een heel hecht team en 
een echte vriendengroep. Die teamgeest 
merk je tijdens wedstrijden ook goed. We 
willen winnen, voor elkaar en onszelf.”

Een paar weken geleden speelde Uno Ani-
mo tegen promovendus Gilze. Het werd 
een 4-3 zege voor de spelers in het rood 
wit blauw. Met een hattrick op zijn naam 
stal Van der Loo de show en speelde een 
van zijn beste wedstrijden ooit. “Ik merk-
te in de warming-up al dat het een goede 
wedstrijd zou worden. Soms heb je dat, je 
voelt	je	fit	en	alle	ballen	vliegen	er	in.	Dat	
zijn de wedstrijden waar ik het als voet-
baller voor doe, dat is ook typerend voor 
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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dit seizoen”, vertelt Van der Loo. “Ik denk 
dat als we dit seizoen, met deze kwaliteit 
en instelling, potentie hebben om bovenin 
mee te blijven doen. Vaak stonden we tij-
dens de winterstop ergens in de onderste 
regionen. Nu staan we in een heel compe-
titieve tweede klasse op de vierde plaats. 
Dat is bemoedigend en super knap van Uno 
Animo.” (BD 15/12)

Visvijver
Als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, 
dan zal de visvijver aan de Belgiëstraat 
in Kaatsheuvel, die nu in beheer is bij de 
‘Vrolijke Vissers’, in beheer komen van Vis-
sersvereniging Visserlust uit ’s Gravenmoer.
Deze vereniging pacht nu al een aantal vis-
vijvers.
Visserslust heeft al laten weten interesse 
te hebben in het beheer van de vijver die 
in het verleden ooit bedoeld was als bassin 
voor het opvangen van overvloedig regen-
water.

Nu is het bassin uitgegroeid tot een vol-
waardige	 visvijver	 en	 hebben	 de	 flora	 en	
fauna zich goed ontwikkeld in het gebied.
Mocht de vissersvereniging de vijver gaan 
pachten dan zal er voor de visliefhebber 
voortaan een vergunning nodig zijn om er 
te mogen vissen. (LM 15/1)

Niet pluis
Nauwelijks is de zuidkant van de Westloon-
se	Wissel	schoongemaakt	van	alle	graffiti	of	
hij is alweer beklad. De vraag is of er met 
het schoonmaken meteen ook camera’s 
geplaatst zijn waarop deze kunstenaars te 
zien zijn.

Daarnaast zal er aan het vandalisme geen 
eind komen zolang de brug zo makkelijk 
te beklimmen is en er vrij gewandeld kan 
worden langs de zijkanten om het klieder-
werk uit te voeren. (BD en DK 11/1)

Verwacht
•	Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 

25 januari t/m 4 februari 2023 prikkelt de 
bibliotheek de fantasie van de allerklein-
sten (peuters en kleuters van 0 tot 6 jaar)
met leuke activiteiten. In de bibliotheek 
Loon op Zand, Kloosterstraat 2, wordt op 
woensdag 1 februari van 9.30 tot 10.30 
uur door burgemeester Hanne van Aart 
voorgelezen uit het prentenboek ‘Maxi-
miliaan Modderman geeft een feestje’. 
Na het voorlezen staat een heerlijk ont-
bijt klaar voor de kinderen. De activiteit 
is gratis voor (groot)ouders en hun (klein)
kinderen. Aanmelden is verplicht en kan 
via loonopzand@bibliotheekmb.nl.  
(LN 7/1/)

•	De gidsen Wim Kroot en Sjoerd Baarda 
leiden een winterwandeling van circa 10 
km door de fraaie omgeving van Loon op 
Zand en het Tilburgse Noorderbos. Start 
van de wandeling is bij de Educatieve 
Boerderij, Moleneind 29 Loon op Zand op 
5 februari om 10.00 uur. Halverwege de 
wandeling is er een stop voor een drank-

tel.: 0416 - 363 902
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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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je en iets lekkers. Kosten bedragen € 5,- 
per persoon. Zorg ervoor dat je geschikt 
schoeisel draagt! Je hoeft je vooraf niet 
aan te melden. (LN 4/12)

•	Het Repair Café is elke derde dinsdag 
open in De Wetering van 19.00 tot 21.00 
uur. Dan kunt u al uw kapotte spullen aan-
bieden aan de vrijwilligers die al het mo-
gelijke doen om alles te repareren waar 
u mee komt: of dat nou een draaitafel is, 
een	fiets,	een	strijkijzer,	een	schilderij,	
een lamp of gordijnen.  
 
Zij zijn van alle markten thuis, ook voor 
problemen met uw computer, laptop of 
navigatie kunt u langskomen. Alle repa-
raties zijn gratis. Heeft u niets te repa-
reren en alleen advies nodig? Dat kan na-
tuurlijk ook. Want weggooien kan altijd 
nog. Meer informatie of zelf vrijwilliger 
worden? Kijk dan op www.kdc-loz.nl.  
(DK 11/1)

Oud nieuws
De ijsbaan die tot 8 januari voor De Kiosk 
was aangelegd werd volgens de medewer-
kers van De Kiosk goed bezocht. (BD 7/1)

Wat nog komt
De verkiezingen voor de Provinciale Sta-
ten op woensdag 15 maart. De gemeenten 
Waalwijk en Loon op Zand zijn op zoek naar 
prokkelduo’s: mensen met een licht ver-
standelijke beperking die samen met een 
vrijwilliger het stembureau willen beman-
nen. Wie samen met iemand een duo wil 
vormen, kan zich aanmelden. (BD 13/1)

Tot zover de Loonse berichten van de eer-
ste	weken	van	het	nieuwe	jaar.□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
LN = Loon op Zand Nieuws.nl
LM = Langstraat Media
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Galerij van Loons volk...
Deze keer maken we in de ‘Galerij van 
Loons volk’ graag plaats voor de tekening 
die Frans Oosterwaal maakte van Tinie 
IJpelaar.

In het ‘vrijwilligerscircuit’ in ons dorp is 
hij bepaald geen onbekende. Vaak wordt 
op hem een beroep gedaan en je weet wat 
je aan hem hebt! Zo is hij als één van de 
leden van de bouwploeg van de Loonse 
Kerstkokkenloop van grote waarde, is hij 
een trouwe bezorger van Rond de Toren en 
gaat hij regelmatig wandelen met Venloe-
ne-inwoners die dat zelfstandig niet kun-
nen. Daarnaast geniet hij van ‘de dingen 
des levens’ die zijn gepensioneerde status 
hem bieden. En geef hem daarin maar eens 
ongelijk!

Uw reacties op ‘Galerij van Loons volk’ zijn 
welkom via info@ronddetoren.nl. □
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“Samen bouwen!”

Lokale CDA’ers gaan voor lokale thema’s bij de verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten en de waterschap-
pen. U kunt uw stem uitbrengen op lokale 
kandidaten van het CDA. Voor de provincie 
zijn de lijstduwers Dana Pollaert-Veltman 
(43 jaar) uit Loon op Zand en Mieke Broe-
ders-Habraken (59 jaar) uit De Moer. Mieke 
is, samen met Gert-Jan van den Dries (57 
jaar) uit Loon op Zand, lijstduwer voor het 
Waterschap Brabantse Delta.

Mieke Broeders-Habraken: 
“Zorg voor elkaar, zorg voor natuur en cul-
tuur, verbondenheid tussen generaties.”

Voor het gebruik en be-
heer van het buitengebied 
speelt de agrarische sector 
een belangrijke rol. Een 
sector die belangrijk is om 
te voorzien in onze voed-
selproductie. Op plaatse-

lijk en regionaal niveau worden projecten 
opgepakt om de waterkwaliteit te verbete-
ren, de agrarische watervoorziening te ver-
beteren door spaarzaam om te gaan met 
water op bedrijfsniveau en water vast te 
houden op gebiedsniveau. Zo worden agra-
riërs en natuurverenigingen betrokken bij 
het beheer en onderhoud van watergangen 
en natuur- en landschapsontwikkeling.

Dana Pollaert-Veltman:
“Doeltreffend en actief criminaliteit aan-
pakken en niet schuwen van innovatieve 
methoden.”
Het lijkt onschuldig; een pilletje tijdens 
een festival, maar er zit een hele wereld 
achter. De productie van drugs vormt een 
gevaar voor de omgeving en het afval wordt 
in het buitengebied gedumpt. Jongeren 
met minder kansen op de arbeidsmarkt kie-
zen steeds vaker om gemakkelijk en snel 

geld te verdienen door drugs te dealen. 
Een kleine groep criminelen verrijkt zich zo 
ten koste van de maatschappij. Het CDA wil 
dat tegen deze praktijk wordt opgetreden 
en wil mensen, die niet anders kunnen door 
de problematiek waarmee ze kampen, hel-
pen.

Gert-Jan van den Dries: 
“Horen en voelen wat leeft onder de men-
sen.”
Onze lokale kandidaten hebben gemeen 
dat zij namens onze inwoners en onderne-
mers vol passie uw stem laten horen bij de 
provincie of het waterschap. De provincie 
gaat over de provinciale wegen, de locatie 
van woonwijken of bedrijventerreinen, het 
openbaar vervoer en de milieudiensten. De 
taken van een waterschap zijn het tegen-
houden van water, het beheersen van het 
waterpeil en het bestrijden van waterver-
ontreiniging.

Meer informatie?
Wat kan het CDA voor u betekenen? E-mail 
ons via info@cdaloonopzand.nl. □

 ° Iedereen kan eenvoudig een steentje bijdragen 
aan een groenere leefomgeving: tegel eruit, 
plant erin.
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WOOOW What A NIGHT 

vrijdag 17 februari • 20.00 uur 
cafÉ de kiosk • Loon op zand

Alarmfase • Inside out • she’s • sorry

Blaos vaak • de rammen • Leutschuppers 

Keienkrakers • Rotdweilers • Black wooow
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WoooW What a Night 2023
Yes!! Het is alweer bijna carnaval. En daar-
mee ook tijd voor een nieuwe editie van 
WoooW What a Night. De 17e keer alweer 
en als vanouds in De Kiosk in Loon op Zand.

Het concept? Leuke carnavalskapellen met 
muziek in allerlei stijlen. Soms wat tradi-
tioneel, maar meestal verrassende uitvoe-
ringen van allerlei top-40 hits uit het heden 
en het verleden.

Uiteraard spelen wij ook zelf die avond, 
maar ook Sorry (Oisterwijk), Blaosvaak 
(Drunen), InsideOut (Drunen), Rotdweilers 
(Bemmel), Alarmfase (Bemmel), Keienkra-
okers (Waalre), Leutschuppers (Sleeuwijk), 
She’s (Udenhout) en De Rammen (Dord-
recht). Kortom, allemaal erg goede blaas-
kapellen die allemaal graag naar Loon op 
Zand komen met carnaval. Bij zijn!

Een mooiere start van carnaval 2023 kun je 
je niet wensen.

Trek oe leukste pakske aon en mis ’t nie. 
Vrijdag 17 februari, 20.00 uur café De 
Kiosk in Loon op Zand, “WoooW What a 
Night”.

Lukt het je niet met ons een feestje te bou-
wen? Niet getreurd. Tijdens carnaval kun 
je ons nog in andere plaatsen tegenkomen, 
zoals in Tilburg, Drunen, Oudenbosch, Et-
ten-Leur, Made, Breda en Eindhoven.

Voor meer informatie zie www.wooow.nl 
of www.facebook.com/blackwooow. □

Waarom kiezen voor De Pannendekker?

•	25 jaar ervaring
•	Hoogwaardige produkten
•	Project op maat
•	Milieuverantwoord
•	Geen klus onmogelijk
•	Passende garantie
•	Specialisatie in hellende   

en platte daken

Benieuwd naar wat De Pannendekker 
voor u kan betekenen?
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Europa Kinderhulp zoekt   
vakantiegezinnen in Brabant

Europa Kinderhulp biedt vakanties bij va-
kantiegezinnen aan voor kinderen uit di-
verse Europese landen. Maar er is ook een 
groeiende groep kinderen uit Nederland 
die een onbezorgde vakantie goed kunnen 
gebruiken. Want door de energiecrisis zijn 
er extra veel kinderen uit eigen land die te 
maken krijgen met armoede. Onder andere 
in Noord-Brabant wordt daarom nu alvast 
gezocht naar gezinnen die komende zomer 
een kindje uit Nederland willen uitnodigen.

weken bij een vakantiegezin te verblijven 
en hun batterij weer op te laden.

Vandaar dat er druk wordt gezocht naar 
nieuwe vakantieouders. Dat kan als gezin, 
maar ook als alleenstaande, of stel zonder 
kinderen. Zolang je maar ruimte in je hart 
en huis hebt om voor een paar weken een 
kindje op te vangen.

Kinderen uit het buitenland
Zin in wat extra avontuur? Je kunt ook een 
buitenlands kindje uitnodigen! In Noord-
Brabant is de stichting nog op zoek naar 
plekjes voor kinderen uit Duitsland en 
Frankrijk.
De kinderen komen voor ongeveer twee 
weken. Ze zijn in de leeftijd van 5-12 jaar. 
Voor meer informatie en aanmelden kijk 
op www.europakinderhulp.nl/vakantie-
ouders.

Vakantiedata Noord-Brabant 2023
•	Nederland: maandag 24 juli – maandag 7 

augustus.
•	Berlijn: zaterdag 15 juli – vrijdag 28 juli.
•	Hannover: maandag 17 juli - maandag 31 

juli.
•	Frankrijk: dinsdag 25 juli – dinsdag 8 au-

gustus. □

Nederlandse kinderen
Hoewel je bij Europa Kinderhulp wellicht 
meer aan buitenlandse kinderen denkt, or-
ganiseert de stichting ook al ruim 50 jaar 
reizen voor kinderen uit Nederland. Deze 
kinderen hebben het in veel gevallen thuis 
financieel	niet	breed,	waardoor	er	weinig	
mogelijkheden zijn voor vermaak of uitjes.

In	 andere	 gevallen	 komen	 ze	 financieel	
niets tekort, maar zijn er problemen op 
sociaal-emotioneel vlak en krijgen ze thuis 
bijvoorbeeld te weinig aandacht. Het is 
voor hen heerlijk om in de zomer een paar 

    LIQUE PEDICURE
 Uw voeten in goede handen

Openingstijden:

Dinsdag/woensdag van 9.00 - 16.00 uur.

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

Taurus 8 - Loon op Zand
06-19363158  Angelique Kuijpers
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Misintenties en kerkberichten van 
28 januari tot en met 17 februari

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; 29 januari, 12, 19, 22 en 26 februari. 
De vieringen zijn te bekijken via:

•	Facebookpagina van de parochie; paro-
chie Heilige Willibrord;

•	parochiewebsite; www.parochiewilli-
brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis;

•	YouTubekanaal: parochie Willibrord, ge-
meente Loon op Zand.

Zondag 29 januari 9.30 uur: 4e zondag 
door het jaar, herenkoor, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga. Riek van Loon–
Schuurmans en Piet Schuurmans, Mien van 
Gorkum–van Leijsen, Truus Marisael-van de 
Velden b.g.v. verjaardag, overleden ouders 
Jo IJpelaar en Nely IJpelaar–van Loon, Diny 
van Oss-Oerlemans.

Dinsdag 31 januari 10.15 uur: Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 5 februari 9.30 uur: 5e zondag 
door het jaar, dameskoor, celebrant pas-
toor Luijckx. Johan Brekelmans.

Dinsdag 7 februari 10.15 uur: Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx. Maande-
lijkse gedachtenis aan Toos Wolfs–Kemme-
ren.

Zondag 12 februari 9.30 uur: 6e zondag 
door het jaar, dames- en herenkoor, cele-
brant pastoor Luijckx. Jan en Mien Broe-
ders–van Loon, jaargetijde Marinus Gout-
ziers, overleden ouders Jo IJpelaar en Nely 
IJpelaar–van Loon, Diny van Oss–Oerle-
mans.

Dinsdag 14 februari 10.15 uur: Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Vacature  
penningmeester parochiebestuur
In de loop van dit jaar komt de portefeuille 
van penningmeester in het parochiebestuur 
beschikbaar. Heeft u interesse in deze por-
tefeuille of kent u iemand die deze be-
langrijke taak op zich wil nemen voor onze 
parochiegemeenschap, laat het ons weten. 
Het	is	van	groot	belang.	Het	zou	fijn	zijn	als	
er iemand uit de kernen Loon op Zand, De 
Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in 
het parochiebestuur. Neem gerust contact 
op met ons secretariaat.
Pastoor Luijckx

Aktie Kerkbalans 2023
Beste parochiaan,

De kerk. Wat betekent het voor u? Is het 
een plek waar u God vindt? Een plek waar u 
gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt 
delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd 
vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt 
groeien in geloof? Of vooral een moment in 
de week waar u even kunt uitstijgen boven 
de waan van de dag?

De waarde van de kerk is voor iedere paro-
chiaan weer anders. Maar feit is dat onze 
kerk voor veel mensen van grote beteke-
nis is! Dat moment in de week waarop we 
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samenkomen om te zingen, het geloof met 
elkaar delen en naar elkaar om te zien is 
voor veel van ons niet weg te denken. We 
zijn dankbaar dat we zo met elkaar kerk 
kunnen zijn.

Dat is mogelijk dankzij u. Want u bent be-
trokken bij Parochie H. Willibrord en steunt 
onze	 kerk	 financieel.	 Daar	 zijn	 we	 u	 erg	
dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk 
haar plek blijven innemen in onze dorpen. 
Met uw gift en die van anderen hebben we 
het afgelopen jaar weer veel kunnen doen. 
Ook in 2023 willen we er zijn voor ieder-
een die de kerk nodig heeft, op wat voor 
manier dan ook. We hopen van harte dat 
u de kerk wilt blijven steunen. Welke bij-
drage vragen wij van u? Dit is erg persoon-
lijk; de een kan wat meer missen dan de 
andere. Een voor u haalbare bijdrage is ons 
verzoek.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
Want ook voor de generaties die komen, 
wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en 
zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we 
dat waarmaken. Helpt u mee? U kunt uw 
gift overmaken op rekeningnummer NL27 
RABO 0129 7049 62 t.n.v. Parochie H. Wil-
librord onder vermelding van ‘Actie Kerk-
balans 2023’.

Dankzij uw gift blijft Parochie H. Willibrord 
ook morgen een plek van betekenis. Onze 

parochie is door de Belastingdienst aange-
merkt als Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI). Een gift is aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting, er zijn wel voorwaar-
den zie hiervoor de website www.belas-
tingdienst.nl.

Met vriendelijke groeten,

Parochiebestuur en Pastorale team Paro-
chie H. Willibrord
Peter Luijckx,
uw pastoor

P.S. Kerk-zijn kunnen we alleen samen! 
Wilt u ook dat de kerk van betekenis blijft? 
Maak uw toezegging voor 2023 vandaag nog 
gereed. □

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

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

Communie thuis
Op elke eerste vrijdag van de maand 
is het mogelijk om de heilige commu-
nie thuis te ontvangen. Wilt u hiervan 
gebruik maken, dan kunt u dit kenbaar 
maken via telefoonnummer 361215.
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‘Dinsdagochtendplein’ van start in de Bibliotheek Loon op Zand

Vanaf 31 januari a.s. zitten iedere dins-
dagochtend verschillende organisaties 
bij elkaar in de Bibliotheek Loon op Zand 
om inwoners verder te helpen. Bezoekers 
kunnen tijdens het ‘Dinsdagochtendplein’ 
informatie, advies of hulp krijgen op het 
gebied van zorg, welzijn, taal, beter leren 
lezen of rekenen, digitale vaardigheden, 
vrijwilligerswerk of organisatie van buurt-
activiteiten. Iedereen is van harte welkom 
om binnen te lopen, ook voor een kopje 
koffie	of	om	andere	mensen	te	ontmoeten.

Praktische informatie
Wanneer: Elke dinsdagochtend
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: De Bibliotheek, Kloosterstraat 2

Meer informatie:  
www.samenwerkenaandewijk.nl

Elkaar helpen en   
uitwisselen op één plek
Het ‘Dinsdagochtendplein’ brengt inwo-
ners, vrijwilligers en professionals samen 
om elkaar te helpen, ideeën uit te wisselen 
of activiteiten op te starten. Een aantal or-
ganisaties heeft het inloopspreekuur naar 
het Dinsdagochtendplein verplaatst, zodat 
inwoners op één plek en één tijdstip met 
al hun vragen (en aanbod) terecht kunnen. 
Organisaties en vrijwilligers kunnen bezoe-
kers ook direct doorverwijzen naar elkaar 
en naar activiteiten in de buurt.

Het ‘Dinsdagochtendplein’ is een gezamen-
lijk initiatief van ContourdeTwern, Wijk-
team Loon op Zand, De Bibliotheek Midden- 
rabant, Taalhuis Loon op Zand, Loonop-
zandvoorelkaar, gemeente Loon op Zand 
en de SeniorenVereniging Loon op Zand. □



46



47

 
 
 

Expeditie Nieuwe Gezichten

Je wilt met je organisatie graag nieuwe 
vrijwilligers werven, maar je weet niet 
goed hoe. Je staat open om hier écht werk 
van te maken. Meld je dan aan voor de trai-
ning Expeditie Nieuwe Gezichten, die we 
samen met Vrijwilligers Tilburg in maart 
2023 starten.

Tijdens de training leer je alles over het 
werven van nieuwe doelgroepen. Het is een 
methode om naast de gebaande paden op 
zoek te gaan naar die doelgroep die jij in 
jouw organisatie zo graag wilt betrekken.

De expeditie start in maart 2023   
en bestaat uit:
•	een startbijeenkomst met andere organi-

saties (2 dagdelen);
•	3 online sprints van ongeveer een uur 

waarin ervaringen en tips worden ge-
deeld;

•	Jam Cultures spel;
•	begeleidingsmomenten met de vrijwilli-

gerscoördinator;
•	afsluitbijeenkomst in juni.

Ga mee op expeditie en ontdek hoe jij vrij-
willigers kan werven voor jouw organisa-
tie! Er is plaats voor vijf organisaties. Vind 
meer informatie en meld je aan via www.
loonopzandvoorelkaar.nl/expeditie.

Liever een persoonlijke toelichting of ad-
vies? Neem gerust contact met me op.

Met vriendelijke groet,
Petra van Tilborg-van Rooij
Vrijwilligerscoördinator
T: (0416) 28 91 89
M: 06-11513777
e-mail: p.vantilborg@loonopzand.nl. □

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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LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l
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Doe mee met JeugdVakantie-
Werk Loon op Zand!

Dit jaar bestaat JVW 40 jaar! Een mijlpaal 
waar we nu al trots op zijn. Ons evenement 
vindt plaats van 21 t/m 25 augustus 2023. 
Dat is de laatste week van de schoolvakan-

tie in de zomer. 
Zet het in de 
agenda, plan de 
vakanties er om-
heen, want hier 
wil iedereen bij 
zijn.

Alle high lights van onze stichting en de 
voorafgaande edities komen voorbij. We 
gaan er een sprookjesachtige week van ma-
ken in- en om ons dorp. Alle kinderen zijn 
van harte uitgenodigd om mee te doen.
Hiervoor hebben we alle steun en hulp no-
dig vanuit ons mooie dorp. Meld je daarom 

aan als vrijwilliger. Help een week, dag of 
zelfs dagdeel, alle helpende handjes zijn 
welkom. Er is altijd iets te doen om ons 
evenement te ondersteunen.

Aanmelden is vrij simpel. Ga naar onze 
website: www.jeugdvakantiewerkloonop-
zand.nl of scan de QR-code en schrijf je in.

Help ons om er een daverend succes van 
te maken! □

 °Deze foto van 200 drachtige ooien in een mistige koude omgeving op weg naar de warme stal, 
maakte Toren-redactielid Lonneke van Huijgevoort.
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De toekomst van de   
begraafplaats in Loon op Zand

Allereerst het voornemen van de redactie 
van Rond de Toren om in het nieuwe jaar 
weer te zorgen voor een Toren vol positieve 
berichtgeving. Ik hoop dat dit Loonse blad 
ook een spreekbuis kan zijn voor alles wat 
er leeft bij de inwoners van dit dorp en een 
podium biedt aan datgene wat een con-
structieve bijdrage levert aan het welzijn 
hier, wat ook kritisch moet kunnen zijn.

Terug naar het onderwerp wat mij ter har-
te gaat, de begraafplaats. Er komen steeds 
meer lege plaatsen door ruimingen van gra-
ven (zou een heroverweging hieromtrent 
niet op zijn plaats zijn?) en het aanzien 
gaat achteruit, wat eenieder kan raken die 
het kerkhof bezoekt.

met bomen, hagen en ander groen om de 
lege plekken te vullen en daardoor het 
begraven in Loon op Zand een impuls te 
geven. Waarom Huis ter Heide als we hier 
in de tijd te ruste gelegd kunnen worden 
zonder beslag te leggen op natuurgronden? 
Bovendien is er een mooie kerk voor de af-
scheidsviering en desgewenst een plaats in 
het columbarium.

Begraven wordt vaak geassocieerd met 
“wie zorgt ervoor, dat wil ik mijn kinderen 
niet aandoen”, terwijl het zo’n mooie plek 
voor troost, herinnering en bezinning kan 
zijn, verbonden met elkaar in de tijd.

Wat zou het mooi zijn als de begraafplaats  
toekomst heeft als prachtige, groene, rust-
gevende plaats voor geliefden die daar ter 
aarde zijn besteld en hen die het bezoe-
ken.

Wim Meulesteen

Steeds meer wordt er naast cremeren ge-
kozen voor een laatste rustplaats in de na-
tuur, terwijl bij onze groeiende bevolking 
de behoefte aan natuur toeneemt.
Mijn idee is om het parochiebestuur te vra-
gen om te investeren in de begraafplaats 

Foto: RdT-archief.
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UITNODIGING 
 

CARNAVAL IN HET KOETSHUIS VAN HET WITTE KASTEEL 
 

Beste allemaal, 

Onze Vrijwilligers en Vrienden van Het Witte Kasteel gaan voor de 4e keer weer 
een  mooi carnavalsfeest organiseren op 

maandag 20 februari 2023 
(aanvang 14.30 uur) 

In een carnavaleske sfeer met passende carnavalsmuziek kunt u onder het 
genot van een hapje en een drankje weer een feestje gaan vieren. De 

opbrengst van deze middag zal natuurlijk als altijd volledig ten goede komen 
aan Het Witte Kasteel. 

We hopen u weer te mogen verwelkomen in en om Het Koetshuis van Het 
Witte Kasteel.  

We zouden we het fijn vinden als u vooraf aangeeft of u gebruik maakt van 
onze uitnodiging, zodat we u digitaal een entreekaartje kunnen toesturen of 

voor u reserveren.  
 

Met carnavaleske groet, 

Piet Broos & Peter Haens. 

E-mail: Piet@hetwittekasteel.nl 
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 ° Je kon er op wachten totdat iemand weer zo hoognodig zijn/haar mening moest geven op het net 
opgeknapte deel van het N261-wildviaduct bij Loon op Zand. Wij nodigen de persoon die hiervoor 
gezorgd heeft, graag uit om zijn/haar motivatie van deze ‘daad’ uit te leggen. Zet er wel je naam 
bij, want dat is wel zo netjes en sportief! (Foto: RdT)

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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Collecteweek Hersenstichting: 30 januari t/m 4 februari 2023

In Loon op Zand doen we het samen!
Zoals ik in de vorige Rond de Toren al aan-
kondigde gaat een aantal ondernemers de 
Hersenstichting helpen tijdens de collec-
teweek met leuke acties! En dat gaan ze 
doen met hun specialiteit!

Want wist je dat bewegen ook gunstige ef-
fecten heeft op je hersenen? Erik Scherder 
vertelt daar vaak over. Bewegen stimuleert 
de doorbloeding, verbetert de communi-
catie tussen hersencellen en zorgt ervoor 
dat er nieuwe verbindingen aangemaakt 
worden. Bewegen heeft ook een positieve 
invloed op je mentale gezondheid! Zoek 
daarom een vorm van bewegen die bij jou 
past!
Karin Filippo, van Bewust en gezond ge-
nieten gewichtcoaching, kan daar nog 
veel meer over vertellen en biedt een 
gratis	proefles	power-	of	 social	walk	aan.
Meld je aan via de QR-code op de voucher, 
via www.bewustengezondgenieten.nl of 
stuur een berichtje naar praktijk@bewus-
tengezondgenieten.nl / 06-21287612.

En als je dan lekker bewogen hebt, mag je 
ook lekker en gezond eten. Want wist je 
dat van iedere hap die je neemt, 20% van 
de energie naar onze hersenen toegaat? 
Gezonde voeding is niet alleen belangrijk 
voor je hersenen maar het vergroot ook je 
kans om gezond oud te worden.
Daarom biedt het Team van De Kiosk lekke-
re en gezonde lunchgerechten aan tijdens 
deze week, met vezelrijk en lekker brood 
en zalm met gezonde vetten voor onze her-
senen en heerlijke salades. Bij inlevering 
van onderstaande voucher, zorgt hij ervoor 
dat 10% van uw rekening wordt gedoneerd 
aan de Hersenstichting.

Ook Thijs van Loon van De Zaak vol Smaak 
doet een duit in het zakje van de Hersen-
stichting. Het Brainburgerpakket is al ja-
renlang een succes in Loon op Zand. Thijs 
zet deze traditie voort en doneert per pak-
ket € 1,00.
En natuurlijk doe ik ook zelf een duit in 
het zakje met mijn eigen bedrijf: Muijs 
Coaching & Loopbaanbegeleiding biedt 
een gratis minitraining aan om beter om te 
leren gaan met stress en burnoutklachten. 
Ook hiervoor vindt u een voucher op de vol-
gende pagina.
Door op tijd aan de bel te trekken en goed 
voor ons brein en ons lijf te zorgen, kunnen 
we allerlei klachten voorkomen. Dat leert 
Wesley van Hemert (leefstijlprofessional) 
ons bij Fysiotherapie Loon op Zand. Want 
ook deze praktijk steunt het werk van de 
Hersenstichting.

Waar vindt u de collectebussen?
Tijdens de collecteweek komen de collec-
tanten weer aan de deur. Daarnaast vindt 
u collectebussen bij Apotheek De Koning, 
Apotheek Boots, de receptie van Verzor-
gingshuis Venloene, Voetbalvereniging 
Uno Animo, De Kiosk, De Zaak vol Smaak 
en natuurlijk op vrijdag (tijdens de markt) 
en zaterdag op het Oranjeplein. Als u een 
donatie doet op het Oranjeplein ontvangt 
u tevens een (extra) voucher naar keuze!
De Hersenstichting vraagt om uw steun. 
Zeker ook nu! En natuurlijk hebben we al-
lemaal last van de economische gevolgen 
van wat er in de wereld gebeurt. Professor 
Erik Scherder vertelt dat ook dat invloed 
heeft op het brein!
Hoe meer geld we ophalen, hoe beter!
Het werk van de Hersenstichting is zó be-
langrijk. 1 Op de 4 mensen heeft een her-
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senaandoening. Behandelaren maken gebruik van de uitkomsten van onderzoek wat de 
Hersenstichting doet. Ook voor u en uw naasten!

Vouchers

Gratis	proefles	power-	of	social	walk,	meld	je	aan	via	de	QR	code	of	via	
www.bewustengezondgenieten.nl of stuur een berichtje naar prak-
tijk@bewustengezondgenieten.nl / 06-21287612.

Team De Kiosk doneert 10% van een tweetal  
gezonde lunchgerechten. 

Daarvoor doet u dit bonnetje in de collectebus.

Muijs	Coaching	&	Loopbaanbegeleiding	biedt	een	gratis	minitraining	
‘Uit Je Hoofd In Je Lijf’ en 1 gratis coachgesprek aan. Meld je aan 
met een telefoontje op 0653264808 of e-mail naar anita@muijsloopbaanbegeleiding.nl.

biedt u een compleet brainburgerpakket met 4 burgers en 4 
bolletjes aan voor € 10,95 waarvan € 1,- per verkocht pakket 
wordt gedoneerd aan de Hersenstichting.

Iedereen kan doneren! Met contant geld of 
met de QR-code op je telefoon! En hebt u 
ons nou toch nog gemist? Dan kunt u altijd 
nog doneren met onderstaande QR-code 
via uw bank. Er wordt een voorstel gedaan 
voor een bedrag. Dit kunt u zelf aanpassen. 
Alle bijdragen zijn welkom!

Als u via bijgaande QR-
code doneert, wordt het 
zichtbaar als resultaat voor 
onze gemeente. Ik vind het 
geweldig om te zien dat 
ons dorp ieder jaar meer 
doneert voor de Hersenstichting. U toch 

ook? Ook via social media zoals Facebook, 
Instagram en LinkedIn worden doneerac-
ties gestart. U mag uw donatie natuurlijk 
ook overmaken op IBAN NL INGB 0000 000 
860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den 
Haag. Heeft u vragen, neem dan gerust 
contact met mij op!

Anita Muijs
Coördinator ge-
meente Loon op Zand
Wil je contact bel: 0653264808
Mail: anita@muijsloopbaanbegeleiding.nl

www.hersenstichting.nl | 070-3604816 □
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Bijzondere sponsoractie  
Zanggroep Kwint

Voor onze trouwe fans heeft de sponsor-
commissie van Zanggroep Kwint een ludie-
ke sponsoractie opgezet.

De leerlingen van De Rooi Pannen ontvan-
gen ons graag in hun restaurant voor een 
heerlijk diner. Voor een bedrag van € 60,- 
word je verwend met een menu met amu-
se, voorgerecht en hoofdgerecht, begeleid 
door twee consumpties. Als afsluiter wordt 
een	kop	koffie	of	thee	geserveerd,	natuur-
lijk met iets lekkers erbij. Daarnaast ont-
vang je per couvert een toegangskaartje 
(t.w.v. € 15,-) voor één van de voorstellin-
gen van ‘Gebroken Liefde’.

•	Locatie: Restaurant ‘Le Petit’, Scholen-
gemeenschap de Rooi Pannen in Tilburg.

•	Data: donderdag 16 februari of donder-
dag 2 maart 2023.

•	Aanvang: 17.30 uur; om 19.30 uur sluiten 
we het diner af.

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan het 
sponsordiner? Meld je dan uiterlijk 31 ja-
nuari 2023 aan door een mailtje te sturen 
naar info@zanggroepkwint.nl. Wij zorgen 
dan voor een plaatsje aan de mooi gedekte 
tafel! □

 

POLITICI MET  
BALLEN 
DAT KAN  

 

WEL GEBRUIKEN  

2 februari 2023 
raadsvergadering  

Do-de-Wetering.nl 

 

 

VOLG MIJ 

Do de Wetering 
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ALLROUND METAALWERKPLAATS

www.eigentijdsesmederij.nl

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

Voor bedrijf en particulier

0629474504
Eigentijdse-smederij@outlook.com

Kasteellaan 35 in Loon op Zand

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

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. Vanaf € 6,50 per maaltijd. 

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

Maar ook de lunch voor uw gasten, personeel of vereniging. 
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ANWB Automaatje is al vier 
jaar een succes

Na meer dan 2.600 ritten kunnen we con-
cluderen dat ‘AutoMaatje’ in vier jaar tijd 
een succes is en in een behoefte voorziet. 
Sinds begin 2019 biedt AutoMaatje vervoer 
aan inwoners die minder mobiel zijn en/
of gezondheidsklachten hebben en niet 
beschikken over eigen vervoer of moeilijk 
gebruik kunnen maken van het Openbaar 
Vervoer.

Vervoer nodig?
AutoMaatje	chauffeurs	brengen	u	met	hun	
eigen auto, zowel binnen de gemeente 
Loon op Zand als daarbuiten, naar bijvoor-
beeld een vriend of vriendin, de kapper, 
een afspraak bij arts of naar een winkel-
centrum voor boodschappen. Handig, veilig 
en op tijd!

Hoe werkt ANWB AutoMaatje?
•	Bel uiterlijk twee werkdagen van tevoren 

naar de Klussen- en Diensten Centrale 
(KDC): 0416-531573 (ma. t/m do. van 
9.30 tot 12.00 uur) of mail naar info@
kdc-loz.nl.

•	U wordt gekoppeld aan een beschikbare 
chauffeur	in	de	buurt.

•	U hoort wat het ongeveer gaat kosten. 
•	De	vrijwillige	chauffeur	komt	u	op	het	af-

gesproken tijdstip ophalen.
•	U	rekent	na	afloop	het	aantal	gereden	ki-

lometers contant af met de vrijwilliger.
•	De vergoeding is 35 cent per kilometer 

plus eventuele parkeerkosten.

Vervoersmaatje worden
Wilt u vervoersmaatje zijn voor mensen 
die het nodig hebben? Of kent u iemand die 
zich zo als vrijwilliger wil inzetten? Meld 
het via melissamaes@contourdetwern.nl  
of bel Melissa Maes via 0416-280280.

Samenwerking
De Klussen en Diensten Centrale (KDC), Se-
niorenVereniging Loon op Zand, KBO Kaats-
heuvel, KBO De Moer en ContourdeTwern 
organiseren samen ANWB AutoMaatje Loon 
op Zand.
De gemeente Loon op Zand ondersteunt 
deze	vervoerservice.	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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HET FILMHUIS van de   
SeniorenVereniging Loon op Zand

In de kerstvakantie namen wij kennis, van 
het droevige bericht, dat Bert Mathijssen 
is overleden. Bert had al enkele jaren een 
broze gezondheid, toch kwam het bericht 
van zijn overlijden vrij plotseling. Hij was 
nog	 aanwezig	 bij	 onze	 laatste	 film	 in	 de-
cember. Bert was ere-voorzitter van onze 
SeniorenVereniging. Wij kennen hem als 
een gedreven persoon, altijd vol initia-
tieven en waarbij het welbevinden van de 
‘oudere mens’ centraal stond. Bert was 
vanaf	 het	 begin	 lid	 van	 onze	filmcommis-
sie. We zullen zijn inbreng en creativiteit 
missen.

Wij wensen alle bezoekers(ters) een heel 
gelukkig, maar vooral een gezond 2023 toe. 
Dit seizoen draaien we nog de volgende 
films:
•	10 februari: Forrest Gump
•	3 maart: Out of Africa
•	24 maart: The Gods must be crazy

We starten steeds om 14.00 uur. De entree 
bedraagt € 2,-.

Vrijdag 10 februari 
Forrest Gump
Duur: 135 minuten

Forrest Gump is een luchtig drama die je 
met een lach en een traan zal ervaren. Een 
aparte	ervaring.	Er	zijn	maar	weinig	films	

gemaakt	die	zulk	een	effect	op	de	filmkij-
ker weet uit te oefenen. Het verhaal, ge-
baseerd op de roman van Winston Groom, 
heeft geen typisch plot. Het beschrijft 
‘slechts’ de imponerende levenswandel 
van Forrest Gump. Alle gebeurtenissen in 
het leven van de minder begaafde Forrest 
hangen schijnbaar af van toevalligheden. 
Het	 kunstig	 gefilmde	 veertje	 dat	 in	 het	
openingsfragment per toeval door de wind 
aan zijn voeten be-
landt symboliseert de 
ongrijpbaarheid van 
het lot en duidt aan 
dat dingen gaan zoals 
ze gaan.

Forrest vertrouwt 
onbewust op het lot 
en neemt de dingen 
zoals ze komen. De 
enige zaken waar hij 
in gelooft zijn: God, in zijn moeder en in 
Jenny. Al het andere laat hij over zich heen 
komen met voor hem de meest opmerke-
lijke	 gevolgen.	 De	 film	werd	 in	 1995	met	
dertien Oscar nominaties beloond. Forrest 
Gump	is	een	fantastische	film	die	je	vanaf	
het begin tot het einde geboeid zal volgen 
en die er voor zal zorgen dat je aan het 
scherm gekluisterd blijft.

Vrijdag 3 maart 
Out of Africa
Duur: 155 minuten

Out of Africa vertelt het boeiende en 
waargebeurde verhaal van Karen Blixen, 
een wilskrachtige vrouw die samen met 
haar	 rokkenjagende	 man	 een	 koffieplan-
tage runt en langzaam verliefd wordt op 
het land en haar inwoners. Sydney Pollack 
maakte van dit levensverhaal van Karen 
Dinese	Blixen	een	prachtige	filmepos	met	
sterren als Meryl Streep en Robert Redford 
in de hoofdrol.
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Uiteraard	 is	 de	 film	 een	 geromantiseer-
de vertelling van dit deel van het le-
ven van Karen Blixen. Hoe moeilijk ze 
het echt gehad heeft in Afrika wordt 
in	 de	 film	 niet	 duidelijk.	 Maar	 wel	 haar	
liefde voor het land en de inwoners  
Regisseur Sidney Pollack heeft met Out 
of Africa	 een	 hooggewaardeerde	 film	 ge-

maakt. Een prach-
tige	verfilming	van	
het verhaal over 
liefde en verlies. 
De	 film	 kreeg	 in	
1986 maar liefst 11 
Oscar nominaties, 
waarbij zeven Os-
car’s werden ge-
wonnen.

De	 film	 is	 geheel	
op locatie in Afrika 
opgenomen.

Er is zelfs gebruik gemaakt van inventaris 
die de echte Karen Blixen in Afrika had ach-
tergelaten. Omdat in Afrika strenge regels 
gelden ten aanzien van het gebruik van 
dieren,	zijn	de	leeuwen	in	de	film	overge-
vlogen vanuit California.

Out of Africa is een boeiend 2½ uur durend 
meesterwerk van Sidney Pollack, waarbij 
zowel het land Afrika, als haar bewoners en 
het leven van Karen Blixen met veel gevoel 
en respect worden behandeld. Een mees-
terwerk die je gezien moet hebben.

De filmcommissie: Johan Bungener,   
Henk Schellekens en Piet van Riel

  

Legkorrel 
Gemengd graan 
Grit & roodsteen 
Voer- & drinkbakken 
Ontwormmiddelen 
kippenhokken & rennen 
Kuikens & jonge kippen 
 

kippen 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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Workshop Basiskennis Computer 

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 gaan. Inschrijven voor deze workshop betekent dat u de stap zet om nog beter om te 
gaan met de computer. U krijgt een basisuitleg waarna u zelf aan de slag gaat. 
Onderstaand een aantal onderwerpen die aan bod komen: 

- Een e-mail versturen in Outlook en/of Gmail/Yahoo; 
- Lay-out van Outlook te veranderen en een adresboek aanmaken; 
- Herkennen en verwijderen van spam e-mails; 
- Virusscanner downloaden (voor diegene die hier nog geen gebruik van maken); 
- Een brief schrijven en de brief printen. 

De cursus wordt 2 februari 2023 vanaf 09:00 - 12:00 uur gegeven in Het Witte Kasteel te 
Loon op Zand. De cursus is verzorgd met koffie/thee, versnaperingen en lunch. U zit in 
een kleine klas waarin het niveau erg basis is, indien u gevorderd bent raad ik u aan zich 
voor een andere cursus in te schrijven. De kosten voor de gehele workshop zijn 249 euro 
excl. BTW. Bel direct om u aan te melden voor de workshop +31623220322. 
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Biljarten 
in Loon op Zand

•	Moy = moyenne, ofwel: gemiddelde
•	HS = hoogste serie
•	PK = persoonlijke kapioenschappen
•	Car = carambole, ofwel: punt
•	Brt = beurt
•	Mp = matchpunten
•	K = kader
•	Pnt = punten

Hierbij weer de meest in het oog springen-
de moy. en hoogste series van de laatste 3 
weken, alsmede de klasseringen tot nu toe 
in de diverse klassementen/competitie.

•	Vriendenkring 1: 5e pl. 366 pnt.
•	Vriendenkring 2: 4e pl. 373 pnt.
•	Vriendenkring 3: 1e pl. 479 pnt. 

Jac v.d. Velden Moy. 2.73 HS. 11
•	Vriendenkring 4: 10e pl. 377 pnt.

•	Vriendenkring 5: 10e pl. 385 pnt. 
Theo van Montfort Moy. 2.15 HS. 7

•	Vriendenkring 6: 3-Banden 6e pl. 111 pnt.
•	Vriendenkring 7: 3-Banden 8e pl. 105 pnt. 
•	L.B.V. 1: 2e pl. 421 pnt.
•	L.B.V. 2: 11e pl. 338 pnt. 

Eerste winst Jaap Roijakkers!
•	S.B.L. 1: 1e pl. 458 pnt. 

Jan van Helvoirt Moy. 3.50 HS. 29  
Jan van Helvoirt Moy. 3.64 HS. 18  
Jos Monsieurs Moy. 5.76 HS. 42

•	S.B.L. 2: 9e pl. 387 pnt. 
Rien Cornelissen Moy. 2.58 HS. 8

•	S.B.L.3: 6e pl. 402 pnt. 
Sjef Mulders Moy. 1.76 HS. 5  
Sjef Mulders Moy. 1.85 HS. 6

•	’t Centrum: Kader 3e pl. 70 pnt. 
Danny van Kasteren 14.00 HS. 24  
Ad van Nunen Moy. 18.33 HS. 88

•	‘t Centrum 1: 5e pl. 429 Pnt. 
Leo van Doleweerd  Moy. 4.00 HS. 16  
Leo van Doleweerd  Moy. 4.00 HS.17  
Jos Monsieurs  Moy. 5.33 HS. 26

•	‘t Centrum 2: 10e pl. 381 pnt. 
Christ Brands Moy.  5.00 HS. 16  
Jan van Helvoirt Moy.  3.78 HS. 27 □

 

Loei goeie opvang bij: 
Met een diploma in de zorg, de 
kinderopvang of het onderwijs, 
help ik je zo op weg naar jouw 
droombaan als gastouder! 

 Bontekoe Gastouderbureau 
 

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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Beste Theebuikskes

Er is weer leuke nieuwe carnavals-mer-
chandise. Wil je er met carnaval als een 
echte Theebuik bijlopen, koop dan nu een 
sjaal, een paar handschoentjes of een 
mooi mutske (Deze zijn zowel met als zon-

der een bolleke 
erop verkrijg-
baar).

Tevens hebben 
we een prachti-
ge nieuwe vlag 
ontworpen!
De oudere vlag-
gen waren na-
tuurlijk ook 
mooi, maar 

met zo’n nieuwe ben je weer helemaal up-
to-date en kun je weer jaren vooruit. Wat 
zou het mooi zijn als deze vlaggen in heel 

Loon op Zand vrolijk aan de huizen wappe-
ren! Voor de prijs hoef je het niet te laten. 
Kijk op onze website, kom naar het Looi-
ershof op de genoemde data of app/bel 
naar 06-52435621 en het wordt nog thuis 
bezorgd ook. Eenvoudige betaling via pin, 
kontant of Tikkie. Hiermee steun je niet al-
leen het Loonse Openbare Carnaval, maar 
zèdde unnen echte Theebûik!

De volgende Toren-editie

De eerstvolgende editie van Rond de Toren 
zal vanaf 15 februari (dus net voor carna-
val) verschijnen. Uw bijdrage(n) voor deze 
editie kunnen tot dinsdag 7 februari 19.00 
uur worden aangeboden.
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Gelukkig: het kón weer!

Liedertafel Echo der Duinen houdt waar-
devolle tradities graag in ere. Eén ervan: 
Driekoningen zingen, houden we inmiddels 
al 40 jaar in ere. Het is een traditie in onze 
Brabantse provincie die haast verloren 
gaat, terwijl de Amerikaanse traditie van 
Halloween terrein wint. Bij beide tradities 
gaan kinderen verkleed de straat op om 
snoep en/of geld te krijgen. Helaas hebben 
we dit jaar géén jonge Driekoningen gezien 
of gehoord. Erg jammer…

Om onze Brabantse traditie toch in ere te 
houden, konden wij na afwezigheid van vo-
rig jaar door corona op 6 januari zelf weer 
met een groep de straat op om te gaan zin-
gen. De reacties van de meeste mensen bij 
wie we aan de deur kwamen waren blij en 
verrast: “goh, wat leuk” en  “even wach-
ten, dan roep ik de kinderen” (die kinderen 
stonden dan vaak wat verlegen te luiste-
ren).

Wie weet: volgend jaar!
Het zingen leverde ons als koor óók een en-
thousiast nieuw lid op. Mooi toch? Natuur-
lijk kunnen de Echo-koningen in die paar 
uurtjes dat ze rondtrekken niet héél Loon 

op Zand  bezoeken. En dat vinden zij ook 
jammer, maar wie weet: misschien staan 
ze volgend jaar plots wél bij u voor de deur.
De Echo-koningen hebben er weer erg van 
genoten en hopelijk u ook. En misschien 
trekken er volgend jaar ook wel een paar 
jonge koningen door het dorp… Mocht u 
ons gezang gemist hebben, dan kunt u in 
april komen luisteren naar het jubileum-
concert ter ere van ons (inmiddels) 151-ja-
rig bestaan in onze mooie Loonse kerk. 
Maar daarover later meer in ditzelfde blad!

H. Vromans (pr Echo de Duinen)
Foto: Ton van Oss
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45e Nacht van Loon op Zand
In het weekend van 22 op 23 april 2023 or-
ganiseert wandelsportvereniging Hart van 
Brabant voor de 45e maal de Nacht van 
Loon op Zand. Doelstelling is om in de 15 
uur durende wedstrijd minimaal 80 km te 
lopen. Heb je de limiet van 80 kilometer 
bereikt, dan mag je stoppen of doorlopen 
om te proberen zoveel mogelijk kilometers 
bijeen te lopen door de 15 uur vol te lopen. 
De inschrijving voor dit wandelevenement 
is van start gegaan. Als organisatie hopen 
wij weer een aantal mensen uit Loon op 
Zand aan de start te krijgen!

worden afgelegd van minimaal 80 kilome-
ter	 als	 kwalificatielimit.	 Iedereen	 of	 elk	
team dat aan de limiet voldoet ontvangt 
een Nacht van Loon op Zand bokaal en di-
ploma met daarop de gelopen afstand.

Tentjes
Van gemeentelijke instanties moeten wij 
in een vroeg stadium de verenigingen en 
plaatsen melden (begin april) waar men 
een tent wil opzetten. Ons verzoek is dan 
ook aan ieder die, niet op privé terrein, op 
straat, park enz. iets wil plaatsen dit bij de 
organisatie van de Nacht van Loon op Zand 
te melden. Via deze organisatie ontvangt u 
een	inschrijfformulier	en	wij	verzorgen	de	
aanvragen verder met de gemeente.

Nieuwe elementen aan ‘De Nacht’  
toegevoegd!
Zoals ‘De 5 uur loop’! Om meer mensen 
te interesseren voor de Nacht van Loon op 

Wie wint de   
Gemeentelijke Promotie bokaal?
Alle deelnemers uit onze gemeente Loon 
op Zand kunnen de strijd aanbinden voor 
de Gemeentelijke Promotie bokaal. Deze 
beker kun je maar één keer winnen en 
kent dus elk jaar een ‘nieuwe winnaar’. 
Een mooie reden voor mensen uit Loon op 
Zand, die al eens een 80 kilometer gelopen 
hebben om de gok eens te wagen.

Estafettloop
De Estafetteloop krijgt dit jaar ook weer 
een vervolg. Wij zijn dan ook op zoek naar 
verenigingen, groepen of personen, die een 
team op de been willen brengen. Teams 
mogen bestaan uit 2 tot maximaal 15 per-
sonen. Per team dient ook een afstand te 

 °Gerard van Amelsfoort uit Kaatsheuvel won 
in 2022 de Gemeente Loon op Zand Bokaal. 
(Eigen foto)
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Het Witte Kasteel

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

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

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

Graag tot ziens!
team Het Witte Kasteel
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Zand hebben wij ook korte tijdafstanden 
opgenomen in ons programma. Vanaf 2023 
is het mogelijk deel te nemen aan een vijf 
uur durende prestatieloop. Op zaterdag-
avond kun je om 21.00 uur van start om tot 
02.00 uur ’s nachts te lopen. Je kunt er ook 
voor kiezen om op zondagmorgen om 07.00 
uur te starten en tot 12.00 uur te lopen.

Voor beide 5 uurs-lopen komt ook een klas-
sement op kilometers! Deelnemen aan bei-
de klassementen is ook mogelijk. Je hebt 
dan wel een mooie rustpauze. Voor de 5 
uurs-lopen komt een speciale herinnering 
en een diploma met daarop de gelopen af-
stand. Wil je nóg korter lopen, dan laten 
wij aan jou de keuze hoe lang je gaat lo-
pen. Deelnemen aan de Nacht van Loon op 
Zand is de opzet!

Stichting ‘Inzet Loont’
Wandelsportvereniging Hart van Brabant 
is een samenwerkingsverband aangegaan 
met de Loonse stichting ‘Inzet Loont’.  Met 
deze stichting laten we wandelteams star-
ten in de Nacht van Loon op Zand. De wan-
delteams gaan ook de hele 15 uur lopen in 
een estafettevorm. Het gaat hierbij vooral 
om deelnemen, met als belangrijk doel het 
verbeteren van de naamsbekendheid van 
de centra voor kanker lotgenoten Midden-
Brabant in Tilburg en TOON in Waalwijk. 
De opbrengsten van inschrijving, sponso-
ring en teamactiviteiten komen volledig 
ten goede aan deze centra die volledig 
draaien op de inzet van vrijwilligers. Infor-
matie voor ‘Inzet Loont’: www.inzetloon.
nl.

Info
Informatie	 en	 inschrijfformulieren,	 voor	
zowel Nacht van Loon op Zand als voor de 
tentjes zijn weer verkrijgbaar via Ad Leer-
makers, tel 0416-362858, e-mail: leerma-
kers.ad@gmail.com. Info over de Nacht 
van Loon op Zand via www.wsv-hartvan-
brabant.nl. □  °Foto: Natuurmonumenten - Kees Joustra.

Amerikaanse vogelkers in de Loonse 
en Drunense Duinen in 2023 onder 
controle

Het is best een mijlpaal in het bosbeheer 
te noemen dat er na 20 jaar onafgebroken 
bestrijding van de Amerikaanse vogelkers 
nu een toekomst in beeld komt, waarbij 
deze exoot uit het bos verdwijnt.
En dit dankzij de inzet van heel veel vrij-
willigers, waarvan er veel ook in Kaatsheu-
vel en Loon op Zand wonen.

De Amerikaanse vogelkers is niet bepaald 
een nieuwkomer, want deze Noord-Ame-
rikaanse soort werd al ongeveer 100 jaar 
geleden in de Loonse en Drunense Duinen 
aangeplant. Bosbouwers zagen voor de 
arme naaldbossen wel heil in deze bladver-
liezende loofboom ter verbetering van de 
bosbodem.
Al in de jaren vijftig werd de keerzijde 
merkbaar. Het bleek een soort met een 
zeer dominant karakter, die letterlijk geen 
ruimte en licht laat aan andere bosplan-
ten en bomen en zo de plaats inneemt van 
soorten die hier oorspronkelijk voorkomen. 
Dat was de reden om hem uit dit gebied te 
verbannen.

In de volgende Toren-editie komen we 
hierop uitgebreider terug in een artikel van 
Irma	de	Potter	van	Natuurmonumenten.	□
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Geslaagde kerstboominzameling

Ook in ons dorp was het weer mogelijk om 
kerstbomen in te leveren die tijdens de af-
gelopen kerst en jaarwisseling hun dienst 
hadden gedaan. In de Schorsmolenstraat 
en tegenover De Wetering konden deze op 
zaterdag 7 januari tussen 08.30 en 12.00 
uur worden aangeboden.

Elke ingeleverde boom leverde € 0,50 op 
en mede daardoor leverde dat heel wat 
bomen op, die vooral door de jeugd in het 
dorp werden ‘gestruind’ om daarmee een 
aardig extra zakcentje te verdienen.

De redactie bezocht het inleverpunt voor 
De Wetering, waar o.a. Dana Pollaert na-
mens de gemeente aanwezig was om niet 
alleen de bomen in ontvangst te nemen 
maar	ook	om	‘het	financiële’	keurig	te	re-
gelen. Dana, die zichtbaar genoot van dit 
alles: “Ook dit jaar was het weer een suc-
ces, mede dankzij de inzet van de jeugd 
die zoveel mogelijk bomen probeerde te 
scoren. Met een aanhanger werden zelfs 
partijen van zo’n 30 stuks aangevoerd! De 
ontvanger en tevens vervoerder moest ver-
schillende keren rijden om alles uiteinde-
lijk af te voeren.

We mogen dus rustig stellen: operatie ge-
slaagd! De bomen zullen zo verantwoord 
mogelijk worden verwerkt tot houtsnippers 
en als brandstof voor houtkachels.”

Tekst en foto’s: Rond de Toren
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Herhalingslessen Reanimatie en AED op zaterdag 11 februari

Op zaterdagochtend 11 februari a.s. ver-
zorgt EHBO-vereniging Sint Rafaël een 
Reanimatie en AED herhalingsles. Deze 
herhalingsles is voor iedereen die al een 
Reanimatie	en	AED	certificaat	heeft.
De eerste 6 minuten bij een hartstilstand 
zijn cruciaal. Jij bent als hulpverlener vaak 
sneller ter plaatse dan een ambulance en 
kan al starten met reanimeren. De kans op 
overleven wordt zo heel erg vergroot. Kom 
deze ochtend naar onze carrousel met oe-
feningen en houd je vaardigheden op peil 
en	je	certificaat		hiermee	geldig.

zodat wij dit kunnen aftekenen en dat deze 
hierdoor geldig blijft.

•	Wanneer: Zaterdag 11 februari a.s.
•	Waar: De Wetering
•	Tijd: Tussen 9.00 en 13.00 uur

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

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

Heeft u een vraag dan kunt u ook e-mailen 
met info@ehbo-loonopzand.nl. □

Schrijf je in!
We werken met 4 tijdsblokken van een uur. 
Schrijf je in op een tijdsblok via onze web-
site op www.ehbo-loonopzand.nl op de 
pagina ‘Agenda/Evenementen’. Om voor 
iedereen voldoende tijd per lesonderdeel 
te kunnen reserveren, is inschrijven ver-
plicht. Het eerste tijdsblok start om 9.00 
uur en het laatste tijdsblok start om 12.00 
uur (dat tot 13.00 uur uitloopt). De kosten 
van deze herhalingsles zijn inbegrepen bij 
de jaarlijkse contributie.

Vergeet	niet	uw	certificaat	mee	te	nemen,	 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl



73

Met Direct Diagnostics   
werken aan je gezondheid

Via een vingerprik die je thuis kunt uitvoe-
ren snel laten testen hoe het zit met je 
cholesterol, vitaminen en ijzer, om daar-
mee je gezondheid in de gaten te houden 
en te kunnen werken aan verbetering. Dat 
is de service die Direct Diagnostics aan-
biedt, een startup vanuit Sanquin Health 
Solutions (SHS).

Direct Diagnostics biedt via bloedanalyse 
inzicht in bijvoorbeeld cholesterolwaar-
den, een marker voor diabetes, vitaminen, 
ijzer en mineralen. Elsemieke Hackenitz, 
directeur van Direct Diagnostics, vertelt 
waarom voor deze testen is gekozen: “We 
bieden testen waarvan is aangetoond dat 
mensen hun resultaten door aanpassingen 
in hun gedrag kunnen verbeteren. Daarmee 
wordt Direct Diagnostics echt een buddy 
voor mensen die actief bezig willen gaan 
met het verbeteren van hun gezondheid.”

Het principe is simpel: Na het bestuderen 
van de informatie op het Direct Diagnostics 
platform en bepalen of een test passend is 
bij jouw persoonlijke situatie, kun je een 
test bestellen, en krijg je een afnameset 
thuisgestuurd waarmee je simpel een paar 
druppels bloed kunt afnemen. De druppels 
worden opgestuurd en binnen een paar da-
gen in een laboratorium geanalyseerd. Via 
een beveiligd platform kun je je resultaten 

inzien en krijg je tips voor het verbeteren 
van je waarden.

Preventie
Preventie in de gezondheidszorg is al jaren 
een hot topic. Bijdragen aan preventieve 
gezondheidszorg is dan ook een van de pij-
lers onder de strategie van Sanquin Health 
Solutions. Hackenitz: “Het is voor veel 
mensen tegenwoordig vanzelfsprekend om 
bepaalde gegevens rondom hun gezond-
heid en fysieke vorderingen te verzamelen. 
Denk aan smartwatches en apps zoals FitBit 
en Strava. Mensen zijn gewend om dit soort 
persoonlijke gegevens te hebben en er ook 
naar te kunnen handelen.

Met Direct Diagnostics kunnen we de ken-
nis van mensen over hun eigen gezondheid 
uitbreiden en in de toekomst met elkaar 
combineren.” De tests van Direct Diagnos-
tics zijn geen alternatief voor de dokter, 
benadrukt Hackenitz. “Het is een hulpmid-
del om gezondheid te behouden, te bevor-
deren en te beschermen.”

Sanquin Health Solutions
Pieter de Geus is managing director van 
Sanquin Health Solutions en legt uit waar-
om SHS dit soort startups lanceert: “SHS 
heeft al veel kennis en activiteiten in 
(bloed) diagnostiek, en wil die, behalve 
voor patiënten, ook inzetten voor vroeg-
diagnostiek en preventie.
Dit is een snel groeiende markt, waar een 
grote behoefte aan is. Die wordt door ie-
dereen in de gezondheidszorg onderkend, 
maar er zijn nog veel vraagtekens over hoe 
deze te organiseren. Met Direct Diagnostics 
hebben	 we	 een	 flexibel	 platform	 ontwik-
keld waarin we, samen met welwillende 
stakeholders en partners, deze behoefte 
willen gaan invullen.”

Neem voor meer informatie over Direct Di-
agnostics een kijkje op:    
https://directdiagnostics.nl/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 12.00-14.00 
uur, op zaterdag gesloten en er is nog steeds 
een inname stop.
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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) Ma t/m wo: 8-19 uur. 
Do en vr: 8-20 uur. Za: 8-18 uur. Zo: 
11-17 uur.
KLUSSEN- en DIENSTEN
CENTRALE
Schotsestraat 4c, Kaatsheuvel, tel: 

531573. Open: ma t/m do van 9.30 tot 12.00 
uur. Aanvragen: via e-mail: kdc@loonopzand.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 Druiven-
tros, Bosscheweg 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.
2023 Uiterste inleverdatum kopij
Nr. 3 verschijnt op 15 februari 7 februari vóór 19.00 uur
Nr. 4 verschijnt op 8 maart 28 februari vóór 19.00 uur
Nr. 5 verschijnt op 22 maart 14 maart vóór 19.00 uur
Nr. 6 verschijnt op 5 april 28 maart vóór 19.00 uur
Nr. 7 verschijnt op 26 april 18 april 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.

Januari 2023
25 Bibliotheek Loon op Zand: voor-

leesopa Ruud vertelt verhaaltjes van 
15.00 tot 15.30 uur. Gratis.

27 Het Filmhuis in Venloene om 14.00 
uur: Little Woman.

28 Landgoed Het Witte Kasteel neemt 
deel aan de Open Trouwlocatie Rou-
te van 11.00-16.00 uur.

29 Emplina 1 - Uno Animo 1 om 14.30 
uur, Sportpark Empel-Zuid.

29 Wijnproeverij in de kelder van Het 
Witte Kasteel vanaf 14.30 uur.

Februari
3 Nico Schut rik- en jokerconcours 

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

vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel - Land van Kleef/Bos en 
Duin, ransuilen.

5 Winterwandeling met Stichting 
Educatieve Boerderij om 10.00 uur 
vanaf Moleneind 29.

5 Concert van Frank en Janine Lamm 
in Het Witte Kasteel om 14.00 uur.

5 Uno Animo 1 - Oosterhout 1 om 14.00 
uur, Sportpark De Klokkenberg.

6 Bijeenkomst in BS ‘De Vlinderboom’ 
over het thema ‘Brandveiligheid in 
en om het huis’. Toegang gratis, 
vooraf aanmelden via:
jessica@kinderopvangbrabant.nl

8 Bibliotheek Loon op Zand: voor-
leesopa Ruud vertelt verhaaltjes van 
15.00 tot 15.30 uur. Gratis.

10 Het Filmhuis in Venloene om 14.00 
uur: Forrest Gump.

11 AED/Reanimatie Herhalingsles in de 
Wetering 9.00-12.00 uur, inschrijven 
via: ehbo-loonopzand.nl.

12 Rijen 1 - Uno Animo 1 om 14.30 uur, 
Sportpark de Vijf Eiken.

17 ‘Alles Kids in De Kuip’: Carnaval.
18 t/m 21: Carnaval 2023.
20 Carnaval in Het Koetshuis vanaf 

14.30 uur.
21 Repair Café Loon op Zand van 19.00-

21.00 uur in De Wetering.
22 Bibliotheek Loon op Zand: voor-

leesopa Ruud vertelt verhaaltjes van 
15.00 tot 15.30 uur. Gratis.

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

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

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

Maart
3 Het Filmhuis in Venloene om 14.00 

uur: It’s complicated.
3 Uitvoering door ’t Moers Verzetje in 

’t Maoske, De Moer om 19.30 uur. 
Zaal open om 18.30 uur.

5 Pauwelswandeling om 10.00 uur 
vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel - De Brand, noord (met de 
fiets naar benzinestation Verhoeven)

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