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

Chocolade
De Sint heeft zijn gezicht ondanks de corona maatregelen toch laten zien. Gelukkig trek-
ken kinderen zich niets aan van de Pietendiscussie en zetten gewoon hun schoen bij de 
haard of bij de voordeur. En het moet gek gaan als daar niet een keer een chocoladeletter 
in terechtkomt. Wat is dat toch met die chocolade?

Nederlanders eten jaarlijks gemiddeld vier kilo chocolade per jaar, maar de Belgen zijn 
wereldkampioen: zij eten gemiddeld tien kilo per persoon per jaar. Zij vinden het heerlijk 
om pralines uit te smeren op de boterham. Geen wonder dat het internationaal vermaar-
de cacaolaboratorium aan de universiteit van Gent verbonden is. Een van de taken van dat 
lab is de studie om bonbons en chocoladerepen nog lekkerder te kunnen maken dan ze al 
zijn. Een bezoek aan de website www.cacaolab.be doet je het water in de mond lopen.

Chocolade maken is een ingewikkeld proces met een groot aantal deelstappen, die ieder 
afzonderlijk veranderd kunnen worden. Daardoor zijn er de laatste jaren veel smaken 
ontstaan. Zo bestaan er repen die smaken naar groene thee, lavendel of sinaasappelbloe-
sem. Er zijn bonbons op de markt met tomaat, balsamico en piment. Zelfs creaties met 
vier soorten peper zijn te koop in de echte chocolaterie.

In de genoemde universiteit is ook een vakgroep biochemische en microbiële technologie 
en die heeft chocolade ontdekt als een lekker medicijn tegen darmproblemen. Hiertoe 
hebben ze probiotica, die de gezondheid bevorderen, in de chocola verwerkt. Verder zijn 
ze nog steeds bezig om de ‛vetbloem’, de witte uitslag op wat oudere bonbons, aan te 
pakken.

Chocolade zou ook goed zijn tegen koorts en tegen lever- en nierziektes, tegen tepel-
kloven en diarree. Het zou vaatvernauwing en infarcten kunnen voorkomen.

Chocolade zou ook de stemming kunnen beïnvloeden. Je zou er hitsig van worden, want 
Casanova kreeg zijn talrijke veroveringen in bed door ze chocola 
te voeren. Madame du Barry verleidde haar rijke minnaars onder 
wie Lodewijk XIV met chocola en keizer Montezuma van de Azte-
ken stapte pas zijn harem in na een beker chocola.
Wellicht zijn al deze verhalen verzonnen door Mars, een van de 
grootste chocoladeproducenten ter wereld, maar dat neemt niet 
weg, dat je chocolade gewoon lekker kunt blijven vinden, om wat  
voor reden dan ook. Dus een chocoladeletter blijft welkom op  
Sinterklaas!

Het is een aanrader voor u als lezer van Rond de Toren. Neem wat chocolade als u dit 
nummer gaat lezen. U kunt dan in ieder geval niet zeggen: ik kan er geen chocola van 
maken! □
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Mieke Boons van ‘ZorgMies De Langstraat’ 
biedt aanvullende mantelzorg
Rond de Toren sprak met Mieke Boons over 
haar initiatief voor ZorgMies Nederland 
mantelzorgondersteuning te leveren in  
regio De Langstraat.

Mieke woont in Tilburg, maar is geen on-
bekende in Loon. Haar familie woont en 
werkt er. En ze heeft er een groot deel van 
haar jeugd doorgebracht. Mieke is trouw-
ens ook nog bezorgster van de Toren ge-
weest en ze heeft nooit kunnen bedenken 
er nog eens in te staan met een artikel. Het 
balletje kan raar rollen.

“Als verpleegkundige stond ik dicht bij de 
patiënt. Ik denk daarbij terug aan mooie 
momenten. Blije gezichten en dankbare 
mensen. Maar ook mijn mantelzorgperiode 
heeft me veel voldoening gegeven.

Later, als planner en relatiemanager in de 
zorg miste ik het persoonlijk contact en het 
zorgen voor anderen. Gelukkig kwam Zorg-
Mies Nederland op mijn pad. Ik heb daarin 
de organisatie gevonden die bij me past, 
thuis hulp bieden die cliënten zich wensen. 
Ondersteunen en ontzorgen in de eigen 

omgeving waar ieder zich veilig en ver-
trouwd voelt.”

Langer thuis wonen
De vergrijzing neemt de komende jaren 
alleen nog maar toe. We worden ouder. 
Dat is aan de ene kant goed nieuws, 
maar ook de gebreken komen met de 
jaren. De overheid wil dat we langer 
thuis blijven wonen en de regie in eigen 
hand nemen of houden, maar dat is niet 
voor iedereen weggelegd. Ouder worden 
gaat vaak gepaard met beperkingen. Ex-
tra hulp of ondersteuning is dan nodig. 
Maar niet alleen ouderen behoeven die 
ondersteuning. Ook gezinnen met kin-
deren die thuis verzorgd worden. Jong 
en oud! Iedereen blijft graag zelfstandig 
wonen maar dat stuit in de praktijk vaak 

op veel problemen. Fysieke klachten of so-
ciaal isolement dreigen. Buren, kinderen en 
vrienden willen graag helpen maar wonen 
soms ver weg, hebben een drukke baan of 
een gezin. De ZorgMiesen ondersteunen de 
vaste verzorging bij deze vaak zware taak.

Wat houdt aanvullende mantelzorg in 
via ZorgMies De Langstraat:
• ZorgMies Nederland is een initiatief van 

Jeannette Kooiman en Margriet Melles. 

Waarom ZorgMies De Langstraat?
Mieke heeft een verpleegkundige achter-
grond en als zodanig vele jaren ervaring 
in ziekenhuis, verpleeghuis en thuiszorg. 
Maar ook zelf als mantelzorgster in haar 
persoonlijke situatie.

Zo heeft zij ervaren dat zorgen thuis heel 
belangrijk is voor alle partijen. Thuis kun-
nen blijven wonen in je eigen vertrouwde 
omgeving is een groot goed. Mieke vertelt: 
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Zij begonnen begin 2015 in regio Drecht-
streek met mantelzorgondersteuning en 
hebben deze organisatie uitgerold over 
veel regio’s in Nederland.

• Mieke Boons van ZorgMies De Langstraat 
is licentiehouder van deze landelijke or-
ganisatie.

• ZorgMies levert geen medische of ver-
pleegkundige zorg. Mocht dit nodig zijn 
dan bemiddelt zij daarin.

• ZorgMies kantoor De Langstraat levert 
mantelzorgondersteuning in de gemeen-
ten Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en 
Dongen.

• ZorgMies levert mantelzorg vanaf 2 uur 
aaneengesloten tot 24 uurs zorg op maat 
met aandacht.

• ZorgMies biedt mantelzorgondersteuning 
aan alle mensen die hulp nodig hebben. 
Vooral ouderen die eenzaam zijn en zo-
lang mogelijk zelfstandig willen blijven 
in hun eigen vertrouwde omgeving. Maar 
niet alleen ouderen. Zij biedt hulp aan 
jong en oud.

• ZorgMies ondersteunt/ontzorgt de man-
telzorgers die hun werk en de zorg voor 
hun familie/naasten in de thuissituatie 
niet meer kunnen combineren. De laat-
ste tijd zijn er steeds meer bedrijven die 
oog hebben voor de draagkracht van hun 
werknemers en mantelzorgondersteuning 
inschakelen om werk en thuissituatie te 
kunnen blijven combineren.

De ‘ZorgMiesen’ (hulpverleners) doen bijv. 

boodschappen, helpen met huishoudelijk 
werk, doen de tuin of wandelen, koken en 
eten samen met de zorgvrager. Deze zorg 
is maatwerk. Samen wordt gekeken hoe de 
ondersteuning vorm kan worden gegeven.

Bekostiging
Er zijn natuurlijk kosten verbonden aan 
deze vorm van ondersteuning. Het is mo-
gelijk om via de gemeente, het WMO loket, 
een aanvraag voor een indicatie te doen. 
Respijtzorg als vervanging bij overbelas-
ting, operatie of vakantie van de vaste 
mantelzorger kan ook worden ingezet. Zo 
zijn ook de aanvullende zorgverzekering 
of een PGB budget mogelijkheden om zorg 
van ZorgMies De Langstraat te bekostigen.

Klik met de ZorgMies
ZorgMies De Langstraat levert mantel-
zorgondersteuning aan iedereen met een 
zorgvraag. Mieke: “Onze zorg sluit aan bij 
het gewenste dagritme, op momenten dat 
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het de cliënt past. Persoonlijke aandacht, 
zorgzaamheid en respect staan daarbij  
voorop. Wij geloven in de persoonlijke klik. 
In onze ogen van essentieel belang. Wij 
stellen alles in het werk om de juiste Zorg-
Mies te vinden. Na een eerste kennismaking 
zien we of de klik er is. Daarna start de 
zorg. Daarbij staan vertrouwen en betrou-
wbaarheid voorop.

Onze ZorgMiesen zijn gebonden aan een 
heldere gedragscode. Bij de selectie is dat 
een belangrijk punt van aandacht. Als re-
giomanager is mijn streven ZorgMiesen te 
selecteren die betrokken, betrouwbaar en 
empathisch zijn. Met een hart voor zorg. 
Steeds met het doel de perfecte match te 
maken. Weer blije gezichten te zien! Me-
dische zorg verlenen we niet. Wij zijn juist 
een aanvulling daarop. We doen de ding-
en waar de reguliere thuiszorg geen tijd 
meer voor heeft, zoals het kopje koffie, 
het praatje, het persoonlijke contact. De 

kleine dingen die het leven leuker maken.
Wat voor zorgvraag u ook heeft, ZorgMies 
De Langstraat gaat ermee aan de slag. Of 
het nu 2 uur per week is of 24 uur 7 da-
gen per week. Alles met aandacht voor een  
goede balans.

Denkt u na het lezen van dit bericht dat 
de rol van ZorgMies zijn ook bij u past?  
Dan horen wij dat graag. Veel ZorgMiesen 
zijn gewenst voor de steeds grotere vraag. 
U kunt een belangrijke schakel zijn naar 
meer welbevinden voor vele mensen.”

Wilt u meer informatie over deze vorm van 
ondersteuning? Neem dan contact op met 
Mieke Boons om uw wensen te bespreken.
U kunt haar telefonisch bereiken:   
06-28404637 of per e-mail:
delangstraat@zorgmies.nl.

Redactie: Ton Kalkers
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Pauwels wandelingen:     
voor de echte liefhebber
Dit is al het derde jaar dat in Loon op Zand 
de zogenoemde Pauwels wandelingen wor-
den georganiseerd. Wandelingen met als 
startpunt Het Witte Kasteel. 
Elke eerste zondag van de maand begint 
een groep enthousiaste wandelaars aan 
een twee uur durende wandeltocht in onze 
rijke omgeving onder de bezielende leiding 
van Carel Govaarts en Piet Broos. Met deze 
twee heren heb ik uitgebreid gepraat over 
de vele mogelijkheden die ons landschap 
en onze Loonse cultuur te bieden hebben. 
Als ik nog langer was blijven zitten, had-
den we samen een boek kunnen schrijven. 
Maar, laten we eerst maar eens beginnen 
met een artikel voor de Rond de Toren. 

Liefde voor de natuur en historie
Carel en Piet begeleiden de wandelaars met 
veel plezier. De wandelingen zijn ontstaan 
uit hun liefde voor de natuur, historie, cul-
tuur en uiteraard wandelen. Piet stelde 
zichzelf de vraag: wat doet wandelen ei-
genlijk met mij? “Toen ik nog docent was in 
het speciaal onderwijs, nam ik de leerlin-
gen vaak mee naar buiten om te gaan wan-
delen. Ik nam ze mee naar plekken waar 
ze nooit eerder waren geweest. Ook heb 

ik veel gewandeld met de jachthondenclub 
waar ik 17 jaar lang voorzitter van ben ge-
weest. Nu doe ik de Pauwels wandelingen 
en ken ik elk paadje in de omgeving.” 

Is er dan geen enkel paadje meer te ont-
dekken voor jullie? “Jawel! Soms gaan 
we bewust op zoek naar een nieuw pad. 
Wij doen niet aan gebaande paden”, zegt 
Carel. Carel is enorm sportief. Eigenlijk 
een fietser, zoals hij zelf zegt. In 2015 is 
hij in Loon komen wonen en toen hij met 
pensioen ging bloeide zijn liefde voor de 
natuur op. Door zijn lidmaatschap bij de 
Heemkundekring en de vogelwerkgroep, 
weet hij ook enorm veel van de Loonse his-
torie en de vogels die onze omgeving rijk 
is. Al deze kennis wordt met hartenlust 
gedeeld tijdens de wandelingen. “Er lopen 
veel Loonse mensen mee die op hun beurt 
ook veel weten over de historie van het 
dorp en de omgeving. Dit zorgt voor een 
leuke wisselwerking”, zegt Carel. 

De drie pijlers van de wandelingen zijn 
natuur, historie en vogels. Carel en Piet 
vinden het belangrijk om, naast de schoon-
heid van de natuur, ook de waarde van de 
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natuur te laten zien aan de wandelaars en 
hen tijdens de wandeling te prikkelen met 
vragen zoals: hoort deze boom hier oor-
spronkelijk? Dit is een productiebos; wat 
betekent dat voor de flora en fauna er om-
heen? Waar hebben de vogels hun nesten? 

Kijk niet in de lucht, maar zoek de poep op 
de grond.

Nationaal park
Wij wonen in een nationaal park. Hoe bij-
zonder is dat?! De natuur is er voor de plan-
ten en dieren en eigenlijk niet voor ons. 
Al lijkt het in deze tijd wel de enige uit-
laatplaats voor hond én mens. Dat merk je 
aan de drukte op sommige plaatsen. En ik 
snap dat wel. Een flinke dosis vitamine D 
en wandelen zorgen voor welzijn, zijn goed 
voor de gezondheid en de hersenen. Nu 
veel mensen veel meer thuis zitten, is een 
ommetje op z’n tijd geen overbodige luxe. 

De drukte baart Carel zorgen voor de na-
tuur maar gelukkig wordt deze drukte 
zoveel als mogelijk vermeden tijdens de 
Pauwels wandelingen. “Zo kan iedereen 
optimaal genieten van de natuur en kunnen 
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we blijven ontdekken!” De fonkeling schiet 
in Carel’s ogen. “Bij deze wandelingen 
komt alles samen. We willen het geheel in 
perspectief plaatsen en niet na elke tien 
stappen focussen op een klein plantje. Met 
ruime blik de natuur in en bewustwording 
van de waarde van de natuur.” 

Wandel mee
De wandelgroep kent inmiddels een harde 
kern maar iedereen is welkom. De groep 
blijft groeien en er is plaats voor iedereen 
die van wandelen houdt. De wandelingen 
zijn gratis en je hoeft je niet in te schrij-
ven. Piet en Carel laten zich elke keer ver-
rassen door het aantal deelnemers. “Vei-
ligheid van de groep staat voorop”, zegt 
Piet. “Als de groep te groot is, moeten we 
extra opletten dat we niemand kwijt raken 
of dat er een boomstronk over het hoofd 
wordt gezien.” Wat als er niemand komt 
opdagen? “Dat is nog nooit gebeurd, maar 
dan gaan we gewoon met z’n tweeën op 
pad!”

Toen ik vroeg welke gebieden worden be-
wandeld, kwam er geen einde aan de lijst. 
Hierbij een greep uit het assortiment: 
Loonse Land, Noorderbos, Plant Loon, Huis 
ter Heide, De Brand, Loonse en Drunense 
duinen. Zelfs rond het vroegere munitie-
complex van de Duitsers, wat destijds tot 

ontploffing is gebracht op Dolle Dinsdag, is 
een heel natuurgebied ontstaan. Ook in het 
dorp wordt één keer per jaar een cultuur 
historische wandeling georganiseerd door 
de heren. Ik denk dat ik daar maar eens 
mee begin als import bruid zijnde. Gelet 
op de verhalen die ik nu al heb gehoord tij-
dens dit interview, ga ik een heleboel leren 
over en met een andere blik kijken naar 
ons prachtige dorp!

In verband met corona is besloten om de 
wandeling van 6 december niet door te 
laten gaan. De heren hopen op 3 januari 
weer op pad te kunnen! Hou de agenda van 
de Rond de Toren in de gaten voor de data.

Redactie: Carine van Esch
Foto’s: Carel Govaarts

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Gouden ouders
Op 24 november waren 
onze ouders Els en Sjef van 
Noije 50 jaar getrouwd. 
Een hele prestatie! Na-
tuurlijk zijn wij als kinde-
ren enorm trots op onze 
ouders dat ze deze mijl-
paal hebben behaald.

Lange tijd zijn zij zeer 
zichtbaar geweest in het 
dorp, met het welbekende 
‛Zaadhuisje’. Iets waar wij 

als kind en puber overigens minder over te spreken waren… Een gouden koppel, onvoor-
waardelijk elkaars steun en toeverlaat. Wij hopen dat zij nog vele jaren in gezondheid en 
geluk met elkaar door zullen brengen.

Via deze weg wensen wij hen een hele fijne, liefdevolle, bijzondere en feestelijke dag 
toe!

Rianne en Kelly van Noije

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Laurens en Erica over hun webshop:

De Leijer Online, Meat & More
Je zou denken dat een artikel over een online slager om een schrijvend 
redacteur vraagt die gék is op vlees. Niks is minder waar, want een 
echte vleeseter ben ik niet. Sterker nog, de laatste jaren eet ik liever 
een klein stukje van een beest dat een redelijk goed leven heeft gehad 
dan een hele kipfilet van een ‘plofkip’. Voor mij geen barbecue met vijf 
lappen vlees of een biefstuk van 200 gram in de kerstnacht, zoals wij 
vroeger thuis in Tilburg deden… En toch werd dit een hele leuke middag 
en hopelijk voor u ook een interessant interview!

Als we contact met elkaar opnemen krijg 
ik Erica de Leijer aan de lijn. De corona re-
gels zijn dan nog niet aangescherpt, dus we 
ontmoeten elkaar bij hen thuis aan de Hoge 
Steenweg. “Achter het huis hebben we een 
soort schuurtje waar we elkaar op afstand 
veilig kunnen spreken”, zo zegt Erica nog, 
maar daarmee deed ze het schuurtje geen 
eer aan.

Ik kom in een mooie ruimte, 
met veel stoere grof eiken 
meubels, Belgisch hardsteen 
op de vloer en mooie deco-
ratiespulletjes in roze. Op de 
hoge tafel met bijpassende 
stoelen staat alles wat een ge-
middeld horecaverblijf je niet 
eens voorschotelde, zoals kof-
fie of thee in alle smaken, een 
kan water met wat citroen en groen en een 
volle schaal met koekjes en chocola. Erica, 
geboren en getogen in Wijk en Aalburg, ver-
telt later dat ze graag voor anderen zorgt. 
Mijn ontvangst zegt eigenlijk genoeg: heel 
erg Brabants, heel hartelijk!

Corona
Als we net aan tafel zitten, schuift haar 
man Laurens ook aan. Hij komt uit een 
echte Loonse familie, de Leijer, geheten.
Veel Loonser dan de Leijer kun je het niet 
krijgen en het was zijn vader Ad die in 1988 
een groothandel in vlees startte. Laurens 

hielp al jong mee en nu zijn de zaken om-
gedraaid: opa Ad is nog regelmatig in het 
bedrijf te vinden en helpt waar hij kan.

Wat doet een groothandel in vlees precies? 
“Nou”, zegt Laurens, “we kopen het vlees 
groot in en bevoorraden daarmee de hore-
ca, maar ook zorginstellingen. We zijn be-

gonnen met één en rijden nu 
met vier auto’s rond. De par-
ticuliere markt als interes-
sant werkgebied was al vaker 
door mijn hoofd geschoten, 
maar door de drukte was het 
er nooit van gekomen. En 
toen was het 27 februari en 
kwam corona…

Plotseling viel 80% van onze 
omzet stil. Wat we nog wel 

deden waren de bestellingen voor de zorg 
en de horecazaken die een manier hadden 
gevonden om een afhaalpunt te realiseren. 
Ik ben verantwoordelijk voor het financi-
ele stuk van het bedrijf en van die 20% die 
overbleef werden we natuurlijk niet blij. 
Bovendien was er niemand die wist hoe het 
verder zou gaan met de wereld; we zijn 
daarom snel verder gaan kijken naar an-
dere mogelijkheden.”

En toen kwam Erica aan het woord:
“Het hele team werkt hard en ik ben trots 
op de producten die we leveren: de beste 
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kwaliteit voor een mooie prijs. Voorheen 
leverden we wel eens op kleine schaal aan 
familie of particulieren en dat werd altijd 
heel goed ontvangen.
Ineens was er heel veel tijd om uit te zoe-
ken hoe we onze zaak overeind konden 
houden of hoe we zelfs nieuwe wegen in 
konden slaan…

We maakten plannen en zijn een Facebook-
pagina gestart. Laurens en ik zijn met drie 
fulltimers en drie parttimers aan de slag 
gegaan. We moesten producten bedenken, 
prijzen bepalen, foto’s maken, teksten op-
stellen en nog veel meer. Iedereen hielp 
waar mogelijk, maar we noemen Thijs die 
thuis in oma de Leijer’s huis op de platte 
buis de foto’s maakte, John die gek is op 
taal en pakkende teksten voor de website 
verzon en Judith die normaal de adminis-
tratie doet, maar nu op donderdag de be-
stellingen mee maakt en bezorgt.

En vergeet onze ambachtelijke slager Wil 
alsjeblieft niet. Hij is niet de jongste, maar 
wel een echte vakman. Hij draait gehakt, 
filet americain, snijdt de biefstuk en ossen-
haas uit. Verder kruidt hij shoarmavlees, 
saté, gemarineerde kipfilet en nog veel 
meer. Onze spareribs zijn voorgegaard en 
vlogen afgelopen zomer massaal de deur 
uit naar de BBQ-roosters in Loon op Zand.

Voor ons vlees gebruiken we trouwens geen 
onnatuurlijke toevoegingen; door een na-
tuurlijk proces verkleurt het wel redelijk. 
We hebben er daarom voor gekozen om 
sommige producten bevroren aan te le-
veren. Supervers ingevroren en te gebrui-
ken op een moment dat u zelf uitkiest. Op 
de website wordt dat wel altijd vermeld, 
trouwens.”

 °Laurens en Erica zijn druk bezig met hun   
 ‛De Leijer online: Meat & More’. (Eigen foto)
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De E van enthousiast
Het lukt Laurens en mij maar net om Erica 
even te laten ademhalen, want haar voor-
naam begint met de E van enthousiast. Ze 
schenkt ons een glas water in en gaat al-
weer door: “Oh, die eerste weken waren 
heftig, hoor. We kregen de bestellingen 
binnen via e-mail, maar uiteindelijk lagen 
er overal briefjes. Na de gebruikelijke kin-
derziekten kunnen we nu zeggen dat we 
goed draaien.
Het is iedere week een hele klus om al-
les rond te krijgen, maar ook zó leuk om 
te doen! Omdat Laurens en zijn team van 
maandag tot en met vrijdag al rond 5.30 
uur aan de slag gaat met het ‘gewone’ pro-
gramma, kunnen we met de online winkel 
pas beginnen als zijn team klaar is. Als die 
bestellingen de deur uitgaan en de bestel-
auto’s wegrijden is het meestal 9.30 uur. 
Dan neemt het online team de zaak over”, 
lacht Erica. “Inmiddels hebben we een 
mooie website en bestellen is echt klant-
vriendelijk. Onze dochter heeft een aantal 
klanten wegwijs gemaakt in het bestellen 
per computer en gisteren heeft onze jong-
ste zoon met een vriend urenlang flyers 
rondgebracht, mooi toch?!

Klanten kunnen tot dinsdagavond 23 uur 
bestellen en op woensdag beginnen wij 
met het inventariseren, het bestellen en 
voorbereiden. Op donderdag wordt het 
verse vlees dan klaargemaakt en alles in 
dozen ingepakt. Tussen 18.00 en 21.00 uur 
zijn we bij de klant en leveren we het pak-
ket keurig aan de deur af in Loon op Zand 
en De Moer. Dat doe ik samen met Judith 
en we zijn inmiddels goed op elkaar inge-
speeld. Grappig detail? In de herfst is onze 
tour veel sneller klaar, want iedereen zit 
binnen, in plaats van in de tuin!”

Bel’vidha varkens met beter voer  
en een beter leven
Erica: “We zijn gestart met een klein assor-

timent, maar nu proberen we wat seizoens-
gebonden producten te leveren, zoals een 
kalkoen, konijnenbouten, een snack box, 
of ragout en we zijn druk bezig met gour-
metschalen en schotels voor de feestda-
gen. Gehaktballen in bouillon, verse worst, 
hachee en lekkere worstenbroodjes had-
den we al. Cadeaubonnen ook, trouwens”.

Deze twee vriendelijke mensen zijn zó vol 
van hun werk, dat ik een beetje voorzichtig 
vraag naar de leefomstandigheden van de 
beesten. Laurens begint te vertellen over 
een speciaal varken met de naam Bel’Vidha 
(vrij vertaald: mooi leven), dat behalve 
een fatsoenlijke leefruimte in samenwer-
king met de Universiteit van Gent ook spe-
ciaal voer krijgt met o.a. algen en zeewier. 
Het vlees bevat daardoor meer omega 3 
vetten, dat weer belangrijk is in de strijd 
tegen hart- en vaatziekten. Goed voer is 
sowieso heel bepalend, want zo geeft 
graan bijvoorbeeld een mooie adering in 
rundvlees en een heerlijke smaak. En als 
je goed voor je dieren zorgt heb je minder 
uitval, zijn er minder medicijnen nodig en 
kun je uiteindelijk voor een redelijke prijs 
een mooi stuk vlees aanbieden”, zo sluit 
Laurens af.

Och, het gesprek ging nog even door, maar 
kijkt u zelf eens in hun webshop?
De service is TOP! www.deleijeronline.nl.
Wilt u meer over het varkensras lezen, kijk 
op www.belvidha.be.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Kaas van de boerderij, ambachtelijk gemaakte worst, nootjes voor bij de borrel of 
dessertsaus van eigen fruit. Een kleine greep van de producten uit ons 
assortiment. Voor de lekkerste streekproducten bent u bij ons in de 
boerderijwinkel aan het juiste adres. 
 

Bent u op zoek naar een cadeaupakket of goed gevulde borrelplank? Vraag onze 
medewerkers naar de mogelijkheden. 
 

Eind november hebben wij ook weer volop vlees van onze eigen Black Angus 
runderen. De marmering van het vlees komt ten goede door het vele gras in het 
rantsoen, en dat proef je! 
 

 vruchtensappen & worstenbrood met vlees van eigen stier. 
 

 

De winkel is geopend op: 
Vrijdag: 13.00 uur tot 17.00 uur 
Zaterdag: 10.00 uur tot 17.00 uur 
 
Loonse Molenstraat 35, Loon op Zand 
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het is die 
van die, die altijd zus en zo. Maar wat weet 
je eigenlijk nog meer? Aan de hand van ie-
mand zijn platenkast maken we graag ver-
der kennis. Deze editie de vijf sleutelpla-
ten van Joppe Vugts (Tilburg, 2001).

Joppe is opgegroeid in Loon op Zand. Zijn 
ouders waren niet per se muzikaal, maar al 
jong wilde hij muziek maken. Omdat hij op 
zijn vijfde voor drummen bij Sophia nog te 
jong was begon hij eerst met gitaar, sloot 
zich later alsnog aan bij Sophia en is te-
genwoordig vooral als DJ met muziek be-
zig. Bij radio LOZZZEO had hij op zaterdag 
de middagshow samen met Jasper, maar als 
je Joppe wil vinden, rij je het beste naar 
hockeyclub DES waar hij een groot deel van 
zijn tijd doorbrengt.

Eerste plaat
Dat Joppe in deze eeuw is geboren blijkt 
wel uit het antwoord op de vraag wat zijn 
eerste plaat was: “dat was het Intens van 
Armin van Buuren. ‘This is What it Feels 
Like’ vond ik een heel tof nummer en heb 
ik nog gekocht op iTunes. Dat was nog net 
voor Spotify”. En zo zie je maar dat wat 
voor velen nog als gisteren klinkt, voor de 
huidige generatie alweer de prehistorie is. 
“De eerste muziek die ik kocht was dus al 
dance. Dat begon dus met Armin, daarna 
Avicii en zo is het eigenlijk verder ge-
gaan. Dat luister ik nog wel veel, maar als 
ik draai gebruik ik het niet meer zo vaak. 
Voor de lock-down draaide ik heel veel Ur-
ban Moombahton, remixen van oude mu-

ziek, zogenaamde tech house remixen. Be-
kende a-capella teksten die iedereen mee 
kan zingen mix ik dan in een DJ-set. Mijn 
algemene muzieksmaak is heel breed, zo 
draai ik thuis net zo goed: jazz, reggae, 
funk en bepaalde klassieke muziek.” Joppe 
vond zijn muzikale basis hier in het dorp. 
Bij de gitaarlessen van Frank Lamm en la-
ter bij Sophia bij het percussion ensemble 
en als drummer van het opleidingsorkest.

Beste plaat
“Dat is een plaat die je niet zo snel zal 
verwachten, maar dat is ‘September’ van  
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Earth, Wind & Fire. Die vind ik heel 
tof en luister ik ook vaak met vrien-
den. Als je op stap gaat (nu dus even 
niet helaas) hoor je die ook nog ge-
woon. Ik twijfelde ook nog wel tus-
sen September en Year of Summer, 
wat heel erg bij DES past en we daar 
een keer tijdens de miniplayback-
show hebben gedaan. Stonden wij op 
zondagmiddag bij de club op tafel te 
springen.”

“Ik luister heel veel verschillende 
muziek. Van nederpop tot aan house, 
dance, hardstyle maar ook gewoon 
bandjes. Net waar ik zin in heb. Ik 
studeer Civiele techniek, ofwel weg- 
en waterbouw. Ik wilde altijd al een 
technische studie gaan doen en toen 
ik rond ging kijken interesseerde mij 
dit het meeste. Vooral de waterbouw, om-
dat we daar in Nederland de beste van de 
wereld in zijn. Het zijn vaak grote projec-
ten.
Water doet wat het wil. Hoe Nederland van 
het water heeft gewonnen, met de Afsluit-
dijk en de Deltawerken, vind ik heel boei-
end. Zelf ben ik ook graag bij het water, 
om te zeilen of te windsurfen. Vorig jaar 
heb ik voor het eerst een poging gewaagd 
om te gaan kiten, maar eigenlijk heb ik te 
weinig tijd om dat echt goed onder de knie 
te krijgen.”

Sportieve plaat
In plaats van de meest dierbare plaat zocht 
Joppe zijn meest ‘sportieve plaat’ uit. “Dat 
is op dit moment ‘911’, een nummer dat 
nu in de 360 Dance afspeellijst op Spotify 
staat. Die lijst zet ik vaak aan als ik naar de 
hockey toe ga.

Op mijn zevende ben ik bij DES begonnen 
en speel op dit moment zelf in heren 1. Dat 
betekent dat ik twee keer in de week train 
en in het weekend spelen we met heren 
1 een wedstrijd. Daarnaast ben ik trainer/

coach jongens B1; train ik een keer in de 
week jongens C1 en de jongens B2; ik ben 
trainerscoördinator bij jongens jongste 
jeugd (dat zijn de teams in de 3-, 6- en 
8-tallen) en op zaterdagochtend coördi-
neer ik de training van de nieuwe leden. 
Verder fluit ik regelmatig een wedstrijd en 
hou ik me bezig met de evenementen voor 
de jongste jeugd.

Ik ga nooit met tegenzin naar de club, er 
heerst een sfeer waarbij iedereen bereid 
is om mee te helpen. Oh ja, en ik hou me 
ook nog bezig met ‘DES traint’. Dat zijn ex-
tra trainingsdagen tijdens de kindervakan-
ties.”

Plaat voor elke dag
“Hier heb ik gekozen voor ‘Wake me up’ 
van Avicii, hij heeft echt hele toffe muziek 
gemaakt. Voor mij valt dat in de catego-
rie van de wat oudere danceplaat. Wan-
neer het over muziek uit de jaren ’90 gaat 
die house wordt genoemd, heet die stijl 
nu techno. Tijdens het draaien wordt dat 
weer steeds vaker gevraagd. Als DJ ben ik 
al een tijdje bezig en doe dat sinds ander-
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half jaar onder de naam DJ Djopps. Eerst 
bleef dat beperkt tot alleen feesten bij 
mensen thuis. Daarna volgden regelmatig 
feesten op de hockeyclub. Afgelopen jaar 
heb ik meegedaan met een wedstrijd van 
introfestival Den Bosch. Uiteindelijk won ik 
daar de publieksprijs. Als prijs mocht ik nu 
i.v.m. corona een livestream draaien en als 
er weer feesten gehouden mogen worden 
mag ik daar vaker draaien. Dan gebruik ik 
veel zelf gemaakte remixen.” DJ Djopps 
is te volgen via Instagram en Facebook en 
op soundcloud beluister je ook zijn mu-
ziek, daarvoor ga je naar:  
soundcloud.com/djopps.

Dan denk ik aan Loon
“Deze vond ik moeilijk, maar afgelopen 
zomer heb ik met allerlei vrienden uit 
Loon vaak naar ‘Het regent zonnestralen’ 
van Acda & De Munnik geluisterd. ‘Vrien-

den van Amstel’ kunnen we allemaal wel 
waarderen en hebben we regelmatig aan-
gezet, daar kwam deze ook een paar keer 
in terug. Het leuke is dat we in Loon best 
een grote groep vrienden hebben waarbij 
we elkaar tijdens de middelbare schooltijd 
wat minder hebben gezien, maar elkaar nu 
weer steeds vaker tegenkomen. Zaten we 
ineens drie avonden per week bij De Kiosk. 
Dat was dan altijd wel heel gezellig.”

De nummers uit deze 
en de voorgaande edi-
ties van ‘De Platenkast’ 
vind je op Spotify bij 
elkaar onder: ‘Schleif-
fert; Ronddetoren – Pla-
tenkast’.

Redactie:   
Hans Schleiffert
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Te koop in Loon op Zand

Alle informatie is te verkrijgen bij:
Makelaardij van den Boer te Helvoirt.
Telefoonnummer: 0411-642116
Mobiel: 06-53463616.
E-mail: info@vandenboerog.nl

Unieke kans:
Weteringstraat 11 a
5175 CA  Loon op Zand
Gehele woning gelijkvloers in het centrum van Loon op Zand.
Vanwege de grote belangstelling wordt deze woning per 
inschrijving verkocht.
Bezichtiging is i.v.m. corona uitsluitend op afspraak.

Te koop per inschrijving:
Land van Kleef, Loon op Zand.
Perceel grasland 1.12.60 hectare.
Perceel bos en natuur 0.21.94 hectare.

Inschrijving is mogelijk tot 27 november 20.00 uur.
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‘Allerlei Liefs Van Mij’, een droom is uitgekomen
Een droom, een wens, iets op je 
bucketlist, iets groots, iets kleins 
of iets er tussenin wat je ooit nog 
zou willen doen, realiseren, mee-
maken. Dat ooit betekent: op een 
niet bepaald tijdstip en dat is in 
vele gevallen precies de reden 
waarom die wens, droom, idee, 
voornemen in een laatje in je 
hoofd blijft zitten, op de plank of 
in de kast blijft liggen, in een di-
gitaal of papieren kladblok blijft 
zitten.
Een kladblok vol korte verhalen, 
maar vooral gedichtjes over kin-
deren met soms een uitstapje 
naar een actueel onderwerp, bijvoorbeeld 
corona. De gevolgen van dat virus was hét 
zetje tot het realiseren van de droom van 
Mariëtte: een deel van de inhoud van dat 
kladblok werd verwerkt in een boekje. Een 
gedichtenbundel met als titel: Ik denk dat 
ik je hou, en dat is precies de eerste ge-
dachte die in je opkomt zodra je dit boekje 
in handen hebt, en dan is de bundel nog 
niet eens open geweest! Je wilt het heb-
ben, houden en ook weggeven! Het is een 
fijn formaat, met een cover die je laat 
glimlachen. Een zeer sterk geval van de 
bekende Engelse uitdrukking less is more, 
zo ook de binnenkant, wat zeker níet geldt 
voor de prachtige gedichten die erin staan, 
allemaal met mooie, passende illustraties.

Op gepaste afstand aan tafel in oud-Loon 
bij Mariëtte, geboren de Lang, getrouwd 
van Schaik, geboren Bosschenaar. Inmid-
dels weer tweeënhalf jaar terug in ons 
dorp, waar haar ouders alweer 25 jaar wo-
nen. Door het werk bij defensie van man 
Tommy woonden ze twee jaar in Amerika 
waar Mariëtte de pen weer oppakte om te 
doen wat ze zo graag doet: schrijven. Nu 
vijfjarige zoon Ravi werd daar geboren, 

waardoor de wens dichter bij familie en 
vrienden te wonen sterker werd (Mariëtte 
zelf geeft haar hormonen de ‘schuld’) en 
ze de oversteek weer maakten met het be-
wuste kladblok met korte verhalen in een 
van de verhuisdozen. Mariëtte ging het 
moederschap combineren met werken op 
kantoor, in hét kladblok schreef ze af en 
toe gedichten, met vaak Ravi als inspiratie-
bron. Kantoor was niet haar plek, Mariët-
te gooide het roer om en ging pedagogiek 
studeren om een andere passie te kunnen 
verwezenlijken, werken met kinderen. Be-
gin dit jaar was alles wat ze thuis aan haar 
studie kon doen afgerond, alleen de exa-
mens nog die op locatie gemaakt moesten 
worden.

En toen… corona. Inmiddels dealen we ne-
gen maanden met dit virus sinds patiënt 
zero en heeft Mariëtte allesbehalve stil 
gezeten. Het bewijs ligt voor me op tafel, 
prijkt op de buffetkast, ligt al gedeeltelijk 
in de vorm van een kalender en tegeltjes 
bij Loons Lokaal, komt bij Primera te lig-
gen, kan online besteld worden en daar 
waar het in de toekomst terecht gaat ko-
men. De laatste mailtjes en belletjes met 
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de uitgever voor half november de bezorger 
voor de deur staat de met eerste druk. Zo 
vloeiend de dichtende woorden op papier 
komen, zo onzeker blijft Mariëtte over het 
feit dat ze nu terecht gaan komen bij een 
groter publiek. Ondanks de vele lovende 
woorden die ze er door de jaren heen over 
heeft ontvangen, ‘je bent gek als je er niks 
mee doet’, bijvoorbeeld. Ze is enorm trots 
op het resultaat en het smaakt absoluut 
naar meer, maar de twijfel blijft aanwezig.
“Ik heb zes drempels over moeten stappen 
om deze stap te nemen, wie zit er nou op 
te wachten? Ik blijf stik onzeker over de re-
acties. Ben echt niet de enige die hierover 
dicht, hoop er mensen mee te raken, blij 
te maken, herkenning te geven en vrolijk-
heid.”
Het zakelijke stukje blijft voor creatieve 
mensen het minst leuke deel aan het pro-
ces, het bepalen van de juiste prijs is daar 
eentje van. “Ik zou ze het liefst allemaal 
weggeven”, aldus de schrijfster die met 
haar meisjesnaam op de cover staat, een 
schrijvende Mariëtte van Schaik bestaat 
al, vandaar die keuze. Mariëtte maakt een 
voorzichtige start zegt ze zelf, “eerst maar 
eens kijken hoe ‛Ik denk dat ik je hou’ valt 
in vertrouwde kring, wat al spannend ge-
noeg is!” Wat het ook gaat opleveren, een 
volgende wens is er al, nóg een boek, ook 
voor andere leeftijden.

Ik weet zeker dat er nog meer boekjes 
‘geboren gaan worden’, waar geen twijfel 
over bestaat is de geboorte van nog een 
zoontje in januari!
Ik weet zeker dat de nieuwsgierigheid 

van de trouwe lezers gewekt is, er is een 
schrijver en dichter opgestaan in ons mid-
den!  Voor een impressie kan er alvast een 
digitaal bezoekje worden gebracht aan:   
www.allerleiliefsvanmij.nl.
https://www.facebook.com/allerleiliefs-
vanmij/ of op Insta via zoekterm allerlei-
liefsvanmij.
Meteen naar Loons Lokaal of Primera kan 
ook, want bij het lezen van dit artikel lig-
gen de boekjes er!

De slotzin is van Mariëtte zelf: “De stap 
zetten om een droom te verwezenlijken is 
een combinatie van kunnen & doen, lucky 
me, ik kán het doen en ik heb het gedaan!”

Redactie: Petra Holsheimer



24

Burgemeester en wethouders in actie

‘Dit is écht heel leuk om te doen!’

Om het vrijwilligersplatform ‘Loon op Zand 
voor elkaar!’ de aandacht te geven die 
het verdient, verlootten de burgemeester 
en wethouders van Loon op Zand zichzelf 
als vrijwilliger. Hanne van Aart begeleidde 
iemand bij haar revalidatie, wethouder 
Gerard Bruijniks verhuisde een paardenop-
vang, wethouder Frank van Wel ging scha-
ken en wethouder Jan Brekelmans gaat nog 
op pad.

“Het was heel dankbaar werk”, glimt bur-
gemeester Hanne van Aart nog na. “En écht 
heel leuk om te doen. Natasja en ik heb-
ben voorzichtig, want corona, een wande-
ling gemaakt in Loon op Zand.” Vanwege 
de verplichte afstand moest Van Aart zich 
beperken tot mentale steun. “Daar kwam 
mijn sportverleden wel bij van pas, denk 
ik.” De 46-jarige Natasja onderging een 
zware operatie aan haar benen en moet nu 
oefenen met lopen. “Ze heeft al een hele 
weg afgelegd”, zegt de burgemeester be-
wonderend.

en andere materialen van A naar B”, zegt 
de wethouder met de hem kenmerkende 
Haagse tongval. “Nou, dat heb ik nog wel 
een paar dagen geweten…” Het project 
van Aline (zij vangt paarden en pony’s op 
om hen een rustig pensioen te gunnen) kan 
hem wel bekoren. “Jazeker, ik hou van die-
ren. En van stoeptegels – als ze eindelijk op 
de goede plek liggen.”

Wethouder Frank van Wel kon zijn strategi-
sche inzicht kwijt op de 64 velden van het 
schaakbord. Hij schaakte in De Rode Loper 
in Kaatsheuvel tegen de 48-jarige Marcel. 
“Het was een stevig potje schaak”, blikt hij 
terug. “Echt heel leuk om te doen, om eens 
op zo’n totaal andere manier dan we ge-
wend zijn met mensen bezig te zijn. Moch-
ten er nog meer schakers zijn: Marcel is op 
dinsdag en donderdag in De Rode Loper. 
Onderschat hem niet.”

De burgemeester en wethouders vonden 
hun eenmalige projecten op www.loon-
opzandvoorelkaar.nl. Wie een vrijwilli-
ger zoekt of wil zijn kan zich hier gratis 
en veilig aanmelden. Het college van Loon 
op Zand is er alvast voor gewonnen. “Ja, 
ik kan me echt indenken hoeveel voldoe-
ning het geeft om met anderen dingen te 
doen waar de samenleving leuker en ge-
zelliger van wordt”, zegt Gerard Bruijniks. 
“Je hóeft er niet per se structureel veel 
tijd voor vrij te maken”, weet Frank van 
Wel, als wethouder verantwoordelijk voor 
vrijwilligerswerk. “Een keertje ergens bij-
springen mag ook altijd.”

Gun mensen ook de kans om zich voor jou 
of jouw project in te zetten. Daar wordt 
iedereen blij van.” □

Op zijn vrije zaterdag zette Gerard Bruij-
niks zijn spierkracht, goede humeur en 
auto-met-laadbak in om de paardenop-
vang van Aline te helpen verhuizen naar 
De Moer. “Er moesten stoeptegels, hout, 
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Beste Rond de Toren-redactie
Graag wil ik reageren op jullie negatieve 
analyse in Rond de Toren over het gratis be-
zorgde blad ‛Gezond Verstand’.
Ook ik ontving het tijdschrift en vond het 
verfrissend om een heel ander geluid te 
lezen. Natuurlijk ben ik betrokken bij het 
zorgpersoneel en vind ik het zorgwekkend 
als IC’s overbelast raken. Maar wat ik mis in 
de berichtgeving van onze overheid betreft 
Covid zijn de volgende zaken:

• De oorsprong van de pandemie: handel 
in wilde dieren op de zogenaamde ‘wet 
markets’ in China. Al jaren lang wordt 
door wetenschappers zoals Jane Goodall, 
Richard Attenborough gewaarschuwd dat 
het eten van ‘bushmeat’ voor versprei-
ding van gevaarlijke virussen zorgt.

• Dichter bij huis, Jeroen Bosch ziekenhuis, 
waarschuwt oncologisch chirurg Ignatius 
van Bebbers voor het gevaar van gemu-
teerde virussen uit de vee-industrie. Zo-
als varkens in hoge dichtheden genetisch 
materiaal uitwisselen en mutaties van 
virulente stammen geven.

• Het sluiten van ziekenhuizen, Twee Ste-
den in Tilburg staat half leeg, het Sloter-
vaart Ziekenhuis laat men gewoon failliet 
gaan. Vanaf het voorjaar wordt al geroe-
pen: ‘de tweede golf komt eraan!’ Toch 
worden de noodziekenhuizen in Ahoy en 
MECC afgebroken.

• Zorgpersoneel wordt zwaar onderbe-
taald. Motie voor structurele loonsverho-
ging voor zorgpersoneel wordt niet uit-
gevoerd.

• Goede luchtkwaliteit is belangrijk tegen 
Covid. Maar met royale subsidies van de 
overheid is er een wildgroei aan bio-mas-
sacentrales. Bijstook met hout, vandaar 
de grootschalige bomenkap overal. Deze 
centrales geven enorme luchtvervuiling. 
Het verbranden van hout is géén duur-
zame energievoorziening, want er komt 
meer CO2 vrij dan bij het verbranden van 
kolen.

• Nertsen kunnen Covid-19 verspreiden, 
nu Denemarken de bontindustrie stillegt, 
willen Nederlandse fokkers doorgaan. 
Carola Schouten zwicht en wetsvoorstel 
Verbod Nertsenhouderij wordt toch weer 
vertraagd.

• Er worden miljoenen uitgekeerd om mul-
tinationals op de been te houden. Waar-
om niet allang één corona ziekenhuis per 
provincie, zodat zorg in alle andere zie-
kenhuizen alles door kan gaan?

• Een Europees verbod op glyfosaat is nog 
steeds niet aan de orde. In het voorjaar 
zullen de velden weer oranje kleuren 
door het gebruik van dit kankerverwek-
kende gif.

Als onze overheid zo begaan is met de 
gezondheid van haar burgers, bewijzen 
bovenstaande voorbeelden wel het tegen-
deel. Daar is meer dan een mondkapje voor 
nodig. Het tijdschrift ‛Gezond Verstand’ 
prikkelt om kritisch na te denken. Wie de 
verspreider ook is, hij/zij laat een ander 
geluid horen in ons dorp.

Mevr. M.A. Stolp
Loon op Zand
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KERSTMENU 2020 
VOORGERECHT: “ZALMTARTAAR” OF “COCKTAIL VAN GEROOKTE KIP MET 
MANGO” OF “TARTAAR VAN RODE BIET EN APPEL” 
SOEP: “TOMATEN BASILICUMSOEP”OF “PASTINAAK VENKELSOEP” 
HOOFDGERECHT: “HERTENSTOOF” OF “BEENHAMMETJE MET BOT” OF 
“GEVULDE PORTOBELLO” ALLES GESERVEERD MET GARNITUUR 
DESSERT: “CHOCOLADEMOUSSE MET FRUIT” OF “WINTER PANNA COTTA 
MET AMARENA KERSEN” OF “GRAND DESSERT” 
COMPLETE GOURMETSCHAAL V.A. 2 PERS. (OOK VOOR 5 DEC. ) 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

U kunt bovenstaande gerechten bestellen voor Kerstavond en 1e Kerstdag, af te halen 24 dec. vanaf 16 uur. 
Bestellingen voor 2e Kerstdag zijn af te halen op 26 dec. vanaf 16 uur.  

Alle info en prijzen    www.lekkergewoonuitloon.nl/kerst of gewoon bellen. 

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

 

 
 

 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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KIEN’s Kolumn
Hanne,

Sinterklaas, wie kent ’m niet? Sinterklaas 
Sinterklaas en natuurlijk zijn vriend Piet. 
Wij zitten er helemaal in! Sinterklaas 
journaal, groot geheim waar de beste 
man dit jaar zijn bootje aan zal leggen. 
Stress all over the place want kolen zijn 
op en waar in vredesnaam ligt Zwalk?! 
Kinderen zoeken al een week in de  
Wereldatlas waar dat ligt.

Allemaal voor het pepernootje gehou-
den, komt de Sint heel ergens anders 
aan. Ik heb geen idee waar, maar Zwalk 
is het zeker niet. Omdat er toch kinde-
ren met burgemeesters uit het hele land 
langskomen bij het huis van Sinterklaas 
denk ik niet dat het eerder is opgeno-
men. Maar waar zijn dan alle mensen 
die wonen in dit dorpje met haventje? 
Kan toch niet zo zijn dat je helemaal 
niets hebt meegekregen van de geheime 
missie van de Sint en kornuiten. Alle be-
woners zijn vast en zeker verbannen uit 
dit dorp. Hermetisch afgesloten van de 
buitenwereld. Een Trump-muur er om-
heen met aan de buitenkant schreeu-
wende en huilende kinderen die hun 
knuistjes kapotslaan tegen de muur. 
Van de tekeningen worden vliegtuigjes 
gevouwen om ze bij Sint te krijgen. Een 
heel Pietenleger gooit voor de lieve vrede 
af en toe een zak met pepernoten over 
de muur.

Ik zeg nog tegen mijn man: “Het zal toch 
niet zo zijn dat ALLE burgemeesters van 
het HELE land langs gaan komen op tv 
want dan zitten we hier tot 5 december 

nog aan de tv gekluisterd?!” Hij weet ze-
ker van niet, dit is voor de show.

Maar dan, alle truffel pepernoten (my 
favorite), schuimpjes en chocoladelolly’s 
nog aan toe! Loopt daar ineens onze 
bloedeigen burgemeester Hanne van 
Aart over de oprijlaan van het huis van 
Sinterklaas! Een gevoel van trots, tjakka 
en ‘you nailed it’ dame, komen bij me 
op! Hanne, wie kende haar nog niet?

Wat is ze toch leuk, zo stralend, met 
schoenen vol tekeningen (geheel in 
Loonse traditie) en met geleende kinde-
ren. In ieder geval, dat vermoeden heb ik, 
geleende kinderen. Ik kende er niemand 
van. Misschien zijn het wel de kinderen 
van achter die muur die in groepjes van 
8 klaar moeten gaan staan totdat de 
volgende burgemeester een bord met 
woonplaats in de hand krijgt geduwd.  
De kinderen zijn in 
ieder geval heel blij 
en daar draait het 
om bij Sinterklaas.

Geleende kinderen 
of niet,   
Hanne, you rock girl!
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Jaarboek ‘Straet & Vaert 2020’ 
is uit!

De Heemkundekring Loon op ’t Sandt pre-
senteert ook dit jaar weer een nieuw Jaar-
boek ‘Straet en Vaert’, vol met nieuwe we-
tenswaardigheden over ons dorp Loon op 
Zand en zijn omgeving.

Het is inmiddels al weer 
de 40e editie, die met veel 
zorg in elkaar is gezet door 
diverse Heemkundevrijwil-
ligers. Waarvoor zeker onze 
dank, want er steken weer 
vele uren in de samenstel-
ling en het onderzoeken 

van alle feiten en juistheden! Zonder deze 
inzet was dat nooit gelukt!

De inhoud gaat over:
• De Moeren van Loon: alles over de veen-

afgravingen door de eeuwen heen.
• De verdwenen oude Loonse molen: een 

apart verhaal.

• De oprichting van de Ambrosiusgilde: een 
van de parels van ons dorp.

• Een drama onder de schietboom: lees en 
huiver!

• Huis ter Heide van Dolle Dinsdag tot 31 
maart 1945. Lees wat voor functie dit ge-
bouw had in die periode.

• Een fotoreportage van de verdwenen 
panden van Brands in de Weteringstraat. 

Het ruim 120 pagina’s tellende boek is te 
koop bij Primera Loon op Zand, Primera 
Kaatsheuvel en Bruna Kaatsheuvel. Mooi 
om te lezen in deze donkere dagen en ook 
om ons dorp te promoten. Loon op Zand 
mag er zijn!

Namens de Heemkundekring   
Loon op ’t Sandt,
Kees Hesselmans, voorzitter

Gevonden

Ik heb een tijd geleden niet alleen een 
grijze muts, maar ook een sjaal van 
1,36 mtr. breed en 2 mtr. lang gevon-
den. De sjaal is grijs en zwart met don-
kerblauwe vlakken.
Is er iemand die deze mist, dan kan hij/
zij mij bellen via tel.nr. 361929.

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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De vorige Krantenbak eindigde met twee 
kwesties, die ons toen bezig hielden: de 
coronapandemie en de mogelijke her-
verkiezing van Trump. Inderdaad was 
er wat beide punten betreft nieuws te 
melden: De vooruitzichten op een wer-
kend covid-19-vaccin zijn toegenomen 
en Trump moet, als hij uitgevochten is, 
hoogstwaarschijnlijk een ander baantje 
gaan zoeken. En wat was er in onze di-
recte omgeving te melden?

Griepprik en corona
De jaarlijkse griepprik liep minder ge-
stroomlijnd dan andere jaren, omdat de 
vraag ernaar onder invloed van de corona-
crisis groter was geworden. Huisarts Clau-
dia Verheijen kon geen tweede bestelling 
doen en hoopte met de eerste zending toe 
te komen. Ook vertelt zij dat de huisartsen 
in Loon op Zand van de eerste coronagolf 
geleerd hebben om de reguliere zorg zo-
veel mogelijk door te laten gaan. “Mensen 
moeten ons gewoon bellen. Ook via beeld-
bellen kunnen we in een aantal gevallen 
mensen heel goed helpen. Als het heel druk 
zou worden met coronapatiënten, kan het 
zijn, dat deze geconcentreerd worden in 
één praktijk. (BD 30/10)

Huisarts Angela van Liempd, tevens me-
disch directeur van de Zorggroep Regionale 
Coöperatie Huisartsen Midden-Brabant, 
breekt een lans voor hulp aan het zieken-
huis door huisartsen en wijkverpleegkun-
digen, om de ziekenhuiszorg op peil te 
houden. Het gaat om coronapatiënten die 
stabiel aan de beterende hand zijn. Zij kun-

nen onder bewaking van hun huisarts thuis 
verder uitzieken. Veelal gaat het om een 
behandeling met zuurstof en soms doorzet-
ten van medicatie. De longarts verwacht 
dat maximaal vijf tot tien van deze patiën-
ten per week, op deze manier iets vroeger 
ontslagen kunnen worden. (BD 12/11)

Loonse mensen in de krant
Loes Brands-van der Made overleed op 22 
oktober, 97 jaar oud. (BD 24/10)
De biljarters betreuren het heengaan van 
Dolf Gadellaa en zijn vrouw, die kort na el-
kaar zijn overleden. (DK 4/11/)
Op 7 november overleed Kees van Bragt, 74 
jaar oud. (BD 14/11)

Jos en Sjef Verhoeven en Nelis Brabers uit 
het Kraanven werden genoemd in een ver-
haal over de Tweede Wereldoorlog van An-
ton van der Lee. (DK 28/10

Annet van Loon en Rian van den Boer zijn 
25 jaar in dienst bij Residentie Molenwijck; 
José Span, Chantal Oomen, Rian Kuijpers, 
Wilma Ligtvoet en Mariëlle Hommel 12½ 
jaar. (DK 28/10)

Marloes van den Hoek vertelt hoe zij als 
mezzo-sopraan meezingt in het Popkoor 
Undercover. (DK 4/11) Ook Christel van Dun 
uit Tilburg, die voorzitter is van het koor, 
komt aan het woord. (DK 11/11)

Brenda Mimpen in Residentie Molenwijck 
schrijft boeken over haar reiservaringen. 
Zij is nu onder haar pseudoniem Vincense 
Lelieveld bezig aan haar zevende boek over 
een misgelopen cruise in Mexico, die tot 
gevaarlijke situaties leidde. (DK 4/11)



30



31

Tiny en Mia van Vroenhoven-Brugmans 
herdachten op 4 november hun diaman-
ten bruiloft. Ze kregen inmiddels een ge-
lukwens van koning Willem-Alexander en 
koningin Maxima. De receptie hebben ze 
verdeeld over een aantal dagen: twee per-
sonen per dag zoals de coronamaatregelen 
voorschrijven. Jack IJpelaar kijkt terug op 
de voorbije zestig jaar. (DK 11/11)

Antonio Ramos is vrijwilliger bij Uno Ani-
mo. In een interview vertelt hij waarom. 
(DK 11/11)

Heemkundekring
Kees Hesselmans wordt per 1-1-2021 voor-
zitter van de Loonse heemkundekring als 
opvolger van André van Rijswoud. Hij is te-
vens voorzitter van de Wetering Plan Groep 
en hij zal een eventuele terugkeer van de 
heemkundekring naar De Wetering in 2022 
onderzoeken, nadat de kring een aantal ja-
ren gastvrijheid heeft genoten bij de scou-
ting. Ook gaat de nieuwe voorzitter werken 
aan de verjonging van de heemkundekring, 
waarvan de werkzaamheden momenteel 
verricht worden door een kwart van de 220 
leden, dat voor het merendeel bestaat uit 
70+’ers. (DK 28/10)

Gemeente en politiek
Op 5 en 9 november werd de begroting 
2021 (schematisch overzicht in DK 11/11)
door de gemeenteraad behandeld. De frac-
ties gaven op 4 november een korte schrif-
telijke beschouwing, waarin teruggekeken 
werd op de coronacrisis en over het alge-
meen positief uitgekeken wordt naar het 
komende jaar. (DK 4 en 11/11)
Op 5 november ging het in de raad onder 
meer over de plantenbakken, die volgens 
alle fracties niet weg mogen. Ook de ba-
sisschool in De Moer en het dorpshuis in 
Loon werden nog eens onder de aandacht 
gebracht. Het College van B&W wil minder 
tijdelijke krachten inhuren maar vacatures 
in de eigen organisatie invullen. (BD 6/11)

Het vervolg van de vergadering vond plaats 
op maandag 9 november. Omdat de toeris-
tische sector hard geraakt wordt door de 
coronacrisis, wordt de toeristenbelasting 
niet verhoogd. Ook draagt de gemeente 
Loon op Zand bij aan een leerstoel ‛onder-
mijning’ aan de Tilburgse universiteit. CDA 
en Pro3 waren hier niet voor vanwege de 
krappe financiële mogelijkheden van de 
gemeente. (BD 10/11)

Het bestemmingsplan rond de uitbreiding 
van de Efteling moet volgens de Raad van 
State verbeterd worden, zo vertelden we 
al in de vorige Krantenbak. Wethouder 
Bruijniks zegt dat de gemeente daar geen 
half jaar voor nodig heeft. (BD 13/11)

Casade
Wooncorporatie Casade gaat 26 woningen 
slopen en vervangen door nieuwbouwhui-
zen en appartementen. Het gaat over Van 
Rijckevorselstraat 36 t/m 68 en Van Salm 
Salmstraat 2 t/m 14. (DK 4/11)

Sexting
De groepen 7 en 8 van basisschool De 
Vlinderboom kregen les over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksuele 
weerbaarheid van leraar Frank Snijders. 
Thema’s als sexting, sextortion en wraak-
porno kwamen aan de orde. Minister Ferd 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 
deed via beeldbellen mee aan de les. Fee 
Beerens, haar klasgenoten en meester 
Frank luisteren op de foto aandachtig naar 
de minister. (BD 30/10)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er is een omgevingsvergunning aange-
vraagd voor Oranjeplein 43 (buitenunit air-
co) en zijn er vergunningen verleend voor 
Willibrordusstraat 10 (verbouwing) en Ko-
ningsstraat 1 (start kapsalon en vervanging 
garagedeur). (DK 28/10)
Ook werden er omgevingsvergunningen 
aangevraagd voor Hoofdmanweg 51 (dak-
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kapel), Doelen 38 (verbouwing), Wetering-
straat 10A (wijziging voorgevel en aanbouw 
aan achterzijde) en Van Salm Salmstraat 18 
(dakkapel). (DK 4/11)

Het Witte Kasteel
In plaats van de gezellige muziek op de 
zondagmiddagen bracht het Witte Kasteel 
de muziek met een drankje bij de liefheb-
bers thuis middels een borrelbox, waarin  
naast twee flessen wijn en enkele verse 
producten ook een speciale link zat voor 
sfeervolle jazzmuziek. Peter Haens was 
een van de initiatiefnemers. (DK 11/11)

Natuurbeheer
Het Loonsche Land (28 hectare) is door 
de Efteling overgedragen aan Natuurmo-
numenten. Door beide instanties is een 
beheerplan voor het gebied gemaakt, dat 
door Lex Querelle wordt toegelicht in een 
krantenartikel. Ook Piet van Laarhoven 
komt daarin ter sprake. Hij verbouwt op 
twee akkers petkusrogge (zeer zeldzaam 
roggeras), sint-jansrogge, spelt en boek-
weit. Door deze grondoverdracht wordt het 
landgoed Huis ter Heide een stuk groter.

Volgens Lex Querelle zouden er ook ‛le-
vendbare’ hagedissen zitten. Nooit van 
gehoord! Lex zal het ook wel niet gezegd 
hebben. Hij zal het wel over levendbaren-
de hagedissen gehad hebben.
Het verhaal over de piemelvormige pad-
denstoelen had de journalist echter wel 
goed begrepen! (BD 11/11, DK 11/11)

Alleen blijft onduidelijk of honden in dit 
gebied nu wel of niet los mogen lopen. Op 
één paal staan tegenstrijdige regelingen. 
(BD 14/11)

Voetbal
Nu de competitiewedstrijden niet doorgaan 
had Uno Animo voor de jeugd een 4-tegen-
4-toernooi georganiseerd op 31 oktober. De 
zes teams hadden klinkende namen: Bay-

ern Munchen, Ajax, Liverpool, Barcelona, 
Real Madrid en Juventus. (DK 28/10)

Voorbij
Wij lazen elders over de Halloweenviering 
in enkele straten van Molenwijck, die door 
de corona wat anders liep dan inmiddels 
gebruikelijk. (DK 11/11)

De kracht van de gemeenschap
Ons oog viel op een artikel over de toekomst 
van onze provincie Noord-Brabant, waarin 
de belangrijkheid van de kleine dorpsker-
nen in Brabant aan de orde komt. Loon op 
Zand is ook zo’n kleine kern. Vandaar dat 
deze beschouwing ons kan aanspreken.

Onze provincie heeft een rijke traditie in 
het ondersteunen van leefbaarheid in alle 
gemeenten, ook de kleine. Nu dreigt die-
zelfde provincie echter alle opgebouwde 
kennis in de ijskast te zetten en financiële 
middelen af te knijpen voor organisaties 
als de Vereniging Kleine Kernen Noord-
Brabant, het Platform voor gemeenschaps-
huizen in Brabant en de Koepel van Zorg-
coöperaties Zuid-Nederland. Deze clubs 
maken zich grote zorgen over de begroting 
2021 van de provincie en hebben daarom 
de ‛Leefbaarheidsalliantie Goed Leven in 
Brabant’ opgestart. Zij hopen dat de pro-
vincie een aantal lokale initiatieven, zoals 
IDOPS (toekomstplannen bedacht, gemaakt 
en uitgevoerd door 
burgers, maar gefi-
nancierd door de pro-
vincie), Slimme Zorg 
en Sterk Brabant blijft 
ondersteunen.
(BD 5/11)

Gezellige sinterklaas-
tijd voor groot en 
klein en blijf gezond!

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Van horecaman naar fietsenmaker
Wat heeft Joris Goutziers de afgelopen maanden bezig gehouden? Heel 
Loon op Zand weet dat hij afgelopen maart is gestopt met het uitbaten 
van De Kiosk (zoals ook te lezen viel in de Rond de Toren). Hoe is het hem 
sindsdien vergaan? Wat doet iemand na twintig jaar horeca? Blijf je dan in 
deze tak van sport of is het tijd voor iets volledig nieuws? Om antwoord te 
krijgen op deze vragen heb ik een bezoek gebracht aan zijn nieuwe zaak.
Ik word hartelijk ontvangen in zijn nieuwe werkplaats.  

Hier wordt direct duidelijk wat het nieuwe 
bedrijf van Joris inhoudt; hij is fietsenma-
ker geworden. Iets compleet anders dus. 
Natuurlijk ben ik heel benieuwd hoe dit zo 
is gekomen en Joris begint enthousiast te 
vertellen.

We gaan even terug naar waar het voor 
Joris allemaal begon. Voordat hij De Kiosk 
begon, was Joris gereedschaps- en matrij-
zenmaker. Hij is iemand die graag met zijn 
handen werkt, zoals we dat zeggen. Dit 
heeft hij destijds ongeveer tien jaar ge-
daan, tot De Kiosk op zijn pad kwam en hij 
deze sprong in het diepe waagde. Hij heeft 
dit altijd met hart en ziel gedaan maar na 
twintig jaar kwam het besluit dat het ge-
zin Goutziers een totaal andere richting op 
wilde.
Toen eenmaal de beslissing was genomen 
om te stoppen met De Kiosk was Joris er al 
snel uit; hij wilde weer iets met zijn han-
den gaan doen. Dit moest een fietsenmake-
rij worden. Loon op Zand heeft momenteel 
geen fysieke fietsenzaak en dit moest zijn 
inziens snel veranderen.

Hiervoor heeft hij ook contact gehad met 
Toby, de eigenaar van Fietsfix, welke nu 
vanuit een mobiele werkplaats opereert. 
Omdat Joris daadwerkelijk over een fy-
sieke werkplaats beschikt, bijt het elkaar 
in geen geval. Toby heeft zelfs zijn eerste 
klant doorgestuurd naar Joris. Op deze ma-
nier kunnen zij elkaar juist helpen!
Het mooie aan het fietsenmakersvak vindt 
Joris dat dit een echt ambacht is. Ook was 
hij op zoek naar een vak wat zijn lijf nog 
jaren vol kan houden. Ergonomisch is de 
horeca natuurlijk niet ideaal en na al die 
tijd begon hij dat ook goed te merken. De 
keuze voor een eigen fietsenmakererij was 
snel gemaakt en tegelijk met het besluit 
om te gaan stoppen, begonnen de voorbe-
reidingen voor de volgende stap. Boven-
dien was na zo’n lange tijd eigen baas te 
zijn geweest in loondienst werken geen 
optie meer. De Fietsenmaker was geboren!

Ook ben ik benieuwd wat hij in de aan-
loop naar deze nieuwe zaak heeft gedaan. 
Het lijkt me een behoorlijk verschil van 
een horecazaak die zes dagen per week 
open is naar helemaal niks doen. De eer-
ste maanden heeft hij ook echt gebruikt 
om met zijn gezin bij te komen en thuis 
te zijn. Daarna werd het tijd om weer 
aan de slag te gaan en begon het ook 
weer te kriebelen om lekker bezig te zijn. 
Dit illustreert de ondernemer in Joris, 
die hebben vaak moeite met stilzitten. 
Afgelopen augustus is hij de opleiding 
Fietstechniek gaan volgen in Uden. Dit is 
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een twee maanden durende praktijkoplei-
ding, welke opleidt tot fietsenmaker. Een 
band kunnen plakken maakt je nog geen 
fietsenmaker, dus een gedegen opleiding 
was een must.
Ook voor Joris was dit vak compleet nieuw, 
maar zoals hij al verwachtte, voelde hij 
zich direct als een vis in het water.

Na deze opleiding is het tijd om aan de slag 
te gaan. Hij vindt een ruimte in Loon op 
Zand die hij omtovert tot werkplaats. Hij 
heeft een mooie ruimte ingericht bij zijn 
broer in het pand op De Hoogt. Hij heeft 
gekozen voor een combinatie van zwart en 
hout, iets wat niet erg gebruikelijk is in de 
‘fietsenmakerswereld’. Maar, zo zegt Joris, 
het oog wil tenslotte ook wat! Het blijft 
natuurlijk toch een horecaman, die zijn 
zaak een warme uitstraling wil geven.
Twee weken gelden is hij hier stilletjes ge-
opend en de eerste fietsen zijn inmiddels 
door Joris gerepareerd!

Joris is drie dagen per week in zijn werk-
plaats te vinden in Loon op Zand en je kunt 

met de meest uiteenlopende vragen, pro-
blemen of reparaties van je fiets bij hem 
terecht. Dit geldt voor alle soorten fietsen, 
dus ook voor mountainbikes, wielrenfiet-
sen en elektrische fietsen ben je bij hem 
op het juiste adres. Hij geeft zelf aan nog 
in de opstartfase te zitten, hij heeft al veel 
gereedschap aangeschaft, maar de ‘wish-
list’ is ook nog behoorlijk lang. Bovendien 
wordt door het toenemende aantal elektri-
sche fietsen de problemen met deze fietsen 
steeds complexer. Maar ook hier heeft Joris 
een oplossing voor; hij blijft verbonden aan 
de opleiding in Uden, waar hij terecht kan 
met lastigere mankementen en hier kan hij 
gebruik maken van specifieke (software)
apparatuur. Er is dus geen vraagstuk waar-
mee je niet bij Joris terecht kunt.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag kun je bij 
Joris terecht met je fiets. Je bent altijd 
welkom om even binnen te lopen, een af-
spraak maken mag ook. Op donderdag zal 
hij in Uden te vinden zijn en is de werk-
plaats in Loon op Zand vooralsnog gesloten.  
Joris heeft zin om de mensen te mo- 
gen begroeten in zijn nieuwe zaak aan  
De Hoogt 18 in Loon op Zand. Hij hoopt 
dat de mensen die hun fiets komen bren-
gen of ophalen ook zeker even langskomen 
voor een praatje. Na jarenlang gefungeerd 
te hebben als ‘de huiskamer van Loon op 
Zand’, blijft persoonlijk contact één van de 
belangrijkste dingen voor Joris.

Hij zal zijn service nog verder gaan uitbrei-
den met bijvoorbeeld het thuisbrengen van 
gerepareerde fietsen en het verkopen van 
(kleine) fietsbenodigdheden. Ook wil hij 
zijn werkplaats graag wat verder aankle-
den en inrichten. Dit heeft allemaal tijd 
nodig, maar ik twijfel er niet aan dat dit 
goed komt. Joris zal u en uw fiets met open 
armen ontvangen.

Redactie: Kristel Vermeer
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De Hoogt 18 

5175 AX  Loon op Zand 
06-42978942 

E-mail: jorisdefietsenmaker@outlouk.com 
 

U kunt bij mij terecht voor 
 onderhoud, reparaties, onderdelen en accessoires  

voor uw fiets, e-bike, MTB, en racefiets. 
 

Mijn goed ingerichte werkplaats is open op: 
 dinsdag, woensdag en vrijdag 

 van 10.00u tot 17.30u. 
Op donderdag blijf ik verbonden met de opleiding 

Bikeflex in Uden alwaar ik de mogelijkheid heb om uw  
e-bike uit te lezen en te updaten. 

 
Joris Goutziers, De Fietsenmaker 
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Bijzondere plechtigheid

Omdat de kapel van de Vossenberg in Kaats-
heuvel dit jaar niet gebruikt kon worden 
om Allerheiligen te vieren op 1 november, 
werd hiervoor de kapel op het Kraanven bij 
de familie Verkuijl bezocht.
Deze was daags daarvoor grondig schoon-
gemaakt, zodat pastor Van Vugt van de Vos-
senberg in deze fraaie kapel de aanwezi-
gen die dag kon voorgaan in gebed om de 
overledenen bewoners van de Vossenberg 
te herdenken.

Ondanks regen en harde wind werd het een 
bijzondere plechtigheid, die veel indruk 
achterliet bij de aanwezigen. □

Loon op Zand stapt over op 
duurzame energie. Denk je mee?

Een fijne plek om te wonen - nu en in de 
toekomst: dat willen we in de gemeente 
Loon op Zand én in heel Hart van Brabant. 
Daarom maken we in onze regio samen 
plannen voor het veranderende klimaat. 
We kijken hoe en waar we energie kunnen 
besparen en duurzaam kunnen opwekken. 
Hoe we onze huizen duurzaam kunnen ver-
warmen.

Denk je mee over de plannen?
Waar kunnen windmolens en zonneparken 
komen? Hoe maken we samen het pracht-
landschap van de toekomst? Welke keuzes 
maken we? Je mening telt! Meld je aan 
voor de online discussiebijeenkomst met 
andere inwoners van de gemeente op 2 de-
cember om 19.30 uur. Aanmelden voor de 
discussiebijeenkomst kan via de website: 
regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

Meer informatie
Meer informatie over de Regionale Energie- 
en Klimaatstrategie en de overige activi-
teiten vind je op: regio-hartvanbrabant.
nl/REKS. □

Foto: Ruud Peters
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Gevraagd
Hulp in de huishouding voor 3 uur per 
keer, 2 keer per maand. Locatie: nabij 
centrum Loon op Zand. Moet zelfstandig 
kunnen werken. Voorkeur dinsdag, maar 
in overleg ook andere dag mogelijk. In-
teresse? Bel 06-19628468 (na 18.00 uur).

Statiegeldactie COOP/Zonnebloem

De COOP heeft de 
Zonnebloem afde-
ling Loon op Zand/
De Moer uitgeko-
zen om met hun 

doel te mogen deelnemen aan de COOP Lo-
kale Statiegeldactie.

Wat wordt hiermee bedoeld?
Het komende kwartaal, dus oktober, no-
vember en december 2020, kunnen klan-
ten van de COOP Loon op Zand hun statie-
geld schenken aan de Zonnebloem Loon op 
Zand/De Moer. Aan het einde van de actie 
zal de COOP alsnog de opbrengst van deze 
actie verdubbelen! Is dat geen mooie actie 
van de COOP?

Dus lieve mensen, wie de Zonnebloem Loon 
op Zand/De Moer een warm hart toedraagt, 
zal de opbrengst van zijn lege flessen (met 
de gele knop) zeker aan de Zonnebloem 
willen schenken.

Namens het Bestuur en vrijwilligers van de 
Zonnebloem Loon op Zand/De Moer alvast 
bedankt voor jullie bijdrage.

Hennie Ligtvoet, secretaris

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

Oranjeplein 28-a, Loon op Zand 
(0416) 79.51.72 

www.nikkienzo.nl 

Gagarinstraat 38
5175 VE Loon op Zand
06-22227216
www.voetenzorgloonopzand.nl

Beate Muskens
medisch pedicure
voetverzorging diabetici 
voetverzorging reuma
behandeling wratten
spa pedicure
massage

*lid van Provoet

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Raad stelt begroting voor 2021 definitief vast

Op 9 november jl. kwamen alle raadsle-
den tot overeenstemming over een slui-
tende begroting voor 2021. De keuzes 
van het college werden behandeld tij-
dens twee online raadsvergaderingen.

Betrouwbaar en stevig
“We zetten met deze begroting een flinke 
stap in het herstel van de financiële balans. 
In 2021 zien we de eerste resultaten van 
de strategie die eind 2019 is ingezet. Een 
strategie die niet alleen gericht is op het 
financiële perspectief nu, maar ook op be-
heersing op de langere termijn. Zo zijn wij 
in staat een betrouwbaar en stevig bestuur 
te zijn, worden en te blijven voor onze in-
woners”, aldus wethouder Frank van Wel.

Wijzigingen in voorstel college
De gemeenteraad wil graag dat het college 
op zoek gaat naar adoptiepartners voor de 
mobiele en vaste bloembakken op het An-
ton Pieck- en Weteringplein. De subsidie 
van Het Witte Kasteel wordt alleen gere-
serveerd voor 2021 en 2022. De raad wil 
daarnaast graag een financiële onderbou-
wing voor toekenning van deze subsidie.

Wat bleef overeind in het voorstel?
Het verlagen van de rioolheffing staat erbij, 
evenals het compenseren van de toeristen-
belasting zodat we deze op het niveau van 
2020 kunnen houden. We voorzien in een 
toeristisch informatiepunt en in een Ener-
gieloket om inwoners te helpen hun woning 
energiezuiniger te maken. In scholen komt 
extra aandacht voor goede luchtkwaliteit, 
isolatie en het verwijderen van asbest. 

En we realiseren de Nieuwe Wetering als 
dorpshuis van de kern Loon op Zand.

We brengen en houden de zorg op orde. 
Wel is het verstandig meer ‘zakelijke em-
pathie’ te introduceren: wat levert onze 
inzet de bewoner op? Hoe kan het, met 
name in het organiseren van de hulp, slim-
mer, goedkoper en tóch goed – of zelfs be-
ter? En we stimuleren sport- en beweegmo-
gelijkheden voor alle inwoners door o.a. de 
inzet van de buurtsportcoach.

In de openbare ruimte blijven we gaan voor 
schoon, heel en veilig waarbij we ons voor-
al richten op het in stand houden van wat 
we hebben en het aanpakken van achter-
stallig onderhoud. We hebben steeds meer 
aandacht voor de veiligheid en het veilig-
heidsgevoel van onze inwoners, bedrijven 
en bezoekers. We blijven streven naar een 
gunstig vestigingsklimaat voor onze onder-
nemers en versterken onze uitstraling als 
gastvrije, toeristische gemeente.

We hoeven geen afbreuk te doen aan de 
kwaliteit van dienstverlening of noodzake-
lijke inzet van voorzieningen. We beschik-
ken over voldoende middelen om ook onze 
structurele activiteiten te bekostigen. En 
met de omgevingswet bereiden we ons 
voor op een nieuwe toekomst.

Aan de slag wethouder Frank van Wel: 
“Nu de begroting voor 2021 is vastgesteld, 
begint voor ons het echte werk. We gaan 
daarmee niet wachten tot het nieuwe jaar. 
Op een aantal van de 8 ombuigingen uit de 
kadernota worden nu al flinke stappen ge-
zet. Wij zijn trots op dit resultaat en onze 
organisatie en hebben alle vertrouwen in 
de toekomst.” □
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Ouder worden en zo lang mogelijk in uw eigen huis wonen. Dat wilt u toch ook?

Wist u dat Mantel Match ook ‘bij u thuis’ hulp kan bieden?
Ouderen en hun familie 
worstelen ermee, ‘zo lang 
mogelijk thuis wonen’. 
Natuurlijk willen de mees-
ten graag zo lang mogelijk 

in hun eigen huis en in hun eigen vertrouw-
de omgeving blijven wonen. Maar niemand 
vindt het fijn om steeds hulp te moeten 
vragen. Uiteindelijk komt er een punt dat 
het eigenlijk niet meer gaat, maar hoe los 
je dit dan op? De meeste kinderen willen 
hun ouders graag helpen, maar ‘HOE DAN’?

Hoe ga je dit organiseren? Eigenlijk heb je 
geen tijd voor al die extra mantelzorgta-
ken. Je hebt ook nog je baan, je gezin, je 
kinderen, je vrienden, toch? Je wilt liever 
leuke dingen doen met je ouders i.p.v. al 
die bezoekjes aan het ziekenhuis, kapper, 
therapie, familie? Hoe fijn is het als iemand 
een extra oogje in het zeil houdt? Worden 
medicijnen ingenomen? Wordt de maaltijd 
nog bereid of is daar hulp bij nodig? Heeft 
iemand voldoende beweging en komt hij/
zij nog regelmatig buiten? Je vindt het be-
langrijk dat het je ouders aan niets ont-
breekt en dat ze niet in een sociaal isole-
ment terecht komen? Maar… wie gaat die 
extra handjes allemaal betalen?

Heeft u wel eens gehoord van mantelzor-
gondersteuning? Mantel Match kan u het 
volgende bieden: Samen met alle betrok-
kenen maken we afspraken en verdelen 
we de taken. Samen zorgen we ervoor dat 
de dag van de zorgbehoevende zorgeloos 
verloopt en dat er voldoende aandacht is. 
Dit geeft vaak al een stuk verlichting voor 
iedereen. Wij vinden het erg belangrijk dat 
mensen voldoende in de buitenlucht zijn, 
bewegen en sociale contacten onderhou-
den. Daarnaast zorgen we ervoor dat de 
nodige dagelijkse ‘klusjes’ in huis goed ver-

lopen. Wij kijken bijvoorbeeld mee bij het 
ontbijt, de lunch, het avondeten, de post, 
het maken van afspraken, het doornemen 
van de dagplanning en natuurlijk laten wij 
de kleine huishoudelijke klusjes die we te-
genkomen niet liggen.

Mantelzorgen is zwaar en wij weten dat! 
Zeker tijdens de coronatijd! Financieel ge-
zien zijn er vaak mogelijkheden. Wij heb-
ben goed contact met een onafhankelijk 
Mantelzorgmakelaar, die aan de hand van 
een eerste kosteloos huisbezoek bespreekt 
voor welke regelgeving iemand in aanmer-
king komt. Desgewenst kan deze makelaar 
je begeleiden in het proces bij het aanvra-
gen van zorgindicaties en een persoonsge-
bonden budget. Met dit budget kan Mantel 
Match worden ingezet. Samen helpen wij 
je graag op weg!
Heb je vragen of denk je dat wij iets voor 
je kunnen betekenen? Bel of mail ons, wij 
denken graag met je mee!

Danielle: (06) 38 90 63 83 
Monique: (06) 38 90 48 35
E-mail: info@mantel-match.nl
Website: www.mantel-match.nl

Zorg dat je zelf energie overhoudt voor de 
echt belangrijke dingen: het samenzijn en 
genieten van elkaar! □
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Huisartsenpraktijk gesloten

In verband met vakantie is de praktijk 
van dkt. Verheijen gesloten van maandag 
23 tot en met vrijdag 27 november.

Voor zaken die niet kunnen wachten wordt 
er waargenomen door de praktijk van dkt. 
Kools en dkt. Van Liempd, Kloosterstraat 
33 tel 0416-363330. 
Avonden, nachten en 
in het weekend wordt 
er waargenomen door 
de Spoedpost Huis-
artsenzorg, tel: 085-
5360300. □

Project ‘Groene Geleiding’ van 
Oranjeplein naar Wetering

Half november gaat de uitvoering van het 
project van start. In het vorige nummer 
van Rond de Toren hebt u er al over kunnen 
lezen. Vanwege de grootte van de tekening 
kon helaas alleen het traject van ‘t Loons 
kwartier tot aan ‘De Gouden Laars’ zicht-
baar gemaakt worden.
Nu laten we u zien op bijgaande tekening 
hoe het traject Oranjeplein tot en met de 
hoek Oranjeplein/Kloosterstraat - Ecliptica 
eruit gaat zien. Nu staan langs de weg op 
het Oranjeplein nog bloempotten van de 
bewoners als afscheiding met het trottoir. 
Daar komt een permanente afscheiding van 
groene haagjes in de lengterichting. Rond 
het terras van De Kiosk komen twee plant-
vakken met siergras in geel zand en het op-
geknapte hekwerk van de oude kiosk wordt 
als afscheiding gebruikt. Op de hoek met 
de Ecliptica naast huisnummer 20 Bureau 
Broeders komt groen met een nieuwe bank 
en ook een plantvak met siergras in geel 
zand met een boom (pinus sylvestris). □
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Kerkberichten van 28 november tot 
en met 11 december

Reservering voor de eucharistieviering 
in het weekend
Omdat de besmettingen met Covid-19 de 
afgelopen tijd stegen, is het aantal perso-
nen voor het bijwonen van de eucharistie 
vastgesteld op 30. Om je als parochie aan 
dit aantal te kunnen houden is reserveren 
gewenst. Het reserveren kan op verschil-
lende manieren gebeuren:
1. Via een van de aanmeldingsformulie-

ren op de parochiewebsite:   
www.parochiewillibrord.nl;

2. Per e-mail: voor Loon op Zand en De 
Moer; secretariaat@parochiewilli-
brord.nl;

3. Telefonisch tijdens kantooruren (ma 
t/m vrij 8.45u tot 12.15 u) Loon op 
Zand en De Moer: 0416 361215.

Iedere zondag worden opnames gemaakt 
van de eucharistievieringen. Deze zijn te 
bekijken via de facebookpagina van de pa-
rochie; Parochie Heilige Willibrord en via 
de parochiewebsite: www.parochiewilli-
brord.nl. In de groene balk via de knop: 
Mis en ook na de middag op het YouTube-
kanaal: Parochie Willibrord gemeente Loon 
op Zand.

Zondag 29 november 9.30 uur; 1e zondag 
van de advent, zang/muziek, celebrant 
pastoor Luijckx, diaken Szejnoga. Chris 
Nijkamp.

Zondag 6 december 9.30 uur; 2e zondag 
van de advent, zang/muziek, celebrant 
pastoor Luijckx, diaken Szejnoga. Familie 
van Iersel–de Vink, maandelijkse gedachte-

nis aan Thom en Annie Ligthart–Vermeer, 
Cees Beerens, Robert Mulders b.g.v. ver-
jaardag, maandelijkse gedachtenis aan Ad 
Smulders, Mieke van Gorp–Beerens, Ad van 
der Aa b.g.v. verjaardag, Chris Nijkamp, 
Corry van den Oetelaar–van der Lee.

Collecte
Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u 
bij het uitgaan van de kerk eventueel een 
collectegift in de daarvoor bestemde bus 
doen om onze parochie te blijven onder-
steunen. Er is ook een mogelijkheid voor 
een digitale collecte op de rekening van 
de parochie; rekening nr: NL29 RABO 0124 
8331 01 o.v.v. Digitale collecte Parochie H. 
Willibrord.

Openstelling kerken
Ook in de maand december blijft het mo-
gelijk om in de portalen van de St. Jan in 
Kaatsheuvel en de kerk in Loon op Zand 
een kaars op te steken bij Maria. De porta-
len van beide kerken zijn open van 9.00 uur 
tot 17.00 uur.

Venloene
De eucharistievieringen in Venloene op 
dinsdagochtend kunnen helaas tot nader 
bericht nog steeds niet worden hervat.

Kerk onderhoud
De komende maanden zal de kerk in de 
steigers staan in verband met groot onder-
houd aan het dak van de kerk. Goten en 
dakleien zullen op diverse plekken vervan-
gen moeten worden.

Wij namen afscheid van:
Frida Vermeulen–van Loon
Geboren te Loon op Zand 23 juli 1940.
Overleden te Loon op Zand 2 november 
2020.

Jos Vermeer
Geboren te Loon op Zand 9 juni 1936.
Overleden te Tilburg 9 november 2020.

Dat zij mogen rusten in vrede!
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Benoemingen in de parochie
Beste parochianen, onze bisschop Mgr. de 
Korte heeft voor onze parochie twee be-
noemingen gedaan die ons vreugdevol 
stemmen en waarvan de werkzaamheden 
onder leiding van pastoor Luijckx zullen 
plaatsvinden. Per 1 september jl. is de be-
noeming van Alexis Szejnoga omgezet in 
een voltijds functie als diaken om pasto-
raal en diaconaal werk te verrichten bin-
nen de parochie.

Per 1 oktober jl. is aan Annie van Kuijk 
voor een periode van vier jaar de zending 
verleend als catechist om zodoende cate-
chetisch en missionair werk te verrichten 
binnen de parochie. Met deze benoeming 
maakt Annie van Kuijk tevens officieel deel 
uit van het pastorale team, waarbij zij al 
betrokken was. Zowel de bisschop als ons 
parochiebestuur wenst Alexis en Annie alle 
goeds en Gods zegen in de vele en mooie 
werkzaamheden ten behoeve van de paro-
chiegemeenschap H. Wil-
librord in de kernen Loon 
op Zand, Kaatsheuvel en 
De Moer. □



46



47

Hoe gaat carnaval 2021 in Loon op Zand er uit zien?

Ideeën genoeg, maar toen kwam corona…
De komst van corona in het voorjaar heeft 
ook in ons land heel wat teweeg gebracht 
in het dagelijkse doen en laten. Niemand 
had in maart kunnen voorspellen hoe an-
ders het allemaal nu zou zijn. 

Los van de economische gevolgen zijn we 
inmiddels al aardig gewend aan het dra-
gen van mondmaskers, thuis werken, de 
beperkingen die regelmatig worden bijge-
steld, overvolle ziekenhuizen, mensen die 
lak hebben aan alle beperkingen en vooral: 
het uitzien naar een goed werkend vaccin.
We werden ook geconfronteerd met het 
feit dat alle evenementen, groot en klein, 
werden afgelast, ook in ons eigen dorp. De 
mensen die betrokken zijn bij de organisa-
tie van het Loonse carnaval kunnen daar-
over meepraten.

Voor Rond de Toren sprak ik met Hans Im-
merzeel, voorzitter van de Stichting ‘Thee-
buikenland’ en de adjudant van de prins, 
Peter Swaans, met de vraag hoe zij de toe-
komst van Carnaval 2021 in Loon op Zand 
zien, dat sowieso een ander carnaval zal 
worden.

Alternatief programma voor 11-11
Hans: “Niet alleen voor het carnavalsfeest 
van 2021 hadden we al de nodige ideeën 
op papier staan, maar ook voor het ’11-de 
van de 11-de-gebeuren’, dat op 7 novem-
ber was gepland. Toen bleek dat vanwege 
de steeds strenger wordende maatrege-
len we die plannen wel konden vergeten, 
hebben we nog geprobeerd om een alter-
natief programma samen te stellen. Maar 
dat bleek al snel niet haalbaar, omdat we 
daarmee maar weinig mensen echt konden 
bereiken. Per slot van rekening zien wij als 
stichting het als onze taak om de gehele 
bevolking van Loon te bedienen en niet de 
relatief enkelen via een computerscherm. 
En ja, het is dan triest om te besluiten om 
alles te moeten afblazen.”

Kom maar op met ideeën!
Peter Swaans kan dit beamen, maar kijkt 
meteen ook naar het carnaval van 2021: 
“Het zal een heel ander carnaval worden. 
Mocht het aangekondigde vaccin dan nog 
niet beschikbaar zijn, en daar lijkt het he-
laas op, dan zal er geen optocht zijn, geen 
kinderoptocht, geen sleuteloverdracht, 
geen carnavalsmis in de kerk, geen feest in 
De Wetering en zeker geen overvolle hore-
ca. Ook al zouden we vanaf december wél 
de beschikking over een vaccin hebben, 
waardoor er veel meer kan en mag, dan 
nog is het te kort dag om dat alles alsnog 
te gaan organiseren.

 °Op keurige afstand van elkaar: Peter Swaans 
en Hans Immerzeel. (Foto: RdT)
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Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

Maar we willen carnaval 2021 beslist niet 
geruisloos aan ons voorbij laten gaan. 
Daarom zijn we al met het een en ander 
bezig om te zien of dat haalbaar is. Het 
zou ons in deze geweldig sterken als er ook 
vanuit de Loonse bevolking ideeën worden 
aangedragen, die dan wellicht gerealiseerd 
kunnen worden. Die ideeën ontvangen we 
heel graag via ons mailadres: theebuiken-
land@gmail.com. Dus kom maar op met al 
die suggesties!”

Van afstel komt géén uitstel!
Voorzitter Hans Immerzeel sluit daarop 
aan: “Dankzij de vele vrijwilligers en spon-
soren was het elk jaar mogelijk om in Loon 
carnaval te vieren zoals het hoort, met al-
les erop en eraan. Daarvoor zijn we hen 
veel dank verschuldigd en ik spreek hier-
bij de hoop uit dat zij, hoe anders het ook 
gaat uitpakken, ook met de organisatie van 
carnaval 2021 ons niet in de steek zullen 
laten. Maar laat duidelijk zijn, ik heb daar 
alle vertrouwen in.

Het is aan ons als carnavalsstichting ‘Thee-
buikenland’ om carnaval in Loon op Zand 
te behouden, corona of niet. Daarom bete-

kent uitstel van het carnaval zoals we dat 
al jaren in ons dorp vieren, beslist geen af-
stel. Dat is ook de reden waarom we carna-
val 2021 niet helemaal onopgemerkt voor-
bij willen laten gaan: uiteraard binnen de 
RIVM-regels.

Dus nogmaals de oproep aan alle lezers 
van dit artikel: heeft u een idee of sug-
gestie op welke manier we toch carnaval 
2021 kunnen vieren, laat ons dat dan weten 
via een mail naar theebuikenland@gmail.
com. Want carnaval 2021 moet hoe dan ook 
doorgaan. Nu al bedankt daarvoor!”

Uiteraard zal Rond de Toren u op de hoog-
te houden van de ontwikkelingen in aan-
loop naar carnaval 2021, hoe anders die er 
waarschijnlijk ook uit zal gaan zien!

Redactie: Tiny van Hooren
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Het juiste moment.... dat is nu!
 

Aanpakken of afwachten?

Wil je graag meepraten over wat er zou moeten gebeuren  
in de gemeente? 

Heb je tips hoe zaken lokaal georganiseerd moeten worden? 

Wil je de koers voor ons dorp meebepalen?

Wil je iets veranderen in Loon op Zand?

Wil je ons steunen in ons werk voor Loon?

Meld je dan aan als (bestuurs)lid van VOOR LOON!

Dit kun je doen door een mail te sturen naar    
info@voorloon.nl         
           
Of via het aanmeldformulier op onze website    
www.voorloon.nl  

VOOR LOON

BAAS IN EIGEN DORP
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de komende periode te garanderen. Wij 
zien deze opbrengst tevens als een steun in 
onze rug om het blad te blijven uitgeven, 
zoals we dat al bijna 53 jaar doen. En met 
uw steun, zoals de opbrengst 
van deze actie, zullen we 
dat zeker blijven doen. Daar 
mag u op rekenen!

Dank u wel voor dit mooie 
resultaat en op naar de vol-
gende jaargang!

Hartelijke groet namens alle medewerkers 
van Rond de Toren

Dank u wel!
Veel RABO-leden hebben tijdens de jaar-
lijkse RABO clubsupport-actie een of meer-
dere stemmen uitgebracht op Rond de To-
ren, zo mochten we 11 november via een 
bijzondere ‘filmboodschap’ vernemen.
Het aantal uitgebrachte stemmen leverde 
een totaalopbrengst op van € 643,43.

Als Rond de Toren-team zijn wij erg blij met 
dit resultaat en u kunt er op rekenen dat 
wij dit geld heel goed zullen besteden om 
het verschijnen van ons aller ‘Toren’ voor 
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Brekelmans: “Een betaalbaar pareltje voor Loon op Zand”

B&W stelt ‘Variant 3’ Nieuwe Wetering voor

Het college van Loon op Zand legt aan de 
gemeenteraad een verder uitgewerkt plan 
voor de Nieuwe Wetering voor. Het vraagt 
de raad in te stemmen om het voorstel  
‘Variant 3’ verder uit te werken. In die vari-
ant ontfermt een nader te bepalen markt-
partij zich over het oude klooster.

Er is de afgelopen maanden in overleg met 
de architecten en de Wetering Plan Groep 
(WPG) een projectplan uitgewerkt. Hierin 
staat onder meer waarom de wethouder 
een voorkeur heeft voor ‘Variant 3’. Tegen 
deze variant ontstond bij de omwonende 
aanvankelijk weerstand omdat ze gekop-
peld werd aan de plannen voor een hostel. 
“Het idee voor een hostel is inmiddels ver-
laten”, zegt wethouder Jan Brekelmans. 
“De invulling van de oudbouw moet passen 
bij de kern Loon op Zand, het moet een 
aanvulling zijn. We willen van De Nieuwe 
Wetering een betaalbaar pareltje maken 
waar iedereen zich prettig bij voelt.”

Akoestiek
Er kunnen in het oude gedeelte geen ap-
partementen worden gevestigd. “Dat klinkt 
allemaal veel te veel door, akoestisch en 
ook qua beheersystemen is de constructie 
daarvoor te veel een geheel”, weet Brekel-
mans. Datzelfde argument pleit tegen het 
opnemen van een hostel in de plannen.

In de beeldvormende raad van 8 oktober 
nam de wethouder al duidelijk een voor-
schot op zijn voorkeur voor variant 3. “Het 
is denk ik zonneklaar de beste keuze”, al-

dus de wethouder die ervan overtuigd is dat 
hij de raad mee kan nemen in deze ziens-
wijze. “Het voldoet aan het programma 
van eisen, past binnen de wensen van de 
huidige en toekomstige gebruikers en heeft 
een prima kosten/baten-verhouding.” Bij 
Variant 2 zou de oudbouw een maatschap-
pelijke/culturele invulling krijgen. “Per 
saldo levert dat voor de langere termijn 
hogere kosten op”, vreest de wethouder.

In het geüpdatete projectplan zijn proces-
afspraken opgenomen tussen de verschil-
lende partijen. Ze gaan op zoek naar een 
passende invulling voor het oude klooster. 
Het college wil dit samen met de Loonse 
inwoners aanpakken. De WPG onderschrijft 
dat volledig. Marktconsultatie, gemeente 
en WPG willen de inwoners en onderne-
mers in Loon op Zand graag op korte ter-
mijn informeren over de stand van zaken. 
Vervolgens zijn ze van harte uitgenodigd in 
een zogenaamde ‘marktconsultatie’ hard-
op mee te denken over de invulling van het 
klooster. “Grootschalige verblijfsaccom-
modatie valt dus al af”, zegt Brekelmans 
nogmaals.

De opbrengst van deze marktconsultatie 
wordt aan de raad voorgelegd. Deze kan 
naar verwachting rond juni 2021 een de-
finitieve beslissing nemen over wat er met 
De Nieuwe Wetering gebeurt. □
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NL-Alert controlebericht  
op 7 december

Maandag 7 december rond 12.00 uur zendt 
de overheid een NL-Alert controlebericht 
uit in heel Nederland. Ook in de provincie 
Noord-Brabant. Het NL-Alert controlebe-
richt ontvang je op je mobiel. Met het NL-
Alert controlebericht kun jij ervaren hoe 
het is om een NL-Alert te ontvangen. Let 
op: het NL-Alert controlebericht kan luid 
binnenkomen als je een koptelefoon of 
oordopjes gebruikt.

Een giftige rookwolk. Een terroristische 
aanslag. Een grote natuurbrand in een wan-
delgebied. Alleen bij noodsituaties waarbij 

direct handelen noodzake-
lijk is, zetten veiligheids-
regio’s NL-Alert in. Dat is 
belangrijk, want daardoor 
weten Nederlanders dat 
zij alert moeten zijn en in 
actie moeten komen wan-
neer zij een NL-Alert ont-
vangen.

In een NL-Alert staat wat 
er aan de hand is, wat 
je moet doen en waar je 
meer informatie kunt vin-
den. Negen op de tien Ne-

derlanders gaf in een recent onderzoek aan 
een NL-Alert direct na ontvangst te lezen 
en over te gaan tot actie.

Controlebericht
Met het landelijke NL-Alert controlebericht 
kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert 
te ontvangen. Zie je een NL-Alert? Lees 
meteen het bericht, kom in actie en help 
anderen.

Dinsdag 1 december start een landelijke 
publiekscampagne voor het NL-Alert con-
trolebericht. Het vorige controlebericht 

dat op 8 juni 2020 is verzonden, werd door 
90 procent van de Nederlanders van 12 jaar 
en ouder op de mobiele telefoon ontvan-
gen. Ook onder ouderen is het bereik zeer 
hoog: driekwart van de 75-plussers heeft 
het controlebericht van afgelopen juni ont-
vangen.

Hoe werkt NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Daar-
voor hoef je niets te doen. Wanneer je 
een NL-Alert op je mobiel ontvangt, laat 
je telefoon een hard en doordringend 
alarmgeluid horen. Let op: NL-Alert kan 
luid binnenkomen als je een koptelefoon of 
oordopjes gebruikt.

NL-Alert is ook te zien op steeds meer di-
gitale reclameschermen en digitale reisin-
formatieschermen in het openbaar vervoer.  
Zie je een NL-Alert? Lees meteen het be-
richt, kom in actie en help anderen. □

tel.: 0416 - 363 902
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Sinterklaas 2020
Dit jaar, zonder gebruikelijk geraas,
Geen intocht van Piet en Sinterklaas.
Maar ik ben er wel degelijk terstond,
ongemerkt rijd ik in Loon op Zand rond.
Ik heb geen last van corona en hoef niet  
in quarantaine,
Dus jullie zien mij overal incognito  
verschèène.

Kadootjes moeten namelijk worden gebracht,
Naar ieder kind dat vol spanning  
mij verwacht.
En ook voor de groten zijn er surprises  
zoals het hoort,
Natuurlijk voorzien van een stichtelijk  
woord.

Ik vroeg me af wat de Loonse mensen
dit jaar zoal zouden wensen?
Echter tot mijn verrassing,   
ik had het al eerder gezien,
precies hetzelfde als in 2019.
Toen werd mij namelijk verteld,
en vol enthousiasme vastgesteld:
“Als u in 2020 komt naar Loon op Zand,
dan is er hier van alles aan de hand.
We zijn De Wetering aan ’t verbouwen
en het openbaar groen wordt   
goed onderhouwen.”

We zijn nu wèèr een jaar verder  
en wat is er te zien?
Niks! Althans: ik heb het niet gezien.
Wanneer zeggen jullie: we zijn er mee klaar?
Het is nog steeds de zelfde gribus   
als vorig jaar!
Want die boombakken én De Wetering,
wanneer start eindelijk de verbetering?

Al jaren lang te triest voor woorden,
“Baas in eigen dorp”?  
Quatsch, voor gehoorgestoorden.

“Doe het zelf” kletst wethouder Bruintje 
nu vanuit de Kletsheuvel.
Hij weet niets beters na jarenlang gekeuvel.
“Adopteer een bak want we zijn   
bijna failliet.
Doe het zelf maar Sinterklaas   
en Piet!”
Dit soort ‛adviezen’ krijgen we vanuit  
Het Klavier,
ze hebben Loon daar maar amper in ’t vizier.
Maar o.k.: ik zal een boombak adopteren,
en mijn Pieten instrueren,
om zo’n bak netjes te verfraaien
en even te stoppen met oproer kraaien.

Mijn schoorsteen-roetveeg- en andere pietjes
vullen ze, toepasselijk,    
met vergeet-me-nietjes,
met sanseveria, cactus en/of ficus.
Alles beter dan de huidige gribus.

Maar nu we het toch hebben over adopteren:
zouden we Tilburg niet erg vereren,
door ze uit te nodigen, in het vrijerslaantje
en samen te starten, onder een  
romantisch maantje.
Voor ons kerkdorp een goede partij,  
een verbetering,
Die kijken niet naar ’n ton meer voor   
De Wetering.
Daar vind je geld, know-how en een goede  
gemeentelijke organisatie
en eindigt voor Loon de voortdurende   
frustratie.

Best ook interessant voor de schônste stad 
van het laand:
samen met Loon op Zaand
een mooie toekomst tegemoet.
Ik zie het al voor me, ’t komt helemaal goed!
Hou vol, houdoe en blijf gezond,
we treffen mekaar wel weer… ergens…  
… terstond.

Sinterklaas
PietJan, PietTon en Wimpiet

Aangeboden door de werkgroep  
‛Loon naar Tilburg’
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Zondag 19 december 2021

Op naar de tiende Kerstklokkenloop!

Je zou het een ‘geluk bij een ongeluk’ 
kunnen noemen dat de Loonse Kerstklok-
kenloop slechts één keer per twee jaar 
wordt gehouden in ons dorp. Omdat deze 
vorig jaar werd georganiseerd en dit jaar 
dus niet. Zou dat dit jaar wél het geval zijn 
geweest, dan had de organisatie vanwege 
de corona-crisis niets anders kunnen doen 
dan simpelweg het evenement volledig af-
blazen.

Ook al hebben we dit jaar geen Kerstklok-
kenloop, dan wil dat niet zeggen dat de or-
ganisatie op dit ogenblik pas op de plaats 
kan maken. Integendeel: de voorbereidin-
gen voor de tiende editie, die op zondag 
19 december 2021 wordt gehouden, zijn 
al weer opgestart met de hoop en de ver-
wachting dat het corona-virus tegen die 
tijd geen roet in het eten zal gooien.

De tiende editie wordt een bijzondere
Het team van de  Stichting Loonse Kerst-
klokkenloop is inmiddels met het nodige 
optimisme en enthousiasme gestart met 
de voorbereiding van de 10e editie van de 
Loonse Kerstklokkenloop, die vanwege het 
feit dat het de tiende editie is, een heel 
bijzondere zal gaan worden. Men is opti-
mistisch in de verwachting dat het dan 
weer verantwoord is voor grote aantallen 
bezoekers het evenement te organiseren. 
Natuurlijk worden de RIVM-voorschriften in 

verband met de corona-regelgeving, moch-
ten die tegen die tijd nog actueel zijn, 
goed in de gaten gehouden en toegepast. 
Dat alles om de veiligheid van bezoekers en 
medewerkers te waarborgen.

Sponsoring
Zoals bij elk evenement speelt sponsoring 
een belangrijke rol bij het realiseren er-
van. Je kunt organiseren wat je wilt, maar 
zonder de benodigde financiële middelen 
kun je het wel vergeten. Daarom is de or-
ganisatie ook zo blij met de vele stemmen 
die RABO-leden hebben uitgebracht tijdens 
de Rabo Clubsupport-actie van dit jaar, die 
maar liefst € 1067,39 opleverde. Heel har-
telijk dank daarvoor!

Ondanks dit mooie bedrag is er meer no-
dig om alles te bekostigen. Dat kan een-
ieder begrijpen. Daarom zullen de vaste 
sponsoren van de Stichting Loonse Kerst-
klokkenloop, sponsoren die vaak al jaren 
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verbonden zijn aan dit evenement, worden 
gevraagd om ook aan de tiende editie hun 
medewerking te verlenen.

Dat een evenement als de Loonse Kerst-
klokkenloop valt of staat met de medewer-
king van sponsoren, realiseren steeds meer 
mensen uit ons dorp die hun betrokkenheid 
tonen door een gift over te maken op reke-
ning NL08 RABO 01010 93020 ten name 
van de Stichting Loonse Kerstklokkenloop. 
Zeker met die spontane bijdragen voelt dat 
voor de organisatie aan als erkenning voor 
al hun werk en het mooie dat dit evene-
ment voor ons dorp betekent.

Samen is er veel te bereiken
Er ontstaan ook mooie initiatieven om 
meer inkomsten voor de Kerstklokkenloop 
te genereren. Een voorbeeld daarvan is 

een sponsortocht, die georganiseerd zal 
worden door de Loonse sportschool ‘Easy-
fit’ die later in 2021 wordt gehouden. Na-
tuurlijk wordt u van dit gebeuren tijdig op 
de hoogte gebracht, onder andere via Rond 
de Toren. Met de vaste sponsoren, de spon-
tane giften en acties als die van ‘Easyfit’, is 
het zeer wel mogelijk om als Loonse inge-
zetenen de tiende Loonse Kerstklokkenloop 
succesvol te organiseren. Sámen is er veel 
te bereiken!

We gáán ervoor!
Het volledige team achter de Loonse Kerst-
klokkenloop is al bezig voorbereidingen te 
treffen om de tiende editie van dit gebeu-
ren weer op touw te zetten. Of zoals zij 
dat aangeven: “We gaan ervoor!” Diverse 
werkgroepen (voor de inhoudelijke pro-
grammering, de praktische organisatie en 
publiciteit) staan gereed om hun ideeën 
voor het komend jaar te gaan ontwikkelen. 

Omdat het de tiende editie wordt in 2021, 
wil men er een heel bijzondere editie van 
maken. De gemeente Loon op Zand staat 
hier positief tegenover, dus ook van die kant 
mag het een en ander verwacht worden. 
Als ook wij, inwoners van Loon op Zand, de 
organisatie een hart onder de riem kunnen 
steken door hen te ondersteunen in welke 
vorm dan ook, dan wordt het helemaal een 
Loons evenement van ons allemaal waar 
we met recht trots op kunnen zijn!

Mocht u zich willen aansluiten bij de orga-
nisatie van de tiende Loonse Kerstklokken-
loop, of een reactie op dit artikel of een 
advies/suggestie willen geven, dan is uw 
mailbericht hierover meer dan welkom bij 
de organisatie via stichtingLKKL@gmail.
com. □

Redactionele bewerking: Tiny van Hooren
Foto’s: Beelden uit de Kerstklokkenloop 
van 2019. Archief RdT
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Kerstactie    
Muziekvereniging Concordia

Op zaterdag 12 december a.s. zal muziek-
vereniging Concordia weer haar jaarlijkse 
kerstactie houden. Ook dit jaar verkopen 
we niet alleen rode en witte kerststerren, 
maar bieden wij u wederom een overheer-
lijke amandelstaaf aan.

De prijs voor 
zowel de kerst-
ster als voor de 
amandelstaaf is  
€ 3,50 per stuk 
of 3 stuks voor 

€ 10,-. Combineren is mogelijk: bijvoor-
beeld 2 kerststerren en 1 amandelstaaf 
voor € 10,-.

Dit jaar willen we net als voorgaande jaren 
werken via voorverkoop. De ervaring leert 
ons dat veel mensen op de zaterdagen na 
Sinterklaas al druk in de weer zijn met 
‛kerstbezigheden’ 
en dus niet thuis 
zijn.

Daarom kunt u 
ook nu weer de 
kerststerren en 
amandelstaven 
vooraf bestellen 
en wij bezorgen deze dan op zaterdagmid-
dag 12 december na 14.00 uur bij u thuis.

U kunt een eventuele andere tijd aangeven 
op het bestelstrookje.

Het ingevulde strookje met gepast geld 
kunt u inleveren op de adressen:
• Ecliptica 115
• Bergstaat 15b
• Doelen 26

Inleveren kan tot en met 8 december a.s.

Bestelformulier kerstactie Muziekvereniging Concordia

Naam: __________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________

Aantal kerstster rood: ________________ stuks

Aantal kerstster wit: _________________ stuks

Amandelstaaf: ______________________ stuks

Bedrag: € __________________________

Inleveren kan tot en met 8 december op de adressen 
Ecliptica 115, Bergstraat 15b en Doelen 26.
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Gemeente Loon op Zand: Samenloop voor Hoop 2022

Kanker: Lotgenoten!
Het is en blijft een emotioneel woord, ook 
als je via meerdere publicaties aandacht 
vraagt voor dit onderwerp. In ons eerste 
artikel gaven we aan dat mensen die de 
diagnose krijgen, vooral met de/ hun toe-
komst bezig zijn. Dat de centrale vraag 
daarbij is: “hoe gaan we verder?”.

Belangrijk daarbij is praten. Mensen zijn 
sociale wezens. Contacten met anderen, in 
welke vorm dan ook, is voor iedereen nodig 
als basis voor een gelukkig en kwalitatief 
goed leven. Dat geldt zeker ook voor lot-
genoten. Voor al die mensen die, zonder 
onderscheid in leeftijd, man/vrouw, ras, 
religie, beroep, leefgewoontes, arm/rijk, 
de diagnose hebben gekregen.

Waar zitten tussen lotgenoten de  
overeenkomsten en de verschillen?
Uiteraard zit de overeenkomst in een-
zelfde diagnose, anders ben je geen lot-
genoot. Daarnaast die onzekere toekomst. 
Een overeenkomst zit ook in de periode dat 
lotgenoten zich moeten overgeven aan een 
behandeltraject. Het medisch traject, het 
oncologisch traject, het chirurgisch tra-
ject. Lotgenoten hebben een niet te be-
nijden overeenkomst in de zin van angst, 
boosheid, paniek, stress, woede, eenzaam-

heid, verdriet, onmacht. “Een emotionele 
aardbeving”!

Maar in deze laatste overeenkomst zit ook 
een groot verschil, een onderscheid, in de 
persoonlijke situatie en behoeftes. Neder-
land kent ongeveer 1.000.000 lotgenoten 
die, na de periode van “vastklampen aan 
de medici waarvan je hoopt goed nieuws te 
krijgen”, een moeilijk traject instappen. 
Een traject van leven met en zeker ook na 
kanker. Een belangrijk verschil zit natuur-
lijk in de leeftijdscategorie, de levensfase, 
etc. Iedereen heeft daarin andere proble-
men en andere behoeftes. Nog belangrijker 
is dat na de oncologische fase de wereld 
om je heen ogenschijnlijk gewoon weer 
doorgaat. En dat er van jou, als lotgenoot, 
vaak verwacht wordt dat jij ook zoveel als 
mogelijk je leven weer oppakt. Terwijl je 
juist na het loslaten van die medische peri-
ode, met medische verwachtingen, zoveel 
behoefte krijgt aan aandacht, aan gesprek-
ken, aan support van mensen om je heen, 
aan hulp om je in staat te stellen je leven 
weer op te pakken. Want je bent nog steeds 
angstig, je voelt nog altijd onzekerheid, je 
ervaart juist nu een grotere vermoeidheid. 
Dat ‛zwarte gat’ is/komt er voor elke lot-
genoot, alleen zit daarin het grote verschil 
met de oncologische fase.

Voor iedereen komt dat ‛zwarte gat’ op 
een ander moment, ervaar je op andere 
momenten en andere manieren de beper-
kingen en emoties. De een zoekt zijn/haar 
weg in het lezen over het leven met en 
na kanker. De ander zoekt liever contact 
met lotgenoten, terwijl ook veel mensen 
er juist voor kiezen gehoor te vinden bin-
nen de eigen vertrouwde omgeving. Voor 
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de een geldt dat hij/zij de contacten liever 
buiten de deur zoekt, terwijl de ander juist 
grote voorkeur heeft met een expert in de 
eigen huiskamer te kunnen zitten.

Samenloop voor Hoop: lotgenoten!
Leven met en na kanker is dan ook het 
kernthema van onze Samenloop voor Hoop. 
Tijdens, maar ook gedurende de voorberei-
ding van het Samenlopen, gaan wij contact 
zoeken met onze lotgenoten en waar mo-
gelijk betrekken in en voorbereiden naar 
een indrukwekkend evenement.
Over enkele maanden kunnen diegenen 
met de diagnose “U bent lotgenoot”, zich 
inschrijven bij de Samenloop voor Hoop 
Gemeente Loon op Zand, waarna u een 
uitnodiging krijgt voor een indrukwekkend 
weekend met een lach en een traan, waar 
u wordt ontvangen en samengebracht voor 
een praatje met lotgenoten, een themale-
zing, een drankje en een hapje. Waar or-
ganisaties zich presenteren en u, mocht u 
daar nog onvoldoende beeld over hebben, 
zich kunt laten informeren over de moge-
lijkheden van contacten leggen, voor hulp 
die het best bij u past.
De lotgenoten worden uitgenodigd vrijblij-
vend deel te nemen aan een aantal acti-
viteiten en we maken de groep onderdeel 
van de Samenloop via 3 ceremonies, de 

opening-, kaarsen-, en sluiting-ceremonie. 
Ervaring toont aan dat niet iedereen graag 
naar voren treedt als lotgenoot. Men wil 
niet zo graag een middelpunt zijn, laat 
staan een speciale gast op een evenement. 
Ook daar is weer een persoonlijk verschil 
tussen lotgenoten. Van lotgenoten die wel 
hebben meegedaan horen wij vooral posi-
tieve ervaringen dat ze toch bij de Samen-
loop aanwezig zijn geweest. Tijdens en na 
de samenloop horen wij termen als emo-
tie, kracht, dicht-bij-elkaar, eendracht, 
viering, doorzetten, trots, gesprekken: een 
ervaring die wij alle lotgenoten gunnen.
Om die reden gaan wij in aanloop naar het 
evenement ook informatiebijeenkomsten 
organiseren waar wij u meer vertellen over 
de opzet en de invulling van de Samenloop 
voor Hoop. Bovendien helpt u ons in het 
maken van keuzes welke organisaties wij 
uitnodigen om tijdens de Samenloop aan-
wezig te zijn en laten wij u graag meeden-
ken welke activiteiten/workshops u leuk 
zou vinden tijdens het weekend.

Samenlopen voor Hoop: het gaat om solida-
riteit, om delen en verbinden, tijdens het 
Pinksterweekend in de Gemeente Loon op 
Zand. Wij hopen dat u erbij bent!

Frank Tabbers

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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Toch nog beetje Halloween in 
Molenwijck…

Helaas ging Halloween dit jaar aan ons 
voorbij zonder spoken, heksen, zombies en 
ander eng gespuis in de straten van Molen-
wijck.

 °De familie de Jong werd tot winnaar uitgeroepen 
met het mooist versierde Halloween-huis.  
(Eigen foto’s)

Op het laatste moment trok de gemeente 
zich terug vanwege de aangescherpte Co-
rona-maatregelen en verzocht de organi-

satie om het langs de deuren gaan tijdens 
Halloween niet door te laten gaan. “Zeer 
jammer natuurlijk maar wel begrijpelijk” 
aldus Marcel van der Linden.
Vandaar dat de organisatie bedacht had 
om een prijs uit te loven voor het mooist/
leukst versierde huis. Zodoende hoopte 
de organisatie dat er toch nog een beetje  
Halloween te beleven viel in Molenwijck.

Gelukkig hadden enkele buurtbewoners 
hieraan gehoor gegeven en is de organisa-
tie ’s avonds zaterdag 31 oktober in de wijk 
gaan kijken. Uiteindelijk werd de prijs ge-
wonnen door fam. de Jong.

Hopelijk dat we volgend jaar wél weer kun-
nen uitpakken met Halloween! □

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.  
Respectvol en milieubewust ontzorgen. 
Wij zijn partner van www.ontboedel.nl 

Voor info: Erik de Bont 06-51294131. 
*Ook voor kleine ritjes naar de 

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.
Respectvol en milieubewust ontzorgen.
Wij steunen verschillende goede doelen!

Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
* Ook voor kleine ritjes naar de milieu-
straat van de gemeente Loon op Zand.
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Van onze nieuwe voorzitter

Het is een gekke tijd waarin de bestuurs-
wisseling bij de SeniorenVereniging Loon 
op Zand plaatsvindt. Normaal gesproken 
wordt er een feestelijke vergadering be-
legd, waarbij verslag gedaan wordt van het 
afgelopen jaar en vooruitgekeken wordt op 
het volgende jaar.

Van scheidende bestuursleden en vrijwilli-
gers wordt op een gepaste wijze afscheid 
genomen. En niet in de laatste plaats: we 
ontmoeten elkaar in een ongedwongen en 
gezellige sfeer, verstevigen of hernieuwen 
contacten en spreken met elkaar af activi-
teiten te gaan doen. Deze keer is alles an-
ders. De vergadering verloopt deels via de 
mail. De stukken zijn aan belangstellenden 
toegezonden en de bestuursverkiezing ging 
schriftelijk.
Formeel is het (gedeeltelijk) nieuwe be-
stuur op 14 oktober aangetreden. De dag 
waarop de gedeeltelijke lockdown in is 
gegaan. Een van de eerste zaken die het 
bestuur moest regelen was dus het stopzet-
ten van activiteiten. Alleen de beweegac-
tiviteiten in De Wetering kunnen binnen de 
richtlijnen doorgaan.

Corona bepaalt nu ons leven
Corona bepaalt al langere tijd in meer of 
mindere mate hoe wij ons dagelijks leven 
moeten inrichten. Beperken van contacten 
is nodig om gezond te blijven. Dat is ver-
velend maar wel noodzakelijk. Hoe meer 
we ons met z’n allen aan de richtlijnen 
houden, hoe eerder het virus in toom kan 
worden gehouden.
In kleine groepjes (niet groter dan 4) kun-
nen we nog wel actief blijven. Fietsen en 
wandelen kan dus als je gepaste afstand 

houdt. Helaas is even een kop koffie drin-
ken in een horecagelegenheid er dan niet 
bij. Maar toch… je hebt er iets mee te doen 
en bewegen is gezond. Thuis is het niet de 
bedoeling dat je veel verschillende mensen 
ontvangt, maar helemaal niemand hoeft 
ook weer niet. Voor degenen die alleen zijn 
biedt dat in ieder geval de mogelijkheid om 
de eenzaamheid wat te doorbreken.
Gebruik ook je telefoon of tablet voor het 
videobellen. Daarmee kun je je contacten 
nog redelijk onderhouden.
Of we half november weer wat meer vrij-
heid hebben hangt helemaal van ons ei-
gen gedrag (van jong tot oud) af. Mensen 
verspreiden het virus en hoe voorzichtiger 
we zijn hoe minder kans we hebben op be-
smetting. Sommige wetenschappers waar-
schuwen voor te veel optimisme. De lock-
down kan wel nodig zijn tot in december. 
Het is goed daar rekening mee te houden, 
dan valt het in voorkomend geval minder 
tegen.
Graag had ik mijn eerste voorwoord bij ons 
verenigingsblad met meer vreugde en opti-
misme vormgegeven. Het is nu echter niet 
anders en we zullen ons daarbij moeten 
neerleggen. Misschien hebben we de vol-
gende keer beter nieuws.

 °Wil ligtenberg. Eigen foto.
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Deze keer wordt de nieuwe organisatie-
structuur van de SeniorenVereniging Loon 
op Zand nader toegelicht. Niet dat er grote 
wijzigingen zijn, maar er wordt wel meer 
aandacht gegeven aan de communicatie en 
de zorg. Daarvoor hebben we specifiek be-
stuursleden verantwoordelijk gemaakt. Dat 
geldt ook zo voor het onderdeel activitei-
ten. Als er weer ruimte ontstaat om hier 
actief een start te maken gaan we daar 
met gezwinde spoed aan de gang.

Ondertussen wens ik jullie – namens zo-
wel het oude als het nieuwe bestuur – alle 
goeds. Zorg goed voor jezelf en je naasten.

Blijf gezond! Wil Ligtenberg

2011 - 2020 - Terugblik
Als je afscheid hebt genomen van een ver-
eniging is het goed om ook eens terug te 
kijken naar de afgelopen jaren als bestuurs-
lid. Als jonge senior heb ik ruim negen jaar 
geleden de voorzittershamer overgenomen 
van Bert Mathijssen. Ik trof een goed ge-
structureerde vereniging aan met veel ac-
tiviteiten en ook zeer veel actieve vrijwil-
ligers. Maar tijden veranderen en dus ook 
onze vereniging. Naast het organiseren van 
activiteiten was het van belang om meer 
jonge leden erbij te betrekken zodat con-
tinuïteit kon worden gewaarborgd. Een 
lastige opgave tot op de dag van vandaag 
omdat jonge senioren andere interesses en 
bezigheden hebben.

Ook was het van belang om meer zorg te 
besteden aan het welzijn van onze leden. 
Naast huisbezoek en lief en leed werd meer 
aandacht besteed aan eenzaamheid en on-
dersteuning op sociaal gebied in samen-
werking met de professionele organisaties 
in ons dorp. Deelname binnen de WMO-ad-
viesraad was een sterk informatiepunt voor 
het bestuur.
We hebben in deze jaren de aard van de 
activiteiten zien veranderen. Geen wereld-

dansen en koersbal meer, maar valpreven-
tie, tafeltennis en meer beweegactivitei-
ten binnen de sportschool en in Venloene. 
Er is een kunstkring opgericht en een film- 
en praatgroep. De computerwerkgroep 
heeft koerswendingen ondergaan en de 
fotoclub blijft in de picture. Dit beteken-
de wijzigingen in de organisatie. De Com-
missie Educatie en Vorming stopte na vele 
jaren actief te zijn geweest. Er wordt nu 
gecommuniceerd met contactpersonen van 
werkgroepen. Ook moet zeker genoemd 
worden de naamswijziging die we, na lang 
discussiëren hebben ondergaan. Van KBO 
naar SeniorenVereniging. Voor sommigen 
blijft het wennen.

Bij het terugkijken ben ik mijn medebe-
stuursleden veel dank verschuldigd voor 
hun steun en wijze raad. Samen hebben we 
de klus kunnen klaren. Zeker denk ik terug 
aan de te vroeg overleden bestuursleden 
Els Jonkergouw en Fer van Roosmalen. Zij 
beiden hebben de vereniging in het ver-
leden en heden meegemaakt en ons veel 
steun gegeven. Ook wil ik hier Guus van Es 
noemen die de zorg een gezicht gegeven 
heeft en jammer genoeg door persoonlijke 
omstandigheden ons heeft verlaten.

 °Thieu Eijkemans. Eigen foto.
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Nogmaals ook dank aan Nel Molenschot, 
Hans van Oers en Paul van Dijk die samen 
met mij vertrekken. Zeker aan Nel voor 
haar bijna twintig-jarig bestuurslidmaat-
schap. We hebben de wisseling van de 
wacht in stilte laten plaatsvinden omdat 
het coronavirus ons belemmert. Ik hoop 
dat het u allen goed zal blijven gaan.

Ik wens het nieuwe bestuur, samen met de 
vrijwilligers, veel wijsheid en succes voor 
de komende jaren bij onze mooie vereni-
ging.

Thieu Eijkemans

Fotowedstrijd 2020
SeniorenVereniging Loon op Zand organi-
seert samen met de FGLoZ wederom een 
fotowedstrijd. Dit jaar is als thema geko-
zen ‛Schoonheid van verval’. Door het co-
ronavirus is het niet mogelijk om dit jaar 
een expositie te houden en ook geen be-
oordeling te geven van de ingestuurde wer-
ken. Besloten is om volgend jaar, onder 
betere omstandigheden, een expositie en 
jurybeoordeling te laten plaatsvinden. Na-
der bericht zal dan daarover verschijnen. 
De wedstrijd gaat wel door en werken kun-
nen worden ingestuurd.

Men moet de foto’s digitaal sturen naar 
cah-loz@planet.nl en een geprinte versie 
in het formaat A4 of 20 x 30 cm afgeven 
bij Cees Hoevenaar, Ecliptica 14, 5175 XJ, 
Loon op Zand.

De foto’s moeten zelf gemaakt en van een 
recente datum zijn. Ook moet de inzender 
naam en adres vermelden op de achter-
zijde van de foto. Dank voor uw begrip. □

Soep bij de Buurtkamer
Op de woensdagen 25 november en 2 de-
cember kunt u tussen 11.30 en 13.00 uur 
weer een lekker kopje zelfgemaakte soep 
ophalen bij de Buurtkamer, Van Rijckevor-
selstraat 56 (ingang achterom).

Op 25 november serveren we Chinese to-
matensoep en op 2 december staat er 
champignonsoep klaar.
De prijs voor zo’n heerlijke beker zelfge-
maakte soep bedraagt slechts € 0,75!

We zien u graag in 
de Buurtkamer!
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Pro3 stemt in met begroting 2021-2024

Pro3: starters- en duurzaamheidsleningen,    
aandacht voor zorg en toeristenbelasting omlaag
Op 5 en 9 november waren de digitale be-
grotingsvergaderingen. Pro3 heeft inge-
stemd met de begroting en daarbij drie 
belangrijke punten ingediend én binnenge-
haald voor een schonere, slimmere en soci-

alere gemeente!
 
Ten eerste hebben we 
bereikt dat er einde-
lijk gekeken wordt 
naar mogelijkheden 
voor het verstrekken 
van startersleningen, 
duurzaamheidslenin-

gen en leningen voor het maken van kleine 
aanpassingen in de woning waardoor oude-
ren nog langer in hun woning kunnen blij-
ven wonen. De gemeenteraad krijgt hier 
over een half jaar meer duidelijkheid over.

Daarnaast gaat de gemeenteraad, samen 
met het college, zorgen dat we na de co-

ronacrisis de zorg voor inwoners die dat no-
dig hebben nog beter vorm kunnen geven.
Tijdens en na de coronacrisis moet ieder-
een kunnen rekenen op een sociale en fijne 
gemeente die hen helpt!
 
Ook heeft de gemeenteraad, mede op initi-
atief van Pro3, uitgesproken dat de toeris-
tenbelasting weer omlaag moet zodra het 
kan. Hiermee laten we zien dat de verho-
ging die vorig jaar is doorgevoerd weer zo 
snel mogelijk omlaag moet. Dit is belang-
rijk voor alle ondernemers in onze toeristi-
sche gemeente.

Door deze drie belangrijke punten binnen 
te hebben gehaald zetten we stappen naar 
een gemeente die er is voor haar inwoners 
en niet andersom. Pro3 kijkt uit naar een 
hopelijk beter 2021 en zal blijven strijden 
voor een sociale, slimme en schone ge-
meente. □

In actie voor Inloophuis TOON!

Ben jij weleens bij Inloophuis TOON ge-
weest? Wanneer je binnenloopt, voel je het 
meteen. Je bent welkom en wordt ontvan-
gen in een warme en huiselijke sfeer. Onze 
gastvrouwen en gastheren zijn mensen die 
weten wat de impact van kanker is en ze 
zijn er voor jou.
Inloophuis TOON is volledig afhankelijk 
van giften, donaties en sponsoring. Door 
Corona is onze maatschappij grotendeels 
stilgelegd, waardoor (bijna) geen acties en 
evenementen zijn georganiseerd. Hiermee 
zijn onze inkomsten weggevallen. Daarom 
is het nu tijd voor actie. Want ondanks Co-
rona gaat kanker gewoon door.

Huis in Actie
KWF Kankerbestrijding en IPSO (overkoe-
pelende organisatie Inloophuizen) zijn ge-
start met ‛Huis in Actie’. Op www.inloop-
huistoon.nl vind je onze actiepagina. Geef 
Inloophuis TOON een financieel steuntje in 
de rug. Word lid van ons team, doneer of 
start een actie. Wij zijn blij met alle steun!
Laten we samen zorgen voor een beter le-
ven voor mensen die geraakt zijn door kan-
ker. Alvast ontzettend bedankt!

Bijzondere aandacht voor mensen én 
kanker. 
Inloophuis TOON Jan de Rooystraat 15
Waalwijk. Telefoon: 65 27 34.
e-mail: info@thhw.nl □



68

Uw computer. 
Onze zorg.

Andromeda 6,
5175 VL Loon op Zand

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

06 5122 9628

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

Voor Particulieren, ZZP’ers, Thuiswerkers...
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De VVD zorgt voor   
verandering en beweging!

Na een bewogen periode kijken wij terug 
op ons eerste jaar in het College. Er zijn 
zaken aangepakt en veranderd. Sommige 
zaken heeft niemand zien aankomen zo-
als het COVID-19 virus. Maar ondanks alles 
hebben we een sluitende begroting. Hoe?! 
Het bleek voor minder te kunnen. Het voor-
zichtige herstel van onze financiën zorgt 
nu zelfs voor een lastenverlaging, voor het 
eerst in 15 jaar!

Maar… we zijn er nog niet. We moeten het 
vooral gaan doen in 2021 om het voorge-
stelde financiële herstel voor elkaar te krij-
gen. Daarnaast zijn én blijven wij erg kri-
tisch naar onze collega’s in Den Haag. Als 
wij deze gemeente mooi, levendig en aan-
trekkelijk willen houden kan er echt niet 
verder bezuinigd worden op de gemeente-
financiën.

Wij kijken naar de toekomst, denken in 
kansen en gaan uitdagingen niet uit de 
weg! Zo gaan we na jaren wachten nu ein-

delijk aan de slag met de bestuurlijke toe-
komst van onze gemeente!

Wij zetten ons voor de volle 100% in voor u, 
inwoners, ondernemers en verenigingen en 
leggen de verantwoordelijkheid terug waar 
deze hoort! Wilt u met onze fractie of wet-
houder in gesprek? Neem dan contact op 
via onze website www.loonopzand.vvd.nl  
of Facebook. □

 °Van links naar rechts: Pim Bruurmijn, Richard  
de Kort, Werner van de Wouw, Suzan Mande- 
makers, Frank van Wel en Michel Verhoeven. 
(Foto: www.henriboerfotografie.nl)
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Samenwerking Natuurmonumenten en Efteling bekroond

Loonsche Land voor de eeuwigheid beschermd
Het Loonsche Land, ten zuiden van at-
tractiepark de Efteling gaat een nieuwe 
toekomst tegemoet. De Efteling heeft 28 
hectare van haar gronden in het gebied 
overgedragen aan Natuurmonumenten. Die 
maken nu deel uit van het 1000 hectare 
grote Huis ter Heide. Als onderdeel van 
dit robuuste natuurgebied is het Loonsche 
Land nu beter beschermd.
Deze overdracht maakt onderdeel uit van 
afspraken tussen beide organisaties, die de 
natuur en de beleving ervan moeten ver-
sterken.

Samen de natuur behouden   
en verstevigen
Natuurmonumenten zorgt voor de Neder-
landse natuur en landschappen. En voor 
de cultuurhistorie die je op die plekken 
vindt. “Juist nu we de natuur extra hard 
nodig hebben, staat de natuur ernstig 
onder druk. We zijn dan ook blij dat we 
de toekomst van het Loonsche Land kun-
nen zekerstellen,” vertelt gebiedsmana-
ger Toon Loonen van Natuurmonumenten.  
Niet alleen voor Natuurmonumenten is het 
van belang om de natuur te behouden.

Ook de Efteling voelt zich geroepen hierin 
een rol te nemen. “Met Stichting Natuur-
park de Efteling als oprichter, en nog steeds 
enige aandeelhouder, zit de zorg voor onze 
leefomgeving in ons DNA,” aldus Wyke 
Smit, manager duurzaamheid bij de Efte-
ling. “Het is ons doel om onze natuurrijke 

omgeving te behouden en verstevigen. Dat 
kunnen we niet alleen. De jarenlange sa-
menwerking met Natuurmonumenten, die 
onder andere resulteerde in de overdracht 
van deze gronden, draagt hier aan bij.”

Cultuurhistorisch landschap
Het Loonsche Land is een prachtig bosrijk 
natuurgebied met statige beukenlanen, ak-
kertjes, houtwallen en heide. Je beleeft er 
het landschap zoals het er anno 1850 moet 
hebben uitgezien. Tien jaar geleden vorm-
de de Efteling in overleg met Natuurmonu-
menten het toenmalige productiebos om 
tot het kleinschalige landschap van weleer. 

Boswachter Lex Querelle vertelt: “Het 
heeft zich in de jaren ontwikkeld tot een 
prachtig afwisselend natuurgebied. Mijn 
favoriet zijn akkertjes waar oude graan-
gewassen zijn ingezaaid en weer ruimte is 
voor akkerkruiden zoals korenbloem, ak-
kerviooltje en ganzenbloem. Allerlei insec-
ten en vogels profiteren hiervan en wan-
delaars komen er graag om vanaf de Horst 
een ommetje te maken door de bossen en 
over de heide. De monumentale rode beuk, 
beter bekend als de ‘kathedraal’, behoort 
tot de hoogtepunten van het gebied.”

Ruimte voor broedvogels op de heide
De overdracht van de Eftelinggronden aan 
Natuurmonumenten verandert weinig aan 
de toegankelijkheid van het gebied. Wan-
delaars blijven welkom en ook de honden 
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mogen er, mits onder appèl, nog steeds los 
op de paden die ten noorden van het Hooi-
spoor lopen.

Op de heide worden twee paden afgeslo-
ten om meer rust te creëren voor vogels 
zoals de nachtzwaluw, veldleeuwerik en 
boompieper. En dat is niet zomaar, vertelt 
Lex Querelle. “Zij maken hun nesten tus-

sen de heidestruiken, maar vinden nu te 
weinig rust doordat er nu teveel wandel-
paden door de heide lopen. Afgelopen jaar 
hoorden we voor het eerst de nachtzwaluw 
en we willen graag dat hij zich hier defini-
tief gaat vestigen. Het pad langs het ven-
netje midden op de heide blijft behouden 
en daarmee dus ook de beleving van het 
heidelandschap.” □

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)
Van Oktober t/m Maart
‘s Maandags gesloten
(behalve feestdagen)

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

16:00 - 23:00 uur
15:00 - 02:00 uur
15:00 - 23:00 uur
 

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

Van Oktober t/m Maart
‘s Maandags gesloten
(behalve feestdagen)

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

16:00 - 23:00 uur
15:00 - 03:00 uur
15:00 - 01:00 uur
 

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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7 dagen per week geopend
Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel
T 0416-276002

info@ahkaatsheuvel.nl
www.ahkaatsheuvel.nl facebook.com/ahkaatsheuvel

“Bent u niet in staat om boodschappen 
te komen doen? Bel 0416-276 002 

en vraag naar leiding winkel voor de 
mogelijkheden”
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Vergeten Dromen?

Een verhaal dat in 2015 begint
De route naar een 
nieuwe Wetering be-
gon in 2015 met een 
unaniem aangeno-
men motie van Voor-
Loon in de raad van 
12 november 2015. 
Een aantal inwoners 

nam daarna het voortouw en groepeerde 
zich in de ‛Wetering Plan Groep’, kortweg 
WPG. Samen hebben zij met adviseurs van 
adviesbureau 360° de basis gelegd voor het 
zoeken naar een gezamenlijke droom.

Het Dromenlab. Weten jullie het nog? 
“Sluit je ogen en laat je fantasie wer-
ken…” Zo prikkelde het Dromenlab inwo-
ners, ondernemers en andere belangheb-
benden om creatief na te denken over een 
nieuwe invulling van De Wetering. “Met als 
doel traditionele denkpatronen te door-
breken en creatief na te denken over een 
nieuw concept voor dit multifunctionele 
gebouw”, volgens de WPG in de inleiding 
van het Dromenboek.
Veel inwoners, jong en oud, hebben hun 
dromen op tafel gelegd. Met veel enthousi-
asme en betrokkenheid werden honderden 
ideeën verzameld. Ook meerdere onder-
nemers kwamen met concrete ideeën, de 
wens om te investeren of om een vrijwil-
lige bijdrage te leveren.
Alles werd verzameld in een Dromenboek, 
inclusief veel sfeerbeelden en conclusies.

En nu is het bijna eind 2020
In de afgelopen jaren is er hard gewerkt 
door de WPG. Plan na plan passeerde de 
revue. Passen en meten, optellen en af-
trekken van meters en munten. Bij de 
gemeenteraad werd er steeds nauwer bij 
betrokken in de vorm van specifieke ken-
nis en kunde. De Raad werd regelmatig ge-

toetst of de plannen nog spoorden met wat 
in 2016 verzameld werd.
En natuurlijk leverde dit de nodige discus-
sies op: over de voortgang, over het afwij-
ken van oorspronkelijke plannen, over de 
forse toename van de kosten en over het 
draagvlak van de plannen tot nu toe. Maar 
een heel opvallende ontwikkeling blijkt de 
steeds grotere bemoeienis van de gemeen-
te met het project. En dat heeft gevolgen 
voor de kosten en voor de plannen zelf.
Voor Pro3 is nu het punt bereikt om de hui-
dige plannen opnieuw in discussie te bren-
gen. Er zijn hier goede redenen voor. Het 
huidige voorstel van het College is om het 
Kloostergebouw te verkopen. Er wordt hier 
een marktpartij voor gezocht.

Dat betekent dat een belangrijke ruimte 
niet meer beschikbaar zal zijn voor soci-
aal-culturele activiteiten. Dit moet dan ge-
compenseerd worden door op het huidige 
middendeel een verdieping te plaatsen. 
Daarvoor wordt het middendeel eerst tot 
de grond toe gesloopt om er vervolgens 
twee verdiepingen op te plaatsen. Op die 
manier wordt voldaan aan de benodigde 
aantallen vierkante meters.
Zo ontstaat een ‛Nieuwe Wetering’ die 
sterk afwijkt van de oorspronkelijke wen-
sen, aanzienlijk duurder zal zijn, meer fi-
nanciële risico’s in zich heeft en meer tijd 
zal kosten om tot stand te brengen. Zijn 
wij onze dromen vergeten? Wat is daarvan 
overgebleven? Wat kunnen we realiseren?

Van ‛Nieuwe Wetering’ naar  
‛Loons Dorpshuis’
Pro3 vindt dat een meer gepaste en voor-
zichtige route gevolgd moet worden. Een 
route die past bij de huidige omstandighe-
den, het beschikbare geld en een plan dat 
het meest overeenkomt met de dromen die 
in 2016 zijn verzameld.

Voortaan hebben wij het over het ‛Loons 
Dorpshuis’ met de volgende kenmerken:
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• We streven naar een volledig zelfstan-
dig dorpshuis dat op den duur geheel zal 
toebehoren aan de bevolking van de kern 
Loon op Zand;
• Voor ontwerp en uitwerking wordt uit-
gegaan van Concept 2 zoals op 20 septem-
ber 2018 gepresenteerd aan de gemeente-
raad;
• We adviseren WPG zich om te zetten 
in een zelfstandige stichting (en dus als 
rechtspersoon) verder te gaan met het 
‛Loons Dorpshuis’;
• Vanuit die positie kan WPG Concept 2 
sneller en goedkoper tot stand brengen dan 
de huidige Variant 2 van de gemeente;
• Het kan en moet aanzienlijk goedkoper 
door te bezuinigen op bouwkosten, inrich-
tingskosten, plankosten en geplande kos-
ten onvoorzien;
• Op exploitatie- en beheerskosten kan 
bezuinigd worden door vrijwillige inzet 
van deelnemende gebruikers, ondersteund 
door een professionele exploitant;
• Op den duur kan de stichting uitgroeien 
tot een coöperatie van inwoners die ver-
antwoordelijk is voor programmering, be-
heer en exploitatie van het Loonse Dorps-
huis.

Wij stellen voor om samen met actieve 
vrijwilligers stap voor stap de huidige We-
tering te veranderen in een Loons Dorps-
huis. Vanaf nu starten om het meest nood-
zakelijke achterstallig onderhoud weg te 
werken.
Stel vast wat de inwoners van Loon op Zand 
zelf vinden van dit alternatief. De uitslag 
hiervan bepaalt definitief de route die ge-
lopen moet worden.

Bij onderstaande organisaties is veel er-
varing en praktische kennis te vinden. We 
hoeven het wiel niet opnieuw uit te vin-
den. Met deze belangrijke kennisbronnen is 
veel te bereiken.
 Het Landelijk Samenwerkingsverband 
Actieve bewoners: LSAbewoners.nl;

 Landelijke Vereniging voor Kleine Ker-
nen: Dorpshuizen.nl.

De rol van de gemeente
Bij ‛Right to Challenge’ (R2C) kunnen be-
woners taken van overheden overnemen 
als zij denken het slimmer, beter en goed-
koper te kunnen doen. R2C heet in het Ne-
derlands ‛Uitdaagrecht’. Hoe je met R2C 
aan de slag kunt, is te vinden bij:   
Righttochallenge.nl.
De relatie tussen de gemeente en de ‛uit-
dagers’ staat uitgebreid beschreven bij de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten, (zoek 
op de website VNG.NL met het zoekwoord 
‛RTC’). Het komt erop neer dat de gemeen-
te actief meedenkt en ondersteunend is bij 
het bereiken van de gestelde doelen. Op 
deze manier wordt actief bijgedragen aan 
een nieuwe vorm van lokale democratie.
Pro3 stelt voor om volgens de ‛Right to 
Challenge’-gedachte dit project voort te 
zetten en roept de WPG op deze route in 
te slaan.

Namens PRO3 - Peter Flohr

Hartelijk dank

Wij willen alle mensen 
die tijdens de actie 
Rabo Clubsupport dit 
jaar gestemd hebben 

op de Zonnebloem afd. Loon op Zand de 
Moer heel hartelijk danken. De opbrengst 
ad € 1.305,60 was geweldig.

Het is gebleken dat vele mensen onze af-
deling een warm hart toedragen. Met het 
gewonnen bedrag hopen we volgend jaar 
weer iets leuks te kunnen doen en vooral, 
weer te mogen organiseren voor onze gas-
ten.

Namens Bestuur en vrijwilligers van   
de Zonnebloem Loon op Zand/De Moer
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Overzicht afhalen en bezorgen 
in De Langstraat

De maatregelen die de Nederlandse over-
heid heeft genomen om de verspreiding 
van het coronavirus af te remmen zijn van 
invloed op de openstelling en toegankelijk-
heid van onder andere eet- en drinkgele-
genheden. Momenteel is zelf afhalen en 
laten thuisbezorgen mogelijk. Soms is het 

voor bewoners en bezoekers onduidelijk 
bij welke ondernemer ze hiervoor terecht 
kunnen. Daar heeft Regionaal Bureau voor 
Toerisme (RBT) De Langstraat dé oplossing 
voor!

Support de lokale horeca   
en food-aanbieders
Om de bezoekers en bewoners goed inzicht 
te geven waar ze terecht kunnen voor afha-
len of bezorgen in de gemeenten Dongen, 
Loon op Zand, Waalwijk en Heusden heeft 
RBT De Langstraat een speciale webpagina 
gelanceerd. Op www.bezoekdelangstraat.
nl/afhalen-bezorgen krijgt men een dui-
delijk overzicht van de lokale horeca en 
food-aanbieders die doen aan afhalen en/
of bezorgen. RBT De Langstraat roept een-
ieder op om deze ondernemers in de armen 
te sluiten en bij hen maaltijden, drank en 
pakketten af te nemen. Zo steunt men de 
lokale ondernemer en is men verzekerd van 
de lekkerste producten! □
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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

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Reactie op redactie

Als het mag dan wil ik graag puntsgewijs 
reageren op jullie artikel in Rond de Toren 
van november 2020 en wel op pagina 68 
over het gebruiken van je gezond verstand 
bij het lezen van het magazine Gezond Ver-
stand.
Als het mag. Want tegenwoordig mag niet 
veel meer. En dat gaat ver. Zoals het ui-
ten van de vrije mening en het kritisch be-
vragen van een overheid die maatregelen 
op ons legt met héél veel nevenschade. Ik 
doel dan op baanverlies, faillissement, de-
pressie, alcoholisme, zelfmoord, huiselijk 
geweld en zieke mensen die te laat gediag-
nosticeerd en behandeld worden. Ik weet 
niet of ik een complete opsomming heb ge-
maakt; ik vind het al veel te veel. American 
Institute for Economic Research schatte in 
maart van dit jaar al in dat dit in de VS al-
leen al gaat leiden tot meer dan 100.000 
extra sterfgevallen. Het mag wat kosten.

Hoofdcorrespondent Karel van Wolferen is 
niet zomaar een overjarige correspondent 
van NRC. Zo denigrerend. Karel van Wol-
feren (geb. 1941) is een Nederlandse jour-
nalist, schrijver en hoogleraar, die vooral 
bekend is voor zijn kennis van de Japanse 
politiek, economie, geschiedenis en cul-
tuur (international Wikipedia). Hij werd in 
het verleden regelmatig op het Witte Huis 
uitgenodigd om zijn visie te delen over de 
Azië politiek o.a. door Ronald Reagan. Een 
beetje meer respect voor de man is daar-
mee wel op zijn plaats. Zijn uitspraak over 
complotten is eenvoudig; ze bestaan want 
de geschiedenis van de hele mensheid be-
rust erop.
Ook Prof.dr. P.J.A. Capel, gewoon hoogle-
raar Besmettingsleer, in het bijzonder de 
experimentele immunologie, komt in het 
magazine met zijn visie op de angstepide-
mie. Zeer de moeite waard om te lezen. 
Zoek hem maar eens op Youtube, want hij 

legt heel duidelijk uit waar onze overheid 
steken laat vallen. De definitie van volks-
gezondheid, lieve mensen en lieve Rond de 
Toren, bestaat volgens de WHO uit 3 onder-
delen: de fysieke gezondheid, de mentale 
en de sociale gezondheid. Onze overheid 
richt zich uitsluitend op de fysieke gezond-
heid. Ik persoonlijk vind dat een misdaad 
tegen de menselijkheid. Deze eenzijdige 
benadering gaat voor bovengenoemde ne-
venschade zorgen en dat had voorkomen 
kunnen worden met beter en overkoepe-
lend beleid waarin de mentale en sociale 
gezondheid ook geborgd was.

Professor Michaéla Schippers, Professor in 
Behaviour and Performance Management, 
wordt momenteel gehoord door de BPOC, 
de buitenparlementaire onderzoekscom-
missie, die in het leven is geroepen om het 
beleid van de overheid te toetsen inzake 
de Corona-crisis onder het motto ‘Samen 
zetten wij ons in voor de vrijheid van ons 
en onze kinderen’. Zij verwoordt prima 
hoe onze samenleving lijdt en nog te lij-
den krijgt onder het huidige en eenzijdige 
beleid. Met de BPOC manen we diezelfde 
overheid om heel zorgvuldig met de macht 
om te gaan. Ik juich dit initiatief toe want 
juist in deze omstandigheden gaat de over-
heid over tot het nemen van maatregelen 
die zelfs in WO II zelden ingezet werden 
zoals het stilleggen van Eerste en Tweede 
Kamer, samenkomstverboden, een avond-
klok. Ik vind dat zeer zorgelijk. Voor een 
virus dat geen killervirus blijkt te zijn. Hoe 
je ook naar de cijfers kijkt of ze interpre-
teert: onder aan de lat is er weinig tot 
geen oversterfte.

Dan de kwalificatie in Rond de Toren is dat 
het flutkrantje is. Want de informatie in 
het magazine is gericht op het in twijfel 
trekken van maatregelen zoals het mond-
kapje, de anderhalve meter afstand en de 
pcr-test. De columns zijn geschreven door 
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prominente wetenschappers en onderzoe-
kers. Ik ben blij dat er een degelijk en 
onderbouwd tegengeluid is geboren met 
dit magazine. Want op de televisie (tell-
a-vision) hoor je geen tegengeluid meer, 
alleen maar meepraters. Mijn vraag is: 
waarom zijn er geen kritische geluiden aan 
die praattafels? De pcr-test is door de be-
denker ervan, Kary Mullis, tevens hierdoor 
Nobelprijswinnaar, sterk afgeraden om een 
virus mee op te sporen. Waarom (daar heb 
je die rotvraag weer) gebruiken we mas-
saal een test die niet voldoet dan? Ik wil 
dat weten, u niet dan?

De schrijvers van de columns zijn kritisch. 
Sinds wanneer is dat een slecht ding? Door 
de actualiteit te belichten vanuit verschil-
lende disciplines en visies hebben we ons 
als mensheid kunnen ontwikkelen. Door al-
tijd vragen te stellen, te onderzoeken en 
te leren van onze fouten en weer opnieuw 
te proberen. Is wetenschap niet gelijk aan 
altijd twijfelen? De ernst en de gevolgen 
van deze zogenaamde pandemie lijken mij 
er belangrijk genoeg voor. Waarom (daar 
heb je die rotvraag weer) worden kritische 
vragen sinds de pandemie maar eigenlijk 
ook al ervoor, gerangschikt onder com-
plotdenken? En nepnieuws? Waarom (echt 
waar, weer?) moeten de schrijvers zich tot 
ons richten via een magazine en worden zij 
niet avond aan avond uitgenodigd aan de 
praattafels, zoals we gewend waren, om 
een intelligent debat met elkaar te heb-
ben?

Wist u al dat Ab Osterhaus en Marion Koop-
mans allebei dierenartsen zijn met een 
specialisatie in virologie? That’s it! Zij heb-
ben geen eed van Hippocrates afgelegd: gij 
zult niet schaden! Wist u dat Ab Osterhaus 
een gat in de lucht sprong toen een meisje 
van 4 jaar knetterbesmet bleek (zijn eigen 
woorden, de video is te vinden op Youtube) 
met de Mexicaanse griep in 2009? En dat de 

whisky toen op tafel kwam omdat Ab Klink 
even later belde om miljoenen (zo bleek 
later ook nog ondeugdelijke) vaccins te be-
stellen? Want mijnheer Osterhaus had en 
heeft aandelen in de farmaceutische indus-
trie en is en wordt slapend stinkend rijk. 
Lijkt me een gevalletje belangenverstren-
geling en ik sta niet in voor de betrouw-
baarheid van andere ‘vooraanstaande’ 
figuren die wekelijks hun opwachting ma-
ken voor de praattafels. Ik zal u vertellen 
waarom de coronagezant Feike Sijbesma zo 
stilletjes uit de openbaarheid is verdwenen 
in september. Niet lang na de benoeming 
van Feike Sijbesma sluit Hugo de Jonge een 
geheime (ja… het is zelfs staatsgeheim..) 
overeenkomst met AstraZeneca om miljoe-
nen nog niet bestaande vaccins te leveren. 
Zo is een zekere Hans Sijbesma sinds januari 
2017 president van AstraZeneca Duitsland 
(van januari 2009 tot december 2015 was 
Hans directeur AstraZeneca Nederland). Ik 
was kennelijk niet de enige die vond dat 
ook dit weer stonk naar belangenverstren-
geling want Feike is zonder veel tromgerof-
fel vertrokken. Dat u dat ook weet.

Vervolgens wordt in de alinea over Virus-
waanzin, dat sinds enige tijd Viruswaar-
heid heet trouwens, een hele reeks losse 
oprispingen en zwakke conclusies aan el-
kaar geknoopt door ene Tony van der Meu-
len in het Brabants Dagblad. Het zal wel. 
Dan sluiproute: ooit één keer heeft een 
demonstrant bij de Tweede Kamer zich los-
gemaakt van de groep om verhaal te halen 
bij Pieter Omtzigt waarom (klotevraag, ik 
weet het) hij het had gepikt dat er gefrau-
deerd was met de stemmen voor lijsttrek-
ker van het CDA. Let wel: de vrouw van 
Pieter bracht zelf in de openbaarheid dat 
zij stemde voor haar Pieter en vervolgens 
bedankt werd voor haar stem op Hugo de 
Jonge! Pieter is zelf een dossierterriër, 
waarvoor respect, en moet dan niet zeuren 
als hij zelf aan de tand wordt gevoeld over 
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deze pijnlijke kwestie. Ik heb niet gehoord 
of gelezen van andere Kamerleden die be-
dreigd worden door demonstranten. Voor 
het gemak wordt het in jullie artikel wel 
zo geduid. 

Dan ben ik het eens met de uitspraak van 
eerder genoemde Tony van der Meulen dat 
het verstandig is om in tijden van verwar-
ring op je hoede te zijn. En dan vooral voor 
die wolf in schaapskleren. Ik was net als 
iedereen erg geschrokken toen het virus 
losbarstte. Ik realiseerde me ook na een 
paar weken dat angst een slechte raadge-
ver was en dat is het altijd al geweest. Als 
niet alleen Maurice de Hond na degelijk 
onderzoek maar ook WHO en RIVM conclu-
deren dat het virus zich verspreidt door ae-
rosolen, dat ventilatie belangrijker is dan 
een mondkapje, dan vind ik dat belangrij-
ke informatie. Een mondkapje, zo zeggen 
veel wetenschappers, is alsof je muggen 
probeert tegen te houden met kippengaas. 
Wat maakt nou dat de meeste mensen toch 
kiezen voor die schijnveiligheid? Mag ik kie-
zen voor ventilatie en geen mondkapje? Je 
ademhaling verstoren geeft, volgens men-
sen die er alles van weten, een hele serie 
aan nieuwe ook bacteriële klachten voor 
mond en longen. Ik heb er namelijk over 
nagedacht, onderzoek naar gedaan, over 
gelezen, gehoord, ik weiger me te laten 
leiden door angst en daarna trek ik mijn 
conclusies. Weloverwogen. Zelf. Zonder 
aan de tiet van de praattafels te hangen.

De andere los/vaste aantijgingen laat ik 
voor wat ze zijn: weer dat Rusland-inmen-
ging-gebral. Hebben we nou echt niks be-
ters? Loekasjenko kan een dictator in eigen 
land zijn, maar horen we ook dat IMF hem 
bijna een miljard euro heeft geboden om 
aan zijn volk dezelfde virusmaatregelen 
op te leggen? Wie boeit Wit-Rusland nou? 
Waarom?! De Daily Mail schrijft op 8 no-
vember dat 500 academici Boris Johnson 

in een open brief aanvallen dat zijn maat-
regelen buitenproportioneel zijn, vanwege 
de eerder genoemde redenen en dat de 
testresultaten hoge aantallen fout positie-
ven opleveren en daarmee misleidend zijn. 
Waarom laat uw tell-a-vision u niet weten 
dat op dit moment overal in Europa grote 
demonstraties zijn tégen de geldende coro-
namaatregelen? Waarom wordt u niet ver-
teld dat in alle landen wetenschappers en 
medici manifesten ondertekenen tégen de 
opgelegde protocollen en behandelingen 
omdat zij menen dat er betere methodes 
zijn maar die mogen zij niet gebruiken. Ik 
noem hydroxychloquirine in een vroeg sta-
dium van corona met meer dan 90% succes 
op genezing? Waarom weet u het niet?

Nederland heeft een historie van diverse 
meningen, uitgangspunten en inzichten en 
die hebben altijd geleid tot een werkbaar 
en leefbaar geheel. Laten we dat voortzet-
ten; het heeft altijd goed gewerkt. Tot aan 
corona want sindsdien lijkt elk afwijkend 
geluid de mond gesnoerd te moeten wor-
den.

Tot slot mag van mij álle nieuws in de open-
baarheid. Misschien is het niet het nieuws 
dat ik wil hebben maar ik wil eerst en bo-
ven alles DE WAARHEID weten, ook als die 
voor anderen onwelgevallig is. Daarom heb 
ik het magazine ‛Gezond Verstand’ met 
veel genoegen gelezen.

Margreet Laurs

Met het plaatsen van de ontvangen reacties 
van Mevr. Stolp en Margreet Laurs, sluit de 
redactie de discussie over dit onderwerp.
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Een nieuwe aanwinst
Een nieuwe aanwinst, dat zeg je meestal 
over een mooie nieuwe bank of een lieve 
puppy… Maar in dit geval gaat het over een 
nieuwe medewerker die enthousiast aan de 
slag is gegaan bij Fysio Loon op Zand aan 
de Kloosterstraat.
Op 3 augustus heeft hij zichzelf al voorge-
steld via Facebook. Maar in Rond de Toren 
doen we dat nog eens dunnetjes over voor 
het geval u de kennismaking gemist heeft, 
want niet alle mensen houden van social 
media, nietwaar?!

Nog net voor de aanscherping van de laat-
ste coronamaatregelen, maar wel met su-
perschone handen en gewapend met een 
mondkapje, tref ik John in een van de 
spreekkamers. Ik ken die kamer, maar ge-
lukkig heb ik nu geen last van mijn rug of 
nek en in plaats van met een handdoek on-
der mijn arm, ga ik nu met een ouderwets 
notitieboekje en een pen naar binnen. Het 
is 17.30 uur en al bijna donker. De praktijk 
ligt er verlaten bij, maar een ander gaatje 
in de agenda van deze jonge fysiothera-
peut was er niet te vinden.

Genderen en voetbal
Tegenover mij zit John van Zelst, lang, 
slank, zwart haar en bijna on-Nederlandse 
donkerbruine ogen. Voor zijn glimlach ver-
wijs ik u naar zijn profielfoto, want die heb 
ik in het echt jammer genoeg ook niet ge-
zien… oh nee, dat had niks met de stem-
ming te maken, maar corona doet rare din-
gen met de wereld. En hoewel het dragen 

van een mondkapje veiliger is, het verbergt 
helaas ook veel van je gezichtsuitdrukking.

Vertel eens iets over jezelf? Tegenover wie 
zit Rond de Toren aan tafel? John: “Ik ben 
blij dat ik ondanks alle noodzakelijke maat-
regelen in deze nieuwe baan écht contact 
met de patiënten kan hebben, al is het met 
persoonlijke beschermingsmiddelen en op 
afstand waar nodig. Ik ben in juli afgestu-
deerd aan Avans Hogeschool in Breda en 
kom uit het pittoreske Genderen, haha, 
een dorpje met een vergelijkbare leuke 
dorpssfeer zoals ik die hier in Loon op Zand 
de afgelopen maanden heb ervaren.”
Je hoeft niet al te slim te zijn om meteen 
een directe link naar Edwin Zwart te leg-
gen, al jaren verbonden aan Fysio Loon op 
Zand en net als John gek op voetbal. En 
Genderen! De heren kennen elkaar dus uit 
het dorp en van de sport en zo is het plan 
ontstaan om John te vragen het zwanger-
schapsverlof van collega Anne op te van-
gen, al weer wat jaartjes werkzaam bij 
Fysio Loon op Zand.

Wie ook al heel wat jaren beroepsmatig 
aan de praktijk aan de Kloosterstraat ver-
bonden is, is Vincent Vermeulen. Maar van-
af januari a.s. gaat Vincent zijn werktaken 
afbouwen, in aanloop naar zijn pensioen. 
Omdat de samenwerking met John alle 
betrokken partijen goed bevalt, biedt dat 
John nieuwe kansen om in Loon op Zand te 
blijven werken.

Van de nood een deugd maken: 
sportrevalidatie
John: “Ik houd zelf veel van sport, vooral 
voetbal en wielrennen zijn favoriet en ik 
ben al jaren bij de plaatselijke voetbalclub 
v.v. G.D.C. te vinden. Tijdens een van de 
wedstrijden liep ik helaas een flinke bles-
sure op. Ik studeerde nog en moest een 
klein jaar revalideren om weer te kunnen 
sporten. In die tijd heb ik een grote affini-
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teit voor sportblessures en sportrevalidatie 
ontwikkeld. Daarnaast heb ik tijdens deze 
periode ook cursussen over dit onderwerp 
gevolgd, zoals Fysiek voetbal trainer door 
Toine van de Goorberg, een beroemde naam 
in de voetbalwereld. Afgelopen zomer heb 
ik een diploma behaald, namelijk het FIFA 
Diploma in football medicine en heb ik de 
cursus Voetbal medisch handelen en diag-
nosticeren (KNVB) afgerond. Mocht u een 
sportblessure hebben, dan help ik graag bij 
een spoedig, sportgericht en natuurlijk ook 
gezellig herstel, waardoor het sporten zo 
snel mogelijk weer opgepakt kan worden 
en toekomstige blessures tot een minimum 
beperkt blijven.”

Met aandacht
“Wat ik heel mooi vind aan dit werk? Ik ge-
loof dat je met fysiotherapie een wezen-
lijke schakel kunt zijn in herstel na ziekte 
of letsel of bij behoud van functies bij b.v. 
een chronische ziekte.

Ik kan nu al zoveel mooie voorbeelden ge-
ven, zoals die mevrouw met restklachten 
na kanker die door een behandeling van 
een fysiotherapeut een veel betere kwa-
liteit van leven kreeg. Maar er is ook de 
keerzijde van de medaille: alle chronische 
patiënten in Nederland die in vakantiepe-
rioden soms drie weken geen fysio kunnen 
ontvangen en daar lichamelijk ook echt 
last van hebben… Het is heel fijn om te we-
ten dat het bij deze fysiotherapiepraktijk 
juist anders geregeld is. Hier bedenken we 
andere oplossingen, zoals gespreid op va-
kantie gaan en extra gaan werken om dit 
‘gat’ te voorkomen.

Verder maak ik snel contact, zoek en vind 
ik een klik met een patiënt, op een for-
mele of informele manier, afhankelijk van 
de situatie. Bovendien denk ik dat ik men-
sen kan ‘lezen’, waarmee ik bedoel dat 
ik meestal goed begrijp wat er speelt. Ik 
denk dat ik me makkelijk in kan leven in de  °John van Zelst (Eigen foto).
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ander en vind dat meeleven heel mooi, al 
helpt een dwingende hand soms beter. Die 
balans weten te vinden is iedere dag weer 
een uitdaging, wat mij betreft.

Ik wil me daarom in de toekomst verder 
ontwikkelen in de sportfysiotherapie waar-
over ik net vertelde, maar ook de psycho-
logische kant van onze behandelingen en 
het effect daarvan, om zo de mens nog be-
ter in zijn geheel te kunnen begrijpen en 
behandelen. De psyche en het lichamelijke 
zijn nou eenmaal onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, denk maar eens aan die hoofd-
pijn na een stressvolle week. Zeker in deze 
corona tijd, waarin mensen minder contac-
ten kunnen maken en de stress soms hoog 
oploopt, op het werk of juist thuis.

Ik probeer persoonlijk de behandeling zo 
leuk en speels mogelijk te maken en dat 
heeft niets met leeftijd te maken. Een 
man op leeftijd kan ook met veel plezier 
proberen om een pion omver te schieten! 
Bovendien vind ik fysiotherapie een mooi 
vak dat altijd in ontwikkeling is en waar-
voor een belangrijke rol is weggelegd in 
de toekomst van onze gezondheidszorg.  
Zoals ik al zei heb ik in mijn eerste maan-
den een leuke indruk van de mensen uit 
‘Loon’ en mijn collega’s gekregen, wat 
ervoor zorgt dat ik hier met veel plezier 
begonnen ben en aan het werk zal zijn! Ik 
weet niet of ‘Tot ziens’ hier op zijn plaats 
is, maar je begrijpt wat ik bedoel, hè?” Ze-
ker, John!

Rond de Toren wenst John van Zelst een 
mooie verdere start van zijn carrière: zo 
te horen is hij een aanwinst voor ons dorp!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

Weer terug waar deze hoort…
Deze bijzondere foto van Jacqueline van 
der Aa trof de redactie op Facebook aan, 
die we de niet-facebook-gebruikers niet 
wilde onthouden. Hopelijk is e.e.a. weer 
teruggekeerd naar waar het hoort te zijn…

Heeft u ook een bijdrage voor ‛Opvallend’? 
De redactie ontvangt deze graag via haar 
mailbox info@ronddetoren.nl. Wellicht 
dat we die dan in de volgende Toren-editie 
kunnen opnemen! □
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Scouting Pastoor Simons Groep

Aankomende maanden 
zijn natuurlijk weer de 
gezelligste maanden van 
het jaar: vroeg donker, 
kaarsjes aan en schoen-
tjes zetten en over een 
paar weken weer de 
kerstboom in huis. Wij 

gaan daar nog een extra steentje aan bij-
dragen door dit jaar de feestverlichting 
weer in het dorp op te hangen.

Natuurlijk gaan onze activiteiten ook ge-
woon door, zo hebben onze welpen heer-
lijke appelflappen gebakken en weer wat 
leren knopen en in het bos spelen met het 
weer van de afgelopen weken kan natuur-
lijk niet achterwege blijven. Wil je nou 
ook eens bij ons mee komen spelen? Meld 
je aan via info@scoutingpsg.nl en we ne-
men zo snel mogelijk contact met je op om 
een afspraak te maken. Ken je iemand van 
onze scouting? Dan mag je ook gewoon zo 
een keer met een van onze leden meeko-

men. Altijd welkom. De welpen 6 t/m 11 
jaar draaien van 9.30 uur t/m 11.30 uur en 
de scouts draaien van 13.30 uur tot 16.00 
uur. De oudere speltakken mogen op het 
moment helaas niet draaien. Het meespe-
len kan natuurlijk zolang dit volgens de re-
gels kan en mag.

Verder willen we alvast vragen onze groep 
te steunen door onze heerlijke oliebol-
len te bestellen die we ieder jaar bakken. 
Houd onze website en Facebook in de ga-
ten wanneer u ze weer kunt bestellen en 
ze coronaproof bij u af kunt laten geven 
of u kunt ze op een veilige manier weer 
bij ons komen halen. Helaas deze keer niet 
met leuke activiteiten er omheen maar wel 
weer de overheerlijke oliebollen met of 
zonder krenten.
Alvast bedankt weer voor de aandacht en 
tot de volgende keer.

Scouting Pastoor Simons Groep



85

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, mevrouw W. Heijna 
-Verhagen op telefoonnummer 289231 of me-
vrouw F. Bloemendaal op tel: 289356.

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST 
MIDDEN-LANGSTRAAT (ISD)
Zanddonkweg 16, 5144 NX  Waalwijk. 
Tel. 671000.
Open: De info & adviesbalie is op elke werkdag 
geopend van 9.00 tot 13.00 uur. Dagelijks tele-
fonisch 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.

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: Remy Slangen, 0900-8844, 
e-mail: remy.slangen@politie.nl.

TANDARTSENPRAKTIJK LOON OP ZAND
E.J. Minnaard, Kamperfoelielaan 1.
Tel. 0416-361529, spoednr. 0416-362878
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 en J. Wind, 
36 33 55, spoednummer 36 45 70.
Kamperfoelielaan 1 A, Loon op Zand
www.huisartspraktijkverheijen.nl

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

Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in 
het weekend: 085 - 53 60 300.

Zie ook pag. 43
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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 15,15
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,25
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 19,00
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 27,00
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

T
Nijmegen
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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.

MAATSCHAPPELIJK WERK EN 
DIENSTVERLENING JUVANS
Wijkpunt Pannenhoef, Jacob Ruijsdaelstraat 14, 
Kaatsheuvel, tel. 675710, bgg 073-6444244.
In Loon op Zand di en do van 11.00 tot 12.00 
uur inloopspreekuur Doelen 2, zij-ingang Thebe.

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

THEBE
Organisatie voor wijkverpleging, voeding en 
dieet, thuiszorgwinkel en personenalarmering.
Lage Witsiebaan 2a, Tilburg. Voor alle diensten 
dag en nacht bereikbaartel. 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, 0416-763000.

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. 0416-532321 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: 0416-362347
Kloosterstraat 50, 5175 BJ  Loon op Zand
e-mail: secretaris@kbo-loonopzand.nl.
website: www.kbo-brabant.nl.

KUNST LOON OP ZAND
secretaris: Ingrid van Iersel, tel: 0416-362354.
e-mail: kunstloonopzand@gmail.com.
EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
secretaris: Dana Pollaert-Veltman
e-mail: secretariaat@ehbo-loonopzand.nl
website: www.ehbo-loonopzand.nl.

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat 5. Open op ma t/m vr 11.00-15.00 
uur en za van 10.00-12.30 uur. Boeken inleveren 
op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur.
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,05% 
Nationale Nederlanden  1,09% 

20 jaar vast met NHG 
Holland Woont  1,35% 
Lloyds Bank   1,36% 

30 jaar vast met NHG 
ASR  1,70% 
Aegon  1,71% 

 
  Mediair Financieel Adviesgroep BV / 
Intergroep Verzekeringen 
Schijfstraat 26-A 
5061KB Oisterwijk  
Tel: 0416-369000 
Email: info@mediair.nl 

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Maak gerust eens een 
afspraak, dit kan aan 
huis of op  kantoor of  

via telefoon.

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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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: H. IJpelaar, tel. 361646.

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.

BUURT PREVENTIE TEAM ‘OUD LOON’
Spreekuur: 1e donderdag v.d. maand van 9.00 
tot 10.30 uur in Venloene m.u.v. feestdagen en 
vakanties. Postadres: Venloene brievenbusnr. 8, 
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
Repetitie elke woensdagochtend in De Kiosk.
Info: Lia de Meijer, tel: 362836.

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. 
0416-363456 of info@koorvitaminec.nl.

ZANGGROEP KWINT
Wij zijn een popkoor en repeteren elke don-
derdag van 20.00-22.30 uur in de Blokkendoos, 
Ecliptica 26, Loon op Zand. 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.

POSTKANTOOR (in Coop, Oranjeplein 47)
Maandag t/m woensdag: 8.00-19.00 uur. Don-
derdag en vrijdag: 8.00-20.00 uur. Zaterdag: 
8.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-17.00 uur.
KLUSSEN- en DIENSTEN CENTRALE
Schotsestraat 4c, Kaatsheuvel, tel: 531573.
Open: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 
12.00 uur. Aanvragen: via email: kdc@loonop-
zand.nl en via onze website: www.kdc-loz.nl.

REPAIR CAFÉ LOON OP ZAND
Elke 3e dinsdag van de maand in De Wetering 
van 19.00 tot 21.00 uur.
BIBLIOTHEEK 
De Wetering, tel. 363868. Maandag en woens-
dag van 13.30-17.00 uur. Dinsdag en zaterdag 
van 10.00-12.00 uur. Vrijdag van 13.30-20.00 
uur. 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: 0416-757259.
e-mail: vkr.team.loonopzand@gmail.com.

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie: Anja van Balkom.
Tamboerstraat 1, 5175 TE  Loon op Zand,
mail: info.devlinderboom@stichtingbravoo.nl,
tel: 363432, website: www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur: Eric de Brouwer.
Doelen 1, 5175 CP  Loon op Zand,
tel: 361594, e-mail: info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur: Nick de Lange.
Ecliptica 26, 5175 XJ  Loon op Zand, tel: 362335,
e-mail: infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website: www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN voor leden BV De Vriendenkring ie-
dere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00-17.00 uur in de ruimte van ‘De Lucht-
bode’ aan de Willibrordusstraat.
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar voor een gesprek van 
mens tot mens 0900-0767.

PARKINSONCAFÉ MIDDEN-BRABANT
Iedere 4e woensdag van de maand open van 
13.30-16.30 uur in Hotel de Druiventros, Bos-
scheweg 11 te Berkel-Enschot.

JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie: Sportpark ‘De Klokkenberg’, 
Info: www.cochonnetclub.nl. 
Dinsdag clubavond leden. Vrij boulen voor ie-
dereen: woensdagmiddag vanaf 13.30 uur en 
zondagochtend 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 in sporthal De Wetering:
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 over-
boeking naar bankrekening NL80 RABO 
0129793442 t.n.v. Stichting Rond de Toren 
o.v.v. ‛Torentje 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
Iedere tweede woensdag van de maand om 
20.00 uur vrij spelen in Café De Kiosk.
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.
2020 Uiterste inleverdatum kopij
Nr. 19 verschijnt op 9 december 1 december vóór 19.00 uur
Nr. 20 verschijnt op 23 december 15 december vóór 19.00 uur
Nr. 1 van 2021 verschijnt op 13 januari 5 januari vóór 19.00 uur
Nr. 2 van 2021 verschijnt op 27 januari 19 januari vóór 19.00 uur
Nr. 3 van 2021 verschijnt op 10 februari 2 februari vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Loterijvergunning verleend door de 
Kansspel autoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt

Datum trekking maandag 12 oktober 2020 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2020

Kansspelbelasting is voor rekening van  
de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt 
een jaar na de trekking. Prijzen worden 
 alleen uitgekeerd indien u het winnende lot 
volledig invult en stuurt naar NSOF, t.a.v. 
 Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK 
in Tilburg. Maak altijd een kopie of foto 
voor uw eigen administratie. Voor de 
 prijzen 1 t/m 19 geldt dat ze uniek zijn  
en worden toegekend aan  winnende lot-
nummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. 
De prijzen 20 t/m 36 worden toegekend 
aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers 
correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen 
voor meerdere loten kunnen gelden.

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. 

Prijs
nummer Prijs

Aantal  
prijzen Gevallen op

1e prijs € 15.000,- 1 0407393

2e prijs € 7.000,- 1 1349554

3e prijs € 2.500,- 1 1300783

4e prijs Tegoedbon elektrische fiets t.w.v. € 1.500,- 1 0684502

5e prijs Tegoedbon elektrische fiets t.w.v. € 1.500,- 1 0854038

6e prijs € 1.000,- 1 1346219

7e prijs € 1.000,- 1 1354985

8e prijs Acer Laptop t.w.v. € 800,- 1 0854293

9e prijs Weekendje weg voor 2 pers. bij Hotel Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 1317970

10e prijs iPad air t.w.v. € 400,- 1 0788728

11e prijs iPad air t.w.v. € 400,- 1 1313303

12e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1 0258991

13e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1 0029241

14e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1 1399982

15e prijs Ereader Kobo t.w.v. € 180,- 1 0021823

16e prijs Ereader Kobo t.w.v. € 180,- 1 1400831

17e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0054032

18e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0089725

19e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0282379

20e prijs € 250,- 15 45988 (5 eindcijfers)

21e prijs VVV cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 46757 (5 eindcijfers)

22e prijs BOL.com cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 99440 (5 eindcijfers)

23e prijs HEMA cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 31735 (5 eindcijfers)

24e prijs Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 39,50 15 59588 (5 eindcijfers)

25e prijs Madurodam: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 33,- 15 07423 (5 eindcijfers)

26e prijs Safaripark Beekse Bergen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 48,- 15 77863 (5 eindcijfers)

27e prijs Aviodrome: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 35,90 15 24201 (5 eindcijfers)

28e prijs Kasteeltuinen Arcen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 37,- 15 42097 (5 eindcijfers)

29e prijs Rijksmuseum: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 40,- 15 02171 (5 eindcijfers)

30e prijs € 100,- 150 3782 (4 eindcijfers)

31e prijs € 50,- 150 7236 (4 eindcijfers)

32e prijs € 50,- 150 2758 (4 eindcijfers)

33e prijs € 25,- 1500 360 (3 eindcijfers)

34e prijs € 15,- 1500 578 (3 eindcijfers)

35e prijs € 15,- 1500 845 (3 eindcijfers)

36e prijs € 15,- 1500 539 (3 eindcijfers)





BERKMAN 
RESTAURANTACTIE  

STEUN DE RESTAURANTS

ontvang tot wel 

per diner

50% 

kortin
g

Tank bij Berkman, steun de restaurants en 
ontvang hoge kortingen op een heerlijk 

diner! Meer informatie over de actie en de 
voorwaarden vind je op berkman.nl/actie

KORTING GELDIG T/M SEPTEMBER 2021
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