
13 januari 2021 • nr. 1





1

REDACTIE 
Tiny van Hooren 362516
hoofdredacteur Hoge Steenweg 2

Jacques van Dooren 361512
Carine van Esch 06-14821661
Petra Holsheimer 06-50265699
Jan van Hoof 362694
Lonneke van Huijgevoort 363639
Ton Kalkers 362444
Kristel Vermeer 06-30378375

ADVERTENTIES en TORENTJES
Guido van Gorp 362295

BEZORGING
Christ Wijtvliet 06-15121975

BESTUUR
Geert Wijtvliet 361818
voorzitter

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

Eva Staps penningmeester
e-mail: penningmeester@ronddetoren.nl

OVERIGE INFO

vormgeving: Redactie Rond de Toren
drukwerk: Q-Promotions, Tilburg
oplage: 3025

KvK: 41090256
RSIN: 807695002
IBAN: NL80 RABO 0129793442
e-mail: info@ronddetoren.nl
website: www.ronddetoren.nl

Rond de Toren jaaroverzicht
•	Loon op Zand 2020 in vogelvlucht.

Kerst met Radio LOZZZEO
•	Vijf weekenden Loonse radio een succes.

Engelen bestaan echt!
•	Engelen regelden lekkere ontbijtjes.

Wendy’s beautyshop by Oriflame
•	Wendy zocht een nieuwe uitdaging   

en heeft die gevonden.

Klanten zwaaiden Mija & Jeroen uit
•	Bij hun vertrek uit ’t Loons Kwartier.

Durf te delen
•	Het bijzondere verhaal over Cynthia en Arden.

4

18

22

40

44

47

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

Uiterste inleverdata editie 2:  
advertenties vóór maandag 18 januari 19.00 uur,  
overige kopij vóór dinsdag 19 januari 19.00 uur.

In dit nummer o.a.

JAARGANG 54 nr. 1 13 januari 2021

En verder

Nieuwsbrief Sitio Agar 12

Kien’s Kolumn 15

Afscheid markante Loonse inwoner 17

Samenloop voor Hoop 2022 26

De Krantenbak 29

Kerkberichten 36

Belastingsdienst 39

EHBO: reanimeren in coronatijd 51

Eerste vaccinatie voor ZGEM 55

De historie van … 60



2

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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VAN DE REDACTIE...............

Drommels!
Bij voorbaat excuus aan degenen die het juist níet meer over het jaar willen hebben waar 
we op 31 december om klokslag 12 uur ’s nachts (of is het dan al 1 januari) afscheid van 
hebben genomen.

Drommels, drommels! Een deel van de lezers zal automatisch aanvullen met: en nog eens 
drommels! Anderen zullen nu (ongemerkt) de wenkbrauwen liften, drommels?
Het betreft een van de beroemdste oneliners van dé Baron uit de series van Bassie en 
Adriaan, waarmee hij wilde uitdrukken dat hét weer niet gelukt was: zijn grootste rivalen 
te pakken nemen, die vervelende clown en acrobaat die hem steeds te slim af waren. 
Vaak	vermorzelde	hij	daarbij	een	telefoonhoorn.	Deze	‛drommels’	maal	drie	is	wellicht	
een goede inleiding van de samenvatting van het jaar waar we op terug kijken. Gevolgd 
door: Wát een jaar, waarop je verder zou kunnen rijmen met: raar maar waar! Raar is 
een van de meest gebruikte woorden bij het omschrijven van 2020. Als je dat googelt kun 
je de volgende woorden vinden om ‘raar’ te omschrijven: vreemd, apart, eigenaardig. 
Iets heftiger in uitleg: bespottelijk, onnozel, bizar. Bij encyclo.nl wordt het begrip RAAR 
omschreven als: afwijkend van gewoonlijk en verbazing opwekkend.

De exacte term om afgelopen jaar te omschrijven zal ongetwijfeld per persoon verschil-
len, geheel afhankelijk wat er in 2020 (ongevraagd) op ieders pad is gekomen. Er werd 
in ieder geval massaal afscheid genomen van dat rare jaar en het nieuwe jaar meer dan 
hartelijk welkom geheten. Opvallend veel via de papieren kerstkaart en uiteraard via de 
vele social media kanalen. Het is natuurlijk ook een soort ongeschreven regel dat je via 
een geschreven of getypte kerst/nieuwjaarskaart een positieve boodschap overbrengt. 
Een wens in de vorm van (laten we het netjes houden in woordkeuze) ‘rottige kerstdagen 
en een slecht nieuwjaar’ zou toch wat vreemd zijn om te schrijven en ontvangen. Dat we 
voorlopig nog zullen afwijken van normaal realiseren we ons terdege, maar het is goed om 
te	zien	dat	we	elkaar	met	optimisme	‛de	beste	wensen’	wensen.

Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen! Dat is ook zo’n beroemde oneliner van eerder 
genoemd duo. Altijd is best vaak en zal ook niet altijd mogelijk zijn. Net zo goed als de 
veel gestelde vraag: Alles goed? vaak niet helemaal naar waarheid wordt beantwoord, 
want álles is best veel. Zolang er maar veel goed gaat kunnen we 
vaak blijven lachen. Dat is precies wat wij van de redactie onze 
lezers wensen, dit keer zonder foto’s van het voltallige team van 
Rond de Toren zoals in de laatste editie van 2020. Wat dit kersverse 
jaar ook in petto heeft, onze wens is dat eenieder veel positiefs 
beleeft.

Wij gaan in ieder geval zorgen voor weer 20 mooie Toren-edities!
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In vogelvlucht Rond de Toren 2020
Het was een bewogen jaar. De coronacrisis 
met al zijn gevolgen voor de landelijke en 
plaatselijke economie, de sociale afstand, 
de beperkingen van de contacten, de scho-
len die een tijdje alleen onderwijs op af-
stand konden geven. Thuiswerken, beeld-
bellen, werd de norm. Sportclubs, winkels, 
horeca, scholen dicht. Het openbare leven 
lag sinds half maart voor een groot deel 
stil. Tijdens de vakantieperiode leefde ie-
dereen weer een beetje op, maar vanaf 
september gold dat ook voor het corona-
virus.

Coronavirus wordt mediavirus
Ons eigen Loon op Zand werd donderdag 27 
februari zo ongeveer wereldnieuws omdat 
een inwoner vermoedelijk besmet was met 
het coronavirus en opgenomen in het ETZ 
in Tilburg. Een dag later stortten de me- Een dag later stortten de me-
dia zich op ons dorp. Joost en Majory Boons  
(foto onder) hoorden pas later wat ze te-
weeg hadden gebracht. Voor hem liep het 
goed af, maar voor anderen had de coro-
nabesmetting grotere gevolgen.

ningsdag, sporten in groepsverband viel al-
lemaal weg. Radio Lozzzeo kwam weer in 
de lucht om mensen te verbinden.
Dit jaar géén Avondvierdaagse, geen vier-één Avondvierdaagse, geen vier-n Avondvierdaagse, geen vier-
ing van 20 jaar Kiosk, geen Dodenherdenk-
ing. Geen beklimming van de Alpe d’HuZes 
door Team Clemens. Geen Bevrijdingsvuur-Team Clemens. Geen Bevrijdingsvuur-Geen Bevrijdingsvuur-
loop op 5 mei vanuit Wageningen, geen 
Loonstars, activiteiten van de Senioren-
vereniging, Pauwelswandelingen, Open 
Tuinen Midden-Brabant, concertenreeks in 
Het Witte Kasteel, de Stoofpotrit van mo-
torclub de Deurstarters. 
Zelfs de inhaalcollecte van Reumafonds, 
Hartstichting en Longfonds werd afgelast. 
Sint schrijft aan de kinderen dat de intocht 
alleen op tv doorgaat.

Wat wél doorging waren de activiteiten in 
september: de Loonse Garagesale, de vie-
ring van het eerste lustrum van Het Witte 
Kasteel, de Loonse Dorps Kwis met een  
thuiseditie. De 42ste ‘Nacht van Loon op 
Zand’ en de expositie van KLOZ (Kunst Loon 
op Zand) gingen van april naar september! 
Ook ‘Heel Holland zakt’, de gaswinning in 
Loon op Zand mag gewoon doorgaan tot 
2026.

We lezen in onze Toren regelmatig over de 
gevolgen van het virus. Hoe werken thuis 
te combineren met het gezin, van docent 
of van klassejuf naar online-juf. De huis-uis-
artsenzorg in de gemeente Loon op Zand 
bleef tijdens corona vaak op afstand. Ko-

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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Creatief en inventief
Maar men bleef niet bij de pakken neerzit-
ten; inventiviteit en creativiteit bloeien op. 
De Scouting ging de strijd aan met de pro-
cessierups en maakte vogelhuisjes thuis. DJ 
Ruud van Beers en Ursula Koevoets pepten 
buiten bij Venloene het moreel op met zang 
en gezellige muziek. De Loonse sportschool 
‛Easyfit’ zet	alle	fitness-apparatuur	buiten	
om te overleven.

Jeroen Punt van ‘Mountainbikeclub �ac-‘Mountainbikeclub �ac-Mountainbikeclub �ac-
tory Team’ organiseerde ‘Een rondje voor 
de gesloten Kiosk’. Met een opbrengst van 
ruim € 30.000,- werd deze grandioze actie 
afgesloten. Leentje en Marleen openden 
in de meivakantie voor één ochtend een 
campingbakkerij met verse keizerbroodjes 
voor het vakantiegevoel! Verder waren 
er op Koningsdag geslaagde voortuinbin-
go’s. Tweede pinksterdag werd onze pa-’s. Tweede pinksterdag werd onze pa-s. Tweede pinksterdag werd onze pa-
rochiekerk in beeld gebracht door de NOS 
vanwege de eerste misviering met kerk-
gangers.

We mochten weer even ‘terrassen’
Zondag 15 maart om 18.00 uur ging de ge-
hele horeca op slot en na een lockdown 
van twee maanden, zeventien dagen en 
achttien uur mochten de horecaonderne-
mers hun zaken weer heropenen en wel op 
maandag 1 juni, 2e pinksterdag om 12.00 

uur. Maar eind september gaat 
Nederland weer gedeeltelijk op 
slot en worden veel ondernemers 
en	 horecazaken	 weer	 getroffen.	
Bed & Breakfast De Giechelaar 
gaat het Giechelaar-Geniet-ont-
bijtje thuisbezorgen. Lunchroom 
’t Benkske heeft afhaalbroodjes 
en stamppotten.

Ook Jack Vrins van Lekker ge-
woon uit Loon en Maarten van Son 
van de �inancien zijn actief met 
bezorg- en of afhaalmaaltijden.

De besmettingen bleven oplopen en dus 
ging op 15 december Nederland nog meer 
op slot.

Redactioneel
Rond de Toren moest zich ook aanpassen 
aan de situatie. Ondanks de corona lukte 
het toch om Rond de Toren steeds op de 
geplande data uit te brengen. Redactie-
vergaderingen verliepen meestal via beeld-
bellen.
In 2020 mochten we drie nieuwe jongere 
redactieleden verwelkomen: Carine van 
Esch, Petra Holsheimer en Kristel Vermeer. 
Kitty van Merode kon helaas het schrijven 
niet meer combineren met haar andere 
bezigheden.	 Ook	 Hans	 Schleiffert	 is	 eind	
2020 gestopt als redactielid.

Nieuwe redactieleden, nieuwe ideeën: Ca-
rine van Esch begon met KIEN’s Kolumn en 
Petra Holsheimer met een serie ‘Durf te 
delen’.	Rhea	Flohr	hielp	ons	met	‛de	digi-
tale wereld’ via haar rubriek Digi Ditjes & 
Datjes. De Platenkast met steeds een an-
dere	 gast	 door	 Hans	 Schleiffert	 heeft	 he-
laas eind 2020 zijn laatste versie beleefd. 
Eind augustus 2020 maakte Jan van Hoof 
zijn 400ste Krantenbak. Het resultaat van 
20 jaar kranten doorspitten naar Loons  
nieuws. Verder zoekt Stichting Rond de To-
ren een hoofdredacteur, maar die is nog 
niet gevonden.
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Uw computer. 
Onze zorg.

Andromeda 6,
5175 VL Loon op Zand

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

06 5122 9628

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

Voor Particulieren, ZZP’ers, Thuiswerkers...
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De plannen voor het Dorpshuis
De plannen voor de Wetering zijn dit jaar 
concreter geworden. Door architectenbu-
reau ‘De twee Snoeken’ is een verdere uit-
werking gemaakt. Op het plan om het oude 
kloostergebouw een hotelfunctie te geven 
kwam oppositie van omwonenden. Op 10 
december heeft de raad ingestemd met 
het ontwikkelen van de droom van Loon op 
Zand: het nieuwe dorpshuis! Kosten zo’n 
€ 7 miljoen. Het kloostergebouw wordt 
aangeboden aan geïnteresseerde partijen. 
De WPG gaat nu samen met architect en 
(toekomstige) gebruikers de verdere plan-
nen uitwerken.

Kunst
Evelien Mank-IJpelaar vertelde in nr. 10 
over	haar	passie	voor	macrofotografie	die	
leidt tot prachtige en unieke foto’s.
KLOZ kon gelukkig in september het kunst-
event: ZICHT OP LOON toch organiseren.

Veranderingen en nieuws van winkels 
en ondernemers
Begin	 2020	 lazen	 we	 dat	 in	 ‛De	 Gouden	
Laars’ wordt gevestigd de ontwerpstudio 
van Hans Boons met zijn ‘Butts and Shoul-‘Butts and Shoul-Butts and Shoul-
ders’	en	dat	er	op	termijn	‛kleine horeca’ 
komt.	Maar	eerst	nog	flink	verbouwen.	Het 
pand zal ‘De Gouden Laars’ blijven heten.
Joris & Dianne Goutziers verlieten per 
1 maart De Kiosk. Na 28 jaar inclusief 

voorbereiding was het goed zo voor hen. 
Joris ging vanaf november verder als De  
�ietsenmaker. Hun opvolgers �rans Tim-
mers en Dany de Rijck waren enthousiast 
en vol plannen, maar die werden door de 
corona wreed verstoord.
Aorta Business Intelligence, gehuisvest in 
villa Castellanie, voelt zich al thuis in Loon. 
Daniëlle	 Renard	 is	 begonnen	 in	 de	 finan-
ciële dienstverlening met haar bedrijf 
R€NARD	finance.‘Tijd en zorg voor jou’, is 
het bedrijf van werkcoach Aniek van Tuijl  
dat zinvolle dagbesteding biedt op educa-
tieve	boerderij	‛De	Lachende	Ooi’. In 2020 
begon Anna van Dobbelsteen met de BOS 
& DUIN Training voor vrouwen en nam ze 
in het najaar Being �it over van Ingrid van 
Loon.

Antoon �rijters opende aan het Oranje-
plein wijnshop Brilliant Bottles en onze 
vertrouwde kledingwinkel Loonz verhuisde 
naar het Oranjeplein. Lonneke van Loon 
begon een Webwinkel ‛Het	 Loonse	 Huys’ 
in landelijke en sobere woonaccessoires. 
Marjolein Ligtenberg-Essers heeft passie en 
liefde voor de Engelse taal en cultuur. Je 
kunt bij haar op les.

Ook het ambachtelijke ijsje is weer terug 
in Loon op Zand bij ’t Loons Kwartier,  Deli- 
zioso en ’t Benkske. Na het vertrek van 
IJssalon Bottega aan de Kerkstraat spron- aan de Kerkstraat spron-aan de Kerkstraat spron-
gen zij in het ijsgat. In september vonden 
Loons Lokaal en Stamhuys elkaar. Ze leken 
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voor elkaar gemaakt! Helaas, het liep an-
ders. Het was een kort huwelijk.
Ademcoach Pieterjan Elst vertelde boei-
end over zijn werk. Net als Rob Schats over 
zijn bedrijf R&R-ict. Natascha Kuijpers van 
de kampeerboerderij op ‘t Land van Kleef 
heeft haar oude hobby, het maken van 
sleutel- en tashangers, weer opgepakt en 
Corina	 Kuijpers	 heeft	 ‛�arfumsandbeauty-Parfumsandbeauty-
byCorina’, zo lazen we.
Jeroen en Mija van de Heijden (foto vorige 
pagina) hebben 31 december afscheid ge-
nomen van ’t Loons Kwartier en Irmgard 
Smits neemt het stokje over. Kortom, Loon 
op Zand is nog steeds een ondernemend 
dorp.

Carnaval
Carnavalscomité Theebuikenland nam het 
stokje over van �iloz Events. Ze keken 
na	 afloop	 terug	 op	 een	 gezellige,	 goed	
bezochte editie. ‘Ze douwe deur’ en kijken 
alvast uit naar volgend jaar!” Maar toen 
kwam corona en werd carnaval 2021 een 
fata morgana.

Sportieve activiteiten
Walking football deed in het voorjaar zijn 
intrede bij Uno Animo. Weer anders bewe-
gen doe je tijdens het Padellen bij Tennis- Padellen bij Tennis-bij Tennis-
vereniging Loon op Zand op speciale banen. 
Verder was het dit coronajaar magertjes 
met	de	sport.	Kees	de	Kort	fietste	in	27	da-
gen 2414 kilometer naar Rome!
In de Klokkenlaan is  een omheind kunst-
grasveld aangelegd (foto rechtsboven). Een 
initiatief van Loonse jongeren samen met 
ContourdeTwern.

Jubilea
Muziekvereniging Concordia bestond op 7 
maart 110 jaar! De Computerwerkgroep 
van de SeniorenVereniging vierde op 1 feb-
ruari het feit dat ze al 20 jaar computerles 
geven aan senioren.
Kinderopvang Buitenlust aan de Blauwloop 
vierde het eerste lustrum. Ton van Oss was 
40 jaar lid van het herenkoor St.Caecilia 
en 60 jaar getrouwd waren �rans en Anny 
van de Pas en Mia en Tiny van Vroenhoven.  
Renske Timmers werkt al 40 jaar in het 
mooiste vak op aarde: de verpleging.

Onderscheiding
Walter van Huijgevoort van de brandweer 
en Harry Daems van Uno Animo werden 
koninklijk onderscheiden. Gemeentelijke 
zilveren erespelden werden uitgereikt aan 
de vijf bestuursleden van de Stichting 750 
jaar Heerlijkheid gemeente Loon op Zand.

Een andere onderscheiding was de nomi-
natie van Maarten van Son als vrijwilliger 
en ondernemer voor zijn doorzettingsver-
mogen en vernieuwde concept pannenkoe-
kenrestaurant.
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Overleden
We namen o.a. afscheid van Wil van den 
Hout (74). Hij was jarenlang coördinator 
bezorging van ons blad. Verder Piet Hor-
vers, de kapper. Hij werd 103 jaar. Ook van 
�rits Kemper, de sympathieke gedreven 
ondernemer van Wijnhandel Loon op Zand. 
En niet te vergeten ook van onze paradijs-
vogel Ad van Trier.

geplaatst en was het Looiersplein weer 
iets feestelijker met drie vlaggenmasten. 
Ook het project groene geleiding werd nog 
net voor Kerst uitgevoerd. Zijn Kerkstraat, 
Oranjeplein, hoek Ecliptica straks weer 
een stukje ‘groener’.
Natuurbegraven Nederland en Natuurmo-
numenten kunnen na 4 jaar beginnen met 
een natuurbegraafplaats bij Huis ter Heide.

Bouwactiviteiten
De toekomst van de Loonse duivenvereni-
ging is ongewis. Het ledental daalt sterk. 
Doorgaan lijkt lastig. Ondertussen is ook 
duidelijk dat Casade daar in die hoek 26 
woningen en appartementen gaat bouwen.

In juli werd bekend dat stichting OpenDoor 
uitbreidt met ‘OpenDorp’ in de Striecken-‘OpenDorp’ in de Striecken-OpenDorp’ in de Striecken-’ in de Striecken-in de Striecken-
laan. De tweekapper wordt verbouwd tot 
woonhuis voor mensen met een beperking.
Ook zagen we dat de dakleien van de 
Loonse parochiekerk worden vervangen.

Gemeente en openbare ruimte
Het college van de gemeente Loon op Zand  
besloot dat de drie zebrapaden in de kern 
blijven. Het ‘Zwerfafval-Loon op Zand-
team’ is helaas nog steeds druk met het 
verzamelen	van	blikjes,	plastic	flesjes,	si-
garettenpeuken, sigarettenverpakkingen.
In	mei	is	aan	beide	kanten	van	de	fietsstraat	
in de Kloosterstraat een stevige betonnen 
rand geplaatst. Nu maken vrachtwagens en 
landbouwverkeer de bermen niet meer ka-
pot.

Loon gaat naar Tilburg aldus de mantra 
van werkgroep met deze naam. Zij lieten 
veelvuldig van zich horen en fungeerden 
als luis in de pels en jeukten soms irritant. 
De gebiedscommissie heeft de feestver-
lichting weer opgehangen, de kerstbomen 
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Jeugd
De Jeugdkwis Loon op Zand op 25 januari 
was een schot in de roos. Na een avond vol 
sport, spel, spanning en vermaak werden 
de Smikkelbeertjes gehuldigd als winnaar.
Ook later in het jaar was de buitenbioscoop 
in De Kuip een geslaagd evenement met de 
‛Lion King’. Helaas mochten er maar 30 
kinderen komen. De Jeugd EHBO-diploma’s 
werden op 23 juni uitgereikt aan groep 8 
van ‘de Blokkendoos’.

Heemkundige zaken
Hoe het zit met de schuilkelder van het 
Kraanven werd verteld door Anton van der 
Lee met foto’s van Evelien Mank-IJpelaar. 
Gedurende de oorlogsjaren was het terrein 
in het bezit van de eigenaren van Hamer 
van Belle, een distilleerderij in Tilburg. Zij 
bouwden er een stenen landhuis en ook de 
schuilkelder, groot genoeg voor henzelf en 
voor de mensen van het Kraanven.
Verder is de herinnering aan historische ge-
bouwen in Loon op Zand zichtbaar gewor-
den middels attentiestenen in het trottoir.

Bijzondere zaken
Luthier Geert van Opstal bouwt en repa-
reert gitaren. En daar is hij heel goed in. 
Onze redacteur kreeg een klein lesje in 
gitaar bouwen. En Monique Hooijmaijers 
is creatief met steentjes beschilderen. Ze 
legt ze overal in de openbare ruimte met 
als doel een lach op het gezicht bij iemand 
die de steentjes vindt. Die lach op het 
gezicht krijgen was afgelopen jaar niet al-
tijd even makkelijk. We hebben vast zonder 
spijt en al of niet opgelucht 2020 verlaten 
om hoopvol aan een nu nog ongewis 2021 
te beginnen. Maak er maar iets moois van.

Redactionele samenstelling: Ton Kalkers
Foto’s: Archief Rond de Toren
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Coronacrisis 2020 - 2021
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In 1993 heeft de Loonse Montfortaan-broe-
der Antoon van Noije in de Braziliaanse 
stad Sao Paulo ‘Sitio Agar’ opgericht, een 
kleine stichting die enkele kinderen die het 
aidsvirus hadden zou gaan verzorgen. In 
een aantal berichten in Rond de Toren heb-
ben wij u daarvan op de hoogte gehouden. 
Anno 2021 is de stichting uitgegroeid tot 
een goed draaiende organisatie die 45 aids-
kinderen verzorgt en een twintigtal kinde-
ren opvangt die hier tijdelijk geplaatst zijn 
wegens moeilijkheden thuis. Ze ontvangen 
hier, naast verzorging, ook onderwijs om 
hun kansen te vergroten.

Naast de opvang van kinderen/jongeren 
worden hier sinds een aantal jaren ook 
geestelijk gehandicapte jongeren en oude-
ren opgenomen voor wie normaal gespro-
ken geen enkele vorm van ondersteuning 
bestaat. Via de stichting ‘Vrienden van 
Antoon van Noije’ kon ‘Sitio Agar’ rekenen 
op	de	nodige	financiële	ondersteuning.	Na	
vele jaren van heel wat inzet heeft deze 
stichting haar werkzaamheden overgedra-
gen aan de Missieprocure Montfortanen 
waaraan Antoon van Noije verbonden is.

Wat niet veranderd is in al die jaren, is 
de jaarlijkse ‘Nieuwsbrief’ die ‘Sitio Agar’ 
naar haar Nederlandse begunstigers stuurt 
om hen bij te praten over het afgelopen 
jaar. De nieuwste editie van deze nieuws-
brief van december 2020 nemen wij hierbij 
(verkort) over.

Beste vrienden,

Leven is dit jaar vooral overleven. Voor 
niemand zal het eenvoudig zijn geweest 
en 2020 zal nog lang in ons geheugen blij-
ven als een vervelend jaar. Het coronavirus 
heeft bij velen het leven beknot en zelfs 
het leven gekost. Het mooiste kerstcadeau 
wat we kunnen krijgen is de komst van het 
vaccin. Na dit vaccin kunnen we hopelijk 
weer normaal leven.

Hier bij Sitio Agar hebben we alles gedaan 
om ons tegen het virus te weren. We heb-
ben het echter niet buiten de deur kunnen 
houden. In totaal waren 20 bewoners en 
werkkrachten besmet. Een bejaarde be-
woonsters is overleden aan de gevolgen 
van het virus. De anderen hebben geluk-
kig weinig last ondervonden. Het is niet 
eenvoudig om het virus buiten de deur te 
houden met de 148 werkkrachten die we 
hebben, verdeeld over 6 huizen.

Niet alleen vanwege de werkkrachten maar 
de opname van vooral kinderen en jonge-

 °Kinderen/jongeren-bewoners van Sitio Agar.
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ren in een risicosituatie gaat gewoon door 
met het gevaar dat het virus binnen kan 
sluipen. De werknemers hebben onder gro-
te druk moeten werken en niet iedereen 
hield het vol. Zes werknemers vroegen ont-
slag. Om de wisseling van de wacht zo klein 
mogelijk te houden werkte het personeel 
soms 48 uur achtereen.
We hebben veel afgezien dit jaar. Veel 
minder inkomsten, veel stress, enz. Toch 
was niet alles negatief. Doordat veel men-
sen thuis moesten blijven werd vaak bin-
nenshuis gewerkt. De kledingkasten gin-
gen open en men begon op te ruimen als 
tijdverdrijf. We merkten dat er heel veel 

meer giften binnen kwamen voor onze ba-
zaar. Kleding, huishoudelijke artikelen en 
veel meer kwamen binnen in zulke grote 
hoeveelheden dat we besloten een tweede 
bazaar te openen. Dit heeft ons geholpen 
om	ons	financieel	op	de	been	te	houden.

We werken 24 uur per dag met 148 werk-
krachten voor 150 bewoners in zes huizen. 
De jongste is twee maanden en de oudste is 
88 jaar. Ieder met hun eigen probleem. We 
kunnen niet altijd hun probleem oplossen 
maar we kunnen zolang ze bij ons wonen 
wel een menswaardig bestaan bieden. Iets 
waar we allemaal recht op hebben. Daar 
kunt u aan meehelpen door een gift, om 
deze nare tijd door te komen. Mocht u niet 
in staat zijn een gift te doen, zijn we toch 
even goede vrienden!
Meer informatie over Sitio Agar treft u 
aan op www.sitioagar.org.br of via een e-
mail aan het missieprocuur Montfortanen, 
H.kleykers@inter.nl.net.

Wilt	u	ons	financieel	steunen,	dan	kan	dit	
via Missieprocure Montfortanen, m.v.v. 
‛�roject	AVN’	op	een	van	deze	rekeningen:		
NL05 INGB 0000 521 014
NL50 RABO 0155 001 469

Dank u wel en een bijzonder hoopvol 2021 
voor u allemaal! □

 °Ook geestelijk gehandicapten worden binnen 
Sitio Agar liefdevol opgevangen.

  

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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Groot onderhoud
Bij de Loonse tennisvereniging vond daags 
voor Kerstmis groot onderhoud plaats aan 
de bomen.

Bij veel bomen verdwenen forse takken, 
een enkele boom moest zelfs helemaal ver-
dwijnen. (Foto: Ruud Peters)
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KIEN’s Kolumn
Proost, op de toekomst!
Op basis van Wikipedia heeft de ge-
meente Loon op Zand om en nabij 
23.500 inwoners. Ongeveer 25 procent 
daarvan woont in ons fijne dorp Loon op 
Zand. Ik wens allen de beste wensen 
voor het nieuwe jaar!

12 procent van de mensen uit de hele 
gemeente (Loon, Kaatsheuvel en De 
Moer) heeft in december een uitnodiging 
gekregen voor deelname aan een enquê-
te over de toekomst van de gemeente. Ik 
was een van deze gelukkigen! De tijdin-
dicatie voor het invullen ervan was 7 mi-
nuten. Wij zijn er 30 minuten mee bezig 
geweest. Het waren veel open vragen 
dus met een glas wijn, kinderen op bed, 
zijn mijn man en ik er eens goed voor 
gaan zitten. We hebben deze gelegen-
heid met beide handen aangegrepen om 
de gemeente van informatie te voorzien 
over wat wij belangrijk vinden als het 
gaat over de bestuurlijke toekomst van 
Loon op Zand.

Verandering

Dat het niet langer door kan gaan zoals 
het nu gaat, zien wij wel. Meer exper-
tise en efficiëntie op bepaalde vlakken 
kan geen kwaad in ieder geval. Bijvoor-
beeld de gelukkigen in Loon die wel eens 
een (bouw)vergunning hebben moeten 
aanvragen, weten daar alles van. Duurt 
lang, men heeft inhoudelijk geen idee en 
als je de betreffende ambtenaar vraagt 
om op de plaats delict (zo voelt het bij-
na) te komen kijken voor de beeldvor-

ming, geeft men ‛niet thuis’. Als je ziet 
hoe een stad als Tilburg of Utrecht een 
stationsgebied moderniseert, dan is een 
project als De Wetering gelijk aan het 
verbouwen van een bushokje (voor een 
gemeente die daar ervaring mee heeft 
en er financieel gezond bij staat). Finan-
cieel gezond is Loon op Zand de afgelo-
pen jaren zeker niet geweest!

To fusie or not to fusie

Maar of het dan een regiegemeente, 
ambtelijke fusie of bestuurlijke fusie 
moet worden met andere gemeenten…? 
Schiet mij maar lek. Met nog wat extra 
Wikipedia wijsheid en een hulplijn in 
de persoon van mijn vader, zijn we wel 
wijzer geworden en hebben we op alle 
varianten de voor- en nadelen kunnen 
benoemen. Ook kwam aan bod wat wij 
belangrijke punten vinden waaraan het 
gemeentelijk apparaat zijn tijd moet 
besteden en in hoeverre inspraak en sa-
menwerking met inwoners van belang is.

Al met al een goede enquête. Ik hoop 
alleen niet dat de hoeveelheid open 
tekstvelden mensen heeft afgeschrikt. 
Dat kost toch net even wat meer tijd 
dan een paar vinkjes aankruisen. Met 
de enquête van de Wetering Plan Groep 
waren we iets sneller klaar (20 secon-
den). Dat was inhoudelijk welgeteld één 
vraag, wel met een leuke kerstgroet.

Of we dan bij Waalwijk, Tilburg of Don-
gen thuis moeten gaan horen? Ik weet 
niet wat het beste is. Daar is al een 
groep activisten mee bezig die veelvul-
dig in de belangstelling staat. Laten we 
eerst maar eens kijken hoe het volk is 
vertegenwoordigd in deze kwestie.
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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

tel.: 0416 - 363 902
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Afscheid markante  
Loonse inwoner

Een markante Loonse overleed op 15 de-
cember: Jan van Gorkum. Hij kampte met 
forse gezondheidsproblemen en werd 
daardoor slechts 67 jaar.

De organisatie van de Loonse Kerstklokken-
loop zal de inzet van Jan zeker gaan missen. 
Tijdens het, vanwege de coronamaatrege-
len, bescheiden maar bijzonder indrukwek-
kende afscheid van Jan sprak Kerstklokken-
loop-bestuurslid Gerrie Govers:

“Jan laat een waardevolle herinnering na 
bij het team van de Kerstklokkenloop. Zijn 
inzet, zowel als bestuurslid als lid van de 
bouwploeg was bijzonder. Zijn creatieve 
ideeën, zijn handvaardige handen die tot 
veel moois in staat waren én zijn bestuur-
lijke inzicht hebben de Loonse Kerstklok-
kenloop gemaakt tot wat deze nu is. Daar-
voor zijn wij Jan veel dank verschuldigd. 
We zullen hem zeker gaan missen!”

Blijvende herinnering
Een blijvende herinnering zien velen zon-
der het zich waarschijnlijk te realiseren 
regelmatig; het door hem gemaakte insec-
tenhotel op de kruising van de Kasteellaan 
met de Kasteelhoevenweg (foto onder), 
dat daarmee is verheven tot een waardige 
herinnering aan de man die Jan van Gor-
kum	in	zijn	leven	was.	□

Jan was niet alleen een markante inwoner 
van ons dorp maar in de hele gemeente 
Loon op Zand. In de gemeente door zijn 
raadswerk voor D66 en Pro-3. In ons dorp 
was hij vooral bekend als ondernemer: wat 
in zijn hoofd zat maakten z’n handjes (nou 
ja, ‘handjes’), het jeugdvakantiewerk en 
vooral niet te vergeten: de tweejaarlijkse 
Kerstklokkenloop.

Jan was altijd medelevend, soms wat 
‘rauw’ maar dat was juist bedoeld om goe-
de zaken voor elkaar te krijgen. Het regio-
nale nieuws haalde hij regelmatig en soms 
zelfs het landelijke vanuit zijn politieke 
activiteiten.
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Kerst met Radio LOZZZEO

Vrijdag 18 december tot en met zondag 20 
december 2020 was het zover; Kerst met 
Radio LOZZZEO (Dit staat voor Loon op 
Zand Zoekt Zich Een Ongeluk). Afgelopen 
voorjaar tijdens de eerste lockdown was 
radio LOZZZEO vijf weken lang succesvol in 
de ether. Nu met kerst in aantocht was het 
tijd voor een volgende ronde. En wat voor 
één! Loon op Zand heeft een weekend lang 
genoten van het radioteam.

Vijf weekenden lang
Ik spreek af met Remco, één van de initi-
atiefnemers van de radio. Het is een paar 
dagen na de uitzendingen, dus het week-
end zit nog vers in zijn geheugen en met 
een brede grijns op zijn gezicht en vol en-
thousiasme begint hij te vertellen. Zonder 
in herhaling te vallen beginnen we bij het 
begin, dat was afgelopen maart. De eer-
ste lockdown was aangekondigd en om de 
mensen te verbinden en thuis te houden, 
werd gestart met het maken van radio. 
Vijf weekenden lang zorgde radio LOZZZEO 
voor veel vermaak in de Loonse huiska-
mers, voor jong en oud. Toen viel het doek, 
de studio in De Kuip werd opgeruimd en 
was het boek gesloten.

Rondjes voor De Kiosk
Enkele weken later werd dit boek 
weer geopend, toen de organisa-
toren van Rondje voor De Kiosk 
een beroep op het radioteam de-
den. De mountainbikers haalden 
een	 flink	 geldbedrag	 op	 voor	 De	
Kiosk door zoveel mogelijk rond-
jes door de Loonse en Drunense 
Duinen	te	fietsen.	Radio	LOZZZEO	
deed hier live-verslag van vanuit 
De Kiosk. Hierdoor kon iedereen 
het	‛Rondje	voor	De	Kiosk’	volgen	
vanuit huis. Hierbij werden een 
loting gedaan, diverse prijzen uit-

gereikt en activiteiten georganiseerd om 
zoveel mogelijk geld op te halen. Eén van 
deze activiteiten was een compleet ver-
zorgde avond radio LOZZZEO, zodra het 
weer mogelijk zou zijn. Marc Goutziers 
won deze veiling en besloot deze op het 
terras van De Kiosk te houden zodat hier 
meer mensen van konden meegenieten.

Radio op het terras
Dus zo bleef het boek geopend en stond 
het DJ-team op 20 september klaar om 
een, binnen de toen geldende maatrege-
len, fantastische middag op het terras van 
De Kiosk te verzorgen. Ook dit was thuis te 
volgen en hier waren enkele vaste onder-
delen zoals Het Geluid, Hans’ TuinTips en 
de column te horen. Wat een groot verschil 
is met de ‘veilige’ studio in De Kuip, is de 
zichtbaarheid op het terras. Maar ook hier 
hebben de Dj’s en luisteraars weer volop 
van genoten, wat naar meer smaakte.

Rendierrace
Na een paar maanden begon het radio ma-
ken toch weer te kriebelen en met potlood 
werd er een datum geprikt: een weekend 
in december voor een heuse kerstmara-
thon. Na een teaser op de facebookpagina 
van de Loonse Dorpskwis (deze wordt veel-
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vuldig gebruikt vanwege het grote bereik 
binnen Loon op Zand) eind november kan 
het weekend met stift in de agenda’s geno-
teerd worden en het brainstormen begin-
nen. Kerst met radio LOZZZEO gaat door!
De vrijdagavond begint met een heuse ‘ren-
dierrace’, gebaseerd op de eerder gehou-
den kamelenrace. Hakim (gespeeld door 
één van de Dj’s) heeft de kamelen ingeruild 
voor rendieren en door punten te verdie-
nen met ludieke spellen is het de bedoeling 
dat ‘jouw’ rendier het hardste rent. 

Deze punten zijn te verdienen door het 
meedoen met de opdrachten en vragen en 
de antwoorden zo snel mogelijk te sturen 
naar de studio. Denk dan aan opdrachten 
zoals het schrijven van een kerstgedicht, 
het maken van een hart met theelicht-
jes, je kunt het zo gek niet bedenken of 
de Loonse mensen waren hier druk mee 
op vrijdagavond. Ook als je niet meedeed 
zorgde dit voor volop vermaak, want uiter-
aard werd dit alles muzikaal begeleid en 
was er veel contact met de luisteraars.

‘Bakske en Broike show’
Deze succesvolle vrijdagavond werd ge-
volgd door de traditionele ‘Bakske en 
Broike show’, wat voor de gelegenheid was 
omgedoopt tot ‘Bakske met Stro-show’. 

Dit werd gevolgd door de ‘De Drie Wijzen’ 
en ‘Hits met Ballen’ om vervolgens ‘Hei-
lige Herrie’ ten gehore te brengen. De 
dag werd afgesloten door de ‘Herdertjes 
draaien bij nacht’. Alles om in de kerst- 
sferen te blijven! Door de dag heen waren 
er op zaterdag maar liefst elf Dj’s te horen 
in verschillende samenstellingen (met toe-
stemming van burgemeester Van Aart en 
maximaal drie personen in de studio, zodat 
alles verantwoord en binnen de regels ge-
beurde) en ook alle muziekgenres zijn aan 
bod gekomen. Zo is er voor ieder wat wils.

Tijdens de Herdertjes draaien bij nacht 
werd ook het Loonse kerstverhaal ten ge-
hore gebracht. Dit was een komisch hoor-
spel gebaseerd op het kerstverhaal, met 
hierin veel Loonse elementen en personen 
verwerkt. Een feest der herkenning voor de 
luisteraar. Eén van de Dj’s was de verteller, 
terwijl de andere twee de achtergrondge-
luiden verzorgden. Dit alles gebeurde live 
vanuit de Kuip.

Loonse Lijst
Zondag stond in het teken van de Loonse 
Lijst, gebaseerd op de Top 2000, waar in de 
weken in aanloop naar dit weekend ook ge-
stemd kon worden op je favoriete muziek. 
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De uitkomst van deze lijst werd op de zon-
dag	 gedraaid.	 Ook	 op	 deze	 finale	 zondag	
waren enkele vaste ankers te horen in de 
programma’s ‘Langs de Zijlijn, Alles kan de 
Boom in en �inale Loonse Lijst’. Zelfs René 
le Blanc (volkszanger) was in de show. Hij 
stond dan ook op twee in de Loonse Lijst, 
welke werd aangevoerd door het immens 
populaire Roller Coaster.

Na afronding van de Loonse Lijst was er 
nog een uitloop waarin ook huzarenstukje 
het Loonse kerstverhaal nogmaals te horen 
was. Voor degene die het op zaterdag ge-
mist hadden. De Dj’s stellen hun program-
ma veelal zelf samen. Ook worden er iede-
re radioronde (gast)Dj’s toegevoegd. Het is 
namelijk een hele marathon om zo’n dertig 
uur radio te maken in een weekend. Ook 
kan zo een gevarieerd programma worden 
samengesteld. Iedere show wordt geken-
merkt door hun eigen elementen.

Zo is op zondagmiddag het spel ‘Hedde gul-
lie een idee, wie wa zeej?’ te horen. Geba-
seerd op Win met de Zin van Radio538, met 
een Loonse twist. Zo wordt overal inspira-
tie opgedaan om een leuke show in elkaar 
te zetten. Ook zijn met alle spelletjes, 
prijsvragen en quizzen prijzen te winnen, 
beschikbaar gesteld door Loonse onder-
nemers. Dit maakt dat er veel interactie 
ontstaat met de luisteraars en deze op hun 
beurt steeds fanatieker worden. Ook ik 

mocht dit weekend maar liefst twee 
Loonse prijzen in ontvangst nemen!

Wordt hopelijk vervolgd!
Op maandagmiddag werd de studio, 
welke voor de gelegenheid geheel in 
kerstsferen was gebracht, weer op-
geruimd en zo was er een einde ge-
komen aan weer een mooi weekend 
Loonse radio. Ik hoop dat u de gele-
genheid had om te luisteren naar dit 
radio weekend, ik kan uit eigen erva-

ring zeggen dat als dit niet het geval was, 
u toch wel wat gemist heeft.

Rest mij natuurlijk nog de vraag te stellen 
aan Remco, was dit het slot van het boek? 
Ik ben vast niet de enige die op een ontken-
nend antwoord hoopt. Remco houdt wijse-
lijk zijn mond en zegt niks toe, maar sluit 
ook niks uit. Wordt hopelijk vervolgd!

Redactie: Kristel Vermeer

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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28 december 2020 

 

VACATURES 

Archeologievereniging AWN zoekt mensen voor versterking van de afdeling 
Midden – Brabant (geheten AWN24). Vooral zijn wij op zoek naar mensen die 
actief willen meewerken om deze afdeling, na een winterslaap, weer mee op te 
richten. We hebben menskracht nodig bij het organiseren van evenementen en 
publieksbijeenkomsten. Maar ook zijn wij op zoek naar een secretaris. Het is 
mooi als je kennis hebt van archeologie, maar dit is niet noodzakelijk. 
Geïnteresseerd in archeologie en erfgoed is voldoende. Ook jonge mensen die 
nog aan het studeren zijn in deze richting, verwelkomen wij van harte!  

Meer informatie over Archeologievereniging AWN Nederland is te vinden op 
www.awn-archeologie.nl. Meer informatie kan opgevraagd worden via 
mailadres: miriam.vandendries@gmail.com of via telefoonnummer 06-
51124939 van de heer Van Klaveren. 

We vergaderen een keer per zes weken en het bestuur bestaat momenteel uit 
zeven personen. Wij streven naar een bezetting van negen personen.  

 

 

redactie@erfgoedstem.nl 

 

 

 

 

Vacatures

Archeologievereniging AWN zoekt mensen 
voor versterking van de afdeling Midden – 
Brabant (geheten AWN24). Vooral zijn wij 
op zoek naar mensen die actief willen mee-
werken om deze afdeling, na een winter-
slaap, weer mee op te richten.
We hebben menskracht nodig bij het or-
ganiseren van evenementen en publieks-
bijeenkomsten. Maar ook zijn wij op zoek 
naar een secretaris. Het is mooi als je ken-
nis hebt van archeologie, maar dit is niet 
noodzakelijk.

Geïnteresseerd in archeologie en erfgoed is 
voldoende. Ook jonge mensen die nog aan 
het studeren zijn in deze richting, verwel-
komen wij van harte!

Meer informatie over Archeologievereni-
ging AWN Nederland is te vinden op www.
awn-archeologie.nl. Meer informatie kan 
opgevraagd worden via e-mailadres:  
middenbrabant.24@awn-archeologie.nl 
of via telefoonnummer 06-51124939 van 
de heer Van Klaveren.

We vergaderen een keer per zes weken en 
het bestuur bestaat momenteel uit zeven 
personen. Wij streven naar een bezetting 
van negen personen.

redactie@erfgoedstem.nl
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U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

Alleen sámen 

maken we een 

succes van 2021.

Voor Loon 

wenst u een 

gezond en 

gelukkig 

Nieuwjaar!

         voorloon@gmail.com
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Engelen bestaan echt!

En de Engel bracht hen een lekker ontbijtje
De Engelen, ik ben hun naam even kwijt, 
waren gewend om een EngelenTafel met 
gasten te organiseren in de dagen rond 
kerst. De gasten aan tafel zijn mensen die 
de	betreffende	avond	met	kerst	anders	al-
leen door zouden brengen en die wel graag 
samen willen zijn. Maar helaas gooide co-
rona dit jaar roet in het eten. Samen aan 
tafel met een groep mensen die geen gezin 
vormen kon niet door de coronaregels en 
dus moesten zelfs de Engelen iets anders 
bedenken.

Contact van boven
Daarom werd door deze 
Engelen contact opge-
nomen met Mart Em-
men van De Giechelaar 
of zij met hun onder-
steuning een bijdrage 
kon leveren aan het 
kerstgevoel. En, ja, dat 
kon.
Het klinkt als een kerst-

verhaal als Mart het verzoek krijgt om 21 
van die mooie Giechelaar-geniet-ontbijtjes 
te maken en te bezorgen rond de kerstda-
gen op de door de Engelen aangeleverde 
adressen. Het zijn mensen die wel iets ex-
tra’s kunnen gebruiken, een keer verrast of 
verwend mogen worden. En Engelen weten 
meer dan gewone mensen en hebben zo 
hun bronnen om adressen te achterhalen 
van mensen die een oppeppertje kunnen 
gebruiken.

Geven doet goed
En zo geschiedde het dat in Loon op Zand 
in 2020 rond de dagen van kerst 21 mensen 
werden verrast met een ontbijtje van De 
Giechelaar.
De ontvangers reageerden allen op hun ei-
gen wijze: spontaan of bedachtzaam, nuch-

ter, ongelovig of blij verrast. De engelen 
daarboven op hun wolk zittend hoorden: 
‘jeetje, wat een verrassing’, ‘heel leuk’, 
‘heel lief van jullie’, ‘dat is mooi meege-
nomen’, ‘ik zie het wel’, ‘zijn er kosten 
aan verbonden?’, ‘leuk cadeautje, dank je 
wel’, oh, het is echt waar!’, ‘weet je zeker 
dat je op dit adres moet zijn?’, ‘wat een 
verrassing’, ‘ik verheug me er zo op’. En 
een schot in de roos was: ‘oh wat leuk, dan 
ben ik jarig; ik word 86’.
En bij het ophalen van de lege mand nog 
meer positieve reacties: ‘het was heerlijk’, 
‘verrukkelijk’, ‘zo mooi verzorgd’, ‘ik heb 
dit nog nooit meegemaakt’.

De oudste Engel zegt naderhand: “Het is 
fijner	om	te	geven	dan	te	ontvangen.	De	ja-
ren die ik nog heb wil ik nog volop genieten 
van het leven. En hiermee bezig zijn is ver-
zachtend voor mijn eigen trubbels. Geven 
doet	goed.	Het	is	gewoon	fijn	om	iets	leuks	
voor mensen te doen en ze te verwennen.”
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Hoe kwamen deze Engelen op dit idee? 
De EngelenTafel is ontstaan in Vught. Het 
was november 2013 en Jeannette Saatrübe 
liep al een paar jaar rond met de vraag: 
‘Hoe maak ik het verschil met kerst?’ 
“Kerst is het ultieme moment van huise-
lijkheid en ‘samen zijn’. Maar als je alleen 
bent, is juist kerst hét moment dat het 
meest schuurt. Een gevoel dat ik zelf goed 
kende”, zegt ze.
“En daarin wilde ik het verschil maken en 
die kerst wilde ik het anders doen; goed 
voor mezelf en ook goed voor anderen.” Zo 
ontstond het idee van de EngelenTafel: een 
open tafel met kerst.

ker eten, nieuwe ontmoetingen en dank-
baarheid over en weer om daar onderdeel 
van te zijn.”

Uitrollen over Nederland
Die eerste ervaring leidde tot de oprichting 
van de stichting EngelenTafel. Het idee van 
de EngelenTafel is al op veel plaatsen in 
Nederland gerealiseerd. Iedereen kan er 
mee beginnen. In 2019 waren er al 400 
tafels met ruim 2000 gasten. De stichting 
EngelenTafel ondersteunt de initiatieven 
met adviezen. Een draaiboek en tips liggen 
klaar. Een prachtig initiatief dat iedereen 
zelf kan oppakken. De Engelenvleugels pas-
sen iedereen. Wil je weten hoe, kijk dan 
eens op: www.engelentafel.nl.

En de Engelen, die genieten nog na en ho-
pen dat ze volgend jaar weer een paar klei-
ne geluksmomenten kunnen creëren.

Redactie Rond de Toren: Ton Kalkers

Een tafel vol Kerst Engelen
Samen met haar man ging ze op zoek naar 
mensen in de omgeving die met kerst al-
leen zouden zijn en zouden gedijen aan hun 
huiselijke Kersttafel. Ze vertelt op de web-
site engelentafel.nl: “stel je huis en hart 
open, want wij geloven dat samen kerst 
vieren	een	fijne	ervaring	is	en	persoonlijk	
verrijkt. Voor wie samen kerst vieren niet 
vanzelfsprekend is. Of voor wie graag huis 
en hart openstelt en thuis aan tafel mensen 
ontvangt met kerst.
Samen zijn met kerst: even tussen warme 
vleugels met aandacht. Bij jou thuis nodig 
je een aantal gasten uit en ontvang je hen 
om zo samen kerst te vieren. Op jouw eigen 
manier. Waarbij een aantal gasten aansluit. 
Of je sluit als gast aan aan een gezellige 
kersttafel bij iemand thuis. Samen geniet 
je van een avond vol mooie verhalen, lek-

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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 °Alsnog tegen de vlakte… In diverse straten werden op 17 december diverse zieke bomen gekapt. 
Een inwoonster van Scorpius liet weten bij de gemeente al drie jaar te klagen over een zieke 
boom. Zowel zij als andere bewoners hebben volgens haar door vallende takken intussen schade 
aan hekwerk en een auto gehad. De gemeente zou telkens ontkend hebben dat de boom slecht 
was. (Foto: Ruud Peters)
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Samenloop voor Hoop 2022

Hoofd en lijf verbinden
Als je met kanker wordt geconfronteerd, 
dan ben je helemaal gericht op het over-
leven. In het eerste artikel hebben we al 
vastgesteld dat de centrale vraag van lot-
genoten is “Hoe nu verder?” Het tweede 
artikel gaf aan dat na de medische fase 
veelal een moeilijkere tijd doorlopen 
wordt. Want vaak krijg je maar steeds geen 
afdoende antwoord op die centrale vraag 
en	belanden	velen	in	dat	‛zwarte	gat’.

Je zit, vaak nog meer dan in die medische 
fase, met vragen, met ongemakken, met 
pijntjes, met paniek, met onzekerheden. 
“Dat rotstemmetje in je hoofd.” Je lijf 
slaat die gevoelens en emoties op en de im-
pact daarvan is groot, wellicht groter dan 
je zelf wilt/kunt toegeven.

Praten en informatie helpt
Erover kunnen praten, dat is een uitlaat-
klep waaraan een sterke behoefte is. Een 
rots in de branding, want wat kanker met 
je doet wordt ontzettend onderschat. Het 
is makkelijk gezegd dat je moet praten en 
blijven praten. Dat is lastiger dan je denkt. 
Vaak vind je zelf dat je jouw dierbaren 
daar niet mee kunt of wilt belasten. Bo-
vendien durf je niet alle zorgen bij dierba-
ren te stallen. Maar sommige dingen kun je 
ook niet of moeilijk uitleggen, ook niet aan 
mensen die zo dicht bij je staan en die de 
allerbeste bedoelingen hebben.

Tijdens de medische periode en nadat je 
ervaart dat er vanuit de ziekenhuizen te 
weinig tijd en ruimte is voor nazorg, ben je 
vaak al gaan lezen. “Leve het digitale tijd-
perk”! Er ligt zoveel informatie via Google, 
geschreven door verenigingen, platforms, 
belangengroepen, symposia.
Onderzoeken laten zien dat hier veel ge-

bruik van wordt gemaakt en dat de lezers 
veel meer informatie tot zich krijgen dan 
wat ze tot dusverre allemaal wisten. Maar 
wat doe je met die informatie? Heeft die 
informatie voldoende impact voor je om 
je leven weer op de rit te krijgen? Want 
je zult deze stortvloed aan informatie zelf 
moeten opslaan, zelf een plaats moeten 
geven,	ook	die	specifieke	informatie	die	je	
liever niet had gelezen.

Nazorg
Die behoefte aan nazorg, de drang om 
hoofd en lijf weer te verbinden, dat vind je 
waarschijnlijk in persoonlijke gesprekken. 
Veel mensen doen dat graag met lotgeno-
ten, terwijl anderen liever met deskundi-
gen praten in een thuissituatie. En dat kan, 
die mogelijkheden zijn er. Inloophuizen, 
deskundige (na-) zorgorganisaties, bij je 
thuis in de vertrouwde omgeving of juist op 
een locatie waar je lotgenoten treft. Deze 
organisaties zijn er voor jou persoonlijk, 
maar ook om hulp te bieden aan naasten 
dan wel jou te helpen met adviezen hoe je 
wel beter in staat kunt zijn om gesprekken 
te voeren met partner, kinderen, naasten.
Samenloop voor Hoop
De Samenloop voor Hoop gaat verder dan 
het zijn van een evenement voor het in-
zamelen van geld via de 24-uurs wandel-
estafette, de kinderloop, de lotgenoten-
dag, het 24-uurs amusement, muziek en 
lezingen. Als organisatie vinden wij het ook 
onze taak informatie te verstrekken en dus 
de mogelijkheid informatie te verkrijgen. 
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Daarom nodigen wij diverse organisaties uit 
die zich voor een belangrijk deel richten op 
de nazorg. Op het beantwoorden van vele 
vragen  over het leven met en na kanker.
Samenlopen voor Hoop en na(aste)zorg.

Voor alle aanwezigen, deelnemers, lotge-
noten, bezoekers bieden we mogelijkhe-
den voor het verkrijgen van informatie. 
Niet	specifiek	over	de	medische	kant,	maar	
juist over die nazorg. Wat kunnen organi-
saties doen om jou meer mogelijkheden 
te bieden tot het verwerken, tot het be-
antwoorden van vragen waar jij maar mee 
blijft rondlopen, om je te helpen uit dat 
“zwarte gat” te geraken. Veel meer dan 
bij het vinden van digitale informatie blijkt 
dat	bij	deze	meer	persoonlijke	en	flexibe-
le nazorg, jij passende antwoorden vindt 
die jou kunnen helpen. Of je nu lotgenoot 
bent, partner, kind van ouders of ouders 
van kinderen die lotgenoot zijn, etc.
Wij onderhouden al contacten met orga-
nisaties waarmee we dezelfde doelen na-
streven.  Waarvan we verwachten dat deze 
zich ook laten zien bij onze Samenloop 
voor Hoop. We onderhouden contacten met 
de volgende organisaties

IPSO inloophuizen
Een nauwe samenwerking bijvoorbeeld is 
er met de twee Inloophuizen uit onze re-
gio, Inloophuis TOON in Waalwijk, Jan de 
Rooystraat 15, en Inloophuis Midden Bra-
bant in Tilburg, Wilhelminapark 29. Beide 
Inloophuizen	zijn	er	specifiek	op	ingericht	
om mensen, en ze noemen deze bij voor-
keur gasten i.p.v. lotgenoten, te ontvangen 
in een warme omgeving om te zoeken naar 
de nazorg die het beste past. 

Dat kan zijn door gesprekken te voeren met 
andere gasten of individueel met professi-
onele specialisten waaraan je jouw eigen 
verhaal kwijt kunt en je vragen kunt neer-
leggen. Maar het Inloophuis biedt meer. 

Veel	gasten	vinden	het	fijn	om	in	datzelfde	
warme huis ook bezig te kunnen zijn met 
activiteiten waarbij je niet hoeft te pra-
ten over de fysieke en mentale problemen. 
Maar juist actief te kunnen zijn met dingen 
waardoor je mogelijk ook een nieuwe en/
of therapeutische hobby ontdekt. Kijk eens 
naar de website van beide Inloophuizen om 
te zien welke terugkerende workshops te 
volgen zijn.
Consulenten van   
Allerzorg Care for Cancer
Voor iedereen die de stap naar een In-
loophuis nog niet durft nemen en/of ervan 
overtuigd is meer baat te hebben bij een 
vorm van nazorg aan eigen huis, is een or-
ganisatie zoals Care for Cancer een optie. 
De Care for Cancer-consulenten van Aller-
zorg zijn ervaren oncologie verpleegkundi-
gen. Professionals met alle kennis in huis 
om jou goed te ondersteunen. Zij bezoe-
ken je thuis, beantwoorden vragen over de 
diagnose en behandeling en geven prakti-
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sche tips over thuis- en/of werksituatie en 
over aanvullende zorgmogelijkheden, van 
gespecialiseerde fysiotherapie tot patiën-
tenverenigingen.

Care for Cancer biedt individuele onder-
steuning als aanvulling op de zorg van het 
ziekenhuis, op een manier die past bij de 
individuele situatie. De Care for Cancer-
consulenten kijken naar wat jij nodig hebt. 
Ze ondersteunen, zonder dat jij de regie 
kwijtraakt. Samen zoeken jullie naar de 
juiste weg. Sinds kort kunnen de consulten 
ook in inloophuis Midden-Brabant plaatsvin-
den. Gezien de huidige Coronacrisis wordt 
geregeld gekozen voor on-line consulten.

Lotgenotencontact
Een derde mogelijkheid is het leggen van 
contacten	met	jouw		specifieke	doelgroep. 
Elke groep lotgenoten kent andere behoef-
tes en zoekt naast algemene informatie-
bronnen hun weg. Ook zijn er organisaties 
die zich meer richten op 50-plussers of zo-
als	de	organisatie	AYA	specifiek	op	de	jong-
volwassenen. In Nederland krijgen jaarlijks 
2.700 jongvolwassenen tussen de 18 en 
35 jaar de diagnose. Sinds 2016 bieden de 
AYA’s unieke zorgbehoeften typerend voor 
hun levensfase.

AYA zorg heeft oog voor alle aspecten die 
spelen in het leven van deze jonge mensen 
en helpt jou om in je kracht te staan en 
regie over eigen leven te hebben en te be-
houden. AYA komt niet aan huis, maar biedt 
haar diensten vanuit ziekenhuizen die zijn 
aangesloten bij het AYA netwerk.
Organisaties zoals beschreven zullen dui-
delijk herkenbaar aanwezig zijn op onze 
Samenloop voor Hoop Gemeente Loon op 
Zand.

Frank Tabbers
Voorzitter Samenloop voor Hoop   
Gemeente Loon op Zand
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408

Het nieuwe jaar is nog maar een paar da-
gen oud, als de eerste editie van dit blad 
bij u in de brievenbus valt. Veel is er nog 
niet gebeurd in deze eerste week.

Vuurwerk
Vuurwerk in de nieuwjaarsnacht was er in 
ons dorp maar op een paar plaatsen te zien. 
Ondanks het veelvoudige verzoek vanuit de 
zorg om de ziekenhuizen zo min mogelijk 
te belasten, was algehele solidariteit blijk-
baar toch te veel gevraagd. Toch hopen wij 
dat de saamhorigheid in Loon - ook bij me-
ningsverschillen - een kostbaar iets is, dat 
we moeten blijven koesteren.

Burgemeester Hanne van Aart vindt conti-
nuering van het vuurwerkverbod na de co-
ronaperiode een maatregel die te ver gaat. 
Ongeveer de helft van de burgemeesters 
zou dat willen. “Het voelt verkeerd om nu, 
onder dekking van het coronavirus, snel 
allerlei wetgeving permanent te herschrij-
ven. Daarmee schend je als overheid het 
vertrouwen van je inwoners, je verliest je 
geloofwaardigheid. Dit was toch eenma-
lig?!” (BD 4/1)

Coronapandemie
Dit onderwerp stond op de voorgrond in de 
kranten van de eerste week in het nieuwe 
jaar. Huisarts Claudia Verheijen, lid van het 
crisisteam Huisartsen Rampen Opvang Plan 
Midden-Brabant vertelde over de maatre-
gelen die de huisartsenpost heeft genomen 
om ook tijdens de feestdagen de corona-
patiënten zo goed mogelijk op te vangen. 
(BD 23/12)

Het aantal coronapatiënten in de Brabant-
se ziekenhuizen liep in december zo snel 
op dat de planbare urgente zorg in het ge-
drang kwam.
Het betekende dat meer patiënten langer 
moeten wachten op bijvoorbeeld een kan-
kerbehandeling, hartoperatie of niertrans-
plantatie.

Wij citeren Bart Berden, bestuurder van 
het Tilburgse ETZ-ziekenhuis en voorzit-
ter van het Regionaal Overleg Acute Zorg: 
“We zagen de laatste week van 2020 een 
stijging van 30 procent. De toename gaat 
te hard en we weten niet wanneer het op-
houdt.
De tien Brabantse ziekenhuizen hebben sa-
men in totaal 180 IC-bedden, waarvan er nu 
honderd in gebruik zijn voor coronapatiën-
ten. De stijging van afgelopen dagen doet 
vrezen dat komende weken steeds meer 
ziekenhuisbedden nodig zijn voor corona-
patiënten. De urgente zorg - operaties die 
normaal gesproken binnen zes weken moe-
ten plaatsvinden - is daarom ook in Brabant 
niet meer te garanderen”, stelt Berden.
“We zien dat we patiënten met goede le-
venskansen leed aandoen omdat er steeds 
meer corona bij moet. Artsen en verpleeg-
kundigen vinden dat onacceptabel. Ze zien 
het met groeiende weerstand aan.”
Hierbij komt dat de ziekenhuizen ook qua 
bezetting steeds moeilijker kunnen opscha-
len omdat personeel uitvalt door ziekte en 
overbelasting.

In de Brabantse ziekenhuizen lagen op de 
laatste dag van het jaar in totaal bijna 
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vierhonderd coronapatiënten. Berden deed 
daarom - voor de zoveelste keer - met klem 
een oproep aan iedereen om zich aan de 
regels te houden. (BD 2/1)

Vaccinatie
Ook was er in de pers veel discussie over de 
gang van zaken rond de anti-corona-vacci-
natie: wie komt het eerst aan de beurt? Na-
dat door de minister de datum van 8 janua-
ri was vastgesteld als startdatum, bleef die 
vraag tot die dag het nieuws domineren.

Terwijl de vaccinatiecampagne tegen het 
coronavirus in Nederland al veel later be-
gint dan in de rest van Europa, ontstond 
een nieuw hoofdpijndossier: de vaccinatie 
van thuiswonende ouderen. Aanvankelijk 
was het plan dat zij bij de huisarts hun 
twee prikken konden halen, maar het al 
goedgekeurde	 vaccin	 van	 �fizer-BioNTech	
zorgt voor een kink in de kabel.
Huisartsen kunnen dat vaccin niet toedie-
nen, zeggen ze. De reden: het wordt gele-
verd in partijen van duizend doses en moet 
75 graden onder nul worden opgeslagen. 
“�fizer	 gaat	 het	 niet	 worden”,	 stelde	 de		
voorzitter van het Nederlandse Huisartsen 
Genootschap (NHG).

Desondanks wilde het kabinet het advies 
van de Gezondheidsraad opvolgen om 
thuiswonende ouderen toch al zoveel mo-
gelijk	het	�fizer-vaccin	te	geven.	Het	RIVM	
zocht daarom naar mogelijkheden om dat 
voor elkaar te krijgen.

De	eerste	doses	van	het	�fizer-vaccin	zou-
den vanaf 8 januari door de GGD toegediend 
worden aan personeel van verzorgingshui-
zen en andere zorginstellingen. Ouderen 
zouden dus ook onderdeel moeten worden 
van die eerste vaccinatieronde. Maar of de 
GGD’s een extra doelgroep aankunnen, was 
nog niet zeker.
De GGD liet echter op nieuwjaarsdag we-
ten	 ‛niet	 bezig’	 te	 zijn	 met	 het	 voorbe-

reiden van vaccinatie van ouderen. Het 
ICT-systeem van de dienst was bij de start 
alleen klaar voor zorgpersoneel, niet voor 
andere doelgroepen, zei een woordvoer-
der. (BD 2/1)

Daarbij kwam op 3 januari het bericht dat 
de Nederlandse huisartsen in een discussie 
met het ministerie het voor elkaar hadden 
gekregen dat ook zij tot de groep zorgver-
leners behoren, die als eersten worden in-
geënt. Verwarring alom dus en dat was niet 
de eerste keer. 

Nieuwe variant
Intussen werd in Engeland een nieuwe vari-
ant van het coronavirus vastgesteld. Ook in 
Nederland is die enkele keren gediagnos-
ticeerd. Deze nieuwe coronavariant kan 
aanzienlijk besmettelijker zijn. Nadat de 
mutatie bekend werd, hadden de meeste 
EU-landen besloten om het reizen van en 
naar Groot-Brittannië grotendeels te be-
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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 € 15,50
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,60
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 19,50
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 27,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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perken om de verspreiding ervan te voor-
komen. (BD 30/12)

Loonse mensen in de krant
Jan van Gorkum, oud-gemeenteraadslid en 
actief en creatief op velerlei gebied in ons 
kerkdorp en de gemeente, overleed een 
paar dagen voor Kerstmis. (DK 23/12)

Een foto van de fam. Voets werd door de 
heemkundekring van Kaatsheuvel gepubli-
ceerd met de vraag wie daarover meer info 
kan geven. (DK 16/12)

�rans van Venrooij stond op de foto bij 
een artikel over zijn Oorlogsmuseum. (DK 
16/12)

Caroline Westerveen, Nicole von Burg en 
Huub van der Sande vertellen over popkoor 
Undercover. Pieter de Man beschreef zijn 
loopbaan als vrijwilliger bij Uno Animo(DK 
23/12)

Elle de Kort uit Bergstraat 41 won een slag-
roomtaart met een kruiswoordpuzzel. (DK 
23/12)

Jack IJpelaar schreef een overzicht over de 
opknapbeurt van het Loonse centrum met 
groenaanplant. (DK 23/12)

Gemeente en politiek
De inzameling van PDM-afval gaat in Oud-
Loon (wijk 1) naar de woensdag om de 
twee weken. De papierbakken worden ge-
woon op de donderdag daarna geleegd. (DK 
16/12)

Omgevings- en Milieuvergunningen 
Er zijn vergunningen aangevraagd voor 
Kasteellaan 23 (kappen dode populier), 
Van de Hummelstraat 42 (plaatsing nok-
verhogende dakkapel), Kloosterstraat 81 
(wijziging functie van garage) en Doelen 38 
(woningverbouwing). Voor Bergstraat 34 is 
een vergunning verleend voor de opbouw 
op een aanbouw. (DK 16/12). Bij Kraanven 
9 mag een oude varkensstal voor vijf jaar 

gewijzigd worden in een Bed & Breakfast. 
(DK 23/12)

Niet pluis
De storm Bella passeerde op derde kerst-
dag ook ons dorp. Op de Baan achter de 
Plakken waaide een boom om en kwam op 
de weg terecht. Een automobilist kon nog 
net op tijd stoppen. De brandweer kwam 
de stam in stukken zagen. (BD 28/12)

Voorbij
Wij lazen elders over een kerstkaravaan, 
die op 19 december 2020 bij Venloene 
langs kwam. (DK 16/12)

En dat was het dan voor deze keer! □

BD = Brabants Dagblad - editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

 

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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Voor de eeuwigheid...
Dat er sinds december op diverse plaatsen in ons dorp groenvoorzieningen aangelegd wor-
den zal niemand ontgaan zijn. Reeds eerder hebben we u daarover bijgepraat in o.a. een 
artikel van Ton Kalkers.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf WD IN�RA. Een werknemer legde 
die bedrijfsnaam voor de eeuwigheid vast door deze in een cementrand rond de groenrand 
bij De Kiosk te kerven. (Foto: Ruud Peters)

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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Buitenbeter
Regelmatig krijgt onze fractie vragen of 
opmerkingen m.b.t. de openbare ruimte.
Soms achterstallig onderhoud, losliggende 
tegels of gevaarlijke situaties. Vaak ook 
over ideeën om straten anders in te rich-
ten.
Natuurlijk nemen wij elke vraag serieus. Als 
het echter om incidentele situaties gaat, 
hebben we daar in onze gemeente iets voor 
geregeld: De BeterBuiten app.

je dit snel en makkelijk bij de gemeente. 
Meteen op de plek én het moment dat je 
het signaleert. Je ontvangt bovendien een 
bericht over wat er met je melding is ge-
daan.

Ervaar het gemak van mobiel melden
Download de app op je smartphone uit de 
app-winkel of via www.buitenbeter.nl.
Gebruik de BuitenBeter-app dus voor dit 
soort problemen. Je wordt dan sneller ge-
holpen en alle gegevens die nodig zijn om 
het probleem op te lossen zijn ook voor-
handen. Als je nu merkt dat dit toch alle-
maal niet goed werkt, mag je natuurlijk bij 
ons aan de bel trekken.

Wanneer je vindt dat je wijk of plein an-
ders ingericht moet worden dan staat het 
je natuurlijk altijd vrij contact met ons op 
te nemen. Wellicht kunnen we je idee dan 
aankaarten bij de wethouder, opdat deze 
contact met je op-
neemt om je voor-
stel te bespreken. 
Als een en ander 
vraagt om een be-
leidswijziging, dan 
moet dat bespro-
ken worden in de 
gemeenteraad.
Voor Loon wil graag met je in gesprek over 
zo’n voorstel. We bekijken dan samen of 
het haalbaar is en op welke manier dat 
aangepakt moet worden. We horen graag 
van je!

www.voorloon.nl

Zie je een probleem buiten op straat of in 
de buurt? Last van zwerfvuil, losse tegel of 
kapotte lantaarnpaal? Een gevaarlijke tak 
in een boom? Kapot speeltoestel? Een paal 
omgereden of een gat in de weg? Met de 
gratis BuitenBeter smartphone app meld  



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Kerkberichten van 16 tot en met  
29 januari

Met de overgang van het jaar 2020 naar 
2021 hebben wij een ongekend bewogen 
jaar afgesloten voor jong en oud, wereld-
wijd, maar ook dichtbij huis in onze eigen 
parochie en persoonlijke (gezins)situatie. 
Zelf deel ik momenteel in de mantelzorg 
voor mijn moeder i.v.m. haar kwetsbare 
gezondheid. Wij moesten allen thuiswer-
ken, toen kwam de intelligente lockdown 
en later in het jaar een waarachtige lock-
down, de horeca gesloten, verenigingen 
stilgelegd, veel activiteiten/vergaderingen 
werden geannuleerd, huisbezoeken sterk 
gereduceerd, woon- en zorgcentra gesloten 
voor bezoek met gaandeweg iets versoepe-
ling, de behoorlijk beperkte kerkbezoeken, 
iedere keer weer een pas op de plaats enz. 
We willen allemaal vooruit, maar de situa-
tie laat het niet toe. Dat werkt frustrerend 
en tegelijkertijd is er ook een bepaald rust 
van het niet hoeven/moeten. Deze crisis 
maakt dat wij ons ook moeten bezinnen op 
ons leven.
De �ransman zegt; “il faut reculer pour 
mieux sauter” (goede dingen hebben tijd 
nodig). Soms moet je je terugtrekken om 
beter te kunnen springen, ook nu in het 
nieuwe jaar des Heren. Het kerstfeest is 
gevierd, op maat mogen wij zeggen, op-
nieuw zonder gezang van koren, wel met 
CD of organist en zang, maar Gods genade 
werkt mateloos en laat zich niet door co-
rona of mondkapjes beperken. Wij vierden 
deels in de kerken in onze parochiekernen 
en voor de thuisblijvers via de website, �a-
cebook en YouTube. Leve de moderne com-
municatiemedia. Veel dank dat mensen dit 
mogelijk maken en zich daarvoor inzetten. 

Niemand weet wat dit nieuwe jaar ons 
brengen zal. Een hernieuwde blik op de 
toekomst, op de wijze waarop wij werken, 
het belangrijkste doen in een parochie die 
nooit een volmaakte parochie zal zijn om-
dat wij met mensen werken, maar de Heer 
nodigt ons wel uit om naar volmaaktheid 
te blijven streven. Hij roept ons op om de 
liefde voor elkaar te bewaren, vergevings-
gezind te zijn en voor elkaar te blijven bid-
den. Ook als wij vermoeid zijn vraagt de 
Heer om de netten aan de andere kant van 
de boot weer uit te gooien en de Heer zal 
ze vullen; op de eerste plaats met liefde en 
inzet, en de vruchten zullen volgen. Zowel 
het parochiebestuur als het pastorale team 
zal zich grote moeite getroosten om te 
blijven werken aan een gezonde en vitale 
parochiegemeenschap. Wat is opgebouwd 
mag niet verloren gaan, wie zich geroepen 
voelt zijn of haar persoonlijke talenten in 
te zetten voor onze geloofsgemeenschap 
wordt gevraagd dit aan te geven en vooral; 
zich actief te laten invoegen in die paro-
chiegemeenschap die ook het lichaam van 
Christus is. Graag wens ik, niet alleen het 
parochiebestuur en het pastorale team, 
maar ons allen een gezegend nieuwjaar toe 
met mooie nieuwe uitdagingen een groei-
end geloof en blijmakende initiatieven. Tot 
slot wil ik eenieder bedanken voor de goe-
de wensen die op de pastorie zijn binnen-
gekomen en voor alle persoonlijke wensen 
die ik mocht ontvangen. Heel veel dank.

Pastoor Peter Luijckx

Aanmelden voor de weekend kerkdien-
sten is nog steeds noodzakelijk
Het blijkt dat e-mails niet altijd op de 
juiste plek binnenkomen. Voor De Moer en 
Loon op Zand kunt u zich aanmelden op de 
tijden dat het secretariaat in Loon op Zand 
bezet is. Maandag t/m vrijdag van 08.45 
uur tot 12.15 uur. Kiest u voor een e-mail 
stuur die dan vóór vrijdag 11.30 uur naar:
secretariaat@parochiewillibrord.nl.
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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.
De eucharistievieringen in Venloene op 
dinsdagochtend kunnen helaas tot nader 
bericht nog steeds niet worden hervat.

Samen van betekenis voor   
Parochie Heilige Willibrord
Sinds maart is ons land in de ban van het 
coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet 
alleen medisch maar ook sociaal en eco-
nomisch. Vanzelfsprekend heeft ook onze 
parochie te maken met de gevolgen van 
het virus. Als kerk zijn we van betekenis 
in de samenleving. Als gemeenschap zien 
we naar elkaar om en delen ons geloof in 
God met elkaar. Gedurende het afgelopen 
jaar bouwden we gestaag verder aan een 
gemeenschap die omziet naar elkaar. Zo 
werd	o.a.	de	‛middag	voor	zieken,	ouderen	
en mensen die alleen zijn’ georganiseerd 
en diverse activiteiten binnen het jeugd- 
en jongerenpastoraat.

Om alle verbindende activiteiten in onze 
parochie en het behoud van onze mooie 
monumentale panden ook in 2021 voort te 
kunnen zetten, doen we een dringend be-
roep	op	u	voor	een	financiële	bijdrage.
Onze parochie vervult anno 2021 een waar-
devolle plek in de lokale samenleving. Met 
uw hulp kunnen we dit belangrijke werk 
ook volgend jaar voortzetten. Het maakt 
onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt 
hieraan bij! Juist in een samenleving waar-

in mensen steeds vaker op zichzelf zijn 
aangewezen, vormen we met elkaar een 
gemeenschap waar mensen altijd welkom 
zijn om het geloof in Jezus Christus te vie-
ren. Uw steun is daarbij van onschatbare 
waarde. Mogelijk wordt uw jaarlijkse bij-
drage automatisch geregeld.

Mocht	 u	 besluiten	 uw	 financiële	 bijdrage	
te willen wijzigen, laat het uw bank of ons 
dan even weten. Indien u Parochie H. Wil-
librord	financieel	wilt	steunen	en	geen	ge-
bruik maakt van automatische afschrijving 
dan kunt u het bedrag van uw gift over-
maken op bankrekening: NL27 RABO 0129 
7049 62 t.n.v. Parochie H. Willibrord. U 
mag	ook	uw	financiële	bijdrage	deponeren	
in de speciale bus die opgesteld staat ach-
ter in de kerken.Wij danken u heel hartelijk 
voor uw bijdrage! Met vriendelijke groet,

Parochiebestuur Parochie H. Willibrord  
en het pastorale team

Zondag 17 januari 9.30 uur: 2e zondag 
door het jaar, zang/muziek, celebrant pas-
toor Luijckx, diaken Szejnoga.
(geen misintenties ontvangen)

Zondag 24 januari 9.30 uur: 3e zondag 
door het jaar, zang/muziek, celebrant pas-
toor Luijckx, diaken Szejnoga. Maandelijk-
se gedachtenis aan Jan en Riek Hamers-van 
den Broek, 5e jaargetijde Sjef van Loon, 
Wil van den Hout b.g.v. verjaardag.

Wij namen afscheid van:
Bets Vaessen–van Gompel
Geboren 12 mei 1930 te Loon op Zand
Overleden 29 dec. 2020 te Kaatsheuvel

Francien van Berkel-Donders
Geboren 26 juli 1933 te Loon op Zand
Overleden 31 dec. 2020 te Loon op Zand
Op 9 januari is �rancien bijgezet bij haar 
man op de begraafplaats aan de Klooster-
straat.

Dat zij mogen rusten in vrede!
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  0,97% 
Nationale Nederlanden  0,99% 

20 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  1,23% 
Centraal Beheer   1,28% 

30 jaar vast met NHG 
Hypotrust   1,59% 
Aegon  1,62% 

 
  Mediair Financieel Adviesgroep BV / 
Intergroep Verzekeringen 
Roosendaal-Oisterwijk-Loon op Zand 
 
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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Ruim 535.000 Brabanders ontvangen voorlopige aanslag van de Belastingdienst

Check uw voorlopige aanslag en voorkom dat u 
teveel betaalt of achteraf moet bijbetalen

In januari ontvangen ruim 535.000 Braban-
ders hun voorlopige aanslag 2021 van de 
Belastingdienst. 
Het is belangrijk om uw voorlopige aanslag 
altijd goed te controleren en de gegevens 
zo nodig aan te passen. Bijvoorbeeld om-
dat uw verwachte inkomen over 2021 te 
hoog of te laag is ingeschat. Zo voorkomt 
u dat u te veel ontvangt en achteraf moet 
bijbetalen.

Door de coronacrisis is het een bijzondere 
tijd. Veel mensen hebben te maken met de 
gevolgen. Misschien ook u. Controleer dan 
uw voorlopige aanslag 2021 extra goed. 
Is het te betalen of te ontvangen bedrag 
op de aanslag niet juist, bijvoorbeeld om-
dat u minder inkomsten heeft? Pas dan uw 
voorlopige aanslag 2021 aan via het wijzi-
gingsformulier op Mijn Belastingdienst. Als 
alles klopt, dan hoeft u natuurlijk niets te 
wijzigen.

“In december en januari ontvangen ruim 
4,2 miljoen mensen hun voorlopige aanslag 
van de Belastingdienst. Ook 535.000 parti-
culieren en ondernemers in Noord-Brabant 
ontvangen van ons een aanslag”, zegt Hel-
een	 Bisschoff-Moonen,	 als	 ketenmanager	
Inkomensheffingen	 verantwoordelijk	 voor	
de voorlopige aangifte bij de Belasting-
dienst. 

“We maken een zo goed mogelijke schat-
ting, maar kunnen niet alles weten. Om 

te voorkomen dat mensen maandelijks 
teveel betalen of terugontvangen en ach-
teraf moeten bij- of terugbetalen, is het 
belangrijk dat zij goed controleren of de 
gegevens in de nieuwe voorlopige aanslag 
nog kloppen en de gegevens van de voor-
lopige aanslag zelf aanpassen via het wij-
zigingsformulier in Mijn Belastingdienst. 
De Belastingdienst maakt dan een nieuwe 
berekening en stuurt een aangepaste aan-
slag. Als alles klopt, hoeft u uiteraard niets 
te doen.”

Houd uw voorlopige aanslag actueel
U kunt uw voorlopige aanslag op ieder mo-
ment aanpassen, ook als er tussendoor iets 
in uw situatie wijzigt. Hebt u een hoger of 
lager inkomen, verliest u uw baan of hebt 
u juist een nieuwe baan? Ook wanneer u in 
2021 bijvoorbeeld gaat samenwonen of uit 
elkaar gaat, een huis koopt, uw hypotheek 
oversluit, met pensioen gaat of een kind 
krijgt, is het belangrijk om op dat moment 
uw voorlopige aanslag te controleren en zo 
nodig aan te passen.

Meer informatie over wanneer en hoe u dit 
doet, vindt u op www.belastingdienst.nl/
voorlopige_aanslag.	□
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Wendy’s beautyshop by Oriflame
Oriflame,	 hoor	 ik	 u	 denken?	 Wat	 is	 dat?	
Oriflame	is	een	beauty	bedrijf	dat	al	ruim	
50	 jaar	 bestaat.	 Oriflame	 vindt	 haar	 oor-
sprong in Zweden en maakt hoogwaardige 
beautyproducten geïnspireerd op de na-
tuur. In het assortiment zit onder andere 
make-up, huidverzorging, badproducten, 
toiletverzorging en accessoires.

Zij verkopen hun producten via ‘social sel-
ling’ zoals zij het noemen. Je kunt partner 
worden	bij	Oriflame	en	dan	hun	producten	
vanuit huis gaan verkopen. Dat is precies 
waar Wendy Dijkhuizen afgelopen oktober 
mee is gestart.
Ik spreek Wendy bij haar thuis wat nu 
voortaan ook haar werkplek is. Na 25 jaar 
in de zorg gewerkt te hebben is het tijd 

voor iets anders. Haar hart ligt nog steeds 
bij de zorg, maar lichamelijk gaat dit werk 
niet meer. Al anderhalf jaar is Wendy op 
zoek naar gepast werk. Niet alles is ge-
schikt, maar Wendy wil heel graag aan de 
slag. Nu heeft ze gevonden waar ze naar 
zocht;	Wendy’s	beautyshop	by	Oriflame.

Plezier
Wendy dacht altijd, artikelen verkopen, 
dat is toch niks voor mij? Zij dacht altijd 
dat sales een ver van haar bed show was. 
En nu doet ze werk dat ze leuker vindt dan 
ooit! Soms moet ze hiervoor wat uit haar 
comfortzone, maar dat zorgt ervoor dat 
het nooit saai wordt. 
Hierdoor leert ze veel nieuwe dingen en er 
blijken ook veel overeenkomsten met haar 
eerdere werk in de zorgsector. Het contact 
met haar klanten is iets waar ze veel vol-
doening uit haalt. Bovendien helpt ze men-
sen zich mooier te maken en zekerder over 
zichzelf te voelen. Ook dat is iets wat haar 
veel plezier geeft. Wendy heeft altijd al 
affiniteit	gehad	met	make-up	en	uiterlijke	
verzorging. Hierdoor past deze nieuwe rol 
haar heel goed.

Oriflame	heeft	 zo’n	duizend	producten	 in	
het assortiment, welke bij toerbeurt drie 
weken in de aanbieding zijn. Door deze 
aanbiedingen zijn de producten voordelig 
geprijsd en voor een iedereen bereikbaar. 
Door	 de	 lange	 historie	 van	 Oriflame	 ken-
nen veel mensen het merk ‘van vroeger’. 
Dit hoort en ziet Wendy ook terug in haar 
klantenkring.

Wendy kan de artikelen voor je bestellen 
of ze kan een link doorgeven waar u zelf 
kunt bestellen. Binnen enkele dagen heeft 
u de producten al in huis en kunt u aan de 
slag met uw nieuwe cosmetica. Klinkt dit 
interessant en lijkt het u ook leuk om deze  °Wendy Dijkhuizen. (Eigen foto)
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producten	 te	 verkopen?	 Oriflame	 is	 altijd	
op zoek naar partners en ook Wendy zou 
het leuk vinden om anderen hierin te gaan 
coachen.

De producten zijn te bestellen via een aan-
tal kanalen. Wendy is telefonisch bereik-
baar op telefoonnummer 06-48256299 of 
e-mail: wenvanriel@hotmail.com. Ook 
ontvangt ze u graag bij haar thuis voor 
advies, iets testen of het maken van een 
bestelling. Ook kan ze u (digitaal) de bro-
chure toesturen met het gehele assorti-
ment. Wendy is heel actief op facebook 
onder	 wendysbeautyshopbyoriflame.	 Hier	
komen meermaals per dag aanbiedingen, 
demonstraties, winacties en berichtjes op. 
Aanrader om te volgen als u interesse heeft 
in deze producten. Ze komt graag met u in 
contact!

Redactie: Kristel Vermeer
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De gemeentelijke afvalbakken tijdens de jaarwisseling

Rond de jaarwisseling gaan de afvalbakken in ons dorp op slot. Dat om vernieling door 
vuurwerk te voorkomen. Opvallend dit jaar dat niet alle bakken afgesloten waren. Volgens 
de gemeente was de oorzaak heel simpel; er zijn meer afvalbakken dan afdekplaten. Er 
moet dan gekozen worden welke bak op slot en welke niet.

De gemeente was trouwens dik tevreden over de jaarwisseling. Volgens een woordvoerder 
minder schade dan andere jaren. En dat is dan ook weer goed nieuws!
(Foto’s: Ruud Peters)

 °Mét....  °en zonder…

+ Prive cursussen Engels op eigen niveau
+ Groepslessen Engels basis
+ Groepslessen Engels gevorderden
+ Bijlessen Engels
+ Zakelijk Engels

Meer informatie:
Marjolein Ligtenberg-Essers
1e graads bevoegd docent Engels
Ursa Major 19
5175VK Loon op Zand
06-44400775

www.aplusengels.nl

A+
English language courses
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Collecteweek  
Hersenstichting 2021

Wat een bijzonder jaar hebben we achter 
de rug! Het Covid-19-virus heeft onze agen-
da en ons leven bepaald. Heel veel dingen 
konden we niet doen. En we weten het nog 
niet zeker maar ook de collecteweek van 
de Hersenstichting moet misschien wel an-
ders dan anders. Een ding verandert niet:  
de noodzaak van het werk en onderzoek 
dat de Hersenstichting ondersteunt. Want 
ook het Covid-19-virus heeft waarschijnlijk 
effect	op	het	brein.	Wat	dat	is?	We	weten	
het nog niet. Net als we nog heel veel niet 
weten over het virus.

Van 1 tot en met 6 februari gaat de col-
lecte voor de Hersenstichting door!
De Hersenstichting vraagt om uw steun. 
Zeker ook nu! We moeten de collecte uiter-
aard Covid-19-proof houden. Daarom kun-
nen niet alle acties op de oude manieren.  
Daarom ook deze aankondiging. In 2020 
hebben we in Loon op Zand het geweldige 
bedrag van € 1491,43 opgehaald. Dit jaar 
willen we hier natuurlijk overheen. Helpt 
u mee? Loon op Zand heeft een sterk be-
drijfs- en verenigingsleven. Zij doen ook 
mee met leuke acties voor u én de Hersen-
stichting! Want…

Wat blijft:
•	Met William Martens, Peter Smolders, 

�rans Timmermans en Albert Hein Kaats-
heuvel zijn we nog in gesprek over een 
aantal leuke acties voor u! Daarover 
meer in de volgende Rond de Toren.

•	Ook dit jaar gaan een aantal enthousi-
aste collectanten in Loon op Zand op 

pad voor al die mensen die in hun leven 
geconfronteerd worden met een hersen-
aandoening. Iedereen kent wel iemand 
die lijdt aan een vorm van dementie, een 
hersenbloeding/herseninfarct heeft ge-
had of bekend is met aandoeningen als 
autisme, de ziekte van Parkinson, een 
hersentumor, ADHD, Dyslexie, enz.

•	En we staan dit jaar twee dagen bij de 
ingang van ‘De zaak vol smaak’ en Coop  
om u aan te moedigen en uw bijdrage te 
leveren. Dan 
kan het ook 
contant en via 
de op de bus 
aanwezige QR-
code.

Wat is nieuw:
Met QR-code 
die u in dit arti-
kel treft, kunt u 
via de QR-code-
scanner van uw bank doneren. Er wordt 
een voorstel gedaan voor een bedrag. Dit 
kunt u, als u dat wilt, aanpassen. Alle bij-
dragen zijn welkom! Als u via deze QR-code 
doneert, wordt het zichtbaar als resultaat 
voor onze gemeente. Ik vind het geweldig 
om te zien dat ons dorp ieder jaar meer do-
neert voor de Hersenstichting. U toch ook?

Ook via social media worden doneeracties 
gestart. Zo kunt u een puzzelboekje be-
stellen. Dat is voor u (u traint uw hersenen) 
en de Hersenstichting goed. Want door de 
aanschaf van dit boekje, doneert u ook! 
Kijk hiervoor op www.hersenstichting.nl.
U mag uw donatie natuurlijk ook overmaken 
op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. 
Hersenstichting Nederland, Den Haag.

Hartelijke groet,

Anita Loermans-Muijs, organisator collec-
teweek Hersenstichting in Loon op Zand. 
Wilt u contact, bel dan 06-53264808.
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Bij gelegenheid van hun vertrek uit ’t Loons Kwartier

Klanten zwaaiden Mija en Jeroen uit
In de vorige Toren-editie kon u uitvoerig 
lezen over het vertrek van Mija en Jeroen 
uit ’t Loons Kwartier. Nadat zij vijftien jaar 
dit bekende Loonse café-cafetaria hebben 
gerund waren ze eraan toe om iets anders 
te gaan doen.

Spontaan idee
Omdat het coronavirus ervoor zorgde dat 
het geen afscheid kon worden zoals Mija en 
Jeroen dat graag hadden willen organise-
ren, ontstond bij een van de vaste bezoe-
kers spontaan het idee om hun naderend 
afscheid niet geruisloos te laten verlopen.

Met dank aan de huidige techniek werd 
een groeps-app gemaakt waarin de nodige 
bekenden en klanten van Mija en Jeroen 
werden opgenomen, die op hun beurt weer 
zorgden voor de uitbreiding van deze app 
waarin ideeën en afspraken werden ge-
maakt hoe e.e.a. geregeld zou worden op 
woensdag 30 december: de laatste dag dat 
zij hier aan het werk zouden zijn.

De opkomst was fantastisch!
En dan blijkt maar weer eens hoe mooi 
zo’n initiatief kan uitpakken. Inmiddels 
was een opvallend spandoek geregeld en 
aangebracht op de voorgevel van, toen 
nog, hun bedrijf (foto boven) en werd ie-
dereen via de app of mondeling gevraagd 
om op die 30ste december, geheel corona-
proof natuurlijk, afscheid te komen ne-
men van deze twee mensen bij wie zij vele  
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jaren in ’t Loons Kwartier over de vloer 
zijn gekomen. En het moet gezegd zijn: de 
opkomst was fantastisch! Alhoewel velen 
zich eerder die dag al hadden laten horen, 
kwam het merendeel zo rond de klok van 
19.00 uur.
Voor Mija en Jeroen, die al die aandacht 
wellicht niet verwacht hadden, was het 
opeens wel erg veel ‘aandacht verdelen’ 
omdat het op dat tijdstip spitsuur was in 
de cafetaria.

Maar	flexibel	als	ze	zijn	loste	zich	dat	snel	
op en konden zij alsnog naar buiten komen 
om iedereen te bedanken voor al die aan-
dacht die zij, geheel terecht, kregen van 
velen die hen een mooie en vooral voor-
spoedige ‘nieuwe toekomst’ wensten en 
die hen bedankten voor alles wat zij heb-
ben betekend voor de Loonse gemeen-
schap.	De	nodige	flessen	met	 alcoholhou-
dende inhoud, bloemen en andersoortige 
cadeaus onderstreepten die beste wensen.

Bedankt!
De dag erna lieten Mija en Jeroen in de 
toen nog actieve groeps-app nog van zich 
horen: “Wij willen iedereen bedanken voor 
de bloemen, drankjes, kaartjes, briefjes, 
tegoedbonnen	en	vooral	de	fijne	en	warme	
woorden. Graag hadden we met iedereen 
er een leuke avond van gemaakt met een 
hapje, een drankje en een praatje. Nog-
maals bedankt en we gaan elkaar zeker 
tegenkomen en als het weer kan en mag, 
met elkaar de kroeg in of het terras op. 
Iedereen een gelukkig en vooral gezond 
2021!” En zo kregen Mija en Jeroen alsnog 
een welverdiend afscheid: corona of niet!

Redactie: Tiny van Hooren
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‘Het is goed zo’

Dankbaar voor de mooie jaren die ons 
moeder ons gegeven heeft, hebben wij 
afscheid moeten nemen van ons moeder 
en oma

Francien van Berkel – Donders
(Francisca Anna)

Weduwe van Gerard van Berkel, in lief-
de verbonden met Kees Pijnenburg.

* Kaatsheuvel, 27-07-1933     † Loon op Zand, 31-12-2020

Jos en Corrie
Hans en Ellen
en kleinkinderen

Het afscheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. Uw blijk van medele-
ven of herinnering aan Francien vragen 
wij met u te delen in haar digitale con-
doleanceregister op   
www.vangorpuitvaartzorg.nl

Correspondentieadres:
Van Gorp Uitvaartzorg,  
t.a.v. fam. Van Berkel, Hoofdstraat 32, 
5171 DD  Kaatsheuvel.

Rectificatie

In de vorige editie trof u een artikel aan 
over het 40-jarig jubileum van Renske Tim-
mers als verpleegkundige. Door een tikfout 
was haar naam bij haar foto op pagina 5 
verkeerd aangegeven, waarvoor onze ver-
ontschuldigingen.	□

 
MOBIEL: 06-21971018 

 

 
 

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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In de reeks Durf te Delen zit Cynthia Berg-
mans tegenover mij. Het verhaal dat zij 
durft te delen maakt onderdeel uit van 
de verhalen over bijzondere kinderen uit 
Molenwijk Zuid, een paar Torens geleden 
was deel één te lezen.

Cynthia is moeder van Arden, 29 septem-
ber is hij acht jaar geworden, het zou ook 
zomaar kunnen dat hij twee maanden ou-
der of jonger is. Arden werd geboren in Ki-
sumu, een havenstad aan het Victoriameer 
in Kenia, zijn exacte geboortedatum is niet 
bekend. In 2013 is hij geadopteerd door 
Cynthia en Marc, een lang gekoesterde 

wens ging -zeven jaar geleden alweer- in 
vervulling. Voordat ze Marc leerde kennen 
zat Cynthia in de pleegzorg en had alle cur-
sussen op gebied van pleegzorg met succes 
doorlopen. De wens om een kindje te adop-
teren was er al langer, nog voordat bleek 
dat het krijgen van een kindje op de na-
tuurlijke weg erg moeilijk was. Ondertus-
sen zorgden ze met grote regelmaat voor 
een pleegkindje met wie ze vooral veel 
leuke dingen deden.

Ook Marc stond open voor adoptie én stond 
ook achter de wens om een kindje met 
‘special needs’ te adopteren. Dat zij des-
tijds voor een Afrikaans land kozen heeft 
te maken met het feit dat je in het land 
zelf de administratieve procedure mag af-
wachten terwijl het kindje al bij je is. “Het 
doet me pijn om berichten en beelden te 
zien en te horen van adoptieprocessen die 
extreem lang duren waarbij het kindje nog 
niet naar de adoptieouders kan, ook nu in 
coronatijd hoor je veel schrijnende verha-
len”, vertelt Cynthia.

Marc en Cynthia reisden in 2013 af naar 
Afrika om daar uiteindelijk negenenhalve 
maand te blijven. Net daarvoor mocht hun 
pleegkindje terug naar de ouders en hield 
ook de weekendopvang op. “Dat heeft zo 
moeten zijn”, zegt Cynthia glimlachend. 
Vanuit Nederland was het al gelukt om een 
huis te huren waar ze konden verblijven in 
afwachting van de administratieve afhan-
deling. Dit kan tussen zes en twaalf maan-
den duren. Cynthia: “Twee weken na aan-
komst in Kenia mocht Arden bij ons blijven, 

 °Cynthia met haar destijds nét geadopteerde 
zoon Arden. (Eigen foto)
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dat was op kerstavond, dat maakte het ex-
tra bijzonder. In de weken daarvoor konden 
we hem een aantal keer in het kindertehuis 
bezoeken. De eerste drie maanden ben je 
pleegouders, daarvan wordt een verslag 
gemaakt, dan volgen de rechtszaken. Uit-
eindelijk viel het best mee, het kan al met 
al veel langer duren.”

Tussen de rechtszaken en afhandelen van 
administratie door ging het kerverse gezin-
netje op pad om zoveel mogelijk van de 
omgeving en het land mee te krijgen waar 
Arden geboren is. In september 2014 kwa-
men ze bij zijn nieuwe ‘thuis’ in Loon op 
Zand. Arden was toen al een heel vrolijk 
manneke met, zoals zijn adoptieouders 
was verteld, ‘alleen’ een spastisch handje. 
Dat de lichamelijke beperkingen verder 
gaan dan dat is de afgelopen jaren geble-
ken. Uit onderzoeken in Nederland kwam 
naar voren dat Arden Schizencefalie heeft: 
een zeldzame, aangeboren afwijking, tij-
dens de hersenontwikkeling van de foetus 
is er ‘iets’ niet goed gegaan. Het vermoe-
den bestaat dat Arden een hersenbloeding 
of herseninfarct heeft gehad. De Chize 
(spleet in de hersenen) bij Arden zit tegen 
de aansturing van de spieren aan. De gevol-
gen zijn een cerebrale parese, een gedeel-
telijke hersenverlamming die motorische 
stoornissen tot gevolg heeft. Cynthia had 
in Kenia al een sterk onderbuikgevoel dat 
er meer aan de hand was met haar zoontje, 
dat gevoel bleek te kloppen.

Dat de ‘special needs’ vele malen groter 
zijn dan gedacht betekent automatisch dat 
de uitdagingen in de zorg voor Arden ook 
groter zijn. “Je groeit erin mee, het is een 
heel vrolijk sociaal mannetje. Het woord 
‛kan	 niet’	 bestaat	 niet	 in	 mijn	 woorden-
boek.	Steppen,	fietsen,	skeeleren,	zou	hij	
allemaal niet kunnen, hij kan het allemaal, 
op zijn eigen -soms aangepaste- manier. In 
de speeltuin ziet hij andere kinderen din-
gen doen, Arden verzint een manier om 

het ook te kunnen”, vertelt Cynthia trots. 
“Ik zag het doorzettingsvermogen al in 
Kenia aan de manier waarop hij door het 
huis	sjeesde	op	zijn	loopfietsje,	het	eerste	
woord wat hij zei was trouwens gordijnen, 
haha”. Helaas is praten voor Arden niet 
vanzelfsprekend, maar hij kan heel veel 
duidelijk maken met gebaren en klanken, 
indien nodig gebruikt hij een spraakcom-
puter.

Cynthia vertelt: “Zijn spraak is bijzonder, 
hij praat wel maar op een andere manier. 
Op een vakantie kwamen kindjes vragen 
waarom Arden niet kon praten. Hij praat 
wel, zei ik toen, kijk en luister goed naar 
hem, dan snap je hem. Na een uur kwamen 
ze vertellen dat dat klopte!” Mama Cynthia 
snapt hem altijd, door gebaren en mimiek 
komt het altijd goed. Arden is een slim 
manneke, als hij iets wil vertellen zoekt hij 
net zo lang naar een manier tot het lukt.

De uitdaging werd nog wat groter in 2015 
toen Cynthia -met Arden achterop- van de 
fiets	 viel,	 ze	 lag	 bewusteloos	 in	 een	 plas	
bloed met een huilende Arden naast zich. 
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Een passerende automobilist en hardlopers 
hebben zich destijds over haar ontfermd 
en 112 gebeld. Door ‘het donkere kindje’ 
wisten ze in welke straat Cynthia woonde, 
maar contact opnemen met haar familie 
lukte niet. De vriendin waar Cynthia naar-
toe op weg was is haar gaan bellen, omdat 
ze zich afvroeg waar ze bleef. Toen de arts 
haar telefoon opnam is het balletje gaan 
rollen. Zelf weet ze er niks meer van, maar 
Cynthia is haar hulpverleners nog altijd 
dankbaar. De val, waarvan de aanleiding 
nooit duidelijk is geworden, had een sche-
delbreuk en een whiplash tot gevolg. Vol-
gens de artsen zou de breuk vanzelf gene-
zen en stuurden Cynthia na een nacht weer 
naar huis.

Niets bleek minder waar, na een halfjaar 
tobben kwam ze via een arts van Arden bij 
een andere neuroloog terecht die haar met-
een doorstuurde naar een revalidatiecen-
trum. Daar werden de echte gevolgen pas 
duidelijk, de diagnose NAH (Niet Aangebo-
ren Hersenletsel) werd gesteld. Re-integre-
ren bij haar werk in de supermarktbranche 
is na veel proberen niet gelukt. Ze hoopt 
nog altijd dat ze ‘iets anders’ kan gaan 
doen, maar het besef dat dat erg moeilijk 
zal zijn wordt haar steeds duidelijker. Door 
de verkeerde inschatting van de eerste arts 
kampt Cynthia nog steeds met pijn en is 

ook het maximum aantal prikkels die ze 
aankan heel snel bereikt. Ook bij Arden is 
er sprake van trauma, als hij zelf weggaat 
is er niet zoveel aan de hand, maar mama 
mag echt niet weg.
Een jaar na de onfortuinlijke val zijn Cyn-
thia en Marc uit elkaar gegaan, erg ver-
drietig, maar gelukkig hebben ze samen 
de juiste modus gevonden in de zorg voor 
Arden. Terwijl ik zit te typen tijdens het 
verhaal van Cynthia merk ik dat ik steeds 
vaker vol ongeloof naar de aantekeningen 
kijk. “Hoe heb je het gered de afgelopen 
jaren, in ieder geval niet door dagelijkse 
burenhulp”, zeg ik niet geheel zonder een 
vleugje schaamte. We wonen twee deuren 
van elkaar vandaan, natuurlijk hebben we 
elkaars wel en wee in de bijna 13 jaar dat 
we bijna buren zijn in grote lijnen gevolgd. 
Wat we gemeen hebben is dat we beiden 
voor grote uitdagingen binnen ons gezin 
hebben gestaan en het feit dat we niet 
makkelijk om hulp vragen en geboden hulp 
aanvaarden.

Gaandeweg kwam er hulp van en door in-
stanties. Een hulpverlener van Arden zag 
in dat Cynthia ook hulp nodig had; zwaar 
huishoudelijk werk gaat niet. Ook oma 
heeft heel veel geholpen, en opa waar mo-
gelijk. Bizar om te geloven is dat de vader 
van Cynthia ook NAH heeft, hij was net zo 
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oud	als	zij	 toen	hij	viel	met	de	fiets.	“Je	
zou bijna zeggen dat het in de familie zit”, 
grinnikt Cynthia.

De afgelopen vijf jaar waren turbulent, he-
lemaal zonder hobbels zal het nooit wor-
den.	Cynthia	zit	nu	in	een	goede	flow	met	
Arden. Het feit dat hij regelmatig een aan-
tal dagen bij papa is en ook de helft van 
vakanties, geeft dat Cynthia de tijd om op 
te laden. Arden vraagt veel aandacht, maar 
Cynthia ziet zijn beperkingen vaak hele-
maal niet als iets wat hem of haar beperkt. 
Het is een gezellig, spontaan, enthousiast 
mannetje met ontzettend veel doorzet-
tingsvermogen en veel slimmer dan meest-
al wordt ingeschat. Hij is erg leergierig en 
kan echt al veel meer dan voor mogelijk 
werd gehouden. Zijn lichamelijke beper-
kingen en bijzondere manier van praten 
maakt dat hij eigenlijk vaak wordt onder-
schat. Hij heeft sinds kort een elektrische 
rolstoel, hij kan lopen, maar geen lange 

afstanden, de rolstoel maakt mogelijk dat 
moeder en zoon er makkelijker samen op 
uit kunnen gaan.
Arden heeft geen echte vriendjes, dat 
vindt Cynthia en ook Arden zelf heel erg 
jammer. “Zelf vragen durft hij niet, maar 
als hij gevraagd wordt is hij heel blij. Zijn 
donkere huidskleur is nooit een probleem 
geweest in Loon, velen kennen mij door 
hem. Reacties zijn altijd positief.” Arden 
zit op speciaal onderwijs, gaat vijf dagen 
per week met de taxi naar school, daar 
heeft hij het zeker naar zijn zin, maar de 
combinatie van een jongen met een -uit 
tests gebleken- normaal IQ en zijn licha-
melijke beperkingen blijkt lastig om echt 
de juiste onderwijsplek te vinden.

Er zit een krachtige vrouw tegenover mij 
die voor haar zoon door het vuur gaat en 
steeds weer grenzen verlegt, sinds kort laat 
ze hem zelf kleine boodschappen doen en 
blijft zelf op een afstandje toekijken. Met 
zijn spraakcomputer laat hij weten wat hij 
nodig heeft, het duurt wat langer dan ge-
middeld, maar het lukt! Cynthia wil Arden 
graag een keer meenemen naar zijn ge-
boorteland, ze vraagt het hem ieder jaar; 
tot nu toe geeft hij aan het niet te willen. 
Arden staat regelmatig op de trampoline 
in onze voortuin, vaak in een superhelden 
kostuum. En dat is precies wat hij is: een 
superheld,	net	als	zijn	moeder.	Respect!	□
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Reanimeren in coronatijd

Allereerst wensen wij u de beste wen-
sen voor 2021! Dat dit weer een jaar mag 
worden dat er evenementen georgani-
seerd mogen worden. Veel evenementen 
die worden georganiseerd kunnen enkel 
plaatsvinden als de organisatie de EHBO-
hulpverlening op orde heeft en wij van Sint 
Rafaël verzorgen deze graag. Kijk op www.
ehbo-loonopzand.nl voor wat wij kunnen 
betekenen bij evenementen.

Hartslagnu.nl
Maar Sint Rafaël doet meer voor ons dorp. 
In Loon op Zand zijn er veel mensen die 
aangesloten zijn bij www.hartslagnu.nl en 
dus een oproep kunnen krijgen bij een re-
animatie. Wij vinden het erg belangrijk dat 
deze mensen zich veilig voelen om dit te 
gaan doen. 
Graag vertellen wij je over deze taak en 
hoe dit gaat in coronatijd.

De richtlijnen die nu in deze coronatijd 
gelden bij een oproep zijn:

•	Ga alleen als je zelf geen klachten hebt;
•	Ga NIET als je zelf tot de risicogroep be-

hoort;
•	Haal de AED op als dit in je melding staat;
•	Ga naar de locatie die aangegeven is;
•	Draag een gezichtsmasker;
•	Aangekomen	bij	het	slachtoffer	wordt	de	

ademhaling beoordeeld door alleen naar 
de borstkas te kijken. Open dus de lucht-
weg niet! Bedek losjes de mond en neus 
met een doek of shawl en geef geen be-
ademing, wel borstcompressies. Sluit de 
AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Na de reanimatie
Krijg je in de periode na de reanimatie 
klachten die passen bij de COVID-19? Volg 
dan de adviezen van het RIVM. Neem indien 
nodig contact op met je eigen huisarts. Na 
hulpverlening is het mogelijk om via het 
oproepsysteem een vragenlijst in te vullen 
en je op te geven voor HartslagSamen.

Dit laatste is een nieuw onderdeel vanuit 
hartslagnu.nl en kan je vinden op deze 
website. Hierin kun je aangeven of je con-
tact	zou	willen	met	het	 slachtoffer,	 fami-
lie of de professionele hulpverlening. Dan 
wordt er anoniem volgens de AVG-wetge-
ving contact gelegd met de andere partij. 
Dit kan voor de verwerking van beide par-
tijen	heel	fijn	werken.
Meer informatie kunt je vinden op: www.
hartslagnu.nl.

Dit is wat een burgerhulpverlener doet als 
hij of zij arriveert bij een reanimatieop-
roep. Als burgerhulpverlener ben je niet 
verplicht om naar een reanimatie te gaan 
als je je hier niet zeker over voelt. Mis-
schien bent je ook wel geïnteresseerd ge-
raakt en was dit iets dat je altijd al wilde 
doen, maar wist je niet hoe je dit moest 
aanpakken of waar je je kunt aanmelden.

Lid worden? Meld je aan!
Onze vereniging bestaat geheel uit vrij-
willigers en we zetten ons met hart en 
ziel in voor datgene waar ons dorp EHBO-
geschoolde mensen voor nodig heeft. Met 
mensen samenwerken voor mensen, het is 
een geweldige en dankbare taak om te mo-
gen vervullen!

EHBO-Vereniging Sint Rafaël
Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website:
www.ehbo-loonopzand.nl.
Heeft u een vraag dan kunt u ook mailen 
met: info@ehbo-loonopzand.nl.	□
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* 4 SOORTEN STOOFVLEES 
* 5 SOORTEN STAMPPOT 

* 6 SOORTEN SOEP 
Uit de vriezer binnen 10 min. op tafel 

 MAALTIJDSERVICE   
Vers gemaakt op ma. wo. en vrij. 6 maaltijden per week 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

U vindt alle informatie op onze website, u mag ook gewoon bellen. 

www.lekkergewoonuitloon.nl 

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

 

 
 

T
Nijmegen
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CDA Loon op Zand wenst u een gezond en voorspoedig 2021 toe!
Mieke Broeders-Habraken start het nieuwe jaar vol energie als nieuwe fractievoorzitter

CDA Loon op Zand wenst u een gezond en 
voorspoedig 2021 toe. Soms wens je elkaar 
een bijzonder jaar toe, nu wenst het CDA 
u vooral een ‘normaal’ jaar toe. De feest-
dagen hebben we allemaal anders gevierd 
dan dat we in voorgaande jaren deden. We 
zijn ons er nog bewuster van geworden dat 
we elkaar niet konden zien en hoe belang-
rijk het afsluiten van het jaar met collega’s 
of het samenzijn met vrienden en familie 
is.
Het is een belangrijk moment om het ene 
jaar af te sluiten en het nieuwe jaar opge-
ruimd en energiek te beginnen. Toch hoopt 
het CDA dat u ook deze feestdagen heeft 
kunnen invullen met kleine dankbare mo-
menten waaruit energie geput kan worden.

CDA Loon op Zand begint dit jaar zeker 
met volle energie aan haar taak. Mieke 
Broeders-Habraken uit De Moer is tijdens 
de raadsvergadering in december benoemd 
tot fractievoorzitter na het vertrek van 
Gerben Burgmans.

“Het CDA zet zich in voor het basisonder-
wijs in alle dorpskernen met duurzame 
schoolgebouwen, voorzien van een gezon-
de en frisse leeromgeving in de klas. Spe-
ciale aandacht hebben wij voor basisschool 
De Start in De Moer. De leefbaarheid van 
dit dorp is namelijk onlosmakelijk verbon-
den met het behoud van deze school,” al-
dus Mieke.
“Voor Loon op Zand wil het CDA een Nieuwe 
Wetering die qua omvang en invulling past 
bij het dorp. Aandacht en oprechte waar-

dering heeft het CDA voor onze verenigin-
gen, vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn 
immers het cement van de samenleving en 
vergroten de verbondenheid tussen men-
sen. Tevens zal de motor van de economie 
weer moeten gaan draaien en moeten de 
ondernemers de ruimte krijgen voor nieu-
we initiatieven. Zij kunnen als geen ander 
onze lokale economie een impuls geven.

Kortom, er is nog werk aan de winkel en 
daar steken wij graag de handen voor uit 
de mouwen. Wij horen graag van u als u 
met ons in gesprek wilt. E-mail ons dan ge-
rust!”

CDA Loon op Zand

Meer informatie kunt u vinden op www.
cdaloonopzand.nl of e-mail naar:
info@cdaloonopzand.nl.
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Eerste vaccinatie voor medewerker   
Zorggroep Elde Maasduinen
Op woensdag 6 januari werd in Nederland 
de eerste corona-vaccinatie gezet. Dat ge-
beurde bij de priklocatie in Veghel. Sanna 
Elkadiri van Zorggroep Elde Maasduinen 
(ZGEM) in Boxtel was de eerste zorgmede-
werker die de prik ontving.

Samen met een aantal andere collega’s 
behoort Sanna tot de eerste groep mede-
werkers van verpleeghuizen en ziekenhui-
zen die in Veghel door de GGD Hart voor 
Brabant	gevaccineerd	werden	met	het	�fi-
zer-vaccin. Sanna is blij dat het zover was: 
“Ik begrijp dat sommige mensen twijfelen 
of ze zich moeten laten inenten. Ik vond 
het ook spannend. Maar ik heb er veel over 
gelezen en heb vertrouwen in de weten-
schap. Het voelt veilig. Ik heb ook gezien 
wat het virus aanricht en we moeten nog 
steeds alle zeilen bij zetten om de veilig-
heid van onze cliënten te waarborgen. Het 
is	dus	fijn	dat	het	vaccin	er	nu	is.	Als	mijn	
cliënten daardoor langer van hun kinderen 
en kleinkinderen kunnen genieten en de 
maatschappij weer normaler kan worden, 
draag ik daar graag mijn steentje aan bij.”

Laat je vaccineren
“Het was een heel bijzonder moment en 
we zijn trots dat we ons steentje mochten 
bijdragen aan de eerste vaccinatie”, geeft 
bestuurder Jacqueline Joppe aan: “Maar 
de boodschap is natuurlijk het belangrijk-
ste: laat je vaccineren. Dat is wat wij als 
ZGEM graag uitdragen. We hebben op onze 
locaties gezien, en zien nog steeds, hoe-
veel leed er is rondom corona en hoe hard 
onze medewerkers moeten werken. En nog 
steeds is de tweede golf niet voorbij, we 
zitten er nog middenin. Daarom is het erg 
fijn	dat	we	zijn	gestart	met	vaccineren.	We	
hebben binnen onze organisatie gecommu-

niceerd dat het niet verplicht is om je te 
laten vaccineren, maar stimuleren wel dat 
zoveel mogelijk collega’s het doen.

Het is goed om te weten dat elk vaccin, dat 
is (en nog wordt) goedgekeurd, op tiendui-
zenden mensen is getest. Zo weten we dat 
het veilig is en dat het ons goed beschermt 
tegen het virus. Een inenting beschermt 
niet alleen jezelf, maar ook je familie, 
vrienden en de kwetsbare mensen om je 
heen. Als we ons laten vaccineren, kan co-
rona niet meer zomaar om zich heen grij-
pen en krijgen we stapje voor stapje meer 
vrijheid terug. Iedereen verlangt naar een 
leven zonder coronaregels en vaccineren is 
daarin een belangrijke stap. We zijn dan 
ook trots op onze collega’s die zich als eer-
sten	laten	vaccineren.”	□

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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In plaats van vuurwerk

“Inluiden van het nieuwe jaar hoeft niet 
per se met vuurwerk”, dacht Peter van 
Lith. Daarom kwam hij bij het begin ervan 
dan ook met iets opmerkelijks.

De bewoner uit Scorpius zag enige tijd  
geleden in het buitenland hoe er enorme 
bellen van zeepsop de lucht in gingen en 
die	voor	veel	‛ooh’s	en	aah’s’	zorgden.	“Dat	
wil ik ook”, was de gedachte van Peter.

Hij ging experimenteren, schafte een rook-
machine en een grote wasteil aan. En ui-
teraard	een	flinke	hoeveelheid	schuimvor-
mend middel!
Met twee hengels, waar hij touwtjes tussen 
hing, lukte het hem om vanuit de teil met 
zeepsop via de rookmachine bellen te bla-
zen. Niet zomaar bellen, maar grote bellen 
die minutenlang stand hielden en boven 
Molenwijck te zien waren!

Na dit succes gaf Peter aan zijn technie-
ken	te	willen	gaan	verfijnen	en	regelmatig	
bij festiviteiten in ons dorp actief te willen 
zijn. En zo is er weer iets moois ontstaan in 
ons kerkdorp in deze minder gezellige tijd!

Foto + tekst: Ruud Peters
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2021: een interessant jaar voor de inwoners van Loon…
Allereerst willen wij alle inwoners van Loon 
op Zand een gelukkig en vooral gezond 
nieuwjaar wensen. 2020 is een bijzonder 
en bizar jaar geworden door de Covid-19 
pandemie. Ook in ons dorp Loon op Zand 
zijn de gevolgen merkbaar. We hopen dan 
ook dat Kerstmis voor velen van ons het 
feest van licht is geweest en dat we het 
gemis van naasten in (kleine) familiekring 
hebben kunnen opvangen.

2021 is alweer enkele dagen oud en we zijn 
overgegaan tot de orde van de dag. In de 
vorige RdT hebben wij u opgeroepen om de 
enquête in te vullen over de toekomstige 
bestuursvorm van onze gemeente. Hopelijk 
heeft u deze kans aangegrepen om ‘Het 
Klavier’ te laten weten dat ons dorp in de 
toekomst beter af is door bestuurlijk aan 
te sluiten bij Tilburg. Voor de 642 inwoners 
die eerder hun handtekening hebben ge-
zet, is de keuze al duidelijk.

Verrassend genoeg kwam er zo ook bij alle 
Loonse inwoners een uitnodiging om deel 
te nemen aan een (summiere) enquête 
over het Oude Klooster. Het moment waar-
op beide enquêtes zijn verspreid, heeft de 
nodige wenkbrauwen gefronst. Net voor de 

feestdagen met een inleverdatum vlak na 
de feestdagen.

Voor we daar op doorgaan, nog enkele 
opmerkingen over de afgelopen weken in 
Loon. De groene geleiding heeft het net 
niet gehaald om voor de kerst klaar te zijn! 
Laten we hopen dat dit nu wel snel op-
geleverd wordt, zodat de beplanting snel 
kan groeien. De boombakken bij De Wete-
ring zijn intussen helemaal leeggehaald. 
De stichting Pieckplein Winterfestijn uit 
Kaatsheuvel heeft het groen van deze bak-
ken geadopteerd. De eerste week van de-
cember jl. zijn de bakken aan het Anton 
Pieckplein in Kaatsheuvel onderhouden en 
snel daarna zijn de bakken voor De Wete-
ring aan de beurt. Eind januari laten we 
ons verrassen hoe dit eruit gaat zien.
De gemeente heeft hiermee € 24.000 be-
spaard en onze wethouder is blij dat idee-
en uit de samenleving snel omgezet wor-
den in daden!

Een andere ‘besparing’ is dat de gemeente 
Loon op Zand heeft besloten niet aan te 
haken bij de plannen voor het Van Gogh Na-
tionaal Park. Niet omdat de gemeente niet 
wil, maar omdat er op dit moment geen 
geld voor is, aldus het college van burge-
meester en wethouders.
Een bedrag van € 12.500! Waar hebben we 
het over als toeristische en recreatiege-
meente?

Voor het onderzoek naar de bestuurlijke 
toekomst door bureau Berenschot zijn 
3.000 inwoners door de gemeente aan-
geschreven, waarvan 1.000 inwoners van 
Loon. Hopelijk hebben vele van onze Loon-
se inwoners deze enquête ingevuld. Deze 
enquête is onderdeel van de zgn. consul-
tatiefase. Deze fase kent twee sporen. 
Het eerste spoor is dus eerdergenoemde 
enquête.
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VAN ALLE
KORTINGEN

ONDERSTE
BOVEN

* Vraag naar de voorw
aarden.

* Vraag naar de voorw
aarden.

5 t/m
 

30 januari 2021

tot 50%

Korting
    op monturen

*

BREKELMANS OPTIEK
LOON OP ZAND

Brekelmans Optiek 
Kloosterstraat 3, 5175 BG Loon op Zand
Tel. 0416 - 361 284
info@brekelmansoptiek.nl
www.brekelmansoptiek.nl
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Het tweede spoor zijn zogenaamde focus-
gesprekken. Hierin gaat onderzoeksbureau 
Berenschot (digitaal) in gesprek met onder-
nemers, maatschappelijke instellingen en 
vrijetijdsverenigingen uit onze gemeente. 
Leest u dan zeker het rapport van Beren-
schot van 19 november 2020 op de website 
van de gemeente. Zoek op ‘bestuurlijke 
toekomst’. Het is een hele uitdaging om 
het rapport door te lezen!
De kernen van het rapport zijn:
1. het ‘piept en kraakt’ in de organisatie;
2. de	financiële	situatie;
3. de situatie rond de ambtelijke organisa-

tie.

Onze initiatiefgroep is als stakeholder en 
focusgroep hiervoor niet uitgenodigd. Wij 
vinden dit onbegrijpelijk dat onze stem van 
642 handtekeningen niet wordt gehoord. 
De gemeente heeft hierin blijkbaar voor 
bureau Berenschot beslist om ons niet uit 
te nodigen.

Desgevraagd heeft de gemeente ons laten 
weten dat wanneer het rapport gereed is, 
er mogelijk een maatschappelijk debat 
volgt over de richting, waarin wij als werk-
groep misschien een actieve maatschap-
pelijke rol kunnen spelen. Dit terwijl juist 

nu er de kans ligt om als kerkdorp Loon op 
Zand aan te geven welke kant we op wil-
len. We zullen dan ook ons uiterste best 
doen om alsnog in gesprek te komen met 
het onderzoeksbureau om onze inwoners 
te vertegenwoordigen die handtekeningen 
hebben gezet.

Nee, neem dan Biezenmortel. Per 1 januari 
aangesloten bij Tilburg. En als je de berich-
ten mag geloven, dan zijn ze er in Biezen-
mortel erg blij mee. Nu Loon nog!

We blijven u op de hoogte houden. U vindt 
ons sinds kort op �acebook en reacties kun-
nen naar: loonnaartilburg@ziggo.nl.

Namens ‘Loon naar Tilburg‘,
Ton Janssen, Wim Meulesteen   
en Jan van Gompel

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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De historie van....
De coronacrisis waarin we nog steeds zit-
ten, is niet de eerste en zeker ook niet de 
laatste virus-crisis waarmee de mensheid 
te maken heeft gehad.
Eerder	werd	de	wereld	getroffen	door	o.a.	
Sars, Ebola en de Spaanse griep. In dat rij-
tje hoort ook de pokkenepidemie, die de 
wat oudere lezers wellicht nog herinneren. 
Op de website van Historiek.net	troffen	we	
een artikel over de geschiedenis van deze 
pandemie en zagen we parallellen met het 
ontstaan en bestrijding van het coronavirus 
in	onze	tijd.	In	deze	aflevering	van	‘de	his-
torie van’ een deel uit dat artikel.

De geschiedenis van het  
‘Pokkenbriefje’

Toen eind achttiende eeuw een vaccin te-
gen de pokken werd ontwikkeld, bleek deze 
vaccinatie	het	aantal	dodelijke	slachtoffers	
dat jaarlijks aan de ziekte bezweek fors 
te verminderen. In 1823 besloot de Ne-
derlandse overheid de koepok-vaccinatie 
daarom voor kinderen indirect verplicht te 
stellen. Wie naar school wilde moest vanaf 
dat moment een bewijs van vaccinatie kun-
nen overleggen, het zogenoemde pokken-
briefje.
Aangezien de pokken vooral gevaarlijk was 
voor kinderen, stond de ziekte bij ons ook 
wel bekend als de kinderpokken. Met een 
verplichte vaccinatie wilde de overheid het 

aantal	slachtoffers	drastisch	verminderen.	
De inenting bewees zijn nut, maar was niet 
zonder gevaren. Sommige kinderen kre-
gen na de inenting bijvoorbeeld ernstige 
bijwerkingen. De vaccinatie was in 1796 
ontdekt door de Engelse plattelandsarts 
Edward Jenner. Toen hij een achtjarige 
jongen infecteerde met wat vocht uit een 
koepok, bleek de jongen daarna immuun te 
zijn voor het veel gevaarlijkere menselijke 
pokkenvirus.

In 1808 had koning Lodewijk Napoleon de 
inenting al voor Nederlandse schoolgaande 
kinderen verplicht. Ook werden er allerlei 
campagnes opgezet om de inentingen te 
promoten. In 1823 volgde de nationale ver-
plichtstelling voor alle schoolgaande kinde-
ren en kwam dus ook het pokkenbriefje in 
omloop. Ouders die hun kinderen niet wil-
den laten inenten, konden met hun kroost 
vanaf dat moment dus niet meer op de 
scholen terecht. Men moest dan thuis zelf 
maar voor onderwijs zorgen.

 °Poster uit de laat negentiende eeuw – Edward 
Jenner vaccineert een jong kind (CC BY-SA 3.0 
– Wellcome Library – wiki)
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Tegenstanders
Sinds de opkomst van de pok-
kenvaccinatie waren er in Ne-
derland ook mensen die het he-
lemaal geen goed idee vonden 
om gezonde kinderen tegen de 
pokken in te enten. Dat de vac-
cinatie aardig wat bijwerkingen 
had speelde hierbij ook een rol. 
In de ogen van sommige tegen-
standers was het verwerpelijk 
om een gezond lichaam ziek te 
maken, ook al werden de kin-
deren hierdoor beschermd te-
gen een ernstige ziekte.

Een bekende ‘anti-vaxxer’ was begin ne-
gentiende eeuw de Amsterdamse onder-
wijzer en arts Abraham Capadose. In 1823, 
het jaar dat de overheid de verkapte vac-
cinatieplicht instelde, publiceerde hij een 
geschrift getiteld ”Bestrijding der vaccine 
of de vaccine aan de beginselen der gods-
dienst, der rede en der ware geneeskunde 
getoetst”. De bezwaren van Capadose wa-
ren religieus gemotiveerd. De arts meende 
dat vaccineren getuigde van wantrouwen 
ten opzichte van God, alsof die niet te hulp 
zou kunnen schieten in geval van ziekte… 
Nadat een kind van Isaäc de Costa, een 
geestverwant van de arts, aan de kinder-
pokken stierf, werd Capadose wat milder 
en stelde hij dat iedereen voor zichzelf 
moest uitmaken of er gevaccineerd werd of 
niet. Van verplichting moest hij nog steeds 
niets hebben.

Handtekeningen
De verplichte vaccinatie voor schoolgaande 
kinderen werd in 1857 onder druk van chris-
telijke partijen afgeschaft. Na een pokken-
uitbraak vanaf 1870, die aan circa 23.000 
mensen het leven kostte, werd de inenting 
echter weer verplicht gesteld en mochten 
kinderen dus alleen nog naar school als ze 
daar een pokkenbriefje konden overleg-

 °Het ‛pokkenbriefje’ dat men kreeg als de 
pokkenvaccinatie was toegediend.

gen. Dit werd vastgelegd in de Wet op de 
Besmettelijke Ziekten (1872). Hierin werd 
ook bepaald dat kinderen uit gezinnen met 
cholera, tyfus, pokken, roodvonk, difterie 
of mazelen, pas acht dagen nadat een arts 
het gezin had bezocht weer naar school 
mochten. Als de arts tenminste had gecon-
stateerd dat de ziekte was geweken.

Opnieuw was er verzet tegen de verplich-
te vaccinatie. ARP-leider Abraham Kuyper 
stemde met zijn partij tegen de wet. Vol-
gens de protestants-christelijke politici 
was de indirecte ‘vaccine-dwang’ in strijd 
met de gewetensvrijheid. Bovendien zou 
de regel vooral de ‘kleine luyden’ met ge-
wetensbezwaren	 treffen	 omdat	 die	 over	
onvoldoende	 financiële	middelen	 beschik-
ten om hun kinderen thuis te houden en 
huisonderwijs te geven.

Kuyper verzamelde ongeveer 43.000 hand-
tekeningen tegen de wet in de hoop koning 
Willem-III zover te krijgen dat hij de wet 
niet zou ondertekenen. Tevergeefs. De ko-
ning zette zijn handtekening onder de wet. 
Vanaf 1912 werd het mogelijk om wegens 
gezondheidsredenen een vrijstelling te 
krijgen voor de vaccinatieplicht.
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In deze periode verzette ook Gerrit Hen-
drik Kersten, een van de oprichters van de 
Staatkundig Gereformeerde Partij, zich fel 
tegen de vaccinatieplicht. Net als Kuyper 
lanceerde hij verschillende handtekenin-
genacties.
Politiek boekte hij daarmee geen succes, 
maar Kersten wist met zijn acties wel de 
aandacht van de media te vestigen op de 
vaccinatieplicht. Het was overigens niet zo 
dat alle tegenstanders ook tegen vaccina-
tie waren. Verplichting ging hen echter een 
brug te ver. Mensen dienden vrij te kunnen 
beschikken over het eigen lichaam.

Inentingswet
In 1928 werd de verplichte vaccinatie voor 
drie jaar opgeschort, naar aanleiding van 
de acties van gewetensbezwaarden én 
kritische geluiden uit de medische hoek, 
waarbij gewezen werd op gevaarlijke bij-

werkingen van de inenting. Na herhaalde-
lijke nieuwe opschortingen werd in 1939 
de Inentingswet aangenomen. De regering 
wilde met een nieuwe verplichting de in-
middels gedaalde vaccinatiegraad weer 
wat opkrikken. Dit keer werd er echter re-
kening gehouden met ‘gewetensbezwaar-
den’. Ouders die hun kinderen niet wilden 
laten inenten konden bij de burgemeester 
een uitzonderingspositie krijgen.

Deze nieuwe situatie bleef van kracht tot 
1975. Kort daarna verklaarde de Wereldge-
zondheidsorganisatie de wereld ‘pokken-
vrij’. Ook het pokkenbriefje was daarmee 
definitief	geschiedenis	geworden.	□

  

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

kippen 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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Douane verwacht oponthoud in  
Mainport Rotterdam door Brexit
De eerste vier tot zes weken van 2021 gaan 
onvermijdelijk gepaard met oponthoud en 
opstoppingen in en rond Mainport Rotter-
dam. Tientallen vrachtwagens en busjes 
op weg naar het Verenigd Koninkrijk zullen 
stranden omdat die niet op tijd zijn aange-
meld of niet beschikken over de benodigde 
douanedocumenten. Naar verwachting be-
schikt een op vier van de vervoerders naar 
het Verenigd Koninkrijk niet over alle juiste 
documenten.

Dat concludeert Douane op basis van een 
inventarisatie van gegevens over de gevol-
gen van Brexit voor het goederenverkeer 
met het VK, gedaan onder ferryterminals, 
havenautoriteiten en bij de Douane-syste-
men zelf.

“Ondanks de gerealiseerde voorzienin-
gen en het vele voorbereidende werk van 
Douane en andere partijen in de haven, 
zal er oponthoud zijn”, zeg Nanette van 
Schelven, directeur-generaal van Douane. 
“We doen nogmaals 
de oproep aan onder-
nemers die handelen 
met het VK om in ac-
tie te komen zodat 
ze niet vast komen te 
staan en het opont-
houd voor alle ver-
voerders zo beperkt 
mogelijk blijft.”

De Douane heeft in 
het afgelopen jaar - 
net als in 2019- brie-
ven gestuurd naar 
76.000 ondernemers 
die zaken doen met 
het VK, om hen te 

wijzen op maatregelen die zij in voorberei-
ding op Brexit moeten nemen. Ook andere 
samenwerkende partijen in de haven heb-
ben op verschillende manieren duidelijk 
gemaakt hoe ze zich moeten voorbereiden 
op de gevolgen van Brexit. Vervoerders die 
hun lading niet op de juiste manier van te 
voren hebben aangemeld bij het commu-
nitysysteem in de haven, Portbase, krij-
gen geen toegang tot de ferryterminals en 
worden doorverwezen naar speciaal daar-
voor ingerichte noodparkeerplaatsen. Op 
de tijdelijke parkeerplaatsen kunnen de 
vervoerders alsnog de documenten in orde 
maken.

Om	 filevorming	 op	 het	 wegennet	 rondom	
de zeehavens te beperken, zijn verkeers-
circulatieplannen door Rijkswaterstaat op-
gesteld.	Bij	filevorming	treden	die	onmid-
dellijk in werking.

 °De ferry bij Hoek van Holland.   
 (Foto: Rijksoverheid)
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De Douane gaat in de eerste weken van 
januari in crisismodus werken, net als 
de samenwerkende partijen in de haven. 
Help- en servicedesks van Douane houden 
rekening met een toename van het aantal 
vragen. Er zijn afspraken gemaakt tussen 
alle betrokken servicedesks (Portbase, Lo-
gius, Brexitloket, Nationale Helpdesk Dou-
ane en de Douanetelefoon) over het beant-
woorden van vragen van vervoerders. Ook 
zijn andere maatregelen genomen zoals 
ruimere openingstijden en extra personeel 
om problemen op te lossen.

“Op de gevolgen van Brexit, die we kunnen 
voorzien, zijn we zo goed mogelijk voorbe-
reid”, zegt Van Schelven “Ook als er geen 
akkoord komt tussen het VK en de EU borgt 
de Douane de continuïteit van het goede-
renverkeer tussen ons land, de EU en het 
VK zo goed mogelijk.”

De Douane is klaar voor een forse toename 
van de aangiftevolumes, een forse toena-
me van het aantal douaneklanten en meer 
reizigersbagage waarop douanetoezicht 
nodig is.

Ook de inrichting van de douanesystemen 
voor nieuwe grensprocessen bij de ferry’s 
van en naar het VK is aangepast op de nieu-
we situatie. Ruim 900 nieuwe douaniers 
zijn geworven en opgeleid speciaal voor de 
Brexit.

Er worden voortdurend oefeningen ge-
houden op de ferryterminals, samen met 
ferrymaatschappijen, havenbedrijven, in-
spectiediensten en andere instanties. Ook 
is geïnvesteerd in extra werkplekken, uit-
rusting, controlemiddelen en zijn nieuwe 
controlelocaties op de ferryterminals gere-
aliseerd.	□
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GEMEENTE LOON OP ZAND

GEMEENTEWINKEL
Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel
Postbus 7, 5170 AA  Kaatsheuvel.
.

Te bezoeken na telefonische afspraak.
Tel. 289111, fax: 289289  
website: www.loonopzand.nl
e-mail: info@loonopzand.nl

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

Spreekuur burgemeester en wethouders
Voor contact met de burgemeester of een van 
de collegeleden kunt u contact opnemen met 
het bestuurssecretariaat, mevrouw W. Heijna 
-Verhagen op telefoonnummer 289231 of me-
vrouw �. 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. 361529, spoednr. 362878
E-mail: info@tandartspraktijkloonopzand.nl

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

C. Verheijen 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.
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 06-48919633
Oranjeplein 1, 5175 BE  Loon op Zand  
website: parochiewillibrord.nl.

WIJKTEAM Loon op Zand   
‛Samenwerkenaandewijk’
Wijkcoördinator René Pagie, tel: 06-46605515.
Inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 9.00 
tot 10.30 uur in het Thebegebouw, Doelen 2.
Postadres: De Venloene, brievenbus nr. 9.

PRIKPOST - Diagnovum
Thebe Loon op Zand Doelen 2  
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 9.30 uur. 
www.diagnovum.nl of bel 013-5393636.

FARENT SOCIAAL WERK
Doelen 2, 5175 CP  Loon op Zand
Tel: 088-0237500
website: www.farent.nl
e-mail: teamloonopzand@farent.nl
Inloopspreekuur di en do van 11.00 tot 12.00 uur

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

THEBE
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. 532321 of 0648-948933,
website: www.kinderopvangbrabant.nl,
E-mail: bontekoe@kinderopvangbrabant.nl.

KINDERDAGVERBLIJF en BSO BUITENLUST
Kinderopvang op de boerderij
Blauwloop 3, 5175 PK  Loon op Zand  
www.kinderopvangbuitenlust.nl, 06-11620263.
Open op werkdagen van 7.15-18.15 uur.

SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND
Secretariaat: Jan Hertogh, tel: 362347
Kloosterstraat 50, 5175 BJ  Loon op Zand
e-mail: secretaris@kbo-loonopzand.nl.
website: www.kbo-brabant.nl.

KUNST LOON OP ZAND
secretaris: Ingrid van Iersel, tel: 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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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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

BUURTPREVENTIETEAM ‘OUD LOON’
Info: www.oudloon.nl
e-mail: melden@oudloon.nl.

BUURT PREVENTIETEAM MOLENWIJK
Postadres: brievenbus hal Basisschool De Blok-
kendoos, e-mail: via: www.bptmolenwijk.nl.

POPKOOR UNDERCOVER
Rep: woensdag van 20.00-22.30 uur in De Wete-
ring. e-mail: info@popkoorundercover.nl
website: www.popkoorundercover.nl.

OVERDAGKOOR STUIFZAND
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. 
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: 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.



70



71

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.
2021 Uiterste inleverdatum kopij
Nr. 2 verschijnt op 27 januari 19 januari vóór 19.00 uur
Nr. 3 verschijnt op 10 februari 2 februari vóór 19.00 uur
Nr. 4 verschijnt op 3 maart 23 februari vóór 19.00 uur
Nr. 5 verschijnt op 17 maart 9 maart vóór 19.00 uur
Nr. 6 verschijnt op 31 maart 23 maart vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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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”



 

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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